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'tunan • lt•lyan 
harbi Askeri vaz i yet 

llalyan ordUSU iki Yunan - halyan 

l.Y~ı istikameHe harbi karşısında 
hlicum ediyor . -şünce ;::ahmin! 

Emeltil wennal 

italya, H. Emir Erkilel 

um uri e 
Bugün ilk vazifemiz onun Büyük B anisini saygı ve minnet/e 
anmak, ikinci vazifemiz Çankayaya dönerek devletin ve 
halkın Büyük Reisine milli birlik ahdimizi tekrarlamaktır 

Haklı olanların itimadı, karar verenlerin ne ş' esi, 
Olmeyi bilenlerin gururile bayramımızı kutlulayalım 
Yangın kızıllığı vatan sularına vuruyor. Biz ateşe tapan yeni zaman müşriklerinden değiliz. 
Fakat hürriyet, toprak ve şeref bütünlüğüne hiyanet eden bir sulh u kanımızla boğmayı 
ve harb cehenneminde yakmayı tercih ederiz. Eğer bir tecavüze · uğrarsak bu harbin 

manası 20 sene sonra tekrar istiklal mücadesine başlamak olacakbr 

~el&niğl ..., ı;:.:::,.: utert 

: ak Istiyor D Un ee.bah •aat 3 de ltal-
v yanın Atina aefiri, Yu-

- l lln d b • nan batvekiU General Metak -
,ı ~Okt Qn OT USU lT aua U~ •at müddedi bir ül -= Qda harbi düşman timatom tevdi ederek hükGme-

io d narnma bir takım atratejik 
ıl Pragına nakle mevkiler ietemi~tir. ÜyakatU 
ı• 'nııv ,44 k ld aeneral Roma hükGmetinin ae-
:,- ' a, J a o u firine, bu talebin yunanistan& 

~lıQıa - lıarb Jl&.n etmek demek oldu - Atatürlıün manevi huzurunda ona verdiğimis ıösii hatırladılıtan ıonra clevletin Büyük Rei•ini baııml.% yukarul .. 
·'"'~ tayyareleri Patran iunu aöyliyerek Ultimatomu red- göğciimüz ileri, marılmla, ıarkılarla, peymanlarla ıel&nlıyalun. 
't 1\ dilrtan ettiln, Atinaya detmlt Ye derhal ordunun u -

Ot-e,.f e hiicum tqebbi· mumf 1eferberliiini emretmlt • Antara 28 (Telefonla) - Falih Rı.fkı Atay cuıu.s. gue.. YAZA . ma ktadır. Fırtına ve alev dinmedlkçe aaç~ımwn ~ 
.;:_ • .:.. A · d y ·ı ~--•-in Cümhur:,et ba..,...nn mUnasebetUe n"'-.,..tmekte ol- , ..... _._ N --. masun taıacaıt.nı hi,. kimse vatand<>•ma ıe-•- """"-. " .:~e bulunclalar. ..... ynı :zaman a, unan mı • ~· v ,.- ...... V ~· • -- ....._ ... _ 

rtı.ı,ll Jetini teref, utiklil ve hürriyet- dutu fevtalAde nil.!haya cıa fnci Cümhuriyet yılı başlar- i F 1" h R fk At ! Eller bir tecavüze u#ra.rsak, bu harbin de mlnaa ıo -
~ı:ııao.l~e İtalyan donanmalan lerini müdafaaya davet eden bir ken. ac1Ue §U başyazıyı yazmıştır: ! a 1 1 1 ay .1 sonra tekrar .stfklCı.l mücadelesine başlamaktır. 

n~ -r. ln...:ı:- filoeu tmdada beyanname netretmittir. İtte •Buıün Cümburlyetin 17 nci yılını tamamlı.yorus. hk va.. • Öyle bir günde tmıet İnönü.ne 1920 cepbesinin şe= 
tSLJUo ~em.ıı onun bü•""" blnl&ini aaJCl ve minneue. anmak ve ~ ................................................ : imanım, Itaat ve cesaretini v~dediyoruz. Mecl=• hllt ti 'kOfU.)'or aeçenin ikaranhiında yatafın - 3 ...... .. 'l' ~Orlt dan uyandınlarak yabancı biT ebedt hatıra.sı önünde bir daha etilmektir. Ikinci vUifemlz Çankayaya ve partisile hürriyet, toprat ve §eret bütünlükil tam ve tat1 mildaf..-

~~-.rı 28 (A.A.) _ RoyteT devletin arazi ve daha kim biUr dönerek devletin ve halkın Büyük Reisine ve Şefine milli birlik ahdimizi tek.. biZi davet et tiAi vakit vaıifesi alu' oldulu kadar kuvveti büyilk ola~ 
~li t'll•r-J· no aib:i hakaız iateideri havi bir ra.r etmektir. Mül1 kudret denen t.Ukenmes bynalın maddl manevi her tilrlU fmklnllıll 
ltıaltı A!ıtı lo ajan1ı, apfıdalci ha- ültimatomu karııaında kalan va- İnönil devrinin ikinci yılına milll ve beynelmilel, müstesna vazife ve onun etrafmdadır. Biz ateşe tapan yeni zaman müşrlklerinden detills; ta. 

r.~"ıı b~). ajanaından almlf ol - zife. m~'uliyet Ve :nillt eerefin mea'uliyet şartlan içinde ya.klaştyOTUZ. Yangın kızıllıitl vatan sulanna TUl'- (Devamı 3 üncil sa:rfadN. 
~~~'" dı~e~~dlı: ne oldu~u mildrik o~n bk • 

~dıııı11 1cıtı.atı, bu .. bab Yunan devlet adamının vereceii karar M•ll"' M •• d f ı c •• h e B b ~~i-· teeavUz etmişlerdir. ve ilk yapacaiı teyler elbette } 1 • U• •a aa um urıyet ayram ın l u••tu••n 
\, l'tı.ııı h~ &Öre, Yunaniltan. bunlardrr. 

~b ı..ı)', 1~rnatomunu reddetmit- . <DeT&nu ıt anca ~a:rtada) V ekılının d h l k 
"Sct'tıı:ı1~ lt u ültimatomunda me - l, J tl l 
~ yllıı abu) edilmemesi takdi- b gur eyecan a u u ayor 
,, .cfill<i 'Jt llTaziaini ietili. etmek ~arb na•ıl eyanah 
'""•~ ~unmakta idi. tik teh- .ı;a G 

Mit, aabah ... ts te ve- patladı? Ir(~~:~:=:~··:::·~-~~:~~~\ lst~nbulda halk daha gün doğarken sokaklara dökülmüş, kalıramu 
~~~Yunan tebliği nnı, miiU ,.,.., .,. haltları askerlerimizi alkışlamak üzere Taksime giden yolları doldurmuştu 
•~.tı b-ı (A..A.) -Yunan or. italyan · müclaltld mec6ariyetinde Dün, ötıecıen sonra. B~kil doıt- fatanbul haltı bu .sabah ertenden 

S 
ı;_ 1 tnn.ndanLiı teblil edi- i ltalır.a ba vtuileyi geçmit- tor Refik Saydamın bir hitabesile baş.. sokaklan doldurmut ve b(lyilt a~ıd ~-"'ıııırıı\ırı"""~~Y~...-ı~_.....~ 

•11)~,1\ ı_ Ult" t ~:: l.ı.yan Cümhurtyet bayramı bütiin resm.in.l aörmet ve kahraman asker _ B kill 'i cl, yi:UYvetleri bu eabah uat lma omunun telri müallerclen daha paT• memlekette ve bumeyanda te~ lerimizi heyecanla alkı.§la.mak ÜZ&- a,ve D 
1\.~' ba:n•n _ Arnawdluk bu _ t 

1 
Id bir ıurette btıfarmalt de büyük tezahüratıa ıtut.ıuıanmat - re Taksim meydanına dotru atın et- DUtkU 

~tt t •l,~rn ebnlolerdir. m e n i lıatlretindedir)) tadır. mete b~lamlftır. Şehrin bütün semt-
flıh~ttıı.'ltt d~ düflllana mulcave • \ J Türk milleti bütün dünyanın için - lerinden aelen on binlerce halk bir 
'4ııQh e ırler. '-·••••••••••••••""•••••••••••••••• .. •••••oa .. ,.,. de yuvarlarunakta oldulu bu buhran- in.san seli hiLlinde Beyollu ve Taksim Ankara 28 (A.A.) -
A.ı.! '' Ordu A tl kt Yunanİstanın İngıite- Antara 28 <Husuat> - Millt M~da- ıı aünlerde, Mill1 Şefın etrafında bir meydanına giden caddeleri kapla _ huriyct bayramının açılıt ta • 
~ 2 SU rn&VU U a f~a Ve~i Saffet Arıka.n Cümhurıye- tek vücud halinde toplanarak_ milll maktadır. Saat 8 den itibaren tram - renl münasebetile BatnkA 

ıtot:~ (AA.) - Roytcr: reye mÜracaatı ve tin 17 n~ yıldönümü münasebetııe or- ba b emni ~ . . d vay seferleri tatil olunmll§. :.ı:abıta doktor Refik Saydam buııQia 
'ııı.: 'ıı 't\lt~da Yunan kıt'alannın 1 "} • b dumuz ve nıilll müdafaa hazırlıklan- ~amını U2ur ve ye ıçtD e radyoda ataiıdaki nutku aö,.. 
• ~~ .. ~tt, ~a.faaaını yararak, J) ngı terentn ceva 1 ml.l hak.lcmda Ulusa ~U beyanatta bu. büyük bir heyecan ve nef'8 ile te.s,.ıd merasilnin intıza.mla aeçmesinl temin le.mfştlr& 
"-.1~i, t;"-~ar derinlikte Arna _ lunmU4tur· etmektedir. için icab eden bütiln tedbirleri almış.. ,. Azla: yurddaolarım. 
~~lt •ttnı1 olduklan bildiril _ a.Janam- 1_ BW~dili üsere ordumus İstanbul milli bayram oereftDe bay- tır. GeQid resmine ift&rak edecek bil.- On yedinci cUmhuriyet ~ 
"ttf11" sillll .,. t~lzas balom.ında.n., aerek- ra.k.la.rla donMılınlf, oehrtn büytlk Uin wed tıt•aıarı-.. poüa. jandarma, ramımızı kutlama törenini ....,. 

.. ,, ihrac teşebbüsü saat 3 de 81 Wmı. te:rb'" )'6ntmdeıl tetAmtue caddelerine tAklv kurulmuotıa. DOn itfaiye miifrezelen. ukerl .,. aivU o - yorum. ~ 
t _ dolrU hılla ~- Son aJla.r ıece btıtün resm1 "' huauat mil~ lwlla.r, lzciler, sporcular ft diler te Dünyanın karanlık. Iran • 

.ebuliYm .,. ıer. ilouetha.D.ı•, D&tG ftll\&ları ._ fNktlller .... , t daıı itibaren TauiDl (Dftamı ıt ....,.. _,,ada) 



Hergün 
ve kutsi 

_ Yuan: Muhittin Birceo 

D ün Başvekil muhterem 
doktor Saydamın millete 

bitab eden bir nut:k.u, bugünkü Türk 1 

rejiminin yeni bir yıldönümünü aç
b. Bugün, Türkiye ciımhuriy.eti ~e
lli bir yaşını doldurdu, kendı tan • 
binin yeni bir sayfasını çevirip yeni 
bir fııslını açu. Henüz çocuk yn§ın
da bulunan bu cumhuriyetin, gür -
büz bir sıhhatle, selamet içinde ve 
arızasız, yeni bir yıldönümünü bay
ramlnmak, biı.e ne kadar aevinç, 
aaadet ıre hatta heyecan verae ye -
rindedir. Çünkü bu cümhuriyet, bi
zim nesiimizin karnındn. bizim nes
Iimizin kanile vücude gelmil bir 
yavrudur. Onu, bugün, bir yaş dah~ 
büyümÜ§ görmek, onun aıhhn'tli, 
canlı ve nurlu çchrcsine bakarak if
tihar etmek bizim için hakikaten 
guzel ve ferah verici bir §eydir. 

* Evet bu neslin binbir ıztırııb 

Fran.sız mütefekk!rli!linden Valtncour bir yangında bütün !ı:itablannı 
kaybetmi§ı.. Tdziyeye koşan dostlan onu çıok müteessir bulacaklarını sa
nıyorlardı, fakat o, fÖyle dedi: 

- Eier kltablanm. bana, Icabında onlarsız da YlUjanabUeceğini öğretine
mi§ olsaydı ötedenberJ onları okumak .suretile ettiğlm istifadenin nakı.s 
kalmış olduğuna hükmetmek icab ederdi. 

Bazı ~enginler vardır !ki, rnuvakkat veya daimi olarak servetlerini kay
bederler refahlarından mahrum olurlar ve o zamn.n hayatın artık ya.. 
tanmıya' değri olmadıılını d~finürler. Bu gıbi adnmlar kaybettikleri ser
vetıc refaha csasen lflyik olmıyan adamlardır, yedikleri darbenin altında 
ebedi olarak ezilip kalacaklnrdır. Servete de, refaha. da, hayata da lfiyık 
olan insanlar darbenin altında ezilmfyen, derhal kalkınmanın yolunu 

içinde dünyaya getirdi~i ve binbir 
ihtimam ile besleyip büyüttüğü bu 
rejim, bugün on yedi yaşını doldu
rup on sekizine basmış bulunuyor. 
On sekiz sene, bi:- rejim için hiç bir 
tey değildir; bilhassa yeni bir reji
nün on sekiz sene içinde bütün fay
dalarını ve hayırlarını ortaya at -
masa imkilm hiç yoktur. On sekiz 
ya~ında bir insan, henüz hamle yap
mak için kuvvet toplıyan bir mah
luktur. O, asıl bundan sonra i§ gö
recek ve eser yaratacaktır. Bunun 
bir hakikat olmasına ta~men, tıöyle 
gözlerimizi arkaya çevirecek olur -
sak görürüz ki, cümhuriyet, bu 
müddet içinde pek çok şey yapmıya 

-------............................... .._ ________ _ 
Tarihi Tatkiki er :Jl 

Osman h 
Padişahlar1n1~ 

kabirieri 
nerelerdedir ? 
Yazan: Reıad Ekrem i 

• • 

1 
beyi şu ve bU. 0 mcyanda hassat~n Şu me'alde bir telgrat çekdim: 

Fatih, Yavuz Selim, Kanuni Sü- -
29 

- Vedad teşkil etdi. Lft.tifc omn hak _ •Merkezde mühlm bir vaziteye ta"yin 

ı .muvaffak olmug bulunuyor. Bura
da sayalması uzun sürecek olan bu 
çok şey, onun bundan sonra yapa
bileceklerine nisbetle elbet büyük o
lamaz. Fakat. elde ettiklerimiz bize 
ferah ve iftihar vermek için kafi 
ııelccck derecede kıymetli ve aziz
dir. 

leyman gibi isimleri İstanbulun bir Bir gün bir telefon oldı: kında. benden ta.fsilfıt aldı; ben an _ edilmek uzere Prag.dan Ankaraya 
aemtine alem olmuş hükümdarlar - Allol .. Allol .. Amca benim!... lattıkca sö~ arasında Vedad hakkın- nakl edilıyorsın. Hemen hareket ... » 
müstesna. diğer Osmanlı padi§ahla- Tarzı hitabından ve sesinden kar- da öyle muha.bbct.ler, medhiyeler lb _ Bu koca bir ynlandı. Yalanın ne 
nnın, en silik ve sönüklerile bere- fiDldakinl hemen anladım, fakat he- zaı ediyordı ki öteden beri amca oğlu kadar büyük oldu~ına müte'nkıben 
ber, Icabirierinin nerede olduğunu, men cevıı.b veremedim. O kadar §a - hakkında [;osterdigi abialık şefkatin- vakıf oldık. İkinci karar: Refikamı 
eğer bilmiyor iseniz, bilmem merak Gir.mtf, bir müddetten iberi, tal~ktan den bir zerre bile eksilmediğine hük- hemen Ankaraya göndermek, vaz'ı -
ettiniz mn . . . sonra birinci def'a olarak o benı arı- metmek lazım gelıyordı. yeti, bu zali'mline tedbirin mahiyetini 

Bunun için, Türk milletinin bü ~ 
yük günlerinden birini teşkil eden 
bu bayram kartısında, onu yaratan 
Büyiık Türkün aziz haurasını an -
mayı unutmıyalım. Nitekim, Başve
k.ilımiz de ayni şeyi yaptı ve Ata -
rurkün manevi huzurunda bürmetle 
eğildi. Eminiz ki, dü~, ~u hü~ete 
bütün millet, cnndan ıttira ketmlf -
tir. 

Osman, Orha.n, bırı~cı Murad, yordL Lfltl!e her nedense bizimle Pek tatlı cereyarı eden bu mülA _ anlamak için ... B!Uika yapılabilecek 
Yaldınm Beyazıd, Celebı Mehmed, müna.sebeUerlnl takib etmcme~e lll - k td a amca ye~en ye~e- bir tş yokdı. Ve garib bir müşareketi 
ve ikin~i .Murad,. Bursada yatarl~r ı;um gorüyor ve b~na dair müşterek ri~e ~~k ~~ade yakln.şmış, 'ısınmış 0- efitAr ile bu musibeti istihzar 
ve hepsının kendı adına tn~ıyan ~- icbar sebebler gosteriyordu. 1 ak biribirimizden ayrıldık. Ondan şey'ler zihnimden geçiyor ve bir kaç 
rer türbeleri vardır. YalnlZ. bır Benim ancak bir saniyelik .sükfitu -~ araya seyahatler, şimdi hatıra isim arasında ince iplikler geriliyor -
~aheser olan Çelebi Mehmedin atür- mın sonunı beklemeden tekrar et - gelmeyen muhtelif sebebler girerek dı. Derhal her §ey'dcn evvel bir 
besi uYeşiltürben diye meşhur ur. ~..... LAtıt Si Ltitif - ki 1 ,. an 

Fatih Mehmed, ikinci Beyazıd, di: - Amcacıı;uu, benim, e... - tA MünciDin ölümftnc kadar e görmek. ondnn mum ·n o an şey ı -* Yavuz Selim ve Kanuni Süleyınanın z1 o kadar göreceğım geldi ki nihayet ne tekrar karşı karşıya gelmedik. lamtık üzere Vedadın perişan anacığı 
Bu yeni yıldönümünü ve bay - türbeleri, dördü de İstanbulu tezyin lşte dayanamadım. * yola çıkarken ben bıından bahs et -

ramı, dünya tarihinin en müstesna. eden muhteşem Türk mabedieri o- Bıttabi, ayni tarzda muknbele lll. - BiT gün ben Yeşilköye avdet etmek meyerek b:ına karşı samimlyetine iti-
en vahim bir devri içinde idra.k e - Inn camilerinin ynnındadar. r:mı geldi: - Ben de pek ziyade o:r.le- üzere Sırkeci mevki'inde hareket t:ı. - mo.d ederek Reşid Safvet.e bir telcraf 
di}oruz. Hattfı. dün dünya yeni bir Ikinci Selim, Ayasafyayı tamir dim. manını beklerken uzakdan bir dostı- çekdim: cVedad Prng.dan kaldırılı -
•frpriz daha görmüş ?u~u~uyo:· ettirerek benimsemiş, türbesim de - Nasıl görüşebiliriz? nı Avrupa kata.nnn. teşyi'e gelm.i.ş <>ı yor, sebebinin tahkik ve iş'arı ... :a 
Bununla beraber, biz neslrnız.ın azız Ayasofya avlusunda yapbrtmı~tır. Dır muziblik yapmak, oru Yeşilköye lan aziz dost Nuri Istinyelinin gaye. Hanım Ankaraya vn.sıl olmı.ş, belki 
ve kutsi bayrnmında tarihimizin bu orada metfundur. da'vet etmek mümkindi. Fnkat öyle kahırlı bir m~'na ne bana doğru ge!dı o sa'atde kendisile görüşmekde iken 
güzel gününü, huzur ve istirahatle O üncü Murnd da türbesini. ha- soyledim, o itızar ett.ı. Ne Için anl.ay~- ~ıni gördim. Iki ellerimi yakalıyarak: ben kısa bir ceva.b aldım: ııİdareten 
tes.id edebiliriz. Çünkü, bu rejimi b ~bi. Ayasofya avlwıund yap- madım. Ve hiç bir zaman Y~ılkoy - AziZim, dedi. ne oldı? Vedadı ne ı.. Ankaraya nakline karar verilmişdir.:a 
bizim neslimiz yarattı, biz ondan tı~:nattır ve bu hususi türbede med- köşküne $amak istemedi. Sebebini çin Prag-dan alıyorlar, daha ancak Bir yandn.n da Vedad ikuşkulanmış, 
memnun, onunla mes'udu~. fundur. asla anlılyamadık. . dört beş ay olmt;' iken çocu~u tekrar müdhlş bir merak içinde çırpındı~ına 

Türk milleti, Osmanlı arnpara - Üçüncü Mehmed, Ayasofyada. Onın Yeşilkoyde başkalannı zıyaret Ankaraya celbedıyorl~... . . del9Jet eden bir telgrafla izahat istiyor 
toTluğile d" tüğü felaket meydanın- b"yük baba!l ikinci Selimin türbe- etd~inc 'Ve mükerreren aylarca kendi Dondım ve başımın içınde beynunill ve mu!assal bir mektubının postada 
da, kendi kolianna güvenere~ ken: .u e gömülmü~tür. eVi mesa.beslnde ikamet etdi~i biıim çalkandı~ını duydım. olduğun söyleyordL 
di kafaaile düşünerek, kendı kabh sm Birinci Ahmed, yaptırdığı büyük k~ke uı:ramama{tı iltizam eylediğine Bu, devrtlerek bir yarın yıkılıvere.. Bu günlerde ne nzim bir buhran a-
ile duynrak, nihayet, kendi ayaklan Sultanahmed camisinin yanındaki vakıfdım amma bir kerre daha dene- cek zan olman dımağın içinde çakıın ra.sında baygınlıklar geçircliğim t.a. _ 
üzerine bu rejim sayesinde kalktı. husu i türbesindedir. mek istedim. bir şimşekle mu.sibetin bütün netice- savvur olunsın. Hanım, yapılacak bir 
Biz onu severiz ve onu her şeye ıağ- Birinci Mustafa, Ayasofya avlu- -Nasıl istersen ... dedim, sonra i - lerini, aklbatlerini gördüm. Yıllarca iş bulamayarak, yalnız erkAndan ve 
men, müdnfaaya ahdettik ve müda- sundaki hususi türbesindedir. lli.ve ederek: Ben bu gfınlerde ~ehre tek bir emelin nrkn.sında ümidden Vet\adın muhibbanından Ahmed Ce-
faa edeceğiz. Ilcinci Oaman (Genç Osman), ineoc"..;im. bir yerde bulu~, ~ay L ye•se. ye'sdeıı umide ibocalaya, boca- vndı görerek -son def'a Viyanado. el. 

Talihaiz de değil'z: Bu T~!min en atiedildikten sonra babaSl birinci çer.iZ ... teklifinden sonra gunü ve sa- ıaya çırpınan, türlü miişkillerle. en - çl olan Cevad- karann sureti ittiha
Büyük Yapıcısı olan \u'\>vetli. ~ü- Alhmedin türbesine gömülmüştür. ati ta'yin etdim. Pek hararetle ~ek- gellerle çarpışan çocuk nihayet o e - zı hakkında tafsilAt ile, Ankarada ge
nevver ve müdebbir insan, bu5tun- Genç O.smanın üvey kardeşi o- kür etdi. ' mele na'il oldığına knnn'at ederken, eelemeksizin avdet etdi. Ben Vedada 
kü dünya vukuatı arasmda Türki - lan dördüncü Murnd da babnst bi- Ya o gün, ya ertesi glln, bir telefon uzun bir zaman nrrularına göre bir ne diye bildi.ın, bilmeyorım; vak'a ilk 
yenin ve rejiminin bekçisi olarak, rinci Ahmedin türbesine gömül- oldı: Re9id Safvetden ... RuHisaten 4e- şeref hayatı sürebileceğine emin Iken görÜDÜ§Ünden daha vahim idi. 
baıtımızda bulunuyor. Bütün ~ill~t müstür. yordı ki: - A~abeyclğim; LAtite ha- birden başmın üzerine düşen bu topu. Vedadı pek takdir eden ve bir ağa -
onun etrafında t,oplanmış, TeJ!m~ Oejenerf' bir hükümdar olan fh- rumln buluşacakm~ınız. Öyle mem- zın altında ne olacakdı? Titredim. 0- bey sıratile .seven Nu'man Ankarada 
ve vatanın bekçisidir. Bunun İçındır rahim, garib bir tesadüf eseri ol~- nun oldım ki ta'rif edemem, yalnı:a nı karardan resmen haberdar edecek değlldi. Ona müste,şar olarak Belgrad 
ki muhterem Refik Saydam, dün, rak bir zar deli hükümdar olan bı- beni mahzun eden bir nokta var. Bl- olan tebliğin karşısında gördüm. Mnd .sefiri Haydar vek9Jet edlyordL Ben bu 
bu 'yeni bayram gününü yeni bir rinci Mustafanın türbesine gömUl~ zım ev ne güne duruyor? Bize gelmek di neticeler bu korkunın etrafında zatı yalnız bir def'a mütarekeyi mü -
sürpriz havadisleri içjn~e n_çnrken, müştür. mümkin ıken sok:ıkda görü§lllek ba- dönüyor ve birer birer cne hükml te'nkib Hnriciye Nczaretinde kalemi 
metin olduğu kadar sakın bır sel! le, Dördüncü Mehmed, Yenicamii na pek garib görün di, ilah... var h diye sanki üzerlerine üfüren bir mahsus müdiri olan Şevki be ye vekA-
mütevazi olduğu kadar azimkar ke- yapbrtan anası Turhan sultanı n tür- Nihayet bir şart. koşarak kabul et - nefesle sönüyordı. Yalnız çocu~ın M ... ıct ederken görmüşdlm. Büyük Har be 
limeleTle ve dikkat ve yakaza ile besine gömülmü~tür. dim: Kat'iyen aramızda izah ve f.st.i- ıı beni meşgul ediyordı. Biliyordım ki tekaddüm eden günlerde PariS sefa-
dolu olduğu kadar da müsterih bir İkinci Süleyman, adaşı olan Ka- za.h nev'inden bir kelime te'ati edil - Prag..dn yüksek tah.silinden nakıs ka- retinde emaneten bırakmı.ş oldı~m 
hava içinde söyledi. .. nuni Süleymanın tiirbesine gömül- memek üzere knbul ettim. lan altı ayı, belki bir seneyl ikmal e- sandığı 

0 
wada Parisin uluını siya -

Dünya fırtınalan Arasında reıam, müştilr. MülA.kat vuku'a geldi. Şn.rta tama.. derek 0 kayıtdan kurtulacakdı, bu ü- siye müessesesinde bir müddet Için 
dahilen kuvvetli, azimkar ve bi - İkinci Ahmed de Kanuni Süley~ mile ri'ayet edildi. Sarılmalardan, Ö- mid ziya'a uğrayordı. cNnsıl olsa ya - tevsi'i ma'l1'ımata çalışan Vedadın a -
naenaleyh sakindir. Bu da onun man tUrbeııindedir. püşmelerden sonra zemini müsaha - pılır.. diyordım. BUiyerdım ki bütün Iabilmesi için emir isteyecekdim. Pek 
kudretinin ve güzelliğinin delili de- Ikinci Mustafa, üçüncü Ahmecl, elbiSelerini Londrada tecdid etdlrıntş. nazik, tam ma'nasile bir Hariciye me-
ği] midir} birinci Mahmud v~ üçüncü O!!mRn aindedir. di. Gene bLllyordmi ki sern:~tin n?k ·lmuru olan Şevki beyi makamında bu-

(1{/uhillin t!lJi-a2 n döniüncü Mehm,.dın yanında Tur- Abdülmecid Sultanselim camısı sanlarını itmam etmek IÇın, taoak.ııacafımı umarak kapıdan girınce .............. -.... ···--·--····· .. ·············· -, han valide türbesine gömülmütler- civarındaki hususi türbesindedir. billur takımlan, gümüş ufak tefek, karşımda ":ışkn birini görünce trkU -
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dir. Abdülaziz babası ikinci Mahmu- bridge takımları, kahve, sigara ta - dim. Kendimi tanıtmakla b~ladım. 
Üçüncü Mustafa, ((Laleli camisin dun türbesine ııömülmüştür. kımları almış ve a~ır taahhüdler al - İsmimin ona bir bilimi kabııl telkin e-

diye töhret bulmu$ olan caminin Beşinci Murnd Yenicamide ana- tına girmişdi; ya Amerikadan gele - dece~ine zahib olmuşdım. Ben göste-
yanındaki hususi türbeaindedir. sının türbesindediT. cek, belki }'()la çıkmış araba? .. Bunln- rilmeyen yeri aldım ve ziyaret maksa-

Birinci Abdülhnmid, Bahçekapı- İkinci Abdülhamid Cenberlitaşıa nn hiç birine ehemmlyet vermek J.ste- dmı tamamUe söylerneğe vakıt bul -
aında kendi adını taşıyan medrelle- Sultan Mahmud türbesinde gömü- medim, a.sıl ehemmlyet verilecek tek madan başdan atılan bir cevab Ue lk-
nin yanınhdaki .hususi türbesi?.d~di~: lüdilr. E b bir tehlike vardı: Bizzat Vedad... tifo. ederek çıkdım, gittim. Bu ziy~ret 

Üçüncu Selım. ba. ba .. sı .uçunc .. u Beşinci Mehmed Re~ad yü de Daha Y~Uköye va.sıl olmadan yn. bende öyle bir te'sir bırakmış idı_ kl f uı ı d k b hususi türbe:oıindedir. t ı .. 
Muata anın e ı e ı tur esıne go- Altıncı Mehmed Vahdettin kaç- pılacak şe'ye karar verdim: Bir e - şu Prag darbesi hakkında ona mu -
mülmü,tür. • . graf ... Resmi haberden evvel ona ben. raca'at cesaretini bulamadım. Hele 

Dördüncü .~ust~~a. b.abası. bırm- tığı San-Remoda ölmü~tii. Nereye den gidecek bir haber, ibaşına inecek Veklle? ... 
ci Abdülhamıdın turbesmdedı~. gömüldiiğiinü bilmiyorum. Bilme- topuıla onın arasına baba elini koy-

lkinci Mahmud, Cenb~rl~~aştn diğim de bu olsun. mış, darbeyi tahfif etmiş olacakdım. 
«Türben diye me hur hususı turbe- R. Ekrem Halid Ziya Uıaklığil 

1 ST ER 1 NA N, 

1 ST ER iAN AN, 

i ST ER iNANMAl 
d benim yakından tanıdığım bir mfiesse.seye mutfak takımı verilmiş ol
d~ğunu knydctınişsiniz, bu mutfak takımından ~e kasdedtldi~lnl biliyor 
musunuz? Ben giderek gördüm: Bir peynir tenekesın1n kapa~ı. birkaç tane 
ıbo~ tcneke kutu ve bir tane delıl: cle~ik lbtsk:llvi kutusudur. 

INANMAl 

Sözün kı s ası 
On yedinci yıl 

E. Ekrem T•lu 
?JeC' T ürkiye Büyük Millet 

Iilinden telefon ettiler: 
- Gazi aeni istiyoT.. J'r 
Matbuat Umum Müdürlüiii '.~ 

raoğlan>> a açılan « Tahtakale» :ııııe 
de6.inin ağzında idi. Aldığıın 
derhal icabet ettim. 

0
,.,., 

Beni, o· nun bulunduğu 0 eli' 
aldılar. Çelik bakışlar üzeriıne 
kil di.. 

- Hazır mısın') dedi. • tıll" 
Neyi kas•ettiğini anla:m;aını: blf 

Büyük Gazi, idrakimi daha ~n 
imtihana tabi hıtmak. ist~~di: e& 

- Yann Cümhunyeb ılan 
yoruzı ~ 

Sesin de, o güne kadar seıtıl pr 
ğim bir tunç tannanlığı vardı. 
v~e~: l, 

- Ajansın başından nyr! ~ıır•' 
caksını Vilayetlerdeki istih Jf' 
müdürlerile geeeli gündü:dü teJ%1 
ta bulunacaksını tltıl' 

- Emredersiniz, Paşa ba~e ·~ 
lfadesinin resmi kısma bıtıJll 

Gülüm•~>verek sordu: 
-Nasıl, memnun musun? (). 
Bu ualin evveliyatı vardı. ~ 

dnha lstanbulda iken, Şişlide. ge~ 
di rnüze olan evde. bir akşaın , 
beni lutfen kabul etmi1ti. Ben Ô'rı 
kit te, İstanbul hükumetinin, - ~· 
nza ve muvafakatile - Mat~u.ııt st 
dürü idim. Osmanlı idaresıııınııırı 
yiat ve izmihlalinden bahs0 

yordu. Bir aralık: ~ıf 
- Memleketi bu vaziyetten f11'~ı 

tarmak için ne çare düşünilY0 

diye •ordu. . . . • f rlıf 
Ağzımdan, gayrı ıhtıyarı 1 

cevab şu oldu: 
- Cümhuriyetı r{1ılı~ 
Hiçbir şey demeden :i 't If 

baktı. Ve ben, bu u~un ve .s~ki gılı" 
kı ın altı-nda, bir suç işlemış.Utl 
ezildim. ı,şbl 

O gün, oracıkta kalan bu?, # 
işte Pıodi: «Memnun musu~ b•~ 
alile tamamlıyor, o zaman ~0Jdı1' 
hangi müliıhaza ile, esirg.eını~\1· 
ğu cevabı bu ııual ile verıyo\ ddj 

Ah, mübare~ Ataı:ı:ı ı . Mu; , 
ellerinle kUTdugun reıımtn h .. ~.til 
dönümünde senin o hitab•n °ıııı~ 
kulaklarımda çınlar. Aciz "i:sı~~ 
varlığımı ebedi bir iftihar dıı If 
kuşatan ailsil~. iltifa~n ara~ın bil Cl' 
ni en çok mutehruıSJS eden 
muştu. "./ 

On yedi yıl oluyor.. bt· 
On yedi yıldır ben ne o t~ .... 

b'Jdıw' J mü, ne de o suali unutn ı • i~• 
Nasıl unutururo ki, benı jlritl 

eden her şeyde, senin, en, f"d ıı" 
den esirgemediğin hitabını, ır 
direktiflerini buluyorum. r' 

Kurduğun rejim.. . eli , 
Sen onu sağlam ve ernı~ 0.~ıt 
k v k t getır bıra ncagına anaa ı;" 

sonra ebediyete göçtün. Ehe<Ji • 
Rnhat uyu, Büyük ve ·r 

fim ı rııille1'r 
Senin yoluna ha, k?!.an (iifl'llı~ 

le, ona. armağan. eyle~a~ın cr. edi~ 
riyetıı Jn daha nıce nıce on 1ıır ~ ~ 
asırlar sayıldıkça •. ve düny8 ıııiıı 
dukça payidar olacağından e 
larak yat 1 ·ııeti" 

((Düşmanla bember. ın:rıı t', 
mnkus tnlihini yendiğiniııl '·~ııii lı 
di~in kat kat kahroman ncüt•ıtı: 
•a l>iötiin Tii .. \c millrti 11 unie1! ı 
ye tn in bekasını tekeffü) .. e At.~ 

Arkanda bir dev=ı. vı'\111lı1 ~? 
bin vüz bin, milyonlrı .. la b:.. 1ıl l 

' • • d had' enu• \ hiir in"an o mes u • ıs Jcutlll b 
nUmünü, bak n~ sevınde bı.ıtlcll 

Bu mazhariyet, senden ~tı1'• ı 
bir miibe~ire nasib olrnart11p.tııf-1 

Büyük ruhun şlid ol!un /JI 

C. C-bum 9:. 
1 ngi' iz - !talyan mufre:ı~ 
leri arasmda çarpiŞ~" ,.,; 

Nairobi 26 (A.A.) -:-,~ı;~, 1 

rada neşredilen bir teblıStİeıi {"' 
dedc;e faik İtalyan kude lplıelıı$ı~ 
beşistan hududunda Ro bif 
lünün doğu bölgesinde. .

1
• . J 1 

demyesine h ücum e~ı~tı v-erel if 
1 Dürmana ağır :z:ayıat tıf'6 

mi~tir. ·at v-t-
lngilizler hiç bir zayı 

mi~lerdir. 

iJY 
---·--- iJ ~ • ~ııv 

istanbul r.ıüttUllindeJ1~ S 
citeşrinin birinci c~:nıır· 
Bayram olduj!tu il lin ° ·~;"'tl 
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gr 
' ijitler ve Mussolini 1 

dün tekrar · 
görüştüler 

Cümhuriyet 18 yaşına girdi 
Yazan: Falih Rı/kı Atay 

lWI:üıakat tki 
saat 20 

tla.kika sürdü 
F'loransaC:aki görüş
tneler so~ un da bir 
tebliğ neşredildi 

,.,~oransa 28 (A.A.) - Stefani 
·~ndan: 

oldu- Çe, beraberinde Kont Ciano 
trenlg\ halde saat 1 O,-i5 te husuai 

1' e uraya gelmiştir. 
~attı saat 1 ı de Hitlerin treni ia
f~na airmiştir. 

btııt!.ıhrerin beraberinde von Rib -
~,:o,~ ile Mareşal von Keitel bu

... &.~~;ta 'di 'v 1 • 

n~ t~hchio sarayına "asıl olan Ouçe 
~1 rer, büyük merdivenden çık
~ıı~~a.~ Ve muazznm beş yiizler sa -
t~et~e 1 O. ~ne~ Lcon salonundan 
ti~·J •ekızıncı Clement salonuna 
~t 1

1 
erdrr. Mülakat, bu salonda 

~tta ~· 18 de başlamıııtır. Müll -
1rııp ont Ciano ile von R ibben -
~ ._da bulunmu~lardır. Cörü~e, 
lq~t r~ 20 dakika devam etmiş ve 
~ .40 da &<>na ermiştlr. 

(Ba,)tarafı ı inci sayfada) 

kat hurriyet, toprak, ve şeref bütün
lUtüne hiyanet eden bir sulhü kanı
mızln bo~ayı ve hnrb cehennemın
de yakmayı tercih ederiz. 

18 inci yılına eri§ti~imiz Cümhurl
yet yalnıı bir idare sisteminin bir re
jimin adı de~ildir. Cümhuriy~t. bü -
tün inkıHiblarile ve bu millete ınan
mak, onun hürriyeti için yaşamak ve 
ölmek ahlft.kile ayrılmaz bir kül teş

kil eder. Milli hayatımızia beyneımı
le! varlıtımızın devam ve inkişatı in
k.ıiA.blarımızın, inkılA.blarımız cüm _ 
huriyetin ve cUmhuriyet kayıdsız ve 
~art.sız hfı.klmlyet ve istlkliilimizin sar
sılmaz müdafaa, irade ve karn.ruuı _ 
zın teminatı altındadır. Bu temel t~
larından hnngi.sine dokunul.oıa bütün 
bina düşer, ı 7 senelik inşaat bir en
kaz yıgınından ibaret kalır. 

Bir mücadele nesil~. ömrümüz t-:ı. 
tu.şmakla ııeçiyor. Geçmiş zamanla -
rın şeref mira.sına ve gelecek zaman
ların hürmetine lAyık olmata çalışı. 
yoruz. Yalnız kendi tarihimizin değil, 
cihan ta.rihlnin buhranlı bir çn#ında. 
do~duk ve yalnız Türk dünya. tarihi
nin facialı bir devrinde delil, co~raf
yanın da nnz>k bir noktasında yaşı
yoruz. Büyük rüzgô.rların sür<lü~ü 

dalgalar sahillerimlze çarpıyor. Bü -
yük kara bulu\Jar<lan söken satıı.nak-

lar etrafımızda dönüyor. Böyle bir 
hayat şartı, kafadan hlkim olmayı, 
gönülden, fedailik a.şkı; ve ahlaktan, 
kahramanlık V11.Sfı ister. Ne topra~ı... 
mız, ne çağımız, ne de vazifemiz akıl, 
:ıinlr ve karakter za.narını götürmez. 
Kalb hastalarile dermaruıızları tas -
fiye eden bir büyük irtifa, herkesten 
temiz bir ruh, asil bir vicdan, ölUme 
kadar kardeşçe bir tesanüd istiyen bir 
mukadderat imtihanı ü.stündeyiz. 

19ı9 ihtiliilcileriyiz. Vatan ve hür -
riyet iç4n bugün yahud yarın e!;er ce
bir olunursak Kuvayi Mill'yeciler 
destanına gıpta ettirecek bir azimle 
dövüşece~iz. Bu uğurda hiçbir feda -
ktlrlık haddi tanımayız. Türk tarıhi-

nin bütün şanlanna ve Türk kılıcı • 
nın bütün şereflerine yemin ederek 
omuz omuza, gönül gönüle, kafa kafa
ya ve can cana her zamandan fnzla. 
birleşelim. Hür yaşamak hakkını h iç 
klmse bizden fazla dnva edemez. Çün. 
kü onun kan pahasını herkesten faz. 
la bu millet ödeml.ştir . 
Haklı olanların itimadı, karar ve _ 

renlerin neş'esi, ölmeyi bilenlerin ye. 
nilmez gururile bayramınızı kutlu _ 
layıruz. Atatürkün kabri önü:ıde ona 
verdi~im!z sözü hatırladıktan sonra 
devletin Büyük Rei.slni başınız 3Uka
rıda, göğsünüz ileri, nıar~larla, şnrkı
larla, peymanlarla selfUnlayınız.ıı 

. 
Yunan - Italyan 

harbi ttı l Uaaolini ile Hitler tekrar 1 O un
t~ıııeoQ ve Beşyüzler aalonlıınndan 
~~~ ek auretile merdivenlerden irıe 
ıı~ 0t~rnobitlerine binmişler ve ba~ 
~Ukü ır öğle yemeği yemek i.lzere 

Illet sarayına gitmişlerdir. 

J:'ı 'ia Otansa 
~_ından: 

Teblii 
28 (A.A.) - Stefanl 

Cadde ortasında 
Çlr1lç1plak 

do:aşan adam (B114tarufı ı Inci sayradal 

dan gelen haberlere göre bugün, 
İtalyan donıınması Korfu adasına 

Peıinde yüzlerce kiti olduğu askeri ihraç teşebbüsünde bulunmu~ 
halde giderken yakalanınca tur. Bu teşebbüs üzerine İtalyan ve 
elli liraya bahıe girittigwi i,.!n Yun.an. donanmaları arasında şid -

b
·· l k w w •• :y • d et lı bır çarpı§ma olmuştur. 

~u~t~er - MuMolini ~ormımesının 
~iltir. ll aşağıdaki tebliğ neşredil-

oy e ıo aga çıktıgını ıoyledı H d f S ı ~ . k 9 e e:an: 
() · Evvelki ~ıece, Beyoğlunda Tarla-

"-ı ~e ile Führer, bugün bir.kaç ba~ı caddesinde cidden garib ve o 
tıı ıla evam eden bir görüşme yap- nisbette de gülünç bir hadise cere
~tiıa{dı~. Iki memleket arasındaki yan etmiştir. 
"'ı e .. l!ıhniyetinden mülh,.m olan Cece saat yirmi ikide Tarlabaşı 
~~ Otüşrne her zaman olduğ~ gibi caddesinin çok kalabalık olduğu bir 
~~ .~ıtıirni bir şekilde cereyan et- sırada bu caddeye nazır evierden 
"'- •e 'k• "'~~ 'b'· • .. ı tarafın hali hazırda mev- birinin kapısından aoka~ ç.ınl çıp-
~0~t/tun meseleler hakkındaki lak bir adam çıkmış, vaziyetinin 
!it. 1 na~ar birliklerini göstermi§- garibliğine rağmen ellerini kollannı 

~ÖıiJ sa.llıya aallıya caddede yürürneğe 
~ Iç lrneye İtalyan haneiye nazı- başlamıştrr. 
~~~ont Ciano ile Alman haridye Bu anadan doğma vaziyetlo ao -
ltı~ ~~~d~~n Ribbentrop iştirak et - kaia uğnyan ve k em ali ciddiyet -

le ( 1) yoluna devam eden adan, 
J.) Ftoranaadan ayrıht kısa bir zaman sonra caddeyi dol-

~ı ~~ansa 28 (A.A.) - Hitler duran halk tarafından ııörülmüt. 
ılı'~ de Floransadan ayrılmıııbr. büyük bir kalabalık kendisini merak 
"tı~k &onra Mussolininin tTeni de ve hayretle takibe koyulmuştur. 
't etmiştir. Peşinde yüzlerce kitiyi sürükli -

A J ' yen 'bu çıplak adam, bir müddet 

'\ıman ya 1. daresi· nde aonra kendisine tesadüf eden bir 
polis memuru tarafından yakalan -

b• A mıştır. 
1 r vrupa mu~:: adam kendisini yakalıyan me-

kuruyorlarmiŞ ' «- Müsaade et .• elli adım daha 
• yürüyeyim de şu iddiaya girdiğim 

S parayı arkadaşımdan alayım» diye 

l on görüşmelerin yalvarmağa başlamıştır. 
Qed f Aklından malul olduğu aanılan 

e leri hakkında bu adam, çıplak vaziyelinin ve bu 

}'eni tahmı·nler hareketinin sebebini ııu tekilde an-
latmı~tır: 

~ ~Utih 
2 
-- «-Bir arkada~ımla bahse viri~ 

~c~ti h 8 (A.A.) - BasleT tik. Çırıl çıplak Tarlabaşı cadde ~ 
'~ab~ .ten cazeteııinin Vichy sini bir ba~tan öbür başa kadar ge
~~~~~~·· Hitler - Petain anla§lll&&ı çenen aana elli lira veririm, dedi, 
'-ı ~~ ~ ne dütünmek lhım celdi- ben de paraları çık, derhal bu işi 

~~~ .t~rerniyen Fransız halkının tçı d yapanm dedim ve işte bu suretle 
r, n e olduğunu bildirmek - iddiaya giriştirn..» 

\~Ili Abanoz aokağında Çemberlitat 
~ ltiiii Ra~etenin Berlin muhabiri, caddesinde 4 nurnarada oturan Ah
~ tdil Programmda Fransaya tah- med oğlu Mustafa adında biri ol -
~~-~~ et\ rnevki hakkında hiç biT 
\ 1li

11 
.:JtY?an bıralrmamaktadır. duiu anlaşılan bu adam hakkında 

~ '-'ithl' ~ıyettar mahfellerine gö- umumi adaba muhalefetten tekibat 
~ ~~er l ukCimeti ile yapılan siyasi yapılmaktadrr. 
~~-~~ ,j erin hedefi, Almanyanın !••!•! •• ! .• ! .. !.! .. ! .. ! .. !.! .. !! .. !.! .. ! .. ! .. !.!!! •• ! .. !.! .. ! .. ! .. !.!! .. ! .. ! .. !.! .. ! .. 

lıılııı, tında Avrupa mıntakaaının 
"ıı~\ıh ~~ı kolaylaşhrmaktır. 

~~~bııt ır, şu siyasi faaliyetlerio 
~ , Ilcağını tahmin etmektediT: 

'~dıı. 'Yeni anlaşmanın devamı 
~llda fik!te.lyanlarla Almanlar a

~ ......._ ır teatisl. 

. BUGÜN 
CUmhuriyet ve Milli Bir:ik 

YAZAN 

Prol. Ali Fuad Batgit 
·Hukuk Fakültesi Dekanı 

(7 nci sayfada) ---tı,ı ~ııı~;hverle Japonya arasında 
)'~ ta n trda aktedilen üç taraflı 
~ ~ ı. nı dığına dair Fransız be- "Cümhuriyet Türk 

ııit lı bey 
~ııı--. tanatın yalnız Fransa ve milleti demektir,, 
\~ d, d:~afından değil, ayni za -
~, IQ~ gu - cenub Avrupası ve Y Cl%an: Dr. Yavuz Abadan 
~1\fı llda Macaristan ve Roman- ('7 nci sayfada) 

L. ~~~~~t~dan da yapılması beklen- i-ji;jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
~.d IIlen ~' Berl~azın Antonesconun ya- bir, Amerika tarafından yapılacak 

b'\t) ıne yapacağı aeyahatln bir tehdid hak.kındald haberlerin 
' Ve Avrupa mıntakaaı - aadece nazan itibar& almmamakla 

kartı tesanüdü ile all- kalmayıp, Monreo prenaibine temas 
tahmin edilmektedir. edilere~ mutad aarette reddedQ -

Atina 28 (A.A.) - Royter: 
Yunanİstana .karşı başladığı 

harbde, en büyük ltalyan hedefi !a
nıldığına göre, Yunanistan - Arna
vudluk hududundan, ı 60 kilometre 
kadar mesafede Seliınik limanıdır. 

Çarpı~malar hakkında haberler 
azdır. Fakat, öğrenild iğine göre İ
talyan hücumlarının başlıca sikleti 
Arnavudluk dağlarından dışarı gi -
den esaa geçidin ötesinde Florinaya 
müteveccih bulunmaktadır. Florina, 
Selanikten 145 kilometre mesafede
dir. 

Elen kıt'aları bütün hat üzerinde 
şiddetli mukavemet etmektedir. 
Hatta teyid olunınıyan bir habere 
göre Yunanlılar bir noktada 1 3 ki
lometre kadar Arnavudluk ara~isi
ne girerek harbi düşman toprağına 
nakletmiştir. İtalyanlar her halde E
pirin dağlık mıntaka~ı istikametin -
de de ikinci bir tazyik yapmakta -
dırlar. · 

İtalyanın Arnavudlukta 180 bin 
kadar askeri olduğu tahmin edi! -
mektedir. Fakat bun.ın asgari SO 
bini dahili tutmak için lüzumlu bu -
lunmaktadır. 

Patrasm bombardirnam 
Atina 28 (A.A.) - Dahiliye 

nezaretinin tebliği: 
Bu sabah saat 1 O da her biri be

şer tayyareden mürekkeb 3 İtalyan 
tayyare grupu tarafından Patras 
~hri üzerine bir hücum yapılmıştır. 
Liman tesisah, adiiye saravı, Aya
yorgi un fabrikası, telgrafhane ve 
birkaç ev bombardıman edilmiştir. 
Maddi ha~ar ehemmiyetsizdir. 

Şimdiye kadar alınan . malumata 
göre biri polia olmak üzere dört ki
ııi ölmüş, 1 7 kişi yaralanrrıştır. 
Halk, sokaklarda r.ükuneti muha -
faza etmiqtir. 

Atina üzerinde 
ltalyan tayyaraleri 

Londra 28 (A.A.) - Atina bu 
sabah harbin ilk sürprizi Jle karoı -
laşmıştır. Saat 9,ı3 de İtalyan tay
yarelen Atina üzerinde uçmak te -
,ebbü!'lünde bulunmuşlardır. Derhal 
faaliyete geçen hava dafi bataryala
n düşman tayyarelerine ateş açmıt
lardır. 

Bu esnada Atina sokaklarmda te
zahüratta bulunan halk ve üniforma 
taşıyan gençlik, vekar ve soğuk -
kanlılığını muhafaza ederek teza -
hürata devam etmiştir. Nümayişçl
ler İngiliz, Türk, Yunan ve Yugoa
lav bayraklarını ta~ımakta idiler. 

Korent kanalma hUcum 
Atina 28 (A.A.) - I 5 !talyan 

tayyaresi çok yü}utekteın uça.rak, 
Korent kanalına hücum etmek iate
mitlerdir. Tayyareler, kanal fize -
nne bombalar atmı,larsa da hi«; 
bir !ıaaar ika edememiolerdir. 

Yunan aVCI tayyareleri. dütmaD 

e elsiz &aber e • 

e Yunanisiana ihdas 
olunan vaziyet 

Yazan: Selim Ra gıp Em~f 

i talya Arnavudluğu işııal etmek 
suretile Balkan yarımadasına a

yak bastığı gün cenubu şarki Avru
pasınin emniyetinde aleyhte bir te
beddül vukubulduğunu iddia eden
lerin haklı olduklarından şüphe e
dilemezdi. Her geçen gün ve her 
cereyan eden hadise bunun böyle 
olduğunu isbat etti. Bugün, Arna
vudluk hududunda Yunan ve İtal
yan kuvvetlerinin fiilen muho.sama 
haline gelmeleri ile bu hakikat bir 
defa daha te::yyüd etti. 

İta lya , Balkaniara yabancı olan 
bir m illettir. Onun Arnavudluk ara
zisine el koyması, müıılakbele aid 
bazı hazırlıklara iptidar etmek ta
savvurunu açığa vurduğu gibi uzun 
zaman bir sulh ve sükiin mıntakası 
haline gelen bu noktadl'l, bu sükun 
ve bu huzura bir gün veda etmek 
laztm gelebileceğine de i;ıaret edi
yordu. 

ltalyanın Yunanistanla hınb ha
line gelme!'!ini icab ettiren hadis~nin 
teferrüatı ikinci derecei ehemmiyet
tedir. Birinci derecei ehemmiyette 
olan nokta, bu devletin, İngiltere 
ile yapmakta olduğu harbde, dü~
manına kar,ı Yunan topraklarını 
~rbest bir üs haline ifrağ etmek is
temesidir. Yunanistan, bu talebe 
red cevabı vermiş, ltalya da bunu 
bir husumet hareketi savarak a~keri 
harekata ba!lamı tır. İstiklal sahibi, 
milli şuur idrakine malik her mem
leket için yapılacak ~ey, Yunanİsta
nın yaptığından ba,k<\ bir ,ey ola
mazdı. Hadisatın sevri, bir ~iin, bu 
memleketi haksız çıkana dahi tarih 
ona şerefli bir mevki verecek, te
cezzi kabul etmez istiklalinden fe
dakarlık yapmamı~ olmasını, İstik
Iale l&yık bir milletin en tabii bir 
hareketi !'lavarak ona büyük hürmet 
gö,terecektir. 

5elil1t &a9ı.1ı Cm~9 

Mil:l Şef 
Ankara 28 (Hususi) -Mil

li Şefimiz İsmet İnönü yarın 
akşam Çankaya köşkünde lcra 
Vekilleri Heyeti azalanna bir 
akşam ziyafeti vereceklerdir. 
Cümhurreisimiz ziyafeti mü -
teakib davetlilerle birlikte 
Cümhuriyet Halk Partisi ta -
rafından Ankarapalaata 
rilmekte olan baloya 
buyuracaklardır. 

V~goslavya 
bitarafhğ1n1 

muhafaza edecek 
• Belgrad 28 (A.A.) - Karadağ
da bulunan başvekil Zvetkoviç bu
gün tayyare ile Belgrada dönmilt 
ve derhal saltanat naibi Prens Pol 
ile görüşmüştür. 

BaşvelUl, bilahare hariciye ve 
harbiye naztrlannı kabul etmittir. 

Yugoalav Teami mahfellerinde 
beyan edildiğine göre Yugoslavya, 
şimdiye kadar olduğu gibi bitaraf
lığını muhafaza edecektir. Hüku -
met, ayni zamanda kendi bitaraf -
lığına riayet edileceğini de ümid et
mektedir. 

Arnavud·ukta 
isyan çıkt1 

Londra 28 (A.A.) - Belırrad -
dan gelen haberlere göre, Arnavud 
vatanperverleri Arnavudluk dağ -
lanna çıkmıtlardır. Bunlar halyaya 
kat'fı hasmane tezahüratta bulun -
maktadırlar. 

İtalyan kıtaatı bunlarla müsade
me etmi,, iki taraf da ölü ve yaralı 
vermiştir. 

Roma 26 (A.A.) - Royter: 
Tirandan telgrafla alınan bir 

habere göre hüviyeti tesbit edile -
miye n bir tayyare, Arnavudluğun 
cenub kısmına risaleler atmıştır. Bu 
risalelerde Arnavudlar, isyana tet -
vik edilmektedir. 

etmi~ ve kanal üzerinden piiskilrt • 
müşlerdir. 

Ingiliz donanmas1 yard1ma 
koşuyor 

Londra 28 (AA.) 
cüzütamlaruıın Yunaniatanm 

yaraıımıına gitmek üzere yolda bu -

Cümhuriyet Bayramm1 bütün 
yurd heyecanla kutlulayor 

<Baştarafı ı Inci sayfada) 
meydanında toplanmışlar, kendilerine 
ayrılan yerleri almışlardır. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır
dar saat 9,15 te vilô.yet bınasmda si
vil ve askeri erkfı.nın tebriklerini ka
bule başlamıştır. Şehrlmizde bulunan 
meb'uslnr, İstanbul Komutnnı, ge _ 
neraller, kara, deniz, hava üstsubay. 
ları, Partı erkanı, üniversite Rekto • 
rü, deknnlar, İstnnbuldıı bulunan Ve
kaletıer müfettışleri, vilfıyet crkftnı, 

daire miidl.irleri, bankalar ve ccını • 
yetler mume.ssilleri valiyi zıyaret cde. 
rek Cümhuriyet bayrıınıını kutlula _ 
mışlardır. 

Vali sivil ve askeri erkanın tebrık

lerini müteakıb saat ı0,30 a kadar 
konsolosların tebrıklerıni k::ı.buı edc _ 
cekt ir. 

Valı ve komutanla vilayetteki me _ 
rasime ıŞtirak eden di~er zevat saat 
ll de Taksim Cümhuriyet meydanına 
geleceklerdır. 

Vali ve Belediye Reisi yanındıı İs _ 
tanbul Komutanı olduğu halde Cfım
huriyet meydanında toplanan kıt'n _ 
larla di~er birlikleri teftiş edecek ve 
bayramlnrını kutluluyacnktır. 

Bunu müteakıb borazan tarafından 
verilecek işaret üzerine, bUtUn birlik
ler hazırol vazıyeti alacak ve dlreğe 
Türk bayratı çekllecektir. 

Bu sırada mızıka İstiklfll marşını 
çalacak, kıt'alarla okullar hep bir a. 
~ızdan marşı söyliyeceklerdir. 

Bundan sonra hazırlanan çelenkler 
Cümhuriyet fibidesine konacak ve va
li ve komutan tribündeki yerlerini a
lacaklardır. 

Saat tam 11,30 da geçid resmine 
ba.şlanacak, sırasile Yedek Sübay o. 

kulu, Askeri Tıbbiye okulu nı.t. 

Harb okulu ve Deniz lisesı ' Kuleli 
Mnltepc li.seleri, p iyade, ist ihkftm, .. 
h:ıbere, jandarma, suvarı, topçu la& 
alari.e, motorlu birlikler, harb mtJO. 
leri, polis, itfaiye müfrel eleri, okul _ 
lar , sporcular, şeref tribünü onünder 
geçerek Vali ve Komutanı sel ıi.mlı,Ja 

cuklardır. Geçld resmi devam ed• • 
ken b!r hava filosu meydan uzer1D _ 
den uçarak merasime işt irak edecek 
tır. Saat 12 de Selimiyeden 21 ..._. 
top atılacak, o~leden sonra sa t 15 cil. 
Ectirneknpıdaki Şehidllkte merulıı 

ynpılacaktır. Gece butun Halkevle 
rınde hazırlanan zengın programla 
dahilınde toplantılar yapılacaktır. 

Saat. 22 de Vali ve Beled,ye ReL 
tarntından ,.a~yet bınasında bır b6! 
verilecektir . 
Şehrin m uhtelif semtlerinde kUR 

lan halk kUrs Ulerinde btı"tin ve yanı 
bır çok hntiblcr söz alarak, Ciımh...._ 
yetln, inkılfib ve istıklnlın k ymetlııt 
halka anlatacaklardır. Halk kürsfile 
rinde bugün ve yarın muhtelif sa.& 
lerde 80 hatib söz söyliyeceklerdlr. 

Cünıhuriyet bayramı münase~ 

dün ö~leden sonrn kapanan resmi * 
ireler ve okullar bugün ve yarın ~ 
yapacaklo.rdır. Hususi müessese 9{ 

tıcarethaneler yalnız bugün kapü 
bulunacaktır. Vilt\yet dahilinde b• _ 
gün yeniden ll ilkokulun açılış • -
renleri yapılacaktır. 

Şlle kazasında 7, Silivride ı, Kartll
d n ı, Çalalcııda ı ve Yniovada ı ıa.. 

okul bugün kaza kaymnkaınlan ~ 

maarif heyetlerinin huzurile tö~ 
açılacaktır. 

Tramvay ve v:ıpur seferlerine ..._ 
ram münasebetlle illve postalar ~ 
nulmuştur. 

Bulgaristan hava 1 ingiliz tayyare'erl 
tehUkesine karş1 Çeko - .S!ovakyaJI 

tedbir ahyor bomba~adılar 
Sofya 28 (A.A.) - Harbin baş

ladığındanberi ilk defa olarak bü
tün Bulgaristanda hava tehlike.ine 
karşı kat'i tedbir alınması emredil
miştir. 

Geceleri ışıklann tamamile sön -
dürülmüt bulunmasını temin etmek 
için halk lazım gelen tedbirlerin 
hepsini almakla mükelleftir. Gele -
cek hafta Bulgarİstanda hava teh -
likelerine karşı korunma kurslan a
çılacaktır. 

Muhtemel tehlike işaretleri kilise 
çanları ve canavar düdükleri tara -
fından verilecektir. 

Londra 28 (A.A.) ·~ tayyareterinden müteşekkil Wr 
grup, dün şimali Çeko-Slovak,... 
bulunan Skoda tayyare ve silah ,... 
rikalarına karşı muvaffakiyetti .. 
hücum yapmıııtır. 

Laval meçhul 
bir semte gidiyor 
Londra 28 (A.A.)- Vichycı.. 

verilen bir habere göre Laval b. • 
gün nazırlar meclisinin içtimaırMI.a 
sonra Vichy' den meçhul bir y
hareket edecektir. Ruzvelt Amerikamn 

L d f
• .

1 
Lavalin radyoda bir nutuk .,.. -

On ra S8 Iri e görüştü rerek Fransız hükumeti tarafmd.a 

Yaşington 28 (A.A.) - Ruz - alınan kararları bildireceği haı.. 
velt dün Amerikanın Londra büyük verilmekte ise de ıtutkun hangi ta -
elçisi Kennedy'yi kabul ederek u - rih ve saatte verileceği belli deli -
zun bir görüşmede bulunmuştur. dir. ........................................... ·-·· ... ·-···········-······· .. ······ .. ····--·······--
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Bu gece 
HALK ( ] Beyoğlunda sinemasıli 

Dobrucayı terkeden 
680 vatandaş1m1z 

daha geldi 

{e i Cl 

açıl 

i IZ ye İ 1.~} .. , HALiDE PiŞK/N beraber 

i~ ı AlFACAN K~:J!~ 

Tiyatrosu 

800 kişilik diğer 
bir kafilede bekleniyor 

Evvelki gece ]imanımıza muvn -
aalat eden ((Daçyaıı vapurile Köe
tcnceden. Dobrucayı terkeden Türk 
lerden mürekkeb 680 kişilik bir ka
file gelmiıtir. Kafilenin ekseriyetini 
çocuklar ve kadınlnr teşkil etmek -
tedir. Kafile ile gelen Dobnıcalı 
Türklerden Mutuk oğlu lsrrıail bir 
muharririmize tunlan söylemiştir: 

<ı- Eleseriyerimiz Bulgar kıt'a -
lannın Dobrucayı işgalinden evvel 
buraınnı tP-rkt:derek Romanyaya 
gelmiştik. Kafilemiz:de Balçık, Pn
uırcık, T atarova, Silistireden ge -
len muhncirler bulunmaktadır. YeT
Ierimizi terkederken yanımızda olan 
paraları ve satabildiklerimizi tama
men dıtarı çıkarınağa muvaffnk ol
duk. Fııkat birçoğumuzun emlaki ve 
evleri tabii orada kaldı. Maamafih 
enavatanımızn geldiğimize çok 
memnunuz. Son zamanlarda artık 
bizleri hiç bir yerde çalıştırmıyor -
lardı. Elinde parası olan Türkler, 
diğer kardeıılerine muavenette bu
lunmak suretile müşkül mevkide 
kalmalanna mani oluyorlardı. Ro -
manyavı terketmeden evvel Rumen 
memurlımndan çok yardım gördil -
ğümüzü hrpimiz sövlivebiliriz. Ro
mnnvava iltica etmi3 Dobrucalı di
i!t-r kıırdeclerimiz de R•Jmen liman
larmda vapurlnra binrnek üzere 
bc:'klem~ktedirler. 

Romanyada vaziyetin na11l ol -
duğunu bilmiyoruz. Fakat şimeli 
Dobrucadan Romanya topraklarına 
kaç&n Türklerin Dobrucada kalan 
TürHerin ~az'yetinden daha iyi va
ziyette olmadıklarını orada iken 
öğrenmi,tik. Bütün bildiklerimiz 
bundan ibarettir. D 

Romanyadan önümüzdeki giinler 
zarfında 800 ki•ilik bir kafilenin 
daha gelmesi beklenmektedir. 

Amerikadan eşya 
geti en ilk vapur geldi 

Parti Müfettişi ve Halkevi Reisi 
söylediler heyecanlı nutuklar 

.• 
Merasimden bir intıba 

Eminönü Halkevinin Cağaloğ • Yavuz Abadan çok ıılkııılanan bu 
lundaki yeni binasının açılıt töreni nutkuna söyle başlamıttır: 
dün öğleden aonra saat 15,30 c:la «- Yapıcılık, inlc.ıl4bcı reji -
yapılmı~ır. mimizin fan'k vıufı, cümhuriyet idn-

Törende vali ve belediye reiııi resinin 1 7 yıldır hanas bir dikkat 
Lutfi Kırdar, Parti müfettiti Reşad ve itina ile güttüğü, benimaediği 
Mimaroğlu, Harb Akademiai ko - bir an'anedir. Bu an'aneye daya -
mutanı General Ali Fuad, vilayet, nan yaratıcı faaliyetin verimleri, a
parti, belediye erkanı, Halkevleri dedieri gittikçe artan güzel eserler 
mensublan hazır bulunmuşla,rdır. halinde, yurdun her kötesinden 

Merasime bandanun çaldığı ls - yükseliyor. İşte biraz önce uğurlu 
ti:klal mar§ile ba§lanmıe, müteaki - elierin açtığı bu bina, o eserlerden 
ben Parti müfetti~i Retad Mimaroğ- biri ve en yenisidir. Bütün yurd şe
lu bir nutuk aöyliyerek davetlilere refli bir yıldönümünün mukaddes 
teşekkür etmiş, ve Halkevlerinin heyecanı ile çalkandığı bir gÜnde, 
memleket umumi kültürüne yap - Cümhuriyet Halk Partisinin çok de
tıklan hizmetleri anlatmıştır. Re - ğerli annağanı olan yeni F..vimize 
gad Mimaroğlu nutkunda ezcümle yerle§iyoruz. Bundan duyduğumuz 
şunları .ııöylemiştir: sonsuz aevinç ve saadet, büyükle -

- Bu Evler yalnız herhanifi mi- rimize k.ar~t beslediğimiz bağlılık 
mart birer kıynıet ifade eden eser - ve minnet duygulanna kan~n yeni 
ler değildirler. Onlan mazruflan iti- hamleler için irademiz.i çelikl•ştiri
barile çok daha mühim, çok feyizli yor ve enerjimizi kat knt arttın -
içtimat müesseselerdir. yor. » 

Bu kültür ocaklannın atefini yu- Yavuz Abadan sözlerine devam-
kan Ebedi Şefin elidir. Vatan·ı kur- la: 
ttıran Önder, binbir güzellik, iyilik «Dünyanın bugünkü mnlum 
ve doiiruluk yolu açarak dehıı.aile hali kar~ıaındn Türklüğün milli bir
onu ideale doğru sevkeden Ulu A- liğe dayanan kudret ve havaliye -
tanın kudreti ve elidir. Onun mü - tine bu kesilmiyen inşa faaliyc:'tin -

Uzun müddettenberi Nevyork - barek habrasile bu andaki heye - den daha canlı bir delil olamaz. 
tan gelmesine intizar olunan Yunan canımız aşikardır. Yurdumuzun kuytu ve yc1il kö
bandıralı Angira vapuru dün anbah Bizim bu ideal yolunda o kadar telerinden Bozkulanna kadar uza
limanımıza gelmi tir. Bu gemi Yu- . hızla ve şevkle bir gidi:1imiz var ki.. nan geni, anha içC!isinde yer yer 
nanİstandaki son 'aziyet üzerine li-ı Bu fazilet ocakla~nı ~~~den gü- yükselen Halkevi binala n, milletler 
manırnıza Yunanistandan en son ne arttırıyoruz. Bur;un butün yurd- hayatında sert kanunların hüküm 
gelen gemi olmu,tur. Angirada hl.l-~ da bunların adedi ~.00 ·U geçti. Mü- aürdüğü bir zamanda güçlükleri yen 
Junan Amerika men~li 400 ton de- nevver ve tenevvure heveskflr er- :meden zevk duyan, mahrumiyetler 
. . b'l 1• ·kı · k kf"k ve kadın Türk çocuklarından içerisinde olgunla.,an Türk ruhu • 

rı ıle, otomo ı ast. erı, tene e ve 300 b' k y 1 h h · · d 1 1 
d 

. ı· . h 1 ıne ya ın azası var. a nız şe nun öz cev ennı ay ın atıyor ar.ıı 
emır mamu .ıtı eşyanın ıt 8 mua- · · d b d d 30 b' k d Yavuz Abadan Halkevlerinin 

mC""le .. ine ba~lanmıştır. Bu gemi u - rıBmız e u a ett w ı~.e yaklın dır. memJ-1·etı'n ı'çtı·m .. O: hayatın..ıLkı' 
··d d tt b · A 'k d u sayının ar ıgını go rm e e • c:.K .... -uıcı 

2 ' n .mu c . en en mc:'rı n an see: iftihar duymaktnyız. Ulu Atanın yüksek mevkiini ve r.hemmiyetini 
l('n ılk gemı ol~akla ~eraber, aynı yolu böylece günden güne genişli - izah etmiş, İstanbul Halkevlerinin 
:r.amandn Arnenka pıyacalarından yor.» çalışmalannı anlatmış ve bü _ 

i J'/J'.f J:,~ 1 1 ·~rı~F•ia8tı3a•r :111K:!IIo111ıtcıukllllial(31!:l0)•, mba11Eık1111·o11Jn -(2.0):!1!, l:.ıt!:oc:.al•nr-2•00--•1•50_ıruru_ş11tııt': 
J Iş bürosunun meşgul 
1 olması lazımgelen 

1 

bir mesela 
1 

( TIYATROLAR) 

1 
ŞEIIİR TiYATROSU 

Tepeb~ı dram klsmındn 

A.k.şam saat 20,30 da İpekny dokuma fabrikası iş -·i 
: çileri narnma bir mektub aldık. : 
i Bizde mahfuz bulunan mektub i 

1
• sahibi arkada§lan nanuna lU ııi· ! 

kiyette bulunmaktadır~ ~ 
j «Biz hergün fabrikada bir ! 

BIR ANA 

ı 
saat fazla çalıştınldığımız hal - i 
de, patronumuz yevmiyelerimizi 
vermemoktedir. Fazla m~ye 
başladığımız 3 Haziran 940 Pa
zartesi gününden itibaren bu va
ziyet devam edip gidiyor. Sekiz 

Şehtr tiyatrosu komedi kısmında 
Ostad Muhlis Sabahattınin eseri 

Bugün matine saat 15,30 da 
Etenin aşkı - Milli opcrct 4 perde 

Bu gece suare saat 9 da 
ı - Kerem aslı - Müzikli şark masalı 

2 - Muhasebeci Mutedı1 efendi 
Müzikli komedi 2 perde buçuk saatten fazla mesaiye 

mecbur muyuz. Kendisine mü -
teaddid defalar rica ettiğimiz Karadeniz - Ereğiisi Hukuk Hakim-
halde patron hiç aldırmıyor, is- liğinden: Müddei Knradenız Ereğiisi 
tediğim kadar çalışınağa mec - i Müftü mnhallestnden mukim Akman 
bursunuz, diyor. Şikil}'et ettiği - ) o~lu Tahsinin müddei alcyh Çamlı 
miz takdirde bir daha hiç bir 1 maden ocağı eski mudürü mes'ulü 
yerde çalışamazsınız, diyerek • Cemal Arıt aleyhıne ikame eyledıgi 
tehdid ediyor. Iş bürosunun dik-! alacak davnsının E~li asliye mah -

1. 

kat nnzarını çekmenizi rica ede- f kemesinde cereyan eden muhakeme 
riz.» 1 sırasında d n va cı Tahsin tarafından 

• Bu gikayeti ehemmiyetle it Er~li sab:k hukuk hAkimi Muammer 
: bürosunun nazan dikkatine vn Levendi redi talebinde bulunmuş ve 
i zediyoruz. ı· bu talebi hukuk usulil mahkemelerı i i Rafrada odun, körnür sıkıntısı k.nun 29, 34 ve 36 ıncı maddclerıne 
i Bafra · okuyucularımızdan i göre 29/1/940 tarihinde kabulüne 
i Mchmed Ali Yılmaz yazıyor: 1 dair verilen karar M. aleyh Cemal 
! ((Köylerimizde olduğu Ribi i Antın vefatı hnsebile varisierinden 
~ Bafrada da odun ve kömür buh-f kız kardeşi IAdvlyenin ikamet.gli.hı 
• ranı vardır. Halbuki, Bafranın : meçhul olmnsı hascbUe işbu kcndi.'ii
i her tarafı ormanlarin kaplıdır. ll ne il~nen tebli~lne karar verllmi.ş ol
i Böyle olduğu halde odun, kö - dugundan tarihi tebliğden itibaren 
! mür sıkıntısı çekmek, bulun - i 15 gün zar!ındn mezbure Adviye bila
• duğu zaman da pahalı alabilmek 1 sale veyahud ibilvekA.le hUkmü kanu. 
i bize çok garib geliyor. Kıı~ has- i niyeye tcvessül etmediği takdirde ıtıez 
f tırmak üzere, mü§kül mevki - kftr reddi hakı'ın kararının kesbi knt'l

deyiz, alilkadarları ikaz etmeni- ! yel nazarı Ue bakılacaiı tebli~ maka.-
: zi dileriz.» r mına kaim olmnit üzere illn olu -

\. •....•...•.•.....••.•••••••••.••.•........•.• ,1 nur. 940139 

SAKA YA Sinemasına Koşunuz. 
Orada 2 büyük yıklız: 

SİL VlA SIDNEY ve HENRY FO NDA'nın 
Enıs:ılsiz bir aurette yarattıklan (türkçe sözlü) 

o A IZ 
filmini seyredecek, tatlı ve heyecanlı müstesna dakikalar yaşıyııcnksmız 

HUSUSİ ll§.ve: RUDOLF VALANTİNO'nun hayatı, ölümü ve 

ooruı.ze merasimi aısa::m;;:•a;;aii8U3ril'i!tf/ 

İst:ı.nbulun Avrupada dabl 
az "bulunur en güzel sineması 

A. 
R, 

sinemasının en güzel progt~ 
CÜMHURIYE'f 

f . e 
Bayramı şere ıJ1 

Bugünden itibaren 

C ·o R i N· N E . .,t 
lUCHAirı~ 

ve 

JEAN PİERRe 
AUMONT 

O L~.b ~ ... E.iE 
K R 

Ayrıca: 
Dünyanın unutulmaz en ll' 

Operasını bir defa dS 

r~ADAr~d;Ür~~R FL~ 

Belediye karşısındaki 
hanesinde öğleden sonra 

Sinemasına ewa getiren ilk vapurdur. Yunanis- Parti müfettişi bundan sonra bü- vüklere şükranlarını bildirerek söz
tanın harbe girmt>si üzerine Ameri- viiklerimize şükran ve minnetlerini lerini bitirmiştir. • 
kı:ıya yapıinn dc:'niz seferlerinin bu bildirerek aözlerine nihayet vermiş Halkevi rl"isinin nutkunu mütea
ilk müna•ebattnn "OnTa inki•aa uğ - ve yl"ni binanın kapısındaki korde - kib Cemi! Türkarman idarf'sindeki 
radıf.rı öğrenilmi tir. lzmirden A - layı kemıi tir. Davetliler yeni bina- Ev oncestrası güzel l>ir konser veT- ' 
mer'knya harek,.t eden Sıılvotis ve yı J!ezdikten sonra temsil salonunda mi~ ve davetliler hazırlanan btifede 
Holandiya vaour)anmn \r:bclüttn - tonlnnmışlar ve burada Eminönü izaz edildikten sonrA tören nihayet 
rıkı geçtikl,.ri zannedilmektedir. Halkevi reisi doktor Yavuz Aba - bulmuştur. Yeni Halkevi binası bu-
Nc:'vvorktAn har"'k"t etmek üzere danın sövlt-vini rHnlemişlerdir. günden itibaren halka açılacaktır. 

Düşmanı kendine dost eden, Türk ordnsunun ve onun büyü1t 
danlarının ba§tnn ~a~ı kahramanlık destanı olan Türk 
ki alfıkn ve 1zlerini gösteren türkı;e §arkılı ve sözlü oınn bil 

T i SinemasınJ~ 
Bilhassa Cümhuriyet bnyramındn görünüz. 

bulunan Pnt·n• vapıırul"'un seferini __ ;__ ____ ...::.:.... _________ :_ ___ _ 

tehir f'ttiği haber alınmıştır. Iki gUnde 800 b"n lirahk lhtikar yapan iki 

Akbel v,puru Trabzonia 
karzya oturdu 

ihrcı c at yap h k kömürcü yakalandı 

Alfıkadarlnra gelen haberlere gO -
re, birkaç giın evvel Karadenizde çı

tan şiddetli fırtına yüzünden 1~00 

tonluk Akbel vapuru Trabzon ön • 
lerınde karaya oturmuştur. Kaza et. 
rafında henüz afttliıt gelmemiş ol -
makln beraber nu!U&Ça ı yıat olma -
dı~ı bildtrllmiŞtir. Gemı kendi ven -
itıle kurtulma~a çalışmaktadır. 

Sahte makbuzla iane 
topluyormu§ 

Dün ve evvelki giin zarfında ya

pılan ihracat 800 bin lirayı bulmu;J· 
tur. İhracat en fazla İsveç, İsviçre. 
Macaristan ve Yunanİstann yapıl -

ma ktadır. 
Sevleedilen maddeler, Yunanis -

tan ve Macarİstann balık, İsviçre -
ye kum darı, fındık, ü~iim Ye pa -
lamuttur. Yunanİstana yapılan balık 
ihracatı son günler zarfında günde 
60 bin liraya kadar yiikselmi~tir. 

Belediyenin 60 b~n liraya 
yapacağı işler 

Belediye, CO bin Uralık bır tahsisalla 
Ye~iknpıda otur n ve Clbali Tü - Abıaray inkılfı.b caddesile, K:nnlıa.da 

tün Inhısarı fabrlkasmda muccllld -ı rıhtım yolunu yaptırmağa ve Orta -
lik yapan Sadeddın adında biri, dip köy deresi kenarındaki mezarlıklıı E
koçanları muhürsüz ve tasdıksız Ha- minönü Halkevi arkasındaki sahnyı 
va Kurumuna aid makbuzların öte • tnnzim etmerte karar vermiştır. Bu in
den beriden iane namı altında p ra §nat yakında ihale olunacaktır. 
toplarken zabıta tarafından ynka • 
lanmJ.Jitır. Zııb:taca sargusu ynp.lan 
S:ı.deddın, bu makbıızlıırı ayni yerde 
çallft.lkları Ahmedden aldı~ını soy -
lem~tir. 

Ahmed arıınmaktadır. 

Bey z zehirin bir kurbanı 
daha 

Tahtakalede Şekerel sokağında 22 
sayılı metruk dukkwda yııtıp kJlkan 
eroı'!l müptel1\larından so yaşlarında 

Fiat mürakııbe komi~yonu tara 
fından mangnl kömürüne azami 
satış fiatı tesbit olunduğu halde 
bazı semtlerde kömürcülerin 6-7 
kuruştan kömür ı:attıkları anlaşıl -
mıştır. Belediye müfettişleri dün 
Aksarayda Ahmed Oral ve Çem
berlitaıı.ta Aziz adh iki kömürcü
nün bu şekilde fa~la fiatla kömür 
sattıklarını tesbit ederek, bunları 
cürmü meşhud halinde yakalamış -
lardır. Bu kömürcüler hakkında ka
:-ıuni takibat yapılacaktır. 

Tarlada bulunan yaralı 
Sarıyerde Bahçeköy Orman Fakül

tesinde çalJ.Jinn Eleksi adında bıri dün 
o clvar tarlalardan birinde yaralı o -
larak bulunmuştur. 
Başından bir demirle yaralandı.Kı 

anlıı§ılan Eleksi güçlükle ver~! ifa
desinde, demirel ustası Hasan tara • 
fından aralarında çıkan bl.r mün:ız:ıa 
esnasında ba..şma demirle vurolmak 
suretile yaralandığını söylemiştir. 

Vak'ayı müteakıb kaçan, Ha.s:ın 
mahalli zabıtl1.'5l tarafından şiddttUc 

arnnma ktadır. 

-------- Ke ,m adında biri dtın odasında ölü,:---------------. 

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

olarak bulunmuştur. Yapılan muaye
ne;)~ ne'i e~nde Kerimln, içtı"i !.l,;ia 
mıktardakı ero·ntn te ır·l(' zehirieP-Ip 

1 
öldu u tesbıt edilmiŞtir . 

Beyaz zehire kurban giden Kerı -

Yardım ve şe!kate muhtnç do
~nn YAVRU'lar milletin şefkat 
Sinesinde bannırl 

~uk Esirgeme ı~ urumu 
G. Mcrlcczi 

. Oyun saatleri: ı- 2.30 - 4.30 - 6.30 - 9 da. ll Jll", 
DIKKAT: Grup halinde gelmelt iStiyen mekteblilerle halltın b ri 
filmi görebilmek için Cümburiyet bayramı münasebetDe SSll \'B ~ 
şamba günlerı ö~leden evvel 9 ve ll de Iki tenzil!'ı.Uı matine ~-ıı 
caktır. Bu matinelerde her yer ıs kuruştur. Bo film ayni zn J > 
Ankarada Halk sinemasında muvaffakiyetıc gösterilmektedir· pe 

kında cİzmir Tayyaret sinemasında. 

- Gölderi delen Zafer abideleri gibi seınaya yükselen kııle 
Türkçe 

Gönüllü Kahramarı . 
GARY COOPER 

RAY MILLAND - ROBERT PRESTON'un Şaheseri 
Bugün L A L B Sinemasında 

:Mühim ilfıv~ En son dünyıl haberleri, Akdeniz muharebesi, tilr~ 
P.ARA..'.!UNT JURNAL'da 

SEANSLAR: 2.80 - 4.30 - 6.30 - 9 da 
Bugün saat· ı de tenzilfıtlı matine. Tel: 43595 

ŞEKER BAYRAMıNDA NEFIS !!IR TüRK FILMI GÖRECEKSiNIZ. s 
l!f141D~ay;a,anılmaz derecede Komik sehnelerle dolu barikulade Ba§ Rollerde 

- i·C . ~ 
SAİT- PERİHAN - NECDET - KARAKAŞ - ELEFTERİY A - REFIK- KAD~S 

Perşembe akşamı V ve i E K sinema'arıo 
ELHAMRA Sinemasında 



TRO 
8 
Çocuk tiyatrosu 

fari uyuk insanın tıyatro hakkmda 
.,.vardır· 

<lı" • 
dı d 'Ya tr o, ha) attan sahneleri ken-
llı~ti~r f~rçevesine ~üçhikle alabil· 
dı:. Ak 1Yatroda dekor mukavva
ledır sesuar, zengin de olsa snh
tlp.;. Aktör, rohinü ne kadar tabii 

-ı{ ~~ne gayri tabiidir.ı> 
Oia111kuyuk in an, tiyatroyu tiyatro 
d~ b· kabul eder. Boyalı bez per-• ır 
ll~ k •nray salonu olarak karşısı-

onulduğu zaman: 
Lt~ Böyle saray salonu olur mu, 

D 0Yıtrruşlar. 
erne C llılıtıış k 2.. az sandıklımndan ya-

- B·~al tahtı için: 
lıııı4} 0 Yie de kral tahtı olur muy-

Diy~ d·· .. 
ı ,~çocuku~unme~:ıı.l .. d ...... 
(lı lg") •• ıse gozı e gor ııgune, 
-ı B ışıttiğine bnğlı kalır. 

tlıı~ı d u kız güzel değil, ne diye 
D ıyorlar? 

er. 

~-B t 01 d u ev mukavvadan, nasıl o-
~~~ttırn a, betondan yapılmış bir a

D· an diyorlar~ 
'Ye düşü .. -B nur. 

'd'lllı .~ ağacın arkasına gizlenmiş 
01ııy01 dtek ipekala görüyor, nasıl 

Div a, görmüyorum, diyor~ 
l-ful~ Tneraklanır.ı> 
rı. asası şu: 

}. lllJ}''"L • 
tiııi U~~; ınsanın tiyatroda affettik-

'fftt;,_ lllıı.zur gördüklerini çocuk 
·••eı rn .. Bu • azur gormez. 

ti ~lt;un için Çocuk tiyatrosu na, bü
~•ıı d ı h tiyatrosu na gösterildiğin
"ttıır,a a fazla ihtimam göstermek 

ıı..l'tanb * 
"Yiltr

0 
u! Sehir Tiyatrosu, çocult 

~d~t!tı •unu kurdu. Bu sene temsil 
Cu~tl b~izmeli kedin yi sevrettim. 
tıer b' ır eser... lste•dirr ki, bu 
t~ailıred·eya iki gece- büyüklere de 
~tı.ıkla ılsin, ve babalar, anneler 
~rl,1111 rının seyretmeleri için ha
liıııler. nı bir kere de kendileri gör-

~Ç· 

Beyaz bliizlar1. 
na ıl s e i? 

Yüz tuvalelinde 
renklerin ahengi 

Her kadın kendi makyajını, ya
ni tabii renklerini en güzel hale ko· 
yacak boyaları birçok tecrübeler
den sonrtı seçmelidir. Her kadın 
kendine has bir makyajın sahibi ol
malıdır. Boyanmakta bu; esas şart
tır. Fakat tecrübelerinde hocalama
mak için müteha3sts bilgi ve dene
melerinden alınmış neticeleri, umu
mi renk ahenklerini bilmek te el
zemdir. Bu suretle makyajınızı se
çerken karanlıkttı el yerdamile yü
rümek zahmetinden, tipinizin mak
yaj çerçevesinden aykırı yollarda 
şaşalayıp kalmaktım kurtulmus o
lursunuz. 

Işte başlıca üç kadın tipine müte· 
hassıslann en uygun ~ördükleri bo
yalar: 

Kızıl san saçlı, bembeyaz tenli, 
yeşil veya mavi gözlülerde: 

Sedef rengi bir (fon dö terr) ; 
(TBşel) pudra; açık, tntlı al ren

ginde ruj ve al lık: gündüz için kah
verengi, gece için yeşil gÖz kapa~ı 

Hadiseler Karfı~mıda 1 

Yeni ramvaylar 
T ramvaylarda izdihnma ma

ni olmak için çare ara-
yanlar, nihayet: 

-Bulduk! 
Dediler. 
- Acaba nasıl bir çare bıılmuş

tular~ 
... Yolcu ne kadar çok olursa 

olsun, İstiab etmesi için tramvay ları 
kauçuktan mı yapncaklardı? 

. • . Sıraların üzerine, vapur ka
mara lannın yatakları tarzında, ikin
ci kat sırnlar mı ilih·e edecekleıdi~ 

... Trnmvayların damlannda, a-
yakta yolcu ın u taşıyacaklardı) 

Sorduk: 
- Bunların hangisD 
Cevab verdiler: 
- Hiç biri değil, bir ki.:ilik sabit 

sandalyalan kaldınyoruz
Güliim!edik: 
- Bizim de aklımızn gelınisti. .. 

Hani trenlerdt>! kırk kişilik vagonlnr 
vardır ya ... Tramvay arnbaları da 
bunlar gibi mi olacak l diyecektik. 

. * 
Bulunan çare trnmwı.ylardn izdi-

hamı azaltncak mı bilemeyiz; fakat, 
öyle garabetlerle karşılaşacağız ki; 
kimi :rnman giilmektf'n katılncağır., 
kimi zaman da hiddetten kudura
rağıı;l 

..................................... 
Ayakta seynhatt~n hoııılanmıvan

ların hir kı'lmı hf'lki portatif ~an
dalyal~r tedarik ede,~ekler ve tram
vayn bindikleri :rnmnn bunlara otu
racak !ardır. F nkııt herkes portatif 
ım.ndnh·a tedarik etmez va.. yere 
gazete, vnhud da mt"ndil yayıp ü
zerine halidacı kuracaklam da tesa
düf edt"cf'~imiz muhakkaktır. Ra· 
hatına fazla rlücıkiın olanlar ise kim 
bilir belki de vastık. battaniye gibi 
C"\·a ile tramvavn bineceklerdir ... 
Bilhassa geç -;aatlerde bunlarla yere 
bir nevi yatak serip. tramvııy son 
'stasyona varıncayadek mışıl mışı] 
uvııvrıı·nk laYdır 

Bu arada: 
- Ayağın kırılsın, başıma bu

tın. 

- .Kuştüyü vastığı, sen oturasın, 
diye değil, kendim için getirdim. 
Biraz Öleye çekil. 

- Her şeyin bir haddi Yardır 
yahu, tramvayda yatanlarn sea çı
karmıyorlarsa da, bir kadınla bir 
erkeğin koyun koyuna yatmalan 
biraz münasebetııiz oluyor! 

Tarzında :.özler de duyulacaktır. 

* 
Tramvay her saatte kalabalık 

değil ya, mesela saat on dörtle on 
altı arasında yolcu adedi iki ki~ilik 
iskemleleri dolduramıyacak kadar 
az olur. Bu saatlerde tramvnydn hu
lunan bir bobstil. bilmem hangi 
dansı ıslıkla çalmaya batloyınca, 
bir başka bohstil, yanında oturan 
genç kadına, (kadın da tabii dişi 
bobstil) baknctı.ktır. 

- Tek ki'}ilik koltuklun acaba 
niçin kaldırdılar 'l 

- Herhalde yolcıılara dnns~de
cek yer açmak içindir. 

Ne iyi düşünmüşler! 
- Benimle danseder misiniz? 
- Hayhayl 
Meydan bo!l yn. Ayağa kalka

caklar. vatmanın dandnnırıdan, 
kondüktörün çınçınından, bobstilin 
ı,;Jığındnn miirekkeh cazın ahengi
ne ayak uydurup dönmeye başlıva
caklnrdır. 

* - Sen de hep işin alayındasın. 
Diyecekler olacaktır. OnlaTa ce· 

vnb vermek i~ teri m: 
- Allah için söyleyin, ben mi 

işin alnyındayım "f.. Yoksa, tram
vnylarda izdihama mfıni olmak it;in 
bula bula, i kemleleri yerlerinden 
sökmek çaresini bulanlar mı işin 
alayındalar~ .. 

r:JtrHtl't .J/u.liiJi .......................... ..__.,. ...... _______ , ..................................... _. ...... .....__ 

[ Bunlan biliyor mu id'niz ? J ~le, '~eli l:edi, dekorile, aksesii
k tl~rile ~!~ile, eserde rol alan ar
ır tocuk 0~t başı marnur denilecek 

Me,. tiyatrosudur. 
~tden 4:~ Vardır ve bilhassa her 
llıtttırı ~•Ya de mevzu: kü~ükleri 
~ .. tırı ediyor. 

Mat tenli, kestane gö:rlü. kestane Elektrik memleketi s k J k d 
Ceı!e beyaz bluz modası var. Bu ğifiktir. Kroke resme bakarak gi2lı saçlı kumrallarda: Raşel dore pııd- , ap aS IZ 1 mO aSI Ol ll 

bluzlıınn taze duruşları önümüzde- dikişle dikilir. ra, tam kırmızı ruj ve allık. gözle- neresidir? önline geçilir mi? 
~ır ıı~ı~c b ı y • • ... 

ki her mevaime, yıkanabilmek has- 4. Bu blılzun süslenişi çok oriji - rinin rengine en uyan kestane rengi Dünyada elek-
saları da modern ve ııılt kadının ih- naldir. Fistolnr brod kolonile bil- göz kapağı boyası. triğin en fazla is- ··--:atıt--:'ıi'-ill- Avrupanın şap· 

t le at • a e eglendırıyor. Eşegın 
1'-ı)or~asına; bııkıp kahkuhayla 
~ ar. Yalnı7 şu var ki: 

tiyaçlanna pek güzel uymaHadrr. diğiniz fisto şeklinde fakat yanyana Teni koyu mat esml'!r, {!özleri si- tihsal edildiği ıre _.:-.t!H!r.:-;;.,..;~ ka tüccarlnrı, bir 
Bunun için ne kadar itina ile dikilse bablaralt düz itlenmiştir. Ben ekler, yah, saçlan koyu esmerler de: Okr- sarfedildiği m em- kaç senedenberi or- M!I!~~'Y 

~··ocuk 
!lı tiıı h k.Tneraklıdır: Sahnedeki e· 
~~ iata. ıkatte ne olduğunu öğren

ttııils111J1···. Bu da kolaydır, temsil 
tttit b a bır münasebet getirerek 
~'ra,, aoındıo.ki başlığı çıkarıp insan 
l QjJ~1 

Çocuklara göstermeliydi. 
'llııç ~~-- Çocuklar için çok kor
'ıt. ~or" 

ve aüslenseler yeri var. Gördüğünüz kumaşın kendi beneklerinin üstü roze pudra ve pudra altı, koyu kır- leket Kanadadır. ---aıııı-..;:....,...y.~ taya çıkan şapka
f\1 dört model basit fakat şık dantel lcotonla sarılarak yapılmıştır. Renk- mızı dudak ve yanak boyası. siynha Bu geniş memle- sızlık medasından 
ve brodelerle süalenmiştir. İaterae- leri kırmızıdır. yakın koyu renk göz kapağı boyası. kette bütün sanayi ~~~-f!@~~~~ çok mutazarrır ol-
nı·z '-endı'nı'z de vapabı'lı'rsı'nız.· •••••••••••••••••••• ...... ••••··-········--·· ... ••• ....... - .................... ..__ ......... _....... 1 nıuclardır Bunlar 

iK • • müessese eri elektriklı: i~lemektedir. v • 

1. Velanııien dantel şu ~ekilde ç d •1 t t 1 " Maden ocaklarında dahi istihsal e· ~pkasızlık modasının onune geç-
dikilmiş: Bir noktaya üç kere ve ay an 1 n 8 1 e u ma 1 "• lektrikle yapılmaktadır. rnek için ba a giyildiği zaman hiç 
uzunluğuna doğru batmak şartile G b ağırlık vermiyecek kadar hafif ~p-
ufak bir dikiş, üstünde tekrar ayni ar ı bir h:.stalık kalar yapmayı düşünmüşlerdir. 

~ ~ q l.lnen a~lan, perde kapan- şekilde ,bir dikiş daha üstünde bun- Nevyork sokak- ""' Bu yeni model şapkalar, ağırlık-
Iann tıpkısı üçüncü bir hatıp çık- Bir arkada~ınızı çaya davet etti- re kesiniz. (İki kat yaparak). Iki !arında, elindeki .1,//L .?.fi;J ta olduğu gibi pahada da hafif o-ttı ·~;an. ıı.slan postu altından çı

~t~ ~Ulı·~lı bir yüzle küçük seyirci-
0rlttı L ~eıniş olsaydı, onlardaki 

nıs • · , Sir sını izale ederdi. 

ma ... Her seferinde dant~lin kena- niz. Her §eyiniz isteJiğiniz gibi... parçanın arasına iki kat astar yer- topu havaya atıp '-:.';;»~ lurlarsa belki ancak o zaman oap-
nndaki sıralardan birinin bir yanın- l h k] b tutarak yürüyen bir n ' kasızlık modası ortadan kalkabi]ir. 

Yalnız ah •• çaylığı, su ibriğini eli eşiiriniz ve u iki parçayı ren i ir • . 
dan hatılıp öbür yanından çıkılır. ...- adama te!adüf edi- ~i\.J· Har:ta tayyaraleri 
Üç dikit listüste gelince _ ayni nok- yanmadan tutmak... Bir mesele a- kolonla etrafından seyrek seyrek lir. Bu adam bir .... ~ l 

Itttri'tı. ~~taya daha temas etmek 
~e ta 'f •Yatroda güzel diye, çirkin 
~~tl 1:

1
• ~~ilen her kinıse sahnede 

"'t t. aırını, çirkin tesirini bıraka-

taya üçer kere batılıp sıkı çekildiği deta ... Bu meseleyi kökünden hal- ilik yapar gibi birbirine tuttunınuz. deli değildir. Sene- -J Evvelce hari- ~--:-\~ 
için - ufacık delikleri birleştiren bi- }etmek, hallederken de çay sofranı- Kedinizin, ltöpeğinizin (her ne ise) lerce evvel geçir- talar. arz Üzerin- . ~ 
rer ilmik gibi görünür. Bütün dan- za yeni bir güzellik daha katmak daha canlı görünmesi için göz yeri- diği ııiddetli bir hastalığı müteakıb de dolaşan he- -~-·· "'' 
tt!l bu ~kilde ve pf'k ınk dikilir. Bu 'k' ki 1 · M' yürümek kudretini kaybetmiş, evin- yeller tarafından ~~-~ 

uır t' 
y-- d d istemez misiniz~ Bir kağıda bir ke- ne ı ı, Ten i göz iş eyıveriniz. ın- ,- , 

b]Qz beyaz organdi en ir. de bir köoede oturur bir halde kal- yapılırdı. Fakat t:'ff -:.~.ı 
2. Bu seferki garnitür fisto tek- di, bir köpek, tav§an, kuş ilh ... her nacık, sarmadan gözler ... İşte size mı~tı. Bir gün eline çocuğunun topu şimdi bu usul T .}_ "'ifr/~t: * linde ve gizli diki~le dikilmi2 bir hangi bir hayvan resmi çiziniz ve orijinal bir tutak. Artık onunuze geçmiş, topla kendi kendine oynar- yavaş yavatı · bı- '(,!!, ~IJ 

'Pte olmalıdır. 

~ Qllti.i kro'ke ile, gene krokeden yapılma kağıdı o şekilde kesip çıkarınız. Kır- gelen peçeteyi kapmaya lüzum kal- ken top biraz uzağa düşecekken a- rakılmalttadır. Harita yapmak Için 
b~ı' irb: ~Unlar nihayet teferrüat, ufacık yıldızlardan ibarettir. Çeki- pıntı bohçanızda tam bu kediyi madan ve elinizi yakmadan çaylı- yağa kalkıp iki adım atarak topu tayyarelerden istifade edilmektedir. 
1'\. Şehirtın Çocuk tiyatrosu, İstan· lerelc. dikilmemelidir ki fi~tonun ve kaplıyacak büyüklükte elbette bir ğınızı da, çay ibriğinizi de tutabilir. tutmut ve bu şekilde yeni baştan Eski usulle haritası yapılmak iste
't 1}-~tli Jyatroı;unun bir muvaf- yıldızın çıkıntıları belli olsun. yürümeye başlamıştır. Fakat top e- nirse seksen sene sürecek kadar bü
~ec~Ri r. <lÇiz.meli kedi ll çocuğun 3. Bütün diğer modellerden da- parça bulunur. Yünlü, ipek li, ka di- misafirinize rahat rahat çay ik ram linde yokken gene yürüyemez. Bu yük bir mıntaka bu yeni u su lle bir 

· ' ~evkle seyreceği bir eser- ha t;enç i idir. Camitürü ikincinin fe, çuha .• ne olursa oJ..un. Bu par- edebilirsiniz. Bu güzel buluşunuz i· sebeble sokakta yürüdüğü zaman sene içinde haritaya alınabilmek-

- --=:~~====~fun~;et~H~u;l~u~s;i==~tl~P~k~ıs~ı~d~ır~·=Y;;a;ln;•;z=d;es~~~n~v~e~şe;k;i;l~d;e~-~ç;a~y;ı~k;a~ğ~ı;d;d~a;n~k;e;d;in;i;n~k;a~lı;b;ın;a~g;o=··~ç~in~h;o;şa~~~;·d;e;c;e~ğ~i;n;iz~d;e~m;;u;h;a;k;k;a;k;·~·~d;a~e;l;in;d;e~t;o~p~)a;;o~y~n~a;m;;ak;;ta;d;ı;r·~==~t;e;d;i;r·:::::==:=::=:==::==:=::=--
Sorı " ~)) nın edebi telrikaıı: 92 rüştü idik. Biçarede kalb ha!ltalığı .. bir varlığın hitabını iııitiyor, gölge- Müjgiin bu <<ben den tabirine him devaların başında gelir. Saim 

l 
- varmış.. sini görüyorken, işte bugün orası, gayri ihtiyari dikkat etmişti. Baştan de ümidlenmiş, inanmıştı. Hele. 

1 
· ı J - - Kadın kendini zaptedemedi. o nokta, kuşu uçmuş boş bir kafes a~ağı ürperdi. Demek ki Saim, eski mutallakasının soyunup ta, dolah-

a heyecanla: Tahtapaşta biraz daha kalsa tek- biliyordu. Ve bildiği halde, bu ala- karması, bunlarla yatağını değiştir-1 L ~
. u B Hasta nazariarın farkedemediği bir gibi mahzun duruyordu. karısının komşu ile olan alakasını lardan temiz çarşaf, yeni vorgan çı-

~ WW*W "'fWfii!( n.. -- 5~ ~:n o~~~f ,~:~~~·e ömür .. ~:kf~~aıl:~~a~~· Y:~7~~ ~~~~:kgi;~ ~~~· iç~~tı~ ~~~~m:h~aii~adek:~:l~: ::::· oo~t:liı!;e s~~~:~, ~~:~~md:Y!:: 
~.' l-liç .. Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

;rada hırıne dokunmadım .. hep ı - Sana mektub yazacaktım .. fa-
rlca81~d lr.at, hıuıtalandım.. elim değrnedi. 

. ~ Şjtnd·an hemen ilave etti: Ofl Ofl. Şu yastıiımı düzeltir mi-
~tlt· ıijRin 1 alıp, gidecek misin} ai n~ 
til/ .'-eır h •usuyordu. Odanın için- Müjganın birdenbire yüreği eız-
t'ııQ~ 1di, 1; ava omuzlarına çöküyor )adı. Yatağın yanı başına diz çöke-

~~~ltib. ilsta, kısacık bir vakfeyi rek yutığı düzeltti. O sırada, kir 
li' Ci· içindeki çarşaf1a, sökülmüt yoıgan 

~fi(tı te~el .dedi. gözüne ilişti. Kalktı, yüklüğü açıp 
tt._~. tılcl'l\ kelırne ağzından gayet onların her ikisini de deği~tirdi. A
~~.l'aJ,. 'ltı. Bununla beraber on- lel&eele eline geçen yorgan kendi 
't tt 1~ti. 0trna m~~aııını Müjgan gelin ük y~rga_nı id~. Onu bıra~ıp, 
~ı: da ŞU sozlerle mukabe- ha&tanın uzerıne bır ba,kasını ört-
' Birıq rnek istedi: lakin bulamadı. Gene 
~ liaYır 0hı.rayım, ~~!erseniz.. onu örttü. ~im, .dun~ıadan, hum-

1\.l'~l'l\~U· ·k Bıraz degıl.. burada manın verdıgı calı bır derman la 
)~ıtıı 111ltı~ al. E mi~ konuşuyordu. 
~l~~rdu k kendisini pek ziyade - Anlatacağım .. anlanan .• beni 
~tl) ıı.~ k~ik Ukırdı, o sebehle ağ- affedersin. Her şey tamir olacak .. 
teit 1 

'di k.i .. kesik çıkıyordu. Fakat - Siz üzülmeyİn de şimdi; son
l ~~\. Çokıçınde Müjg&na sÖ) lene- ra bunları diişünüriiz. 
~~llı~ç kadtey.vnrdı. -Yok •. yok! Çok üzüldüm ben. 
~- 1l'ordu 1

\_, ıse neye uğradığını Hastalanıncaya.. döşeklere serilin
~lr )r ~ltrih ·'d' aziyeti, gerçekten o c eye kadar.. ben, senin hakkında 
'tı ~rıd,rı ı 1 ~i. buraya geldiğine aldanmısım. Sonra.. bir şey daha .• 

"11)
0 

ll bu na~ı~ oluyor, bir yan- fena halde beni müteessir etti. $u
S/du, ~telı~n isabetini takdir rada .. biı; .. ik komşu .. Iyi bir adam-
~· tth • • cağızdı. Genç .. 

•bir ~~sının hatlan ız h rab Miiigan kulak kesilmisti: lalmdı-
ıtallus ede ede konuş- nın arka'!ını merakla bekliyordu. 

etti: - Bir iki <lefa, senden sonra gö-

öldü. Çok dokundu bana. Çok a- istemiyordu. <<OJ> nun huzuru, hita- yordu. tırıyor, kuvvetlendiriyordu. 
cıdım, zavallıya. Buradan geç.irdi- bı, her şeyi, şu anda tahammül edi- Gönlü bir suretle yaralı olan ka- Kadın bunları, biraz da oyalan-
ler.. lemez birer elem olacaktı. dın böyle ~eylerden pek müteha~sis mak, zihninden gitmiyen, gözlerinin 

nÖidüıı den ötesi Miiiganın ku- Maamafih bunu daha ehven bul- olur. Bu dü~ünce Müjganı da yu- önünden ayrılmıyan hayali unut-
lağına bile girmedi. Benliği altii!lt du. Onun birdenbire böyle kaçmış mu~attı. Bu evde halen yabancı ol- mak için yapıyordu.. Ta buralara 
olmuştu. Saim efendiye ekini belli olmasına ma na veremiyen Saimin d uğu halde bir kısım mazisine işti- kadar neye gelmi~ .. ne bulmuştu 1 
etmemek için kendini zivade zorla- ba~ı ucuna avdet etti. rak eylediğ-i ~u hasta adamın yanın- Müjgan 1 
dığından birdenbire heıhangi bir - Ne oldun~ Nerede idin~ da bir gece kalmayı, ona bakmayı, _ Efendim! 
asabt akııüliimelin netic~~i olarak Ne olduğunu, niç.in, nereye git- onun ıztırablarını azalımayı kadınlı-
hası oiddetle döndü, midesine bir tiğini, bu adamın yüzüne haykırmak ğmın icablarınd~n addetti. - Beni affettin, değil mi~ 
bulantı arız oldu. O saat, odadan ~1ıtiyacını duydu. Lakin, onun da - Pek istiyorsanız, bu gecelik Kadın bir yandan i~ir.e devam 
dı~arıya fırladı, kendini tahtapoşa hasta olduğunu düşündü ; vazgcçti: kalavım .. dedi. ediyordu. Bu euale cevab olı\Tak: 
at h. bı·r sebeb uydurdu.. H 1 b k 1 d b' • - Affedilecek ne var kn dedi. as anın n ı~ arın a ır sevınç 

Ö B h h ı ı d - Çok .,ey var, Müjgan- Ben 
vüriyor .. gövdesinin içinde ne- - u oda iç ava anmamıt.. şimşeği par a ı. k y k h k sana ar•i a ca ça aıe et ettim. si var, nesi yoksa koparmak, ho- ba~Jıma vurdu. -ABah senden razı olsun, Müj-

b - Yok. Kat'iyyen. Her erkeğin 
~ltmak istiyordu. Açık VI'! serin ha- - Poncereyi iraz aç istersen .. gan! 

H k O b lk \'DPaca~ını yaptınız, Ben sizin ara-va onu ayılttı; biraı: kendine gelir - acet yo . ünün üz e i Nedir) Bu adam kenJisini sevi-
ıtihi oldu. O zaman vavaş vı~vaş Hem nerede ise gideceğim. Vakit yor mu idi bu kadar? Yoksa, has- dığınız kadın değilmişim.. boşadı-

k. nız. Booıamnk dirüm dei{il ki. bi>lmeye kadar gitti; biti!liğe bnktı. geç oldu, artı talığının ona hissettirdiği bir ihtiya-
Cözüne görünen odanın idnde ölü- Ru sözü muhakeme etmeden cı mı ifade f'diyordu~ EV,er aeviyor - Hayır, Müjganl Biraz kendi
miin eoğuk ve heybetli Izleri henüz söylemişti. Henüz öi:(le ezanı okun- idi ise, bu sevgiyi izhar etmekte ne- m~ geleyim.. davranayım.. sana 

hepsini anlatırım. belli idi. mamıştı. Sa im efendi de buna işa- den bu kadar gee kalmıştı) Karşı-
Müjgan, kafese dayananık ret etti: aındakini kendinden uzaklaştırınca- - Ben sizden sebeb ııormap 

hıç-kıra hıçkıra ağlama~a koyuldu - Sabah daha .. nesi geç? ya kadar, kopanneaya kadar, baş- gelmedim ki. 
Bu göz yaşlan ona iyi geldi. Si- - Bir sUrü i~lerim var. kaeına teveccüh ettirinceye kadar - Biliyorum. Biliyorum senin 
ı b d H b k 1 ı b d ... V 'h n!! 'ıılicennb, ne bambaşka bir ka-nir eri yatıştı.. aşının önmesi, asıanın a ı~ an :ra Vl\rıcı Ir ne en susmu~tur e nı ayet onu 

gönli.inün bulantı~ı ııgt"çti. Yalnız, mann ile Müjg!na tekrar tevcccüh aldatıp ta, uzaklara yollıyarak, bir dın olduğunu. 
şimdi şuurunun hastalığıriı, kalbinin etti. paçavra gibi ne diye ııilkmiş, at- Müjgan acı acı gülümsedi.. 
ıztırabını duyuyordu. Ağlamanın Ne işin var? Hiç! Beni bu mıştı) - Bilse idiniz, boşamazdınız, 
bunlara hiç favdası olmamıştı. halimde bırakmasan, olmaz mı} Kadın, şu dakikada, kendi ken- Saim efendil Lakin bilmedinlz .• bi-

Komsu odaya. gözlerini aynmn- Ve cevab beklt!mt"den: dine, bu muammaları bir bir çöz· lemediniz. B .. n • yaklarımza aanlıp 
dan bakıyordu. Dnha bir ay evvel - Ben d{" ihtimal ki son günle- rneğe çabalıyordu. sizi ibırakmaP"o.k istedikçe bana tek• 
o odanın pencere~inden kendi bü- riml, son saatlerimi yaşıyorum .. de- Hastaya bir parçacık daha der- me vurdunuz, zorla silkip attınız. 
tün emellerini temsil eden muaz:ıez di. man gelmişti. Ümid inanç en mü- (Arka. var) 
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Yazan: lbrahim Hoyi 

Yar1n G. Saray ile 
Fener karşrlaş1yor 

Eski Ramazanlarda: 

' Ajanslar bundan bir müddet ev
Yel Hindbtanın en büyiik tairi, ku
bıblannd4 en yükseat Rabindra
ıuath Taaore'ün alır hasta oldufunu 
bildirdiler. Tqore kimdir~ Bu ya
aımı ona tahsis etmeyi muvafık bul
dum. 

San Laciverd takımda 
bir müddettenberi 

sakat bulunan 
Fikret de yer alacak 

Kimler, nasıl ve ne kadar 
diş kirası alır/ardı? 

7 Mayu I 86 1 de Kalkütede doi
dQ. Ail..üıin en küçük çocuiu idi. 
Babuı modem ve mütekamil bir 
elinin ILcleri olan Maharşi Deven• 
dranath Wi. Tagore hususi tahsil 

Bugün Befiktaı Beyoğlaıporla 
~arpıftYOT 

Jördil. Daha 1 7 yaşında iken, de- Cüınhuriyet bayramı dolayıaile 
hasının Uk kıvılcımlarını aaçmaya yann Galatasaıayla, Fenerbahçe 
hazırlanıyor, genç ve taşkın ruhun- Kadıköy aahaaında hususi bir maç 
cia, vaktinden evvel yeşermiş olgun yapacaklardır. 
heyecanlar duyuyordu. f..!kilik, mis- Mevsimin ilk rcsmt maçında da-
tiklik beJiii olan muhitinde yeni ye- ha üç hafta evvel iki takım 1-1 be-
ni eöz.lcr söylüyordu. 18 77 sen esin- rabere kalmışlardı. Binaenaleyh ya-
de, devrinin temnyüllerine uyarak nnki oyun henüz izleri kafamızdan, 
bu'kuk tahsil etmek üzere Londroyı:ı heyecanı içimizden çıkmıyan o ma-
gitti. Genç Tı:ıgore, burada İngiliz çın bir rcvanşı sayılmak lôzımd ır. 
edebiyatını tetkike başladı, ve bu Fena bir tesadüf neticesi lig maç-
ıncşgaleslnden öyle bir zevk duydu lannın ikinci haftasında lig oyun -
kf. zaten pek o kadar ısınamadığı lannın en tabii havasına bile alışıı-
hukuk tahBilini ynnda bıraktı. lngi- lığında hissetmi, olan bir insandır. rnadan knrşıla,an bu iki takımın o
liz edebiyatının belli başlı direkle- Onun için de eserlerinde Tanrısına yunu zevk ve heyecan bakımından 
rioden olan, hürriyet aşıkı lirik ~ir karoı yükselttiği feryadlar, ince bir beklenen mükemmeliyette olma -
Shelley, İngiliz edebiyatının ilk ta- ruhun pürüzsüz iııtiyaklan, ona eri- mıştı. Esuen olamazdı da. 
biat tniri Wordsworth ve mistik fa- şebilmek istiyen bir ynradıhşın en O ~ün bugün mümkün olduğu 
kat o nbbette rukbin Browning gibi huşulıl çırpmmnlandır. Her mısra- kadar idrnan yapan her iki takı -
üç büyük üstadı okudukça onlara ında, her satırında Hindli olduğunu mın resmi mahiyette olmamakla 
adetA taptı, bilhassa Wordsworthta ince bir güzellik ile anlatan tair, bir beraber yapacakları bu maça her 
kendi ifade ve ideallerini buldu. çok f8rkılar, manzum hikflyeler, zamankinden belki biraz daha fazla 

) 

Edô ramazanlarda bir i:ftar sofra11 
Memleketinin lıcak iklimini, tozlu dramlar, operetler, romanlar, 'bü- ehemmiyet vermekte olduklarını 

fakat eaınimt köşelerini özliyen Ta- yıük ve küçük hikayeler yazmıştır. tahmin edebiliriz. Lig maçında sa -
ıore gene Hindistana döndü, büyük Tam manasile Iirik bir şair olan kat olduğu için takımında yer ni • Evvelce Ramazanlarda (Di, Id- re olarak on beş nevi yemek yapan 
bir meden,iyetin beşiğinde görüele- Tagore halkm ruhuna akan, onun mıyan Fikretin bu maçta çok alıŞlk Ta8ı) denilen bir adet vaTdı. lftar- konaklar pek çok idi. 
rini, duyuşlnnnı kuvvetlendiren müııterek malı bulunan ııiirlerini, en olduğumuz yerinde görünmesi her dan, nevi nevi nefis ve leziz yemek- O zaman mahallemiz olan Şeh
cenç tair, bir edebiyat aar"asına tu- basit bir ,ekilde okumasına, yarat- halde maça ehemmiyet verdirecek ler yenildikten aonra diş kirası na- zadebaşı civannda nafıa nazırı 
;ıımuııtu sanki.. okuyor, yazıyor, masına rağmen, bu şiirlerinde en bir &mil sayılabilir. Pazar günü ya- mile (para) verme ve alma usulü merhum Zihni Paşa, Hacı Akif Pa-

cnga]ce mecmualarn makaleler ye- yükeek. fikirleri, en çapra~ık felee- pılnn maçlarda Calabsarayı durgun, o zamana ıöre merdud ve menfur ııa, Reşid Alcif Paşa, fetva emini 
tfştiriyordu. 19 yaııında iken ilk ro· feyi uataca aynalandıran en büyük Fenerbahçeyi biraz daha aÜT1ltli değil, bililk.ia makbul v~ merıub idi. Nuri efendinin konakları herkese a-
Jnanmı D.efretti. 22 yaşında evlenen san'atkirlardnn biridir. gördük. Bu an"ane asırlarca devam edegel- çıktı. Bilhaasa Rcşid Akif Paşanın 
Tagore, hDyük bir aşkla sevdiği ka- Fakat iki takımın renkleri sllha miıı, son demleri ben ya•ta bulunan- konagı" nda, bir yabancı veya fakir 

lı.. __ 1 Hindistanın müli' eairlerinin en to 1 ... nmıın f ~M~mi e ve bir yaratııı kay- mn ortuınaa birbirlerine teıındüf ar zamanında geçmiş, (32.f) ilanı ıeldiği vakit sıkılmadan, çekinme-
ııaiı hallnde 25 yı:ışına kadar, bu ön eafında ııelen, Hindistanın es- ettiği zaman oyuncuları nasıl eah - meşrutiyetten sonra yavaıı yavao den içeriye girmesi için sokak kapı
olgunluk devresinin vesikalan ad- rarlı llemlerini Avrupa medeniye- landırdı~nı, uzak, yakın hilmiyen kalkmış, halen hiç kalmamıııtır. sı arkasına kadar açık bırakılırdı. 
~cde\Jileecfimiz en ıüz:el aşk tıiil'- tine tanıtan, sevdiren, en sade ifa- yoktur. Bu y{izden Çl\r~mba günil (Di, .kirası) usulü Sultan Hami- Bazı konakların kapısı da böyle a
lerlni, çocuk şarkılarını ve küçük dede en kan§lk mefhumlan tiirin KadıkBy aahaeında toplananlann din sarayından başlıyarak, vükela, çık idi. 
bık&.yelerlnJ yazdı. Bengale ahalisi- tıleımlı ahengi ile hayraniarına an- bir kısmı memnun, bir kısmı mü - vüzera, mü~iran, mukarribin, tücca- Bu kabil zevatın konaklanna if
Ilin karakterietik taraflarını, gnrib latan milli bir feylesof olan, deha teessir ıteyretmit olduklan bu maç- ran hemen hemen hepsinin konak- tara gitmek, hane sahibini bilmeğe, 
i»fr realizmle romantizmin bağdaş- snzında ebedi a~ bütün kudretile ta her halde pek çok heyecan çek- lannda, hatta mutavassıt kimselerin tanımağa tevakkuf etmezdi. Tanı
bit bir rlirlifle bize anlattı. Hindie- terennüm eylemiş bulunan Tago- mit olduklarına üzülmiyeceklerdir. hanelerinde bile cari idi. madığınız bir zatın konağına iftara 
tarun o ea-arfı, simsiyah gözlü, birer re'u, yirminci asrın en büyük insan- Ömer 84-sim (Dit kirası} nın en yükaek haddi gitrnek o zamanki telakkiye göre 
Sfenks kadar heybetli fakat o nia- lan arasında saymakta aela tered- Beşiktaş, BeyogwiUSpOr bittabi earayda ıörülürdü. (1-lüıık!- (ayıb) addedilmezdi. Bilakis hane 
l>otte çocuk ruhlu ineanlarını kah- düd etmem. Tagore'un ingilizeeye nn) vükela ve vüzeraya ne derec~ sahibine kar~ı hürmet ve saygı ad-
ramanlattırdı. çevtilmit 15 eseri vardır. Bunlar- bugün karŞII8ŞIJOrfar de diş kirası verdiği malUın değil- dedilirdi. 

Tagore 1901 tenesinde Santine- dan en me~hurlan Bahçıvan, M ey• dir. Yalnız o tarihlerde halk ara- Hatta, ekabir ve ağniyadan bazı 
ketan mektebinin ille nüvelerini kur- va zamanı. Büyüyen ay, Gitanjali, Bugün Şeref atadında: Be§iktat etnda deveran eden tayialara ı öre zevatın, konaklanna Kere k bildik 
iılu. Se.frin batlıca ideaJierinden bi- Yurd ve Dünya. Sadhanadır. Yurd ilc BkelyogdvluapGor hu1 su~ .1hi~ mBaç kya- pawp.h aevvisine göre dit kirası ih- ve ıere'kse yabancı az misafir ıel
rlıai teşkO .den, uirunda canla bat- ve Dünya, Bahçıvan, Moyva zama- Pt aca da: ır. en~ heştitı m

1 
ııı eşi d- san edermiJ. Hatta sarayına ıınp diği, iftarlan tenha olduğu zaman-

la çalıttıx. bu mekteb bu....f:n bey- aşın, ınç ve een asım arı önün e "ıkan tehzade, aultan ve damadiara lar hakik .. ı ı..ı·r tees•u"r duydukları 
•• ~'~"' nı, Büyüyen ay türkçeye tercüme J '-1 • kl 1 y g ~ 

aelmilel \Ir üniversite halini almı1 t. a acaııt arı netıce spor mera ı arı ta- da bu namla büyükçe ihaanlar ve- i•itilirdi. 
1..--Junuy-. edilmiştir. ıorahim Hoyl rahndan ali.ka ile beklenmektedı'r. "' vu ..,. rilimıif. Altşam ezanma yanm saat kala 

Tagore evlilik hayatının saadeti- .................................................... Beyoğluspora Şi,liden illihak e- * konağın kapısından içeri girdiniz 

Ili ço'lc. tadamadı. Gençliğinin en Perşembepazari cinayeti den Diranik ile Arşavirin bu huetl8i Sarayd•a (Darüasadetünerife a- mi. ağalar, hizmetki.rlar, sanki sizi 
heyecanlı, en hummalı sıralarında, f "1" a u u d müsabakada yer almaları muhtc - ğası} kızlar aiuı, mabeyin mü§iri, ötedenberi biliyor ve tanıyorlarmı~ 
llendisine «Bahçıvanı> eserini ' ilham at 1 n mUS J l n en meldir. Siyah beyazlıların nefesleri başmabeynci, batkatib, ve aledde- gibi tebessüm ve iltifatla kar,ılan-
eden kananu, arkasından da c.Bü- k fl Id w Ö lU kafi ~elirse, teknik kabiliyetleri faz- Tecat birçok earay erkanının, bir kı- lar, buyurun ederler, riayet göste-
yüyen ay» daki şiirlerini ona yarat- a 1 o ugunu s y yor la olan rakibieri önünde az bir sayı sım menaublarile t.ildikleri ve bun.- rirler, tdclinize, telcbbüeünüze göre 
bran iki çocuiunu kaybetti. Bu fe- Evvelki akşam Galatada Per~embe farkile ıalib gelecekleri tahmin ° - lar arasında biraz da tanıdıklan bir odaya ıötürürler, iftar vakti 
l&ket -iri aaratı. Ruhunda ihtiliillcr lunabilir. Fakat Beyoğlusporlulann düşkünler için (defter) leri vardı. aofrava davet ederlerdi. 
kopardı. Bu ihtilaller yepyeni nağ- =~~d~~:~:ti~~nayeti dlinkü sa.- müdafaası, Beşiktat forvetlerine DefteTde .ieimleri yazılı olanlar, ~oka1clarc:la dola~an, üstü başı pe
meli, ölüm tarkılan teklinde edebi- müsaid vaziyetler bırakmıyacaiı ve Ramazanda menaub olduklan veya ri~n dilenciler bile bu kabil konakla 

HCı.disenin faili Sadullah, dün de oyun yumu•ak bı'r hav"' · · d d kl f yata geçti. (Bahçıvan) şairi büsbü- .. " ıçm e e- tanıdı an zata i tara giderler, mev- ra iftara gidebilirlerdi.Ynlnız bunla-
tün yalnız kalmı,tı. Fakat bu yal- yazdıl'ımız gibi Perşembepazarmda vam ettiii müddetçe ean siyah ta - ki ve hallerine ~öre iftara gittikleri rm oturacaklan oda ve yemek sof
eızlığı onda yeni bir hareket ve Yusufun fınrunda. çırak olarak çal~ kımın, iyi netice alacağını kestir • zatın sofrasında, yahud kahya ve ralan ayrı idi. 
hamle uyandırdı. 1 912 de tekrar maktadır. Henüz 14 Yatmda bulunan rnek kabildir. aialann sofrasında karın doyurur- Nefis ve leziz yemekler ycnildik
Jngiltereye giden ve orada uzun Sııdulla~ kendiBile aynl tırmda çalı- Fakat tunu da unutmamak li. - lar, yemekten so~ diş kiralannı ten. reji idaresince Ramazaniyelik 
m{iddet kalan şair, Ben~alceden biz- şan Me ede karşı müthiş bir i~bi - zımdır ki, Be~ikta§, daima kuvvetli alıp giderlerdi. Bu kabil kimselere olarak imal edilen ve Beyazıd ca
zat ingilizeeye çevirdiği dini şürle- rar hissetmektedir. Buna da sebeb hasımlan önünde iyi ve muvaffak verilen diş kiralan vasati 20 altın misi avlusunda Ramazanlarda açı-
rini Gilanjali imıile cıkardı. Mehmedin çocu~n kar§ı uygunsuz ta- biT oyun çıkarmak hususiyetine ma- lira ile 3 altın lira arasmda idi. Bu lan §Ubede satılan kokulu sigaralar-

1913 t büt" k"'))' d'l vırlar takınması, çirkin teklifierde bu- liktir. paralar da hazinci hassai tahaneden, la Lahve ve -rbetler ı',.ilip ıs" •.ı"rahat 
e un ·u ıyatı neore ı- lunmasıdır. Mehmed, son günlerde Fener tekaüdleri ile Mlttbuat takmıı ~ v- ,.. di. Avrupa yeni bir deha güneşi ile yani hünkann cebinden çıkardı. Sa- edildikben sonra konak sahibinin 

aydınlanmı§tı . Türlü türiii dinlerin, işi büsbütün ileri götürmüş ve nihayet kaı]ıla~ıyor raydan verilen ihsan ve diş kiralan mutad olan ihsan ve semahatine 
felsefeterin beşiği olan Hindistana evvelki aqam bu yüzden Sadullahla Matbuat takımı başkanlığından: kırmızı atlas keseler içine konurdu. göre di~ kirası verilirdi. 
'bile yeni bir hava getiren Tagore. aralarında 1Jlddet.ll bir kavga çıkmlf- 30 Teşrinievvel 940 Çarşamba gü- * Mesela: Fukaraya ~umut para 
Avrupa edebiyat dünyasına da ye- tır. Sadullah bıça~ını çekerek, Meh- nü saat 1,30 da Fenerbahçe ata - VükeHi konaklarında da (di~ ki- beJer, onar kuruş verilirdi. Diğer 
ııi ve parlak bir edebiyat meşaleei med! muhtelif yerlerinden aiu' suret- dında Galatasaray FenerbRhçe rası) vardı. Fakat vükelinın di, ki- misafirlere. birer, ikioer, üçer ~ümüt 
azatmıJtı. Bu meşale Hindistanın te yaralamıo; yaralan ~ır olan Meh- maçından evvel takımımızia Fener- raııı için (defteri mahaualan) yoktu. meddiye verilir. bir, iki, üç altın 
.-ran içinde ,airin en olgun fakat med kaldırıldı~ı Beyoğlu hastanesin- bahçe tekaüd takımı arasında bir Konaklanna iftara gelenler arasın- lira dio kirası verenler de olurdu. 
her ttirlü tasannudan uzak lirik, di· de ölmüştür. Böylece hadise de katil maç yapılacaktır. Arkadn,lann Çar da münasib KÖriilenlere dit kitası Bazı konaklarda gümüo para kulla
nt, felaef1 şiirlerinin tılsımlı ı tn larile mahiyetini a.lnu.ştır. ,amba günü aaat birde futbol leva- verilirdi. Mesela bir nazırın, kendi nılmaz, ( çil altın lira çeyreği} kul
tututturulmu,tu ve tabintile 191 3 HA-disenin tah'kikatına müddeiumu- zımlarile beraber F enerbahçc •ta- nezaretine menaub kalem katibi e- lanılırdı. Die kirası bir, iki ve daha 
eenesinfn Nobel edebiyat mükifatı ml muavinlerınden Ziya. Yazgan el dında bulunmaları rica olunur. rinden konağına iftara gelmiş olan- fazla olarak çil altın lira çeyteği ile 
ona verildi. T agore aldığı 8 bin In- koymuş, ka tU çocuk dün adliyeye tes- Hakemler iki aınıfa ayrıldılar la ra birer miktar d it kirası nrmeai verilirdi. 
,;Hz liralık mükafatı eon penisine Um edilml.4tir. Sııdullah, ifadesinde: Futbol federuyonu hakem komite- idetti. Bilhusa misafirler arasında * 
kadar mektebinin inkloaf ve ilerle- c- Mehmed bana tasa.llut etmek ai istanbul mıntawı h&kemleriru iki hal ve ahvalinden müzayakada ol- Her yerde ve her ftde oldulu gi-
mesine lıar-cadı. istedi, üstelik bıçak çekti. Ben de, mnıfa ayırmlftır. duiu hiaaedilenlere veyahud muh- bi, dit kiruı itinde de açıkgöz:ler, 

ATtık tahretinin en yüksek nok- kendimi müdafaa zarurettnde kala _ Birinci sınıf hakemler: Nuri Boaut, taç bulunduğu bilineniere herhalde bir akp.mda iki diş lciraet almanın 
tauna çıkan Tagore'un eserleri bü- rak onu vurdum.. l)azi Te21C8n, t\hmed !dem, Tarık dit kiruı verilirdt yolunu bulurlardı. Bir nezarettc ka-
etkı dfllere "'evrildi. Kendisi Avru- ' ·· ~ özerenain, Adnan Akın, Halid Oalib * tib, hopohbet. nekre, hazırcevab 

y Dem~tl.r. Suçlu, dun o~leden aonra F .d Kılıç 
pacla dolattı. Arnerikaya ~iderek Sultanahmed ikinci _sulh ceza hW _ e0r•e:ı.n'-A'a.n hakemler de ikinci e•nıf Yıldız, Ni.,antal)ı civanndaki ko- me~hur enfiyeci Tevfik Bey namın-
.onferanelar verdi ve mevzulannın t f d h t ıs d a.aı ... naklarda., sair mahallerdelci büyük- da biri vardı. Bol bol cnfiye çeker· 
ek · · di t 1 b k f 1 ml ara ın an a ı ce e e SOri1Jya olarak ayrılm14lardır. ı · I · k kl d (.f di. Bu zat Ramazanın birinci gecesi 

senst n o an u on erans arı- çekUdlkten sonra., tevkif edilmiştir. B "'l H lk . d boka erin, ı:engın cnn ona ann ll ı • 
lll Sadhana ismi altında bastırdı. eyog U a eV\n e tar sofrası) pek muht~em ve pek ile sonuncu gecesi kendi hanesinde 

191 5 de Ingilizler tarafından denleri mutantan olurdu. Sofra lar, havyar, i har eder, mütebaki yirmi sekiz gün 
kendisine (Sir) ünvanı verilen Ta- Beyoğlu Çocuk Esirgeme Ku- Beyo~lu Halkevınden: balık yumurta11, sekiz on türlü en- konaklara iftara <Jidf!r, hatta bu yir-
core, 19 U de Pençabda çıkan ka- rumu poliklinik açıyor Memleketimizin maruf ve muktedir fes reçeller, çeşid çe~id iftarlıklar, mi at:kiz giinü kırk iftar ve kırk di~ 
ntık'lı!dan bastırmak için İngilteTe boksörlerinden BUyük Kemal, Eviml- nadide huTma, ııureti mahsusada kirasına iblağ ederdi. 
ho"kumettnln tatbik ettiği usulleri Çocuk Esirgeme Kurumu Beyo~lu zin boks muallimll~ini te.hrt olarak yaptırılmşı sucuk, pastınna, peynir Bir Ramazan gecesi Tevfik Beye 
Le~enmiyerek., protesto makamın- kaza kolu fakir ve hasta çocukların kabul etmek suretlle boks sporunun hültuıa gunagun mek\ılat, kokulu Sehzadehaşında cavhanede tesadüf 
Cia olmak 6zere bu ünvanı terkeylo- muayenesi iÇin Beyo~lu Parmakkapı inkişafına ImkAn vermişlerdir. Keyfi- çörek, kazandibi ile tezyin edilirdi. ettim. (Bu gece çift iftar yaptım) 
Clllfni llln ettiyee de, sonraları Jı:ul- İstiklo.l caddes.lnde No. 69 kaza b ina- yetı boks heveslilerlne müjdeler, ta- Muhakkak her aofrada zeytin bulu- -l t-di. Bunun manasını ı:ınlıyamadın1. 
lanmaleta bir be.is görmedi, sı dahainde bir cÇocuk poliklinlğiD liblerin Evimize acele mtlracaatla nurdu. Bir günde iki iftar olamıyacağı ci-* açacaktır. Salı ve Cuma günlert sa - kaydolunmalarını rica ederiz. Bazı konaklarda, iftar topu atıl- hetle ne demek istediğini sordum. 

Hindistanın iç hıtyatı bahse mev- at 10,5 dan 12,5 a kadar çocuk dok - Edirne Pet takımı geldi dığı vakit . (zemzcm) dağıtılır, zem- . «Ben icabmda iki iftar da yapa-
au oldulu zaman lilyasete el uzatan toru Fuad Taneri taratından mürn - Türkiye güret birinciliklerine it- zemle lftar edilir, oruç bozulurdu. mn. Bu her yiiitin kArı değildir» 
(hümyet) fn terennüm edildiğini ca.at eden faltir ve hasta çocuklara tirale edecek olan Edirne takımı 56 Yemekler fevkalade nefta yapı- dedi. Vak'ayı ltnlattı. 
Hindli .. frfn aşk tUrlerinde bile bakılacaktır. CUmhuriyet bayramının kiloda Kenan, 61 kiloda Fahrl, 66 lırdı. Çorbadan batlam•ak ve pilav- Tevfik Bey o aktam birinci fırlc.a 
•• .. rita has allegorik bir ifade ile birinci günU saat 5 de .lttlfad resmi kiloda Aliden mUTekkeb olarak şeh la h~afta !'ihayet bu~k üzere et, kumandanı mütir Sevket Pap.nın 
m{)Jj eearedn hüzüniU inlltflerinf yapılacak olan pollkllnık yukarıda rimize ~elmittir. 110 ldlo alırlıiın -~mewfme IÖT• kuı:u, h.inc:U, yumurta, Yıldız dvannc:lakJ konağına jftara 
~ Taaore Tann eeviPainJ bB- JUÜ1 siiıılerda bu&& ka.bul1me bal - da olan HU.eyin, Iki rGn tonra ta.- 'b&rek. fıatıkb l:.akla~ U7JD&kla aitmit- Patamn huzurunda ve aof • 

-'•ek~L. ......... ..ı.a.lif ..ı- ~_... ı...- buhmmu1o bd akıo lira dit 

i 
kirası alarak o civara kaıib ~J 
(Ebülhüdanın) konağınn Bel 
namazından evvel dalmıo. . ı~ 
namaz kılındıktan sonra dı? ıt4 
verilirmiJ. Bizim baba Tevfil:: ~ 
vih namazını eda ctmi!J. l(o!1ıı ~ 
misafir kalabalık, muhtelif sıılo 
odalarda iftar sofrası bulund 
hetle namazdan ısonra snnki . 
rın sofrasında iftar etmiş gi~d 
bülhüdanın oğlu Hasan Halı 
yin) huzuruna çıkmıo. Arzı 
ve veda eyliyerek buradan d~r' 
altın lira kopararak dört sart li 
Şehzadebaşında çayhancyi 
IDJfo * .. Diş kirall vermekle maruf, 
nı çok konalelar da vardı. ) 
dan biri merhum (Valide Pa .. 
ki Mısır hidivinin validesinin 
idi. Valide Paşa Bebekte ya 
ikamet ederdi. Bu büyük . 
dımn cidden ihsanı mebzul id!:ı. 

k 
.. ıJI' ~ 

lısının bahçe kıııını içinde uÇ_fl'l,~ 
cami de mevcud idi. Yalıdil ı tp•_ 
müezzin, kAtibi husu!li, dair~. 1 
dürü, ba~harcm ağası, başkıtl .11 '1 
kek, kadın birçok miistah·ded~ ~ 
lunurdu. Bu merhametli kll ~eY. 
mazanda yalnız diş kirası "~.&.;t! 
iktifa etmez:. Bebekten Y{; ~ 
Rumelihisarına ve aşağı ta~ cJI l 
navudköy, Ortaköy cihet1erıtlı'ıı~ 
karnet eden düşkünlere Rllıtı}.,ı' 
sureti mahsusada erzak ve • 
yollardı. 'ı/~ 

(Muharririni Osmaniyede~aıı.~ 
nalı H. Remzi) ünvanını taf!~~ '/ 
vardı. Kalender bir kimse 1 • Pd 

1,;'1.1 pr 
kapıya girer çıkardı. Nazını ~ el~ 
· k ı· "d' M .. u:ı: rı uvvet ı ı ı. anzum .. biJ~j 

Ramazan tebriki yazmış. B(\t,ll"j 
aiasının gönlünü yaparak ııııı4'i 
Papya} takdim ettirmeğe (''il 
fak olmuş. Otuz altın lira tl 
ihsan almış. P. ~ 

Beylerbeyinde ve bilah~~~de .J 
doluhiean elvanndaki çiftlıS• fıı!V 
karnet eden Mıeırlı Prenııes 0 f" 
hanımın zevci damad Mah~~ i( 
ea da semahati tab'a malik d~ 6~ 
Bu zat benim çocukluğu_ın ~~~~;, 
lerbeyinde ikamet ederdı. lı: il, 
zanda, Cuma namazını k~b?~ I'<Jr 
re daima Beylerbeyi ca.~11Jııll l 
fukara ve :ruafaya ihsanda i pıl ( 
du. Ne garib bir tecellidir ~ttf~r l
tın !licenabane harekatı suı •'/e ~ 
dilerek her Cuma ayni caın1 ,ifı;J: 
diii ve ihaanda bulunduittid i 
( selimlık resmi &lisini} ta tdJ.':.; 
yor- diye jumal edilmit 

0
bjr ~ 

i,itmJttim. Hethangi fakir d,ıı J 
senin cenazesi olur, fukar~ cJeiV 
lunduğuna dair mahaflesııı .,ııı ~ 
mühaber alıp Mahmud Paf~;ı: 
nağına müracaat ederse. te 
tekfin parası verilirdi. ~ 

* deri i':i (Diıı kira.~ı) ve ifta~. 8 i f3ıJ J ( 
lstanbula munhasır de~ı}j1 · ~':el" 
bütün memlekette carı ı h$İl e 1 
zan gelince, camilerde t~ eıı ~-~~ 
medreselerde ikamet eylj 0etl~( 
tarihlerde (taleb ei ulfun k ttı"l_ 
eanklı talebeler vazetme rre· ~tı' 
hele okumak için Rurne ı ı;o> ~ 
doluya zengin kasaba . ve e lı'~ 
giderlerdi. (Hac bedelı) V ctJcJ( 
ı:ılmak için (Mekke) den. we 
ne) den Anadoluya, Runı:ıird!~1 
lll) denilen hocalar da dg ~ . e 

Bu maksadla en zıya l 
kasabalar cvvelce os:ınan ~ 
torluğu idaresinde buluna a) 
methur (İskeçe), (Dram 
Yala) kaaabalarfle. 

(Deftllalll ... 



tiK 1 

a 
• 

gıre 

har e 
ilir mi? Bugünkü .. ~~rk ~esli şuna kani olmuştur ki, bir memleketin hürriyet ve istiklali birlik 

ve tesanudun, ınan ve azmin bir mükafahdır ve bu alemde şerefle yaşamak, ancak 
Yuaa: Hasan Ali Ediz şerefle ölmeyi göze alabilenlerin hakkıdır 

·······························································: . 1 
.............. -......... ___._._.._ ..... -........... _ Y A Z A N 

s Profesör Ali Puad Başgil i 
: Hakuh F akülteıi Deluuıı f 1 .................... - ....... _____ .. __ _ -·----............. -.................................................................................. : 

T üriciyemizde bundan on halet ve taauub- "Ve nihayet Cüm- küsü, ne•rasizmin mistik kanaatleri-
yedi yıl evvel kurulan dan aıynlarak huriyet te bu bir- ne, ne de emperyalist milliyetçilik-
Cümhuriyct rejimi sa- vübek biT mede4 

" liğin, milli teaa - lerin romantizmine sapianan bir ef-
dece bir hükQmet teleli değişme - niyete eritrneğe ftÜd ve azınin te- aane değildir. Hakiki ve yatanılan 
sinden; devlet Teiııliğine bir hüküm- hakkı vardı. Bu minatı ve ııembo. hayatm ve tarihin akıeından ve za-
dar yerine biT cümhurreisi gelme- mi1let sayıaız asır• lü olarak kurul - ruretlerinden doğan bir şe'niyet ve 
sinden ibaret olmam~ıtır. Bilakiıı bu lar içinde hep du. bir reel kuvvettir. Bu kuvvetin he-
rejim tarihi, siyasi ve içtimai birçok devlet §anı taşı • .... * defi harice saldırmak değildir· Türk 
zaruretlerin ve sosyolojik 'kuvvetle- mış, gönlünde Cümhuriyet hü milletinin kanı pahasına tesi; ettilU 

b daima camiaca kO · · • h d di "' rin ir üadesi ve reaksiyonu olarak meti memleket sıyası u u ar içinde, onun bU-
kurulmuştur. hürriyet ve istik - mukadderatını e- yüklüğünü ve bütünlüğünü temin 

Büyük HnTb aonunda Osmanlı lal a§kı yaşatmı§'- le aldıktan sonra. e~mek, Türk nesillerini en yüksek 
· 1 k tı. Tarihi iba•tan b f h d ımparator uğu. ozmopolit bünye- " gayet tabii ve ır re a ve me eniyete kavuştur-
aine ve kötü idar~ne mukaddet başa şerefli dev • mantıki olarak mak ve bu eayede ebedi TürkiUğU 
olan akıbete kaVU§ur ve tarihe ka- let hatıralarile aüs 1 ~ ·dini doğuran. ebedi ve namütenııhi insaniyetin 
rışırken; arkada her ~eye rağmen lenmiş olan 'Türk 'arlığının ve de - şerefli bir uzvu yapmaktır. 

d ,_ ı milleti (Sevr mu- c·· h . . b genç ve inç .-a mış, ırkının temizli- vamının en derin um urıyetin u gaye yolunda-
ğini ve yüksek aeciyelerini muhafa- ahedeııi) nin ona "" lllanasını teşkil e- ki şuurlu politikası ve gayretleri u-
za etmiJ bir Türk milleti bırakıyor- reva gördüğü hakarete layık değil- ~en bu kuvvete dayanmıJ; milli bir- ?:es.~nde bug?n Türkiye topraklan 
du. Bu millet eski rejimin iki asır di. Ne çare ki, harbden e:ıgin ve lık ve tcaanüdü iç ve dış ustunde derın biT camia vicdanı 
IÜren idard maslahatçı siyasetinin yorgun çıkmış, içeriden ve dışan - siyasetinin ana direği yapmıJ- birlik ve tesanüd şuuru taşıyan 0~ 
ve aczinin bütün ıztırablannı çek- dan dü!flllnn kuvvetlerle aarılmııı ve tır. Eski rejimin hükumet sekiz milyona yakın bir Türk diln-
tikten sonra, manaaını ve kendi elinden silnhlnn da alınmıştı. ve idare sistemine karşı birer yası varolmu§tur. 
hakkındaki faydasını asla anlıya- Fakat, bir milletin elinden alına- reaksiyon şeklinde zuhur eden bü- * 
madığı tehlikeli bir meceraya, Bü- mıyım kahir bir silahı vardır ki, mil- ~ün hareket ve icraat ile içtimai, .. Cün.ün ~''TllPa harbi karŞ1sında, 
yük Harbe de sürüklenmişti ve ne- let vaktinde ve fırsat kaybetmiye- ıktısadi ve kültürel inkıliiblarımızın ulkelenn çığnendiği ve imparator
ticede Mondros mütarekesine ve is- rek bu siltrha sanlmak kudretini en esaslılan, iyi düşünülecek olursa 1uklann yıkıldığı bir sırada fürkiye 
tila felaketine boyun eimeğe mec- gösterebiline zaptedilmez bir kale e~ ?er_in. manasını ve son ifadesini ~mhuriyctinin dayandığı en bU
hur .~di!~§.~i. ve tükenmez bir enerji ve hamle m~II~ bırl_ı~ ve teııan_üd ülküsünde n Y~k ku:v':e! gene b~. birlik ve te~a-

Tur.'kun oz yurdu, yıkılan impa- kaynağı halini alır. Gösteremezse mıllıyetçılık urndesınde bulur. n~d. ~ıllı ınn_n v_~ ~uvendlr. Bugiln-
k , . Ce'belüttank ratorluğun eRkazından sayılmak ve elindeki en müke l ")Ahi b" Cümhuriyet rejiminin en farık ku _Tilrk neslı Buyuk Harb mütare-
li..~ taksime tlbi tutulmak isteniyordu le do""ku""lu""r mmkle 

91 
•
8b. ahrıl. ı· va~fı ve kendine mahsua oriı'inal ke.<ıınde istilA acısını tatmıt ve bir 

lıl..ı 1 _ llk.let merkezi Akclenize l sullerın" _L_•Lfiiı"nı· tela"fı"d .. ~ bı"r hay- h "d ki" d k h k · ve çocu ar "'1 ı a ın• h ·ıı mı"llet ı"çı· · ti"kJO!li hü • · ~ --.u mı;eı.ıı; ..... ıxtı ar mev ın e i ü umet te, • • A • .• - çe resi mı iyetçi olması; yani mille- n 18 ıt ve rnyetın can 
~~e 1 elt istidadını ıöatetoditi 1 ii uzaktır. temsil ettiği camianın hakiki kodret b~Itkmaga mah~dum. olur. O :ıııl~h tin büyüklüğünü ve bütünlüğünü k~da:. •n: oldu~nu anlamı~hr. Bu-
~Uec::p~nyıııun bu harbde oy - Mensucat mahsullerine eelince, ve kıymetinden gafil bir halde. ga- k ır ı ~de. tesanu • ınan ve azım Türklüğün istiklal ve terefi ni e~ gunk~ T ~tk neslı 4Una knni olm u~ 
ltatııt l:.eahil rol de eittikçe ohem - bunlar, normal zamandakinin ancak liblerin bu isteğine tercihnan oluyor uvvetı ır. yüksek bir gaye almaaıdır B .. tur kı, bır memleketin hürriyet ve 
v,..;r- ı_- etmektedir. AJmanya ve % 30 u, çimento iatihsalatı % 50 yi k" T·· k "ll · fl l~te yokluk ve ,.•res"zlik · · d · u reıım istiklali birlik ve t ""dU · 
.:1"1( L :-Pı. atıyanın bu rolUnü takdir ayakkabı imalatı a.o ~o ı, L .. ~ıd ; •• vh~ ~n ı ur mı etme, şere i tari- . t"kl"t' 1 ,..-1 ıT·· kı5ın .e Türkiyemizin yakın tarihinde eelip . b" -k"'f esdanu nb, ınanl ve 
, ""'fl çin J t< .,. .:a.. ~ ının en aziz mirası olan, hürriyet ~~ı a 11ava, anna atı an ur un aı- geçen hükumetierin hepsinden bl• annın ır mu a atı ır ve u ii. em-
~~ h• b ' aon cOnlerde epanya- tihsalltı % 65 i kadardır. ve iatilclali çok görüyordu. Fakat, lahı bu oldu. Millet Sevr mahku- çehresi ve bu hususiyeti ·ı 1 ~e şe:efle yaşamak ancak ı:erefle 

~:etİe aokmak için hummalı Zirat mahsullerin arzu edilen onun vatan topraklan Üstlinde ken- miyetine bu emsalııiz silahla kar~ı T"" k" c·· h . . h ı ek ayrılılr. olmeyı e6re alabilenlerin hakkıdır. 
..... 0 d - F k 1 ,.. ıı; • ıne sa: ı ve mu a eratına a ·rm ur u. o:ıan muanedesini. müata- yetçi meml k tl d d b ur ugu ur ve ~?ııt;)A._ 1 ç~lıtm .. alctadırlar. miktarda olmayıı:ı, memle'-etı"n aı. d" h"b k dd hAk• d d L ur ıye um unyeti aş a mi 1- Cümhurlvet, k d • h~' 

~"'e Mi ugu u:ıere r~n o • • da vaziyeti üzerine çok fena bir te- bir varlık halinde yaşamağa ve bir ikil ve hakim bir devlet kurmağa o- hususiyeti il: e ej enTU ek ge~]~ u müstakil Türk dünyasının terefle 
v, ıt.ıOttluk ı;ek ~=vyl:~en :~idir~ air Hyaplkmaktadır. "b zamandanberi hayatını bürüyen ce- lan ebedi hakkını bu ailahla aldı çiliği v m·n· ~ı·k"· r m~~Y:r vaşama hak1nnın bekçisi ve ailah-
"-.~-.rı"adak· t d L rb&~ a ın en mü rem 11daaı olan ~~~~-".-.-~!...-ı....!.. ~r...!... ~e..-t~nu u· lanmı, Türk birliği ve azmidir 

~ ı.fn. •• ,' .i:.i.::ı::..d:. '1:: ekmbği 'j~m "'!ebH:;'ek için, lopon- ~ ' 

t~~eı:!~~~rey:~~~mge::e;;.:~ ~~ i~h~ e=~ :ınec~~ri;~ntt!,d:~~~ cu·· mhurı·yet, Tu·· rk mı·ııetı· demektı·r 
\. l~Çok bakımlardan Mihver spanyada hububat kıtlığı, he • 

'r ~~ aUu .ılcıya ~aifanmlf _ men h~men ~er yerdfm: iS nce ~rada 
~'ll ._cfUnya harbi patlak verdi~ ekmeğin veaıka Ue venlrnaelnı icab y • Q y 
~-r iltqpanya önceleri kendini l>i- ettirmi~tir. BugUn tapanyada 1\dam azan • r. avuz Abadan 
ıLt ~ ... rı etıni~ti. Ç«Ai:U 0 zaman • ba1ına cünde ancak 200 cram ek- A vrupa.. aoo buhraırı;n ı ca ediyor. r:-- l 
.~ .. .-~~ henüz y·L-•mamı, AL - mek verilmektedir. lapanyada .Ut c·· h . t il ı:--asen cüm - uygun bir tekil olduğunu isbat et -
ııı...;·~ oı 1 --.. a. d k d k j doiurduiu ateıli hum - um urı!e e fıu~ıyet ve_ demok. mittir. Büyük kurucuaunwı ilk ,:nti-

~.~~ } nıPiiz eölü olarak kal _ e yo enece bir haldedfr. apan- .. b . • .. d demokrası ('-alk d - h b d • 
~ev yad · d "k b vi ma no etı ı.-erıaın e çır- h•k· ) t' · rası. a. _eta aynı a ın a söy}ed:x.: ao-zler b~ hakı,.,-at 

l, ltı aın etmi§ti. Fakat Fran - a mgara a vesı aya ag anma, " . "fh 1 a ımiyeti ara • ~ ... ııı; 
~ ~-~hlbiyeti ve lıaaıyarun bar- bulunuyor. Yalnız büyüklere ma h - pl ına çırpınİ, sayısıbz. ı_stı . ._banlı arf - sındaki bu aıla te- §e yın ı~ ba~ı~- olm_ul « Tü~~iye . Cümhuriyeti cihan-
L'Il ' lızarine İapa~a cia bitaraf- aua olmak üzere adam batına haf- ka muakmma al !'"If d ~r llt~~-akl u. • mu ve ittirakl d~n .. ıfade~ıdrr. da ııeal ettigj mevkie layık oldufg. 
~~ \frhıhnıt, kendini •ıayri mu- tada anca.k 4~ s(gara verilmektedir. ı_ ununT·· ~-rı~·nk ıııhına oeru aur.u e~ır- mezkur tabiTin Çu~ku hukukı ml nu eserlerile isbat etmi,tir». Millt 

ın ı k C '"'ne ve•ıka ıle 1 k ti"l d ıı;en, urıı; u uzur ve ernruyet ıçe- . d nasıl e demokra - Sefin azimka" r ve bası"retlı" rehberU-
em e et olarak itln et- ~ " 0 ma şar e a am . . d b": ··ı_ b Id "" menşeın e de bul .._ He • • ba~ına !ı~ftada 75 eram şeker, 250 nsın e en uyuıı; ayramının yı o- mak .. k- ai, müşahhas mil- gı, Tüı'k.iye Cümhuriyetini, ileride 

~f'ttiıt'rdı Mihver devletlarinin gram pınnç, 150 gram nohud veya- n~llü?~ ku~lul~yor. 17d~ılda, Tkt·'~ dür. Filhakilcau~i= Jet va~lı~le .o. • de ve daima mes'ud, muvaffak ve 

~~~ ~eri gayret, tapanyayı rea hud fuulye verilmektedir. ~f ıdetınıdn sıy-:~ı hme~cu ıyet ~~ ııu limize cümhuri - nun. aıyast b.irlilt muzaffer kılmanın en kat't temin&• 
\. I ı a e en cum n t a teklınde tecelli - hdır. 
1
.111 L,~d~ere aleyhine harbe aok • 1940 - 1941 yılı için İapanya e u ye • aynı z - y t di · 

~ ""Wlı ır b"" . 6 .1 manda milli istUtlllin sembolü: e) ye eeçmb)j 11 tının ayniyetino Cümhuriyeti korumanın en kat•t 
'Jitrı • utçesı mı yar peçeta (takriben d 1 .. h k o an res pu ca d b _ı 

~ l l'•nın M"h d ı l 150 ·ı ı T r ) ı ov etini a ve adalet esaıılan tab" . ı d A ayanan ir QeV- çaresi, cUmhuriyetçi olmaktır. Cüm-
llllrb . . ı .ver. ev et eri le - • m_ı yo. n. nlfl ız ırası o arak tes .. . d ·ı . ~ı 1 ın as ın a am let -klı"dı"r. Ya - huny" e .... :ı:'- acebı"r:Je degı··l kalbm" 

ı... e ı~t k h lh b t d 1 B ik uzenn e yenı eyıp aaı am aştırma, m . . h lk ,..- '"r'L'ıı; 
~ h·otd•rı .. ır.a ı ı aasa stratejik ı e. ı mıJtı. u m tar, vatandat içde ve dı,da M~lh ve aükuna hiz- e ıJ~ a ~fmdu- ni demokraside sesile» Türk gönüllerinde o kadar 
~b lllrbe R~du~~dir. Çünkü lapnn - hbarlbınden]c sonrkal İspanyanın elinde met etme, aoayal inkişafı ilerietme rud m n(Taaın,~ ıla o millet s:z: devlet - kökleşmiştir ki onu hiç bir kudretiıı 
ı.. Lt \jı... '-r ıgı takdirde karadan u unan ayna ara nazaran muaz- .___dla T e er. ıp.-ı n • ti" İd ed h 
ı;.::•ıt'l 'lltııı: L ıc. bi kG k I maıı;.sa nnı güden ürk halkının ·ı· l . r. are en ve iç bir müdahalenin sökebilme -

itııtL DOw;azına taanuz et • zam r ye n tet i etmektedir. b"" .. h . .1 .. . d . d" gı ız erın meJ - . lAh• b" • L k - ıt~J l 1 utun asaasıyetı e uzenn e tıtre ı- h C , . ~ a ıye nı ıı;en- sine im An yoktur. Bu vaziyet kar-
"-b·t~"lld ıı.rı e de edileceği ribl, spanya bütçesinin ancak 25 mil- ği bir müeuese olmu§tur. Her Türk, ur om!."onu~ealth 1 .gı"bı). Bu •e: ı di tah~i vasıflarıfidan değil, millet- ,ısında cümhuriyeti koruyan hü _ 
~~~ltl"itıdrı Ve İspanyanın Akdeniz yoıı peçetası %iraato, 450 milyon bu yıldönümünü her sene daha çok beble cumhurıyet bır kere ~enfı t~, mılletin sinesinde hakta müaavi ıkümler, bugün için yalnız şekli bir 
~ llv• i.ien:. Balear adalarından peçetası imme itlerine aynlmıl bu- artan bir hararet ve sabırsızlıkla beit bakımdan, tek ıı~haın. ~e~ek _ıra _ve ~rr vatandaı olmaktan alır. Onu kıyınet taşımaktadırlar. 
~lll\Jt• ju olarak da istifade et• lunuyor. Buna ka!"§ılık Franko hü _ ler. Çünkü 0 gün ruhunu temiz ve gerek nasb .. •u.re.tıle hakn~ıyetı. elı~e ıda~e mevkiine getiren, ııeçen mil- . Türk milleti, cümhuriyeti ayni 'li bllrbn an elde edilebilir. Fran- kumeti 1 milyar 510 milyon peçe _ neş' 0 verici heyecanlarla yıkamak, almasına marudır. O, bır mılletı_n l~ttır. ve seçmede yegune am il, se- zamanda millt istiklalin sembolü 0 _ 

~-\kd ~hnesinden çekilişinden tayı da milli müdalaaya tefrik et • benliğini mukaddes duygularla bes- ~ukaddera~ında sırf muayyen bır ~:lenm hiz~et ve kabiliyetidir. Bu larak kabul ettiği cihetle ona bü _ 
!tr ~ hnı~n garbında hemen he- mektedir. Orduya 838 milyon, fi • lemek, güvenini başarılann hatırasi. aılı: veya zum.rey~ mens~b ~larak ıtıbarla .halciki demokraside de tef tün varlığile ve kalbile bağlıdır. Bu 
~ t)~ ~.; ... j Uaııü kalmıyan Ingil - loya 165 milyon, hava kuvvetlerine le taz~lemek imkanını bulur. Bu au- dogmanı.n ~etıcesı h;rh~ngı.bır şah- ve. otonte mevcuddur. Yalnız tef, bağlılık, aiyast hayatımızın ö.rizasız 
ı..:.~~~alt : 8D:ınyayı bir hava üs - 295 milyon, Fastaki ordu için de tl b··r· r· ki".... .. h · am hak ıddıa etmesıne ımkan ver - salahiyetini halktan hizmet v k inlti .. afı bakımından çok m-•-._ı bir 
~ i.: ıı:ullanmak M"nv d 2 ı 2 mil t yr 1 b 1 r; e . u. un ur ugun, cum urıye- mek istemez. b"l" • · b" k' d" · e ~- "' .... uc 
·~!1t ~rı k • ı er ev- yon peçe a a ı mıt u un- tin tanhıne katılan her yılın muha - .. • . .. . ~ ı;> etıne ınaen en ını aeçenlenn tecellidir. Bugünkü milli ve siyu! 
~· J)e avantajlı bir vaz:i - maktadır. aebeainden yarın için daha çok kuv- Fakat cumhurıyetın asıl musbet ıtima<lından alır. hayahmıı:ın nizımı olan Milli $eA· 
~ tıl -tir . Fakir Ve barab tapanya bu kadar vetlenmit. kendi ruhi cevherine da- cephesi, devletin bir amme i~i ol - Türk demokrasisi_ halkçı idea • mizle birlikte Türk milletinin bütfba 
~'n en bır clahJli baıbdezı büyük bir maarafm altından kalka- ha çok inanmıt, zindele§miı ve genç ?~ğu?u tasdik etmesinde ve netice lizmin haklı Te asil bütün Tasıflanru mütlcülleri yenerek kafi ve tam btt 
~ '-.~ ..,, .Y' Yeni hir harbe cim - bilmek için, mütemadiyen verıileri letmif olarak çıkar. ıtıbarıle yapma ve yaratma mana - ihtiva etmekle beraber hadisatla iman ve emniyetle yürüyeceği tek 
'11t ~ :de~t~ miCÜT) Ve böyle artırmak mecburiyetinde kalrualt - Türk milleti, cümhuriyeti, ahlaki sına gelmesindedir. Çünkü bu ml - kıymetini kaybedecek cıdoğmular hedef fUdur: «Türk milletini, mede-

b..~-':. •ii takdirde .. ıibi tadır. d ·· h · b dd __ c d ~-~ "' lıL bir fıakkın ifade~i olan milli iatiklal na a cum unyet, te aayı yur ao VAMın an ictinab edu. Kendi ni cihanda l&yık oldulu mevkle 
~ -~ u K .. avasına, tari ve a isatın te cı e v e aa ıye erıne ,, .. ra ı yur unycaı.ne uyuuyan a"""a milletle- is a etmeK ve ürk cümhuny" e~_. tıı. ~ı.~ıı_ r ıt cönerebili.r1 Ispanyanın Lu '-ad•• bu .. yu""k bı"r d h h d b "Id ve de 1 t f ı· tl · · .: k" d b"" • b _,_ ' d '- T 
~ .... " e cevab vcm:bılmek 1 • "ll .. .ı f d 1 k "f • h 1" ""k l • B · Ulll ~-~.'-lllll b ""nk"" k "k parayı mı t muoa aaya ayımıaaı, ittirak etti'kieri milli varlık hakkına aş 1 ~ı esı a ıne yu seti~. öy- rın müeueaeleriıü ödünç almaktan ısaıwlmaz temelleri fizerinde Jıeı:gOu 
~-ı tÖ~den uıu ~ e ~0~1 her teYdon önce İspanyanın har be ittinaden elde etmit ve siyasi haya- l~ce . bu~n yu~ddaşlarda muoterek daima çdtinnıittir. Her Tazİyete o- daha ziyade takviya etmeh zfra 

' ıeçırmemı.z - hazırlandılına delalet eder. General tının lnzasız inkitafına en uyeun bir ~ır ~ıhnıyet dogar, lmme ve devlet yan mücerred .peltülU,.onlardan Türk cUmhuriyetltıln kuvvetlenm~ 

v * ~~~ '1•ııd 
~\ ~ 1 1oıır,~f har bi eıınasında en ma-
i ıı_j~ıtqh ll~ hattanba§a harab o
~~lıt 1ııe ı' l tıaadt bakımdan u • 
~lı;. v,t e tnektcn henüz pek u -
C• ~ ~'"-hjlda, harbiıün doiur -

~"1\ıı~o~ı kafi gelmiyormuş si
"'iı l ann köylünün elinde • 
botai l§J, Ispanya köylerini 
ll~ı:_ ~t bir vaziyettedir. 

l:ir , ıı biT ueticesi olarak 
~ td,ıc;1 • ınahaul&u normal 
. fij· nın çok ataiıaına dUt

g J'ılın 
ırı,~a Ispanyanın buiday 

IU)fi, normal zaman -
% .5 O c ladardı. Oi-

tnahauDeri de bemen 

"~~. aa1r.. ı.e
•· pek 1,. ..... 

Franltonmı ı 9 T emmuı:daki beya • bir wekil olarak tesbit etmi1tir. Ciim- ıtlenne umumi bir alaka uyanır. daima kaçınmış. millt hayat ve bün- Türk milletinin kuvvetlenınesi de • 
natına nazaran burün İapanya iki huriyet, üç sene kan ve ateş, yokluk türk ferdi Türk milletinin özü, yenin hu.oa:iyotlcrine unorı, tat - rn..Ac:ti1". 
milyon ltitilik bir ordu çıkarabile - ve mahrumiyet içerisinde eşsiz fe • Türk milleti, Türk yurddatınm bü- bileatta iyiliji müaellem icra.atı, eau ................................................... _ 

cek vaı:iyettedir. Ispanya dahilt daUrlıklar ve kahramanlıktarla i - tünü haline ııelir. Böylece yurdda- tutmuttur. 5 yaşmda bir yavru 
harhi bittikten aonra, ıreneral Fran- dame edilen çetin bir mücadeleni-n, şın immeye hizmete hazır bulunma- Bu aebeble ferd ve cemiyeti bir- denize dU~erek bog'"'u'ıdU 
ko, İspanya ordusunu tenaik ga _ veni bir do~mun ıztırablarile dolu sı keyfiyeti bir yandan ferd egoiz- birinden ayıran, ferdierin nukukile Y 
yesini iııtihdaf eden bir sıra yeni ka- feyizli Türk inkilabının en değerli mini diKer yandan otoriteye eahih devlot kudretini çarpıJtıran liberal Evvelki .gece ÜSküdardn beş ya§la-
nunla.r neşretti. Bugün lapanya or • verimidiT. olanların menfaatçı temayüllerini müvazene ve kontrol aistemi yerille rmda bir çocuğun bolulmaslle ncti -
dusu, beheri dörder tümenden iba- lnlc.ilabın bıı.ı;langıcında «Milli baltalar. Bu manada cümhuriyet Türk demohasiaindo devlet, parti ceıenen bir deniz kazası olmu~t.ur. 
ret olmak üzere fO lcadar tutmak- hakimiyeti tesian davaaile fiilen ta- Tfirk milleti yani Türk halkının ve halktan ibaret üç ıı~uvlu bir Rizeden Ankara vapurile §ehrimize 
tadır. hakkuka başlıyan cümhuriyet. kat'i hayn ve işi demektir. konstrübiyon :kaim olmuştur. H lle. celen Fatnın adında bir kadın evvelki 

Vatandn, harbine iotirak eden j. hukuki teminata, milli istiklalin ka~ Bir millet ancak cümhuriyetto .ile devlet arasmda daimi ahengi te- geca beraberinde 5 Ya§lnrındnki o~lu 
ki taraf ordusunu (yani hem Cüm- :ıe.nılmasından aonra kavu,tu. 29 hakiki olgunluğa kavuşur. Ferdi ha- ısia eden aiyaai dinamik organ Halk Ömer oldulu halde, E§re!e ald mot.ar. 
buriyetcileri, hem frankoculan) Teşrinievvel I 929 danberi esas teş- yatta olduğu gibi millet varlığında Partisidir. Bu suretle her iki unsur le Üsküdo.rdnki Salncık iskelesine çık
hesaba katarsak bugün İspanynda kiHi.t kanunumuzun birinci maddeai da en yükııek kıymet olan kendi arasında daimi bir kontakt vücud mışlardır. Fatma ilo o~lu, lodosun te. 
1,5 milyon tüfek, 70-80 bin hafif Türkiy~eki devlet ve hükumet şek işini kendi görme, Icendi mukadde- bulmakta, adaletin icablarile milli sirlle bazı tahta. aksarnı kırılan tske
makineli tüf«k, 600 tank mevcud • lini şöyle teabit ediyor: ratı hakkmda bizzat karar verme siyaat hayatın zaruretleri kar~ılıltlı lede yürtlrlerken, Ömer bu bo~luk • 
dur. Hava kuvvetlerine ceUnce, va- uTürkiye devleti, bir cümhurl- ancak cUmhuriyette tecelli eder. gözetilrnek suretik taro bir nizamın lardan birine ve oradan da denize 
tandat harbhıin mhayetine doiru yettir. Bu hUkQm, halk hlkimiyeti- TiiTk eııa.a tetkilat kanununun bi - tecessüaü imkAn dahiüne girmek- düşmüştilr. 
Frankonun elinde 900 kadar tayya- nin eeae preneibi olan öçüneQ mad- :rinci Te ü9fincü maddeleri., bikimi- tedir. O sırada şiddetle devam etmekte 
re mevcud balumnakta ldi. demizin •ll&k.fnaiyet kayıdaıı: ve tart yeti ~ n ..U.z 'Thrk milleti- * olan lodosun tesı.rne kUçfik D.zaıede-

İapanyanm dem Inaneti pek D• aız milletindin dnaturile birlikte be teTdi etmek IIINdle demobatik Türk cüınburiyetioio başarılarla Ji de ugm dalgaların elinden kur -
,.~br. ~ Cllwlwıi)ııııllble b&lr....,. bir ~edıı • ...... ....,._~ doMa .-.Eli tarihi. onwa aziz rnille- tarmak ka.bil olamam)J, savanı ço • 

<DI ... • • - tiD-... ... ........ •• it • • tetidl .... r... ......._ nabl Ye &lut temaPiüae esa 6 Ak belulmUitur. 



citeşrin tarihli 
· zde kaza lar 

12 Birinciteşrin tnribi.l bUmecenıizdeJ bar memuru İsmnll elile Ayla, İstan
ka:ı.anaııJarı aşatıya ye.zıyoruz: I - bul ikinci okuldan 283 Nurbnn. 
tanbulda. bulunan okuyucubnmu:ın Albüm 
Pazartesi. Perşembe gi.ınlert ötleden (Son Posta hatıralı) 
aonra bedlyclerlnl bl%zat ldarehane- zonguldak Meşrutiyet mahallesi 
mizden almaları ,bımdır. Taşra oku_ Yo.I;lık sokak 134 numaradıı Nermin 
yucut:ırımızın hedlveterl posta lle Akgün, Esk~ehir Muttnlib •artdesi 180 
adreslt'rloıc cönderillr. , nurnarnda Fahri Bolkol, Gazianteb 

B:r Şirley albümü posta telgrııf muhasebecisl kardeşi 
istanbul Kandilli kız lisesi sınıf 3- Servet Akmcı. 

A talebesinden Nezahat Obaç. 
Bir büyük m .. roken hatıra 

defteri 
İst:ınbul 36 ncı ilkokul .sınıf 4 tale

be..;ınden Hikmet Ertu~. 

Muhtıra defteri 
<Son Posta hatıraltl 

Çorum askerlik şubesi altında ber
aer Harndi oğlu Galıp Yaprak, Diyar
Dakır Melik Ahmed Lll.le sokağı 28 nu
marnda Yakup İşmen, İstanbul 49 
uncu ilkokul talebesinden 147 Selma 
Uugur. 

Mürekkebli kalem 

Ayna 
<Son Posta hatu·ntıl 

İstanbul Kumkapı ortaokulu sınıf 
3-B de 810 Reha Tezcan, İstanbul 
Taksim lisesi sınıf 2-B de Munmmer 
Özbay, Nışantn.şı ..;ınar sokak Güner 
apartımanı Mehıned l{ekik. 

Ki tab 
Bursa Yeşilinfize sokak 51 numara

da Acinaıı, Mardin Cilmhurlyet okulu 
öğretmeni Munmrner karde,şi Kemal 
Özkan, Erzururr vall.si kızı Eser Teker, 
Karnrruın Gazi M. Kemal okulu sınıf 
5-A da Muhll.s Bekem. 

<Son Posta hatırnlı) Milli Piyango bugün 
İstanbul Senjorj Alman er - Ankarada çekiliyor 

tek kolejl sınıf 6 da Muarnmer Oruç, Milli Piyango idaresi tarafından ter-
istanbul kız orta .okulu talebesin -ı tib edilen ve lkramiyesinın tcnevvüfi 

den 639 Nebahat, Istanbul Kabata,ş bakınundan bazı yenilik ve hususi -
llsesi sınıf 3-B talebesinden İhsan Çe- l yellerı ihtiva eden Cümhurlyet fev -
tin, İstanbul 44 ~ncü ilkokul sınıf 4

1 

kalade piyangosu bugün saat 13 de, 
talebesinden 425 Ulker. Ankara stadında çekilecektir. Ke~i -

Kur§Un d olma kalem de safa~atının, yurdun. her k?şcsl.n . _ 
«Son Post3 h'ltıralu den takıb ed Iebılmeslnı ~m1n 1~ın 

. Ankara stadında radyo tertıbatı vu -
Istanbul Göztepe kız .orta okulu sı- cude getirilmiştir. 

nıf 3 talebesln~en Saıme Oğuzalp, Halk tarnfından büyük bir r3ğbet 
1st~nbul 44 fincu ll~okul sınıf 5 tel~- ve aU'ıka ile karşılannn ve bütün bı -

• besınden Fatma ErıŞ, Istanbul kız lı- ıetıeri satılan bu keşideye aid umu -
sesi sınıf 8-E talebesinden 727 Nermin, mi hasılatın tutarı olan 800 bin Ii•·a
~ııragümrük orta mekteb 1-B den nın 492 bın Urası muhtelif ikrnmiye-
thvi. !ere, 2-ta bin lirası da milU müda!aa 

J Di§ fırçası emrine tahsis olunmu~tur. 
ıı (Son Po t.a hııtıralı) 

; Konyıı Ahali Bankası müdürü ö - Pamuk ihracatçılar birliği 
mer Kele,ş oğlu TaH\t Keleş, ~endek lağvedildi 

1 posta telgrııf şefi oğlu Şehabett-ın Ça- Adana pamuk ihracatçılar birliği 
~ br, Eskişehir Odunpazarı Mill~ Zafer Ticaret Vekilietince ıMvedilmiştir. ,Bu 
c okulu sınıf 5 de Şayegim Serımman. birliğin vazifesini doğrudan doZruya 

Dit macunu aid oldukll(l'ı nunakalardaki pamuk 
Esk~ehir orta okul sınıf 1-B de 1346 birlikleri yapo.caklardır. 

L Nualll Suneren, Edirne CUmhuriyet 
okulunda. yarbay Arif o~lu Bülend 

c Türkk:an, İstanbul Beyo~lu ortaokulu 
( sınıf 2.;B talebeosinden Osman Erkut. 

Kokulu sabun 
<Son Posta hatıralll 

" İstanbul 15 incl ilkokul sınıf 6 tale
ı: beainden Nedim Özçelik. İstanbul Nl

tant&fı blrinoi ortaokulu sınıf 2-A 
:ı okurlarından Allettin Aktul, İstanbul 
1 Galatasaray lisesi talebesinden 705 

Vedad Atalık, İstanbul Bakırköy er -
itı ~ek ortaokul sınıf 3 de Hüsnü Ulu~. 

i Yuvarlak dünya kalemtraf 
(Son Posta hatıralll 

istanbul Beyazıd Ordu caddesi 192 
Dumarada Mehmed Erel, İstanbul 
Gelen.bevi ortaokulu sınıf 1-11: de 224 

t Ali Kağan, İstanbul Clball 63 ünciı 
okul talebesinden 47 Şadi Agun. 

Boya kalemi 
Mersin hO.klm İsmail oğlu Kutay 

fiygen, Tekirdağ P~temalcılar S~adet 
c: soka~ında 4 nurnarada Necdet Inan, 

lafra Geri Tabaka kumpanyası am -

Ankara borsasi 
28110/940 açıltş-kapanı~ fiatları 

Açıll.f n k rı JJ" •u • 
..ondra l Bterlln 5.24 
"few-Torlr 100 Dolar 132.20 
"'enntt 100 1niQ. rr. 29.7725 
A.tln& 100 DrahmS 0.9975 
3otya 100 Lna 1.6225 
'.!adrltt 100 Pr,et& 13.90 
9ut1ıı.pe,teıoo Pe:ıal 26.5325 
'lUknt lOO Ley 0.625 
Dtliu.ı1 ıoo Dinu 3.175 
oko'ı:lm& 100 Yen 31.1375 

)t.otholm 100 b·~~ Kz 31.0975 

F..ahAm -.e tah'rillt 

Sıvas - Erzurum 2 20.11 
Sıvas _ Erzurum 3 20.09 
Sıvas _ Erzurum 8 20.13 
Anadolu demiryolu ı n 1 38.10 

Son p,. .• -·" macera romanı: 34 
......... 

f Fakat bu kontrolü belli 
a etmeden yapmak, takib edilı -
• roraa, endi,etini de izhar etmemek 

mecburiyelinde idi ve arkasından 
ıolen adam fÜphesini davet etti. 

Birdenbire yarım bir tur yaptı. 
Bu suretle makradı ona yüzünii gös

- &ermiyerek onu görmek ve icab e
••ne onu ba~ka bir vaziyett~ iyice 
t.,hia etmekti. Bu yarım turlıı isti-

1 karnetini değlştirmi;ıti. 

Fakat ötekinin mükemmel bir ar-
• list olduğu, i~inin ehli olduğu anla-
• 'ıhyordu. Çünkü Keene' in birden

bire istilc:ametini değiştirmt'si onu 
asla 9aşırtmaımşh. Sanki hiçbir ~ey 
ehnamış ~ibi o yolun:ı deva:n etti 
ve bu suretle iki adam karşıla~tılar. 
Iki eli ccblerinde olarnk sakin yü
f(iyen bu adam. fevknli\de lahyıd 
.,.r nazarla Keene·ye baktı Ye yo
luna devam etti. 

Yolları ayrıldıktan ve meçhul a
fam gene geride ve başka bir isti
k~~~nette kaldıktan sonra Ke•ne iç 
~l>lnden husust bir nynD. ç•kardı. 
Hafifçe kaldırdı. Omuzunun üstiin•an geriye t.ıl'tu. Başını çevirm'!kai

arkaaındakileri görmeye bat-

nakleden: Bebçet SJa 

Aynayı ayar etmek için bir iki 
dakika geçti. Bu sırada yiirühle!!i, 
hareketlerinde hiçbir değişiklik gös
termemeıi, aynl\yı belli etm~mesi 
lazımdı. Fakat ~eride, her yanı gö
zetlediği halde kimseyi göremeyin
ce müsterih oldu. Fakat bıraz sonra 
şüphesinin ne kildar yerinde oldu
ğunu daha iyi anladı. 

Meçh:ıl adam kendi!!ini hala ta
kib ediyordu. Yalnı:r. artık yolun 
ortasından değil de duvariatın ke
narından cı-liyordu. Kendi kendine: 

- Kendisinden şüphe ettiğimi 
anladı; yahud o da benden ,üphe
leniyor .. Maamafih beni takibden de 
vazgeçemiyor. Malesadı benim ne
reye gittiğimi öğrenmek olacak. Pe
ki amma neden) 

Diye dü~iindü. Vaziyet hem es
rarengiz, hem vahim idD Surası 
bütün dünya casusluk ~ebekelerince 
malum bir U'!ul idi ki bir ndıımdan 
üphelenildi mi onu gizlice uzun 

müddet takib etmek beyhudedir. 
Hele Gestapo gibi kahir ve aza
metli bir kuvvet muhakl:ak onu 
derhal davet eder, kendisinden her 
türlü malumatı ister, hattA Ingiliz 

Bir doktorun gUniUk 
notlarmdan 

Çocuklarda 
Nema devresi 

On Iki yaşından itibaren on se
kiz yaşına kadar kız ve erkeklerde 
malıim olan büyük bır inkıŞaf, 
neşvünema devresi vardır. Dıkknt 
buyurulacak olursa bu devirde 
bariz bir boy uzarn.saı ve bununla 
beraber bu uzamanın bir nisbet
sizlik arzettiği görülür. 

Mesela belden aşal:ı çok uzun
dur. Kollar ve bılhassa eller ve 
ayaklar çocuCun y~ma ve bol u
na kıyas edilecek olursa fazla bü
yüktür. Bedeni bu büyük inkilnb 
ile beraber çocuğun cümlei asabı
yesinde de derin tahavvüller be
lirir. Mesel{ı asabi olur, hırçın O

lur, çalışkan iken birdenbıre dres
Iere ve mektebe karşı Hikuıd olu 
verir. Dikkat edilirse gözlerinın 

etrafının mor bir hale ne çcvr,ı

mış oldu~u görülür. Yalnızlıktan 
hazzeder. Hislerini samimi olarak 
söylemez. Az çok riyakflr hal vaı·

dır. İşte bu devrede ruhl ve ter
b!yevi vası.l'ta birçok yapılnc..ıic 

~eyler vardır. Fakat bugün benım 
burada mevzuubahsetmek iste -
dığim şudur ki bu y~Iarda vil -
cudda stok halinde müterakinı 

emlll.hı madeniyede müthiş sarfi
yat vukua gelir -bilhassa kalsyom 
ve losfat emlahı çok sarf olunur. 
Bu madeni emHUun stok mahalle
rı ise akcJ~erlcr lle cümlei nsabiye
dir. İ~te bu sebeble bu emlahı ma
deniye stokunun sarfolunması 

ve bazı çocuklarda bunun fazla 
gıda ne teHi.fi edilememesı umumi 
zftf ve verem hastalı~ının birden f 
ınkişaf,na ve ınfilfıkına .sebeb ı.} e ~ ~ 

verir. Çok dikkat ~dtlecek bir me
seledir. Buraya tekrar avdet ede
ceğiz. 

Cevııb lstıy~n ol{uyııcularınun 

po ... -ı.a pulu yoJ ıımala .. ını rlcıı e_ 
der1m. Akst takdirde Istekleri 
nıuknbelesiz Jcal:ıblllr. 

RADYO 
SALI 29 101910 

8: Saat ayarı: 8,03: Muzik (PJ.): 
8.15: Ajans haberleri; 8,30: Müzik 
(Pl.); 8, 50: Ev kadını; 9: Halk türkü
leri ve oyun havaları <Pl.J; 9,20: Ko
nuşma; 9,40: Müzik; 10,10: Konuşma; 
10,30: Mu~ik; 10,50: Konuşma; 11,10: 
Marşlar ~Pl.l 11,30: Müzik; 12: Müzik; 
12,15: Büyük Mıllet Meclisinden nak
lenn n~riyat; 13,80: Saat ayarı ve 
ajans haberleri; 13,50: Müzik (Pl.) 

14,45: Ankara ,şehir hlpodromundıın 

naklen neşriya.t: Oeçld töreni; 18: 
Saat ayarı; 18,03: Cümhurlyet bayra
mı pıyangosunun 19 Mayıs stadmda 
çekil~inin neşri; 18,40: Konuşma; 19: 
Çocuk saati: Karagöz; 19,30: saat 
ayarı ve ajans haberleri; 19,50: Mü
zik; 20,15: Radyo gazetP.si; 20,45: Tem 
sil; 21,30: Konuşma; 21,50: R:ıdyo sa
lon orkestrası; 22,30: Saat ayarı ve 
ajans haberleri; 22,50: Dans milzi~i 
(Pl.) 

Türk ıöklerinl aşılma-ı bir sınır 
haline retirmek için Fitre ve Ze
kitınızı da vererek Türk hav:ı 

Kurumuna yardım ediniz. 

çalıfır ve bunu icab ederse .ıazika
ne, mümkün değilse huşunede ynp
maktan çekinnıezdi. 

Yoksa bu ad :ı :n Ba~set ve T ra
vers ara3ındaki ~iıli çalışmadan bir 
seyler anlamay.ı çalı an büsbütün 
başka gizli bir cemiyet mensubu mu 
idi de adım adım kendi•ini takib e
derek gizli kalan baz• esrarı kefşe 
çalışıyordu? 

Öyle ise bu adam kirndi ~ ve na
sıl bir teııekküle mensubdu) Sonra 
kendisinin, yani Keene'in Herze • 
berg' de bulunduğunu nasıl keşfet -
mi~ti? 

Yoksa Hofdik'in dükkanı taras
sud altında idi de yanlııılıkla. daha 
doğrusu fena bir taüh eseri olarale 
kötü bir zamanda, tam dükkan gö. 
zetlenirken mi içeri girmi~ti ~ Hayır, 
olamaz. Halandalı böyle bir vıızi -
yette muhakkak bir şeyler hissecler, 
haber verir; kendisini ilcaz ederdi. 
Diğer taraftan Keene de Holanda -
!ının dökkanına bir pabuç tarruri gi
bi sağlam bir bahane ile girmişti. 
Bu dükk&na girip çıkan her müş -
teri takib olunamazdı ya 1. Bun.t. im 
ki'ın yoktu. Bu iş için bir casus ordu
n bile kafi gelmezdi. 

Binaenaleyh şurası muhakkaktı 
ki takib eden bu :rat kendisi için yo
la çıkmıştı ve hiç şüphesi olmıya.t 
hareketinden emin bir adam halile 
yürüyordu. 

Sokağın köşesinde yolunu değiş
tirdi. Şimdi bu istikamet onu .tek -
rar Hofdik'in dükkanına isal ede -
bilirdi. Fakat maltaadı odaya alt -

Hastrın içinden 
cesed beklerken 
koyun leşi ç1kt1 

Dün zabıtayı ve vak'anın cereyan 
ettiği "' .... ti bir hayli teH'ı.şlandıran ga
rib blr Mdi.cıe olmuştur. 
Unkapanında Hacıkadın mahalle -

sinde, Türbe sokn~ında oturan 65 yaş 
, 1 ınrında Ahmed Şe!ik adında bir zat, 

Küçükpazar Emniyet komiserl~,ne 

müracaat ederek korkunç blr ibbar
j a bu lunmuş: 

•- Bizim evin yanındaki arsadan 
J ündenberi müthi§ bir koku gelmek
te idi. Bu sabah bu kerih kokunun ne 
olabıleceğını öğrenmek üzere arsada 
bir araştırma yaptım, tenha bir yer
de yarısı topraCa gömülmiış, hasıra 

sarılı müteaffin bir cescdle karşılaş
tım. Gelln bakın, demiştir. 

Bu ihbar uzerine derhal harekete 
geçen mahalli zabıtnsı nynl zamanda 
keyfiyatten Emnıyet Müdürlüğünü de 

1. GENÇLIK 
2. G ÜZELLII< 
3. SIHHAT 
.işt~ yülcsek bir k!eırı4' 
'a$nan b~ meziyetıerlll 

hepsini size 

Krem Perte~ 
Te ın in edebilir 
1-KREM !PERTEV : 

Bir tuvaJet musınlı· 
ıınrıdır. İnce bir ,ıı· 
na ve yapıiı.şındııJ• 
hususiyet itibarıle 
yilzdekı çızgi ve bıl' 
ruşuklukların teşet • 
külüne manl oıut· 
Deriyi genç ve get· 
gin tutar. . 

malümattnr etm~tir. 1 
Mahalli zabıtasile birlikte Ahmed 

Şefiğin mevzuubahs ettiği yere giden 
cinayet masası memurları, hnkikaten ı 
bu arsanın kuytu bir köşcsıne kısmen 
gomülü ve bir hasıra itina ile sarıl -
mış bir cesede tesndüf etm~lerdir. 

2-KREM PERTEV ' 
Bir güzellik vasıtıı • 
sıl Jr. GenifileırııŞ 
mesamatı s1kışurıı~ 
rak clltteki pUrtO 
ve kabarcıkları gı • 
derir. Çil ve Iekele • 
ri izale eder. re~ 
mat ve şe!faf b 
Ihale getirir. 

Müthiş bir koku neşretmekte olan 
cesedin sarıldığı hnsır zorlukla açıl -
mış, Içinden bir insan ölüsü yerine, 
bir koyun lüşesi çıkmıştır. Bu beklen
medik netice, pek tabii olarak bir ci-
nayet vak'ası ka'rşısında kaldıkları 

zehnbına düşen memurlarin, hlldise -
yi öğrenmek merakına düşen mahal
li halkını bir hnyli güldürmüştür. 

Bu koyun IA.şesinin klnıin tararın
dan ve ne maksadla bu arsaya terke
dildll;i araştırılmaktadır. 

En inönü Halkevinde çok 
rmıva ı fak bir fotoğraf 

sergisi açıldı 
Dün 15.30 dıt Eminönü Halk

evi salonunda, Suad Tenik, Münif 
F t>.him, Hi.isnü <..".an türk, lhsan Er-
kılıç ve İlhanın eserlerinden mü -
rekkeb bir nümune fotoğraf serglsi 
açılmıştır. 

Serginin nçılı, töreni. Parti mü
fettişi lzmir saylavı Reşad Mimar
oğlu t-arafından yapılmı~. törende 
Harb Akademisi komutanı General 
Ali Fund, şehrimizdeki meb'ııslar, 
vilayet, parti ve belediye crkliin·~ 
gazeteciler ve res!lamlar hazır bu -
lunmu!!lardır. 

B~vnelmilel sergilerde teı;hir e
dilebilecek kıymette çok güzel eser
lerden mürekkeb olan sergi da -
vetliler tarafmdan çok beğeniimi-s 
ve takdir olunmuştur. Sergide 180 
den fazla fotoğraf teşhir olunmak
tadır. 

Sergi, bugünden itibaren : 5 gün 
müddetle saat 1 3 den 19 a kadar 
halk tarafından görülebilf'ı:ektir. 

Mukavva ihtikarı suçlusu 
beraet etti 

Ali Kemal isminde bir tüccarın mu
kavva 1htik5.rı yapmak iddi~lle asli
ye altıncı ceza mnhkemesine verildi
ğini yazmıştık. 

ı Bu dava muhtelif sath~lardan gc~
miş, nihayet suçlu vekili Ihs:ın Muk -
bil de müdataasım yaparak, ortade. 
bir suç olmadı~ını delillerle göster -
miştir. Mahkeme, Ali Kemalin oera 
etine karar vermiştir. 

den gelen bu zata bir kere iz veı -
memek, kaybolmaktı. 

Sirndi şehrin eski. tarihi sokak· 
larından birinde bulunuyordu. Bunu 
takib eden yollar o kadar IJİrift ve 
birbirine karı;mııı bir halde idi ki 
birisinden giren ve aksi İstikameLle
re sapanlar acemi iseler çok defa 
gene hareket ettikleri noktalara çı
kıyorlardı. Keene bu garib sokak -
ların içinde eline mükemmel bir fır· 
sat geçtiğine kanaat getirdi ve eğer 

bu fırsattan istifade etmiyecek olur
aa belki bundan daha iyisini asla 
bulamıyacağına iman etti. Şimdi so
kakların bu garabetinden en iyi bir 
surette istifade çaresini aramalı idi. 

Bir pasaja geldi. Bu pasajın med
halinde eski bir fenerin içinde sö -
nük bir lamba yanıyordu. Burada 
bir müddet durdu. Görülmüıı ola -
Oftğından emin oluncaya kadar bek
ledi. Sonra emin ve sert adımlarla 
yüriimek kararını verirken aklına 
şu liimbayı söndürüvermek geldi. 
Zaten lambanın san ziyası ile dar 
sokak göz cözü görmiyecek kadar 
karanlıkta idi. Fakat ne olacnktı} 
Lamabyı söndürmek kendi "lleyhi
ne olabilirdi. 

Küçük sokaktan biraz ileriye, 
sağ kolda bnııka bir yol başlıyordu. 
O yolun miintehasında gene bu 
liimbanın tıpkuıı bulunuyordu. Biraz 
yürüyünce, öteki yol daha bitme -
den, bir duvarın dibinde bir aralık 
gördü. Bu aralık belki arkada bir 
eve çıkıyordu. Fakat karanlıkta hiç 
bir teY aörmek kabil deiildi. Y al • 

3-KREM: PERTEV 
Bir cilt devasıdır 
Deri gudd~lerlpjll 
ffrazatını duzeıt~ 
Sivilee ve sıY' 

~ru· 
noktaların tezabU ıı 
ne mllni olur. Cı J 
adalesini besııyere 
kuvvetlendirlr. -Kuru c.ltler için yağlı ve yağlı ciltler için 

yağsız hususi tüp ve vazoları ..-ardır. 

SiNGER 

TELE.'\IETR- KRO~OGRAF 
Hassas - S:ı~Jam - Zarif 

ve 15 sene ıara.ntidir. 

Çelikten fiyatı 55 lira 
A tın 18 ayar fiyatı 135 lira 

S İ N G E R S A A T L E Rİ 
1\lağaza.sı İstaı.lnıl, Eminönü 

caddesi 8 

( Yeni neşriyat 
Beyaz Baykuıı - Vednd Ürfi Ben

günün bu kıymetli eseri C. H. P. Ge
nel Sekreterli~ince neş:olunmuştur. 

Malüro oldu~u üzere bu eser, ~eçen 
sene C. H. P. Genel Sekreterliği tara
fından muharrirlerimiz ar.ısı::lda açı

lan müsabakada en çok miıkAfatı 

kazanmıştı. 

EMLAI<iŞ~ 
Sayın vatandaşların bü
yük ve Milli Bayramını 

kutlular. 

Adre.s: Galata.c;aray Lisesi kar!}ısı 

No. lM-Tel: 49010 

hasarnaklı merdivenin karanlık bir 
dehlize uzandığını farketti. 

Geriye doğru yalnız başını çevi
rerek sür'atli bir nazar attı. Acaba 
takib eden adam geliyor mu? Ha -
yır .• henüz ortada yok. Cebinden 
yepyeni bir para çıkarıp yere attı. 
Uimbanın sönük ziyası altında !<.ü -
çük yuvarlağın parlaklığı göz alı -
yordu. 

Keşfettiği medhale sokularak ka
ranlıkta beş uzun aaniye nefesini 
kesti, bekledi. Her tarafı kulak ve 
ıöz kesilmiııti. Bu nefessiz ve hare
ketsiz bet saniyenin sonunda bir a
yak sesi işitti. Fakat bu firari ayak 
seslerini ancak o tefrik edebilirdi. 
Onun alışık ve son derece hassas 
kulakları duyabilirdi. O kadar hafif 
ve yerle değil, hava ile temasını bi
le giı:lemeğe çalışan ayak sesleri .•• 

Bir gölge, gece kuşunun ka -
nat1arından daha seyyal bir a.kı~la 
süzüldü. önünden geçdi. Duvarın 
kenanndan yürüdüğü için hemen 
hemen nefesi işitiliyordu. Fakat 
Keene, bir dakika nefes bile alma
dan, duvann girintisine yapışınış 
kalmıştı. Herif, hatta Keene'in giz • 
lendiği noktaya doğru başını bile 
çevirdi. Fakat ııöremedi ve yürüdü. 
Keene ayaklannın ucuna basarak ve 
tıpkı damda yUrüyen bir kedi ka -
dar sessiz ikl adım attı. Uzaklaşan 
sesi dinledi ve nihayet artık hiç bir 
şey işitmez oldu. 

O zaman Keene blr kedi çevik -

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şube•1 

Mer<ezı· Berlin 

Türkiye subeleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümruıo 

* Her türlü banka 

nci . 
ncı 

3 ncü 
4 ncü 
Iç 

•ahi/e 400 
•ahil e 
•ahil e 
•ahil e 
•ahil e 

250 
200 
100 
60 

)) 

)) 

)1 

)) 

)) 

Son ıah 'le 50 >> d• 
Muayyen bir müddet zarflll ;,ı• 

fazlaca miktarda ilAn yapt~e· 
caklar ayrıca tenzilntJı tıı~it· 
mizden i.<ıt.ifade edecekler f~ 
Tam, yarım ve çeyrek sil~ 
tHinlar için ayrı bir tarlfe d 
piş edilmiştir. ııJ 

Son Postanın ticari lllinlıırı 
aid işler için şu adrese nıur•· 
caat edilmelidir. 1 İlincıiLk Koll~ktıf Ştrkt& 

Kahramanzade Han 

Jıi' 
vineinden güldü, meçhul adıt~ f( 
lahze duTdu. Yerde parlak bıtjil' 
görmüştü. Bunu almak üzere eetıltı 
diği zaman Keene bütün ku~ 
yüklendi, herifin üstüne atıldı~,~~~ 

Bu darbe ve bu hücum o rıı"r~ 
ani ve ve o kadar şiddetli ~ı b" ' 
ki, herif bağırmaya bile va kıt <tJ' 
lamadan boylu boyunca yet~ bl ' 
varlandı. Nefes almasına v•~'·~ ~r 
rakmadan Keene onun sağ e 1

• ı' ' 
vırdı. Arkasına çevirdi. Aytu ,ırt' 
manda kendi sağ kolunu on~ıı .,~~ 
!ağına bir demir halka gibı ~·~ ' 

Altındaki adam bir an ınu ~ ııı' 
m et etmek istedi; fakat çab~~ıl'~ 

k . l'ıv• ı• mu avemetten vazgeçtı. ıltı1' 
kolu müthiş bir aurette, kır, ,ll' 
parçalanmı, gibi ağrıyor, nefe ;.;iıı' 
mıyordu. Gırtlağı bir mengekrıj,rııı1f, 
de idi, Keene, esasen duda,. fı§l' 
temas etmekte olduğu kulııgıt 
dadı: . 1etf'' . ;ur ' 

- Bir kelime, bir ses ış p'1 
yoksa girndi seni parçalar ve rıtıl' r 
ralarını fU duvarın dibine 1\~ ,,ı, " d ll ,,. 

Meçhul adamın bulun u~ e' 
yette bu sözler ve bu vahşı .. '.ıetO~ 
zım gelen tesiri derhl\1 go "'~ p 
Hele bu karanlık ve hara~ 50"11ı111r' 
ta... Herif titredi ve duO~e. ~ 
bütün emirlerine, hareketlerı 1 
mıldamadan mutavaat etti. d fW1

, 

liğile, duvarın 
dım adım 

Ingiliz onu ayağa kaldır ı. g~O' 
evvel çıktığı karanlık köş~>';i. J( 
türdü. Duvarın :ırkasına ıt r' () 
dört daldka eonra herif duvıı 
yanmış, kendi Tovelve~i. 

etti. Tam dayanmış olarak Keene ıP 
lambaıun ......... ,., tuzala bekqordu. 



et aberleri 
r--Çukurovanın yenl--ı 
L____.:_ yıl mahsulü _____ı 

Gemliğin iki güzel köyü 

F eyziye-Ericek 
F eyzi ye köyünde zelzeleye mukavemet eden 
yepyeni tarzda evler yapılıyor. Ericek ise 
hamarnı olan sayılı köylerimizden biridir 

ŞikAyetler 
• 
Ihtiyaclar 

Aksarayda ihtikarla niçin 
mücadele edilmiyor ? 
Aksaray <Husus1> - Aksaray

da gerek cıda. maddeleri ve ge
rekse aair eşya üzerinde ihtikfl.r 
bariz bir tekilde görülmektedir. 
M~ahede edilen lllkaydi yüzUn
den halk birçok e~yayı lki miBU 
fiaUa satın almak meeburiyetlnde 
kalmairtadır .Bu ctlmleden olmak 
fizere her zamo.n 90 kuruşu te
cavüz etmiyen terey~ı 120 ku
ruşa, benzinin 400 .kuruş olan 
tenekesi 800 kuruşa, azamt 110 
kurUŞ fiat te6bit edilen küçük 
teneke cazler 150 veya 160 ku
ruşa, 50 kUI'Ul}luk pazenler 110 
kuruşa, 5 kuruşluk makaralar 
15 veya 20 kuroşa satılnuıkt&dır. 
AlA.ka.dar makamların bu iş üze
rinde dikkat nazarlo.rmı çeke -
riz. 

Ceyhanda sahte 
bir ditenci yakalandt 

39 milyon kilo 
pamuk 550 milyon 
kilo çeşidli hububat 

Çukurova pamuldarı bir fabrikada temizlenirken 
Adana, (Hususi) - Bu yıl Çukuro- ve §a.rk bölgeleline tcvzl etmiştır. 

vada çok geniş bir sahada ekim yapıJ... Kit.nb deposu bir taraftan da pera
mlftır. 175.508 hektar pamuk yeri kende tit.nb satışına da başlamıştır. 
hazır1a.nm.ış bulunan Cukurova çift- Mükelleflerill talimleıi 
çisi önümüzdeki istibsal mevsimt?de Beden terbiyesl vilflyet istiŞare he-
151.495 bo.Iya pamuk alacnktır. Içel reti toplanmış, milkellefierin on ay
vilft.yetl ile birlikte ekilecek pamuk s~ lık talim programını tasdik etmiştir. 
hası yekt1nu 2231136 hektara bali! ola- Adana beden tcrblyesl mükcllefieii 
caktır. Bu hesaba göre aşa~ı yukarı Pazar günü Adana stadyomunda ta-
200.000 balya pamuk elde edUmiş O- limlcre ba.şlıyacaklardır. Bu t:ılinilcr 
lacakm. için ö~retmenlerden mütcşckltil bir 

\ 

Yani cenub~ Anadolu toprakların- kadro da tesbıt olunmuştur. 

1 
dan elde edikeek 941 pamuk rekol- Çivi ve gaz buhram 
te.si 38.7%6.000 kflodur. 

,, ( Di~er taraftan, 490.365 hektar ara- Adana.da gazya~ı ve çlvi buhraaı t zide yetiştirilen 35 çeşid ınahsulün de vo.rdır. Buna sebeb bu maddelerlll 
6W.118.000 kilqyu tıuıması kuvvetle fik~d"~~ı deiU, bakkallarm stok yaP-
memuldür. m~ır. Ayni zamanda bir 1-.lSllll 

Bir milyon kitab daha geldi halk ta ihtiyacından fazla mübaya.a.. 
Adanada orta ve ilk tedriSnt okul- da bulunduğundan gayri tabil bir 

larının kitab ihtiyacı tamamen kar- buhran ~maktadır. İbtikflr komis
şılanmı.ş gibidir. Maarif V>ekfı.letJnln yonn bu işi önlemek için yenı Jtaro.r
açtığı Ikitab deposu 1.000.000 kitıı.b lar almış ve kontrol kadrosunu gentş.. 
getırt.ıni.§ ve bunları büttin Çukurova letm~tir. 

Konya bol yagmurlara Aksarayda ruam 
rnucade!esi 

Aksaray, (Hususi) - Birkaç ay 
evvel Aksarayda atlarda hat~tahk 
müşahede edildiğinden Ziraat Ve
ka.letince kaza şiddetli bir ruam 
mücadelesine! tabi tutulmu' ve bat· 
ta vilayet baytar müdürü Rıza ol
duğu halde vilayetin bütün baytar 
ve hayvan sağlık memurlan bu mü
cadelede tavzif edilmiştir. 

Mücadele bütün hızin devam et· 
mektedir. 



Harb nasıl 
patlaoı 

\Ba~ta.rafı ı Inci sayfada) 
tom de,tıldlr. Bu sırada Yunan kabı
aesi, umumi .seferberlik il{m etmiştir. 

lVIilli Müdafaa 
Vekfinin 
beyana h 

'Sabahleyin erkenden her tarafta ışık- <Baştuafı ı inci sayfada) 
ların tamamile s<>ndurulmesi emre - talim ve terbiye için silO.h altına ~atı-

<Ba.ştaratı ı in<'i sayf~a) 
şık hali karısıııında. milli birlı _ 
ğin güvenli ve hür havası için
de yaşıyan Türk milletine bü
yük bayram kutlu olsun. 

Bu mes'ud anda, cümhuri _ 
yetimiz:in hAnisi, milletimizin 
kurtarıcısı Atatürkün manevi 
huzurunda, Türk nıilleti adına 

sk eri 
vaziyat 
(Baştarafı ı inci sayfada) 

Bizzat Mussolini, temsil ettiği 
d~vlet ve hükumet namına, fU 
bır senelik h.arb müddetince 
':unanistanın tamamiyet, istik -
lal ve mevcudiyetine hiç bir su
retle taarruz ederek hale) getir
mek istemediğini muhtelif vesi -
lelerle Üç defa temin etmitken, 
İtalyanın hiç de sıkılmıya lü-

J 
Holivutun en çirkin 

kadın artisti 
dUmıŞtır. rılmı,ş olmaları bu tekamillde m!ihim 

İtalyan ültimatomu bir A.mil olmuştur. Tarihi ve ırkt kah-
Roma 28 (A.A.) - İtalyanın Roma ramanlı(h milsellem olan ordumuz 

1e!irı GrazZi, 28 Teşrinlcvvcl saat 3 de vatan hududlarını, milli şeref ve hak
Yunan hükümetine a.,a~ıdaki notayı ları müdafaa mecburiyetınde kalırsa 
tevdı etmiştir: bugünkü yuk.sek kumanda heyetile, 

İtalya hükümeti, ~imdiki ihtili! es- fedakAr süb:ıylarile ve dilA.ver erlerile 
nasında muteaddid defalar Yunan hü- bu vazıfeyı geçm.ştekl ml.'lallerden da
kOn etinin yalnız normal sulh ve iki ha p::ı.rlak bir surette başarmak kud _ 
m 1 t arruıındaki iyı komşuluk müno.- retinde oldu~una vatandaşlarım 
.ebetlerine de~il. ayni zamanda Yu _ olabilirler.~ 
nan hükümetinin bitaraf devlet sıfa- =============== 
~e ulıdesıne terettüb eden knt1 va - tomunu b.r harb ilA.nı mahiyetiııde 
a.feye mugayir bulunan hattı harcke- telAkki etti~ini bildirmiştir. 
tın ebyin etmek mecbuf"iyetinde Kralın beyannamesi, batvekilln 
kalmıştır. Muteaddid defalar İtalya beyanatı 
hfikt metl, Yunan hükllmetini bu va- Atina 28 (A.A.) - Reuter ajar.sın-
lıfelerı ifaya davet ve bunların siste- dan: 
m t k surette ıhllll edilmelerini pro - Başvekil general Metaksas, bu sa
testo etmek mecburiyetinde kalmı3 - bah beyanatta bulunarak Yunanıs _ 
tır. Bu lhltı.l keyfiyeti, Yunan hüku - tanın kanının son damlasına kadar 
me•ın n kendi kara sularının İngıliz çarpışaca~ını söylemiştir . 
filo tnrafındo.n harb harekft.tı e.cı - Kral, bir beyanname neşrederek Yu 
na.: ında kullanılmasına, İngllız hava nanistanın ha.ıjbetmek mecburiyettn
kuvvetlerınin milhimmat tedarik et - de bırakılmış oldu~unu ve İtalyanın 
melerıni teshal eylemiş ve İtalyanın Yunanistanın J.c;tikltı.ıinl imha et.me~e 
~rarına olarak Yunan takım adala- ~raştığını bildirmıştir. 
rı da asker1 bir istihbarat servisi ih- Ingiltereden yardım talebi 
d:ı..c;•na muvafakat eylemesine bina _ Londra 28 (A.A.) - Harlciye neza-
en çok vahfindi. reti tarafından bu sabah neşred'len 

Yunan hükümeti, İtalya tarafın - bir habere gore, Yunanistan, varterli
dan yapılan mt1teaddid diplomatik len yardımda bulunulması için İngil
teşebbüslere mevzu teşkil etmiş olan tereye müracaat etmiştir. 
bu hAdiselere vflkı!tır. Yunan hükıl _ lnıilteı-enin cevabt 
metı, - ki hattı hareketinin vahim ne- Londra 28 <A.AJ - Reuterin 
tay cıni ldrak etmesini icab ederdi _ tomatik muharririnin bu aıt.,a.m res
kendı bita.raflı~ını muhafazaya ma- m1 mahlellerde ö~rend_i~lne göre A
tuf herhangi bir tedbir almak aure _ tl.nadaki İngiliz elçisi, Ingiliz hükıl _ 
tlle mukabelede bulunmamı.,, bUtı.ltis me~nin Yunanistana. İtalyan teca _ 
tn ıliz müsellA-h kuvvetlerine te.shl _ vüzüne karşı yaptı~ müdataada ik
llt göstererek ve İtalyanın dU.şman- tidarında bulunan bütün yardımı ya. 
tarıle mesai birli~ yaparak faaliye _ paca~ı hakkında, general Metalesasa 
tinı teksit etmiştir. İtalya hUkftmet.ı., teminat vermesi Için talimat aln114 _ 
bu me!al birliıo;inin Yunan hüklımetı tır. 
tar tından askeri, bahri ve hava! mn- Ingiltere kralının mesaja 
hlyet.te anıa.şmal ar la tesbit edilm il ol- Londr 2 8 ( A.A) - Ingiltere 
du~unu lsbat eden delMle malik bu- leralı Elen milletine ataaıdaki me -
lunm::ı.ktadır. aajı göndermittir: 

İt.alyo. huk:ümeti I"ta:ı al h" Yunanisıanın fU müşkül anlann-
' ya ey ıne d k h y ·ıı . E 

muteveccıh harekettn İngiltere taıa.- a a raman u~an ını etını; ve -
fınd n Yunanıstana verllmi~ ve onun leıMer .. kralı yeğ~n~ Georgea ~-lUn
tarafından kabul edilmiş olan garan Jan aoylemeJc ısterım: Bu muca -
'lnı!l cezasından oldu~unu tahminl; d_elede bizler. s~zinle beraberiz, si -
lktıta etmtyerek Yunan hükOmet·n·n ı:ın davanız bızım davamızdır. Pt'fü~ 
İtalya ile harb hallnde bulunan ~e~- terekv_dü~ana kartı ~irli_kt~ harbe
letlere kendi arazisinde mühlm .sev- deeecız: Şilph.e yok ki mütkül v~ a
kulceyşl noktalar vermek taahhüdUn- -ğır vazıyetlerle de ka~t~la~ca.gız: 
d bul ıd ğ b 

• Fakat onlara karşı her ıkınıız nıhaı 
e unmuş o u unu u meyanna f . k ı · . d ·· 

Tru!alyanın ve Makedonyanın hava za enn, uvvet en gü? en gune art 
n .. ıer n·n b 1 d ~ b nl A mak ta olan serbest mıJletlere tevec-""' ı ı u un uı>u ve u arın r- .. h d v· . ·ı ,_ . . . . cu e ecegıne tam ıman ı e ıtanı o-
navudluk arazısı üzerıne yapılacak bir 1 k k b 1 d v· ta d ara mu a e e o ecegız. 

arruz a kullanılacağını bildigina Hakikat halde biz bu meddü 
beyan eder. · 1 h.' · b dd··ı·· d ceznn e unıze te o u u anın an 
İtalya hükumeti, Yunan hQkf.ime - uzak olmadığımızı, mütearnzın ltuv 

tine hududları haricindeki toprak - vetleri eksilmeğe ve bizim gittikçe 
larda kargaşalıklar çıkarinata. ma - artan kuvvetlerimiz vaziyete h&kim 
tuf te.şebbüslerini hatırlatır. Bu se - olmağa ba~ladığı anda hiikmedebi
beblerden d~!ayı İtalya hükılmeti, Jeceğiz. 
bu sıyasetin Italyaya kar.şı tevlid e- Ya~"n Yunanistan ve onun dev 
deceği netayiç hakkında Yunan hü - let adamları ve yaşasın Elenler kralı. 
türnetınin naznrı dikkatint celbetmış Çörçilln mesajı 
&se de bir taydası gorülmemi.ştir. Yu- Londra 28 (A.A.> _ Çörçil Elen 
nanıstanın bitaraflı~ı. gltgide zeva - ba,veklli Metaksasa a,oa~ıda.ki mesajı 

• t 

ınınnet ve tazimle eğiliyorum. 
Ve gene, Türk milleti adı -

na, emrinde olmanın ve top
lanmanın verdi~i gurur ve 
ze.:k içinde, Milli Şefimiz 
Cumhurreisimiz Jgmet İnönü
ne sarsılmaz bai{lılığımızı te -
yid evliyorum. 

Milli mücadelesi kadar 
milli birliği d,. ver yüzündeeör: 
n:k olan milletimizin, böyle 
hınlerce bayramı ~evkle kut _ 
lama~ı mukadderdir. 

Yurdda~larım, 
Türkiyt- cürnhuriyetinin her 

yılının, milletçe yeni bir ham
J,. ve hacıarının kıwnağı oldu
~u hepinizce malıimdur. Cüm
huriyet ve inkılah rejimimi -
zin geçen yıllar içinde, dahili 
ve harici hayatırnızda. icti -
mai ve medeni alemimizde te
min ettiği feyiz ve eserleri, va
tandaşlanma sadece hatırlat -
makla iktifa edeceğim. O eser
ler, her sene hüviivor ve büyii
yecektir. O inkılahlar hızını al
mı~. değişmez yollarında em -
niyetle yürüyor ve yürüye -
cek tir. 

Dünya ahvalinin, gittikçe 
artan vehaml"ti ka~ısında 
Türk milletinin SfÖcıterdi~i ol : 
gun ve asil birlik, sükun ve ve
kar, istiklal v,. .... ref ""kı hu
..,;ine kadar olduğu gibi, 'bun
dan !!onra da. en biiviik emni
yet "i1A.hı•nı7dtr. Bu güvenle 
i'ltikhale hakıyorur. 

Yurdda!!larırn, 
Bayramımızı. büyük 

hıızur. ve emniv,.t icinde id -
rak ediyoru7.. Her Türk va -
tanda"'ının da her zaman ve 
her va7ivette fikren huzuruna 

kaJh,.n emniv,.tine güve -
r>iwınız. Kudr,.tinden emin, is· 
tiklalini müdafaada tereddüdü 
olmıvan bir miiJ,.tin ferdieri -
viz. Sulh Vt" insanlık aşkımız 
kadar, ordularımızın kıvmeti -
ne ve kııhrıımanlıO.ına, miJJe -
timizin müdafıııı kudretine, ve 
h11dud~u7 f ... ,.ı,.ı-;; ·1• ~ın" dava
""" irade &7mirnizi de dünya 
bilir. 

Anz vl'tandaolanm, 
Ceçt'!n sene d,. size sövle -

diğim gibi. dünyanın en ·buh
ranlı bir devrindl" ht'!T vakitten 
daha kuvvetli hakkına güve -
nen, ne harici, ne dahili bir ız
tırahı olmıyan bahtivar bir 
miJJetin ft'!rdleri olduğumuzu 
düııünerek 1 7 nci cürnhutiyet 
yıldönlimünü nt-s' e ile geçir -
menizi bütün kıılhimle temen
ni Vt" cümh.uriyetin 1 7 nci yıl
dönümü hayramının batladığı
.,, ilan ederim. 

hirden tbaret kalmıştır. Bu va.ziyet- gönderm~tir: 
ten mütevellld mes'ulıyet Büyük Bri- İtalya, tehdidierinin saldn cesareti- Eski ramazanlarda 
tanyanın ve onun di~er milletleri har 
be surüklemek sıyasetinindlr. niz karşısında tesirsiz kaldı~ını gör -

müş ve bunun üzerine asılsız ithilm
(Başta.ra.fı 6 ncı sayfada) 

Fakat bundan böyle Yunan hük!l- larla sebebsiz bir hücum iÇin kendi -
metinin takib etmekte oldulu siya - sini haklı çıkarmak ist.iyerek memle
.setin Yunan arazi.sini, İtalya aleyhine ketınize kartı sebebsiz bir tecavüze 
mütevecclh bir üs haline getirmeği müracaat eylemlştir. Elen milletinin 
veya bu hale getirilmesine müsaade bütün itimadını verd~i, sızın iilare. 
etmetti istihda! eylemekte oldu« u a- niz altında son ayların tehlilce!erine ve 
§lkftrdır. Böyle bir halin neticesi t - tahriklerine karşı koym~ Yunanis
talya ile Yunanistan arasmda sUiihlı tann İngiliz mllletlnin hayranlı~ını 
bir lhtllA.ftan başka bir teY olamaz. kazandırmı.ştır. Elen milletini ayni 
İtalya hükümeti, böyle bir ihtülfın h:uleUer, bugünkü tecrübe saatönde 
önune geçmek ta.cıavvurundadır. koruyacaktır. 
Bınnetlee İtalya hükılmeti, Yunan Size ilctidarunızda bulunan bütim 

h!ikümetinden YunanJ.c;tanın bitnraf- yardunı yapacağız. Müşterek d~ma
lı~ının ve İtalyanın emtn garanti-Si na karşı muharebe edeceğiz ve z:ı!e
olmak üzere İngiltere ile barbin de- rı payla,oacatız. 
vamı müddetınce Y~a~ arazisinde 
bazı noktalan kendi kuvvetlerile i§ _ Romada aükUt 
gal etmek talebinde bulunur. Londra 28 CA.A.) - Reuter: 

İtalya hükılmeti, Yunan biiküme _ İtalyanın Yunanı.stana verdiff W-
tınden bu işgale mlni olmamasını ve timatomun muhteviyatı haltinnda 
~Mali yapacak kıtaatın milTuruna mu- timdiye kadar Romada biç bir haber 
halefet etmemesini ister. neşredilmemi~. 

Bu kıtaat, Yunanistana Yunan mn. General Metaksu elçimizle ıörüttü 
!etinin dü.şmanı sılatile Clrmlyecek _ Atina 28 CA.A.) - Bi,4vekll general 
lerdır. Ve İtalya hükümeti, muvalt _ Metaksas bu sabah Türkiye büyük 
kat olan ve bir taltım zaruretlerın ne- elçisile İngiliz ve Yugo.slav elÇıllerini 
tiCesi .,. tamanıile tedatül mahlyete kabul etmiştir. 
bulunan bu ~galin Yunan~tanın hU- --------------------------

reaun, Bafra tehirleri ve lzmir ha
valisi idf. 

İstanbuldan gelen talebelerle Hi
cazdan gelen deliller gittikleri ma
hallerde hüsnii kabul olunur, eşraf 
hanelerine davet edilerek (dili kira
lan) verilir, Bayramda bütün zen-
gin halk arasında (defter) yapıla
ra'le para toplanır, misafirlerin dere-

eelerine göre kendilerine para ve
rilerek memnunen İstanbula ve gel
dile leri yere yolcu edilirlerdi. 

lskeçe eşrafından (Hacı Ali Pa-
a), (Mehmed $ükrü Paşa) meş

hur idiler. B~lhasaa (Hacı Ali Pa1a) 
sehavetile maruf idi. lskeçe kasaha
sı zengin ve bu ka'labaya gelen bu 
kabil yabancı misafirler pele çok 
olduğu halde (Hacı Ali Pap.) ka
sahaya gelen bütün misafirler ıçın 
konaklannın kapılarını açık bulun
dururdu. Gelen misafirleri ayrı ay
n tatyib ederdi. (Hacı Ali Paoa) yı 
ziyaret etmek için h.assaten Hicaz
dan lalteçeye deliller gelirdi. 

kümranlık haklarını ve istlklAlini ih- Iktisadr 
lal etmesini istemez. Ve asla bu niyet
te detildir. İtalya hükümeti Yunan 
hükümetinden bu işgalln musllhane 

tetkikler 

bir surette yapılması için askeri nın
tamata icab eden emirleri vermesini 
ta eb eder. 

(Baştarafı '7 nci sayfada) 

Anadolu ve Rumelinin birçok 
verlerinde bazı eşraf, iftar vaktin
den yanın saat evvel, sokağa, çar
şıya, hanelerine civıır mahallere hiz
metkarlarını çıkarırlardı. Hizmet
kurlar, yabaıncı gördükleri kimso
leri iftar ettirmek için alıp konak
lsnna getirirlerdi. 

-----------------------

Bugün lspanyaya fiilen hakim o
lanlar, başlarında geenral Frank o -
nun bulunduğu Falanjistler, yani 
faşistlerdir. F alanjistler, harici siya· 
setlerinde tamamen halyaya istinad 
etmektedirler. Fakat Falanjistler 
mütecanis değildir. Bunların içinde, Ortaköy apor klübünün kongresi 
büyük arazi sah.ihlerinin, derehey - Ortaköy spor yurdu katibi umu-

zum görmeden, şimeli strate -
jik mevkiler diye, Y~nanistan
dan istemiş olduğu yerlerin ve
sair şeylerin neler olduğunu ı:u 
anda bilemiyoruz. Bu yerler hel
ki ille ağızda, Yunanistan - Ar -
navudluk hududunun şi -

mal doğusunda ve Manastırın ce
nubunda bulunan Florina ile Yan
ya, Arta ve Preveze mevkileri ve 
Korfu, Petros, Kefallena ve Zanta 
adalarıdır. halyanın talebleri, belki 
de Selaniği ve Turhalııyı ihtiva et
mektedir veyahud daha mah.dud 
şeylerdir. Fnkat ne olursa olsun 
müstakil bir devletten ültimatomla 
bir karış boyu olsa da, arazi iste ~ 
rnek onu hakir görmek ve hiçe say
mak demektir. 

Sinema cidden tayanı dikkat bir 
alemdir •.• Gençleri yetiştirdiği, on -
lan şöh.rete kavuşturduğu gibi yaş- 1 
lılara dahi bazan istikbal kapısını ı 
ardına kadar açmaktadır. Denile - ' 
bilir ki, sinemada muvaffak olmak 
için yaşın pek büyük bir teairi yok
tur ... Elverir ki alakadar olan ~hıs
da, kahiliyet bulunsun 1 Halk o yat
lı san' atkarı h eğensin ve tutsun. 1 

Bu yazımızda ellisini aşmıt oldu
ğu halde Holivudda büyük bir ı.ıöh- ı 
ret kazanmış olan bir kadından hah 
sedeceğ-iz. Bu kadının ismi: Maria 
Oıı..~penııkaya' dır. Bu kadına, en bil
yük yıldızlar bile saygı gö~termek • 
tedirler. Bütün Holivud ~nu kas
deylernek için yalnız ccMadamıı der. 
Bu ccMadnmıı kelimesi onu ifade 
eylemek için kafi gelmektedir. l JJ:.Sinden $Onra ~öhret ~ 

aan'atkar: Maria Ouspc~ 
~ 

Madam Maria Ouspenskaya'Y' 
Amerikan halkı iyi tanır ... 

Bir çok sinema san'atknrlarına, 
yıldıziarına dersler vermiştir. Nev -
yorkta, tedris hayatından ve meş • 
galesinden maada, bir çok tiyatro
larda, piyeslerde ehemmiyetli roller 
almıştır. 

Hassaten (( Dordswo rth » niye~in
deki rolü kudretli olmuştur. Bu pi -
yesten bir film yapılması kararlaş -
tınldığı vakit rejisör ayni rolü gene 
kendi ine tevdi eylemiştir. 

«Madamııın muvaffakiyeti üze -
rine, film kumpanyaııt onu bırak -
mamış, üç büyük filmde büyük rol
ler vermiştir. 

Bu filmierin isimleri :suıılaı dır: 
(Maria Wlevska) {Love Affair). 
(Yağmur gelince). 

Marie Walt'!vska filmindeki ro -
lünün en güzel kııımı Napoyon ile 
iskarnbil oyunu idi. 

Love Affair' de büyük anne ro -
lünü yapmıştır. 

Bu kadın fevkalade bir ada"~ 
i~~~eye .m~li~ hulu:ımaktadır. -_IJ 
lıgındekı gıbı asahıdir. M~, 
çok sevmektedir. Bir §ehird .. ıJJ 
ğer bir şehre seyahat ey)eııı.k 
daima tayyare istimal eder. ~ 

Kendisile mukavele akded- ~ 
kumpanyalan hastalanmam~Ul"fill' 
kazaya uğrarnamasını temin-

1 

çevri~~i~i müddetçe denize. ~ııJ 
yecegını, tayyareye hinm~~~ 
mukavelenamelerde zikreylet1'1 

1 

tedirler. Kendisi ile meşgul oiiP~ 
sına hiddet ediyorsa da diğer tıı ~ 
tan bu hale memnun oluyor. f'lle J• 
olsa kadınlık gururu ok§annııt 0 

maktadır. 1' 
Işte Holivudun ellisini ~~ 

çirkinliği ile ~öhr,.t hulrnu~ Jtu 
Me.ria Ouspenskaya' sı ••. 

______ o_T~ . 

İtalya §Üph.esiz bundan evvel Be 
sarabyayı Romanyadan istemiş ve 
alınış olan So V} et Rusyayı tak li d e
diyor. Fakat unutuyor ki, Roman -
ya Besarabyayı g~çen Büyük Harh
de Rusyanın zayıf bir zamanında iş
gal etmiş ve Sovyetler Birliği hü -
kurneti bu eyaletin Romanyaya il -
~akını hiç bir vakit tanımamıştı. 
Üstelik, burasını harhle almıynca -
ğını söylemiş ve temin etmişti. 1 !al
buki Yanyanın, yahud St'laniğin ve 
yahud herhangi bir Yunan toprağı
nın elbette, Besarabyayıı henziyen 
hiç bir ciheti yoktur! V e !talya, Rus 
ların Rumeniere verdikleri kadar 
bile. Yunani:stana düşünecek bir ıa
man hırakmamı~tır. Bu seheblcrle 
ftalyanın Yunanİstana karşı ihti -
yar ettiği hu hareket çok sarih ve 
haksız bir tecavüzden başka bir oey 
değildir. Yunanlılar da, sayıca ne 
kadar bir azlık te~kil ederse etsin· 
ler, Finlandiyalılar gibi kahraman
ca dövü erek mütt'!cavi;o:e elbette la
vık olduğu mukahelede bulunacak
lardır. 

halyanın bu hareketi, bizde her 
ne kadar elemli bir tesir uyandır -
~ışsa .?a, .. hi~ bir hayret vermemiı -
tır. Çunku ıtalyanın bu pek zali -
naane, çok haksız, yer~iz ve yolsuz 
tecavüzü bir takım iftiralar t~:rtibi 

(Yağmur gelince) filmindeki rolü 
bütün Amerikalılarca fevkalade tak 
dir e mazhar olmuştur ... 

sin e ma ha be~ 
Mireille Batin İtalyada büyüiı ~ 

ile evvelden hazırladığı mnlum -
dur. Kezalik Skiros adasında bir 
bayram törenine i~tirak için demirli 
bulunan Elli Yunan kruvazörüne, 
tamamile sulh halinde bulunulma -
Slna rağmen, bir ltalyan denizaltı -
sının nasıl poa,.J,ı,.~""" bir torpido 

'"k onu batırdığı hatırlardadır. 
Evet halyanın bugunkü i:;tilayı ay -
lardanberi hazırladığı ve yürümek 
için münasib günü beklediği mey -
danda idi. 

halyanın Arnavudluk hududun
da tah,id edilmiş olan askeri kuv -
vetleri dün, ültimatom müddetinin 
bittiği sabahın !!aat altısından iti -
haren Yunan hududunu geçmişler-
dir; fakat nerelere kadar varml!J ve 
nelere muvaffak olduklannı henüz 
bilemiyoruz. Kezalik ftalyan harh 
uçaklan Yunanİstanın muhtelif yel'
lerini ve hilhas!la Korent herzahı -
nın ağzı cenubundaki Patras tehri 
ile Korent kanalının Üzerindeki de
miryolu köprüsünü bombalamıya 
çalıştıklan haber alınmşı:!la da Yu
nan hava kuvvetleri ile hava mU -
dafaa silahları elbette icab eden 
mukahelede bulunmuşlardır. 

ltalya - Yunanistan muharebesi -
nin daha ilk günündeyiz ve timdi -
den muhtelif tefsir ve tahminlerde 
bulunmak pek erken olur. Bununla 

Sahne vazılan ona emirler veı -
rnekten çekinmekte, daima hürmet
kar bir lisanla hitab eylemektedir -
ler ... 

Maria Ouspenskaya bir Ru•tur. 
Genç yaşında iken hile fevkala -

de çirkinliği ile nazarı dikkati cel
bederdi. Petersburgdaki evlerinde 
on dört yaşını tes'id ederken bazı 
eğlenceler tertih edilmiş, o sırada 
bazı numaralar ve taklidler yap -
mış, ~Jarkılar söylemi~. Annt'~i onda 
istidadlar aezerek derhal Var~ova -
daki Filarmonik mektehine gönder
mi"' bu mektebde bir sene kalmıo. 
aitesinin para sıkıntı!lı dolayı .. ile 
mektebi terkederek zengin bir aile-
nin yanına mürebbiyeliğe girmi"tir. 
Burada ancak sinirlerine hakim ola
rak kalmıo, az sonra burasını da 
terkederek kiliselerde şarkı söyle -
rnek ile para kazanmağa koyulmut
tur. lntisab ettiği bir tiyatroda oy -
nadığı roiJer çok beğenilmit, çirkin
liği ona ldeta bir şahsiyet bahoey -
lemiotir. Hala da bu «~h.siyetil} de
vam edip durmaktadır. ccMadamıı 
timdiye kadar evlenmeyi aklına ge
tirmemiştir. Buna çirkinliği sebeb 
olmuştur, denebilir. 

Bir muharrir kendisine o halde ne 
için <cMadamll diye hitab ettirdiğini 
sormuş. Şu cevabı vennit: 

- «Madam» kelimesini san'ati
me hürmeten istimal ediyorlar. Ben 
de bundan memnun oluyorum. 

film çevirdi 
fet 

Filmlerde yaratrnı!l oldui- tt'' 
kalade tipler dolayısile, büyillt 

0
'",) 

vaffakiyet kazanmış olan ~If 
Fransız yıldızı Mireille Baliıı ltıı 
da büyük bir film çevirmi~· tl 

Bu film İtalyancadır. lspaıı1'~ 
bi nde ( Alkazar) harbiye ınekt 

11
; 

nin muhasarası vnkayüni canl'~l 
ran bu filme (Aikazar muh.,. 
ismi verilmiştir. et 

Bu kudretli san' at kar vıttal'll' '1 
ver İspanyol kadınını fevkala;e ff'' 
8Urette canlandırmıştır. Filrıı ;.1 
da ft'!vkalade bir rağbet g!Srıt' ,..,ır 

Franau.lardan evvel Fraıı&d 
rini gönneğe başiDdıil ,; 

Harb vaziyeti ve buna ~"f~
eden Fransanın mağluhiyett :~,. 
,ız sinema alemini altüst ~r~ 
tir. Bu cümleden olarak, geÇ; 

1 ta tehrimizin büyük sinemal ~ 
birinde gÖ!terilmiş olan (~ ~ 
nunu) adındaki büyük Fr Jlll'ıti1 
min in yakında Pariste glS,..,.-~ 
ği haberi alınmıştır! Bu flbııt lı' 
altmda bulunmıyan Fransadıa 
gösterilm emi~ tir... ,J 

Zarah Leander'in yeni ~ 
Greta Garbonun hem'~~ j 

hur fsveçli sinema yıldızı ~ 
ander Serlinde Ufa stn~ ~ 
(Hürriyete doğru) adıno-ot ~ 
bir film çevirmiştir. Bu fil~~~ 
zuu hissidir. Müzik kısnıın• ,-~ 

mukabil taarruza geçerek Ama - sa itina edilmiştir. Şarkı)~ ;. 
vudluk hududunun ötesine 1 3 km. atklnn sesine göre tanzun 
nüfuz etmişlerdir. tir ~ 

Yunanlılar yalnız değildirler ve . ~ 

eraber diyebiliriz ki her ne kadar 
ltalyanlar sayıca çok üstün kuvvet
Ieric Yunanistana taarruz edecek -
lerse de Yunan ordusu da~lık, yol
BUZ ve az geçid veren hudud mınta
kalarında ve daha gerilerde, iyi bil
dikleri her avuç toprai-ı ltalyanlara 
pek pahalıya maledeceklerdir. Hat
ta oimdiden gelen haberlere hakı
lırııa Yunanlılar daha birinci günil 

şimdilik Akdenize halcim olan In Mıntaka ceza heyeti ..-J".J 
giliz filow onlann ilk yardımcıları- ~/. 
dır. Bulgar kralı Borisin de Yunan- İstanbul mmtakası ceza "ffi.~ 

Pazar 

!talyan silAhlı ihtilifı kartısında sul- münhal b~unan asit azalıt;.: f"J 
hü muhafaza edeceğini beyan et - reo ajanı Ismahil Hakkı V iJ'. 
mesi elbette çok makul ve güzel bir azalıta da e.cıki idarecilerd .. 
haberdir. a~llmişlerdir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

lerinin, K lerikal zümrenin menfaat- miliiinden: Köyüroüzde d ii er bir 
- lerini temsil eden bir hızıb k.lüble hirle~mek ve nizamnamede 

İtalyan kuvvetleri, mukavemete ma
ruz kaldıkları takdirde bu mukave _ 
met silA.hla kırılacaktır. Ve Yunan 
hilk1l.metf, bundan mütevellid netnyt... 
cın mcs'uliyetini yüklenmiş olacak 
tır 

Oltimatomuu reddi vardır ki, bunlar daha ziyade Ingil- bazı değişiklik yapmak üzere kon-
tereye mütemayildirler. gre 3 lltinciteorin 1940 Pazar gü-

- Hasan bey bılmem 
son gelen Fransız gazete
lerini eördün mü?. 

... Har b dolayuıae orta
dan kaybola.n moda. ..• 

. . . Tekrar PariSe dön -
m11f,. Bu sene oapkalar 
pek aade, sivrl küJJ.h iek
loıcı. lızıil. 

Londra 28 (A-A.) - Yunan hukQ. Ispanyanın Mih.ver devletleri le - nü aaat 1 1 de yapılacağından eza 
meotı. ültfmatomu reddetml.§ ve Yu - hine i~tirakini isteyenler, Falanjiat _ arkadatlann o gün yurd hinaeında 

• ._ıiiii_iiii; ___ ~-ii.ııiAiittnai:i-el;ç •• ıiı\.=ıalbiilhaiii ... ii.iiiiii;li·~~~~b~ul~unmalan ehemıııiyetle rica olu _ 



A bar ve ngar 
inşaatı 

_ Toprak Mahsu~leri Ofisinden :. 
~ :- Şefaatli istasyonunda yapılacak hanl'ar ve idare 
Liıı ~ıle, Ak1r,l:ıir iıJtuyonunda yapılacak anbar ve idare 
"'ll~·il Te buna ma~Jerri i§ler gÖtÜrÜ olarak kapalı zarf 

1(1 e. eksiltıneye konulmuttur. 
SJ14iıf 'bedelleri Şefaatli ig:n 72473.40, Aktehir için 

2 
.S.O liradır. 

~ ·~ Sefaatii ingaatına muktezi oluklu saçla betonsr· 
lle ıç Y\lvar!e.k demir of s tarafmdan verilecek ve ge· 
c~t:L:•z bu in-ta ta aid tafsili.t resimleri Ofis tarafın -

3 zırla acaktır. 
li.._ - Ek~iltme evrakı Seff)a:r Idr. be,, Ak§ehir için üç 

4 mukabilinde Ofi• umunı ınUdliTJüğünden alınabilir. 
da 8- Ekıi1tme 11.11.940 tarihinde saat 15 de Ankara
~ılılıtye Vekaleti yanında yeni ofis binasında yapıla
~il.i d. Teklif mektuplanm bavi znrflJ\r r:lakbuz muka-

Srt e ofiain muhaberat semaine teslim edilecektir. 
\>e .\k Muvakkat temi'lat mikdarı Şefaatli için 4873,67 

6 tehir icin 3937.38 lir~dır. l 
Lnrn; ~stekliler teklif evrakı meyanına ek•:ltmeye gire
~ Icin ihale tarihinden nih yef. · i gün evel ofis -

t e.laca.kia.n ehliyet vesikaaını koyacaklardır. 
hUi - Her iki in at avrı ayrı kimselere de ~hale edile-

r. ((10369n «7255» 

Devlet d mi, .. yollara va imanlari 
lş!etmasl umum ·dare3~ ila:ıları 

~~IUıaılUn-:n 'b';u"({7s{j)-lir~~Wo00 Kg. Standart 106{) No. lu yağı 
~-:::: U1.ll.Ul40> Pazartesi gnnü sao.t 00,45) de Haydarpaşada 
~tır dahfllndekl komisyon tarafından açık ctsatnıe usullle satın 
l!ıı !fe . 
~ ~n .. ~ek istty~nlerın (133) lira (öO) kuruşluk muvak.kat teminat 
~0--.uı tayın ettltı vesa.Ikle birlikte eıwıt.me cünü saatine kadwr 
lııı 'te na nıüracııati!U'ı lAzımdır. 

'-...._ aJd tartruımeler komisyondan parasız olarak <Cialıtümaktadır. 
:-:--____ (10224) 

ı ~aYseri Be~di;;Re:sliğin:!en: 
~~ 85ııtıra G3 turu, bedeli ke§ifll :l.mıet İnönü bulvan -ve Kiçikapı 
~ta~~~ beladiye~ verilecek ba:rdurlann yerlerine vaz'ı 
ı......_ ).{ rr U8Ulüe e'k.sVot..L':'eJ~ 'Tll.ı:ed~. 
~ uvak.knt teminat. 1236 Ura. l'l kuruş olup kat'i ıemlna.t bunun iki 
l . 

~ııa8~klif ~en bedaı baddl ıtı.Ylk cörüldülü tıı.kdirde 22.ıı.oto cuma. 
~ ......_ ~ 16 da belediye encUmenince ihalesi yapılacaktır. 

l!ttııı:i t.ız.nı.&. eksiltmc TO .nırue unununun 32 inci maddesi tnrUatı 
~ tıtııtı0 lhzıır edilecek zarfia.r 1hnle santinden bir saat evveline kııdr.r 
""11Qı~- ~~ mak.buzlar ınukabilinde ~e verilmesi ve posta ile gön
S ......_ 

1 ~de 1Mle saatinden bir saat evvel gelmi§ Olması .p.rtbr. 
~ID c <&n ...... ,,. beled;ye oneQm&ı4nce vıı fa.!& ;,ahat aı. 

~enlcrin ba.§kJtabete müracaatlan ilAn olunur. c103S4• 

~kara Po is Enstitüsü Müdürlüğünden : 
~ PoUs en.ıt4t1181lnde 200 ı~ ücretli bir doçentlik münhaldir. 
~~ !eya İsviçrede flı!:lk- kimya. tahsil etmiŞ bir talib nrnnmaktadır. 
~ Yll2ı lle eıutibtl müdü.rlüt;üne müracaat edilmesi ilAn olu -

c125Q• clai70• 

• 
1 tB~ 

1940 IKRAMIYEU:Rl 
ı ade4 2000 .ıxalllı: - 2000.- Ura 
• • 1000 • - 3000.- • 
e • 600 • - 3ooo.- • 
ıı • 250 • - 3000.- • 
40 1 100 1 - 4000.- • 
~6 1 iO • - 3750.- • 
~10 • 15 • - 6:l:ıU.- • 

:K~deter: 1 Cfııbat., 1 l'tl.ayu, 
ı Alastoa, ı Wuci~ u.r.üıJe. 
rlade Japallr. 

T.VRK TICARET BA.NK.·ASI A.-Ş. 
icUPONLU•VAD Li•M DUAT 

Devlet Orman İş!etmesi Karabük Revir 
Amirliğ~n i en: 

Knrabükte revir funirliğinde Lstıhdam edilmek üzere memurin kanunu
nun d6rdüncü maddesi hükmüne göre yetmiş beşer lira ücretli blr mu -
ha.~icbe memurilc bir muhabcrnt memuru alınacaktır. 

Yazı makinesinde sür'atle yazanlar tercih edilecektir. Barem kanunuha 
göre bu ma~ı ninbilecek vcsnlk ibraz edilmesi lazundır. 

İsteklilerin mekteb :şahadetname:ıi, bonservLs, devlet mcmurlyetınde bu
lurunu.şsa beraeti zimmct mazbata ve nskerlik vesika suretlerile sıhhat ra
poru ve bir kıt'ıı fotoğrafiarını kendi el ynzılıı.rile bir dllekçeye raptcn 
revi.r lun.irıiA'ıne göndermeleri lüzunıu ilan olunur . .10327• 

BA KA 
1<0 ERÇiYALA 

ITALYANA 
Tamamen tediye edilm~ 6ennayesl: 

700.000.000 ha'yan Lireti 
l\U:RKEZİ: 1\fİLANO 

Bütün Itnlyada, İstanbul. İzmır. 
Londra ve New-York'ta 

§Ubcleri vo.rdır. 

Hariçteki bank:ı.lıırımıx: 
BANCA CO'MMERCİAI.J!: İTALİANA 

CFrnnce) Paris, Marseuıe, Touleuse, 
Nice, Menton, Monaeo, Montecarlo, 
Cannes, Junnles • Pıns, Vlllefranche. 
sur - M er, Casabianca {Maroc). 

BANCA COMMERCİALE İTALİA..ı.~A 
E ROMENA: Bucarest, Arad, Brailn, 
Brnsqy, CluJ, Costanza., Calaz, S!b!u, 

So os ta 
Yevml, sıyast, Havadls ve 

Halk gazetesi 

Yercbatnn, Catnlç~e sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin lbütün haklıı.rı 

mahfuz ve gazetemlze n.iddir. 

ABO 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

Türkiye 14ırJ 7ou 4\JU 

Yunan ı34J 12~0 7lü 
Ecnebi ~70\J 14UU 800 

Abone bedcll p~lndlr. A~es 
değiştırrnek 25 kuruştur. 

Timichoarn. Gelen evrak geri verilmez. 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA tınnlardon mes·utiyct ıılınn.az. 

E BULGARA Sofin, BurgM, Plovdiv, 
Varna. 
BANCtı. COM'MERCİAL'E İTALİANA 

PFR L'EGITTO. Alexiı.ndrfe d'Egyptc, 
Elknhire, Port - Said. 

BANCA COMl'vrERCİALE TTALİANA 
E GRECA. Atina. Plre, SelAnik. 

Ccvnb için mcktublara 10 
kuru.,luk Pul Utıves1 lt'ızımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf :Son Posta 

Telefon : 20203 

Emniyet Sand1ğ1 Ilanlari 

Taksitli emlak salışı sekiz senede 
01 o 5 faizile ödenir 

Mnhammeı& 

Semti 

SWeymaniye ŞeyhislAm sokağında 

Cinsi kıymeıı. 

Cç katta yedi odalı kAr- 2600 
gir bir evin tamamı. e.sti 9 yenı 13, 15 timdi 17 No. 

Beyoaıu Hüseyinab mahallesinde ea- Arsa mccmuu 90 zira 630 
ki Bülbüldercsi yeni Viene soka!luıda 
eski 6 yeni 24, 26, 28 No lı. 
Beylcrbeyi Havuzbaşında eski 12 mü. Dör~ dönüm, 188 zira 250 
12, 12 yeni 12, 40, 51, 52 No.lı arsa 
Topkapı Beyazıta~a eski Aksaray cad. 75 metre bir arsa 110 
desinde eski 82 illi 88 ve yeni 82 üfı. 

88 No. 
Topkapı Merkezefendi mahallesi Ba- Blr buçuk katta üç odalı &00 
lıklı mevkii Tepebağı sokağında en ahşab iki ev. 
eski 12 mü. 12, 12 eski 30. sı. sı reni 
8, 9 Nolı 
Büyükıtuıga Bostancıbaşı Abdullah, Bir katta iki dUkkAn 650 
KMlb Kasım mahallesi İmam soka -
~m eski 4, 4 mü. yeni 4, 6 Nolı 

1 - Arttırma 12!11!1l40 tarı'hine düŞen Sıılı günü saat l4ı ten 16 ya ta. 
dar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhamınen kıymctin yüzde 15 §i nisbetinde 
pey Itçıcsi :yatırmak llizımdır. 

s - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin -geri kalanı sekiz senede seki! 
mfuıavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faiZe tabidir. 

4 - Taksitler ödenineeye kadar gnyr!menkul Sandıta birinci derecede 
~tekli kalır. 

.& ..:._ Banaların foto~rafları Sandık dahilindeki sat.Lş salonunda. teşhir 
olunmaktadır. Fazla tafsilM almak için salona müracaat edllir. 

Em ak satmak isteyenlere 
Satl.flıı.rınuzın gördüğü büyük ra~betin sırrı: Satılık gayrimenkulleri • 

mizin toplu bir halde hnlka teshır olurunnsıdır. Hergün mülk ıWnaı 
istiyen yüzlerce vatandaş her yerden evvel satış salonumuzu ziyaret cdl • 
yorlar. istanbul gıbı satıcı ve a1ıc!lann ltar.şıla~nsı pek gUo olan bUytl.Jc 
bir tehirde bu, pek mühim blr kazançtır. MüessesemiZ bu menfo.atten Bid 
de i.sWade ettirme~e karar vermiştir. Satış salonumuzdıı emlll.kinlzin ndre
ainl ve resmuıi teşhir ettirmckle .sizi tanımıyan yüzlerce mll.şteri ilc b1r 
anda tenuı.s::ı gelirs!niz; satılık gayrimenkulUn 6X9 iki kıt'a fotoı;ra!ı ve 
tapu ae.nedi ne bırlilcte müracaat. ediniz. 

ücret: Bir ilirndan aşağı olmamak üzere üç ay bin lirada on iki buçuk 
kur~ tur. 1 10306) 

o 
TÜRK A!'JONlM ŞIRKETI 

TESiS TARi HI 1863 

J 

St4tiüeri ı:e T:irkiye Cümhurlyeti ile milnakit m!ıknveie.ıamesi 
zzgz Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmişı:r 

(24/6/1933 tan1ıli 2435 Numamlı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
lh~yat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 Ingiliz Lirası 

Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARIS. MAASILYA ve NIS'de 
LO, DRA ve MA."lÇESTıER' de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. lRAN, lRAK, FILISTIN 
ve MA VERA YI ER DÜN' de 

Merkez. ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANISTAN. SuRIYE.. LÜBNAN 

F ... lyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardır. 

Her ne,·i Bani[A Muameleleri yapar 

Hesabı carl ve mevdlLlt hesapları küşadı. 
Tıcart krediler ve vesalkll krediler kfişadı. 
Türtlye ve Ecnebl memleketler üzerine kc~lde senedat 1skonto.5u. 
Bol"6a em irlert. 
&ham ve tahvilfıt, altın ve emtıla fizerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

==================== 
En yüksek emniyet fartlarmı haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf he5apları açılır. 

BANCA ro n.m!ıCİ I..,. İTı\t İA~A 
TRUST COMPANY. Phlia.di"Jph R. 

B~NcA coMMERctALE !T-'t.iA..~A Ankara Polis Enstitüsü· Müdürlüğünden :J 
TRUST COMPANY - New - Y rk. Zayi - Elektrik ve t.ramvay idare-

aıüşt~ Ibnkalar ald~ım kırmızı renkli hüviyet Antara Poli! enstitüsü 60 Ura asil maaşlı krimlnalistik öğretmc~l 
1tns · tim H- kmü kt münhaldir. Fransızcııya çok iYi vo.kıf ve üniversitenin fizlk-kimya şubesln-

Banque FrançaL~ et İt:ıl'~.::ınP P'ur vara ıru :zayı et · u· yo ur. de·.,., mezun b'ir talib o.rarunaktadır. Şahsen veya yazı lle enstitü mUdtlr-
l'ame rlque du sud, Parls. Salı~ zat işleri m~uı1anndan. 617 

44 

Ar! an Und c: Buenos _ Ai!"es, Rosa. ;;st~r:U;.;n;urnara:::;h;:;~;ed;;a;d;P;ek&';;:lr:g;ın;;;;;;l;ü~~ün;;;e;;m;.;;.t1.ra•c•a.;a;t ;;ed~l;;lm;;;es~i ~U;Il.;;n~o;lu;;n~u~r~. ~~·~7~25~8;• ~;cı~l0~3~7:,2•;:=;;:;:;;;:;:=;
tio de Banta fe. 
BRE')İLYA'da: Sao - Pau1o ve ba.!- Istanbul Levazlm Amirligvinden Verilen Harici Askerl Kttaatı 1 anlar~ 

lıca ~Sehirrerlnde ı;ubeler. 

CHİLİ'de : Santfago, Valpnrniso. 
COLOMBİA'dıı.: Bogota, B:ırran -

qullla, Medell!n. 
lTRUGUA Y'da: Montev1deo. 

IlANCADELLA ~VİZZERA JT\LİANA 
Lugano, Belltnzona, Chi•.sııo, Lo -

carno. 
Zür1ch. Mendıi.s!o. 
B.\NCA UNGARO - ITALİANA S. A. 
P~e ve b~lırn ~ehlrlr.rı1e şubeler: 
HRVATSKA BA!."lt D. D. 

zar:reh, Susak. 
RANCA iiTALt O _ I.İMA 
vma <Perou) da başlıca. ~eh1rlerde 

c;ubeler: 
Bı\NCA İTALİANO • GUAYAQUİL 

ouayaquU. 
İ<;tan bul merke-zi: 
Galata. Voyvoda ca<!tıw, Knra.köy. 

pnlas. Telefon: 44845. 
İstanbul büro n: 
Ala.lcmclan han. Teleton: 22900 

/B 11/ 12/ 15. 
Beyoğlu bürosu: 
İstlldtu caddesi No. 247. Telefon: 

41046. 
Kasalar fcarı: İLaıyp '"' Macaril -

tan lçin ve TourlsUque 9H}er1 ve B. 

Aşa~ıdn yazılı mcvadın kapalı zarfla et.slltmeleri hızalarında yazılı gUn ve ~Uerde hiZala~da yazılı ma
hallerdeki nskerl satın alma komisyonunda. Japılacnktır. Taliblerln kanuni vesıkaları1e tcklıt mektublanıll 
ihale saatinden bir aaat evvel aid old~u tomlsyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görlllilr. 

Cinsi Eksiltmenin yapılacağı yer JrLkl&rı Tutan Teminatı İbale günü Te sao.ti 
Llra Llra 

Un. Midyat. ıoo ton 24,000 18(10 7/11/SKO 10 

Odun. Edirne sanayi ~~asmda. &320 ton 95,760 6038 6 • • 10 

Arpa. Jlrzurum Lv. Amirligi. 1,458,800 kilo 196,704 14753 • JJ • 18 

Arpa. Erzurum Lv. Amirl~i. 870,000 • 69,600 ti220 i) • :t ll 

SıA'ır eti. Balıkesir. 60,000 JJ kilosu 30 Kr. 1350 7 • 1 16 

Un. Van. .so.ooo • "10,950 ·f7117,:>0 ı :t • 9 

Un. van. 430,000 • 70,V5D 479'1,50 ı • • 10 

Un. Van. 150,000 • 66.000 45"'15 1 • :t ll 

Un van. &00,000 , 90,000 6750 ı • JJ 18 
(1265 - 9879) 

** Aşatıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiitmeleri hizaiarında yazılı gün, saat ve mahallerdekl as~erl &D.tm 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Tnllblerin lı:.anun\ ve.cıikalarlle teklif m~~u.bla.nnı Jhale saatlerınde bir 
saat evvel aid olduğu konıisyona vermeleri. Şartnameleri komısyonlarıııda görülür. 

Cins!. · Miktan Tutan Ternınatı İhnle gün ve saat-i İhalenin ye.pılaca~ yer. 
Lira Lira 

Pirlnç 52,800 t.no 17,424 1307 6/11/94{) ll lzmir Lv. lunir1iRi. 

Kuru ot. 225,7!50 , 1!5,802.50 1186 . , JJ 15 İzmır Lv. Amirli~l. 

Arpa. 500,000 :t fO,OOO aooo 4 JJ 1 1!! Erzincan. 

Un. 400,000 1 72,000 5400 lD ;D , ll Erzincan. 

Un. 200,000 • u,ooo 1800 '1 , , 10 Midyat. 

Sabun. 88,000 • 84,320 257-i 8 • • 15 1zmit. 



Milli Piyango Dördüncü Tertip Plan• Çok Zengindir. 
Birinci çekiliş 

7 iLK TEŞRiNDE 
Bu Plinm iki hususiyeti vardır. 

Dördüncü ferfip 
M illi Pi U O 

ı - 6000, 2GH ve lttO liralık orta büyilklükl.ekl 
au.-,o&er .... itibarile faılalattırıımıf, ayrıca " . 
plb& ,eniclen '" bundan eneltı pllnlar4a meft• 
o1m1Jan 600 ve ll liraht ila'amiyeler koiUIIl\lftur. 

500 LiRALIK 
Damiyelere adedi lJ1rinci çekilifte 90, ltincide 151, 

i19 ..... ıto da'. 
1- Jııinm ldDoi hu.uaiyett do f7 tane teıııelli ml • k.._ Oıttn etmea~. Teaelli mükifatınuı esut 

tadaıh Bl• 1tir ltUWil bütüll raktamtan wyüıı 
~i kazaftan numaranın raktamlanna ı.e • 
vafdlt eder ••· ,.ınıs herhanci banede :J• • 
lunura ouhınnn 4Nr taneat detiıfik olur 
sa o~ teaelli mültlfatı nzanll'. Bu suretle büyftll 
ikraai,.,.l taKnan numaraya Nnzeyip de ,ralnlll 
bir l\t~M8indtld rakkam ayrı olan 47 nuınara !.eseU1 
mü»fatı taaanacaktır. 
~htaerin c1el14tirllmesi taıihine •iktat e4iniZ. 

~ biletierin ertesi ayın ikinci cfuıil aqaaıı. 
na ...au defiltirilme& llzımdır. 

7 ikinci Teşrin 1940 
çekilişinde Büyük lkramiye 

30.000 
Liradır. 

BiriSci ç~~ tam bileti 2 yarım baeti ı liradır. 
İk1:IMt eeklliOin tam ~aeti a yarım bileti 1,50 liradır. 
QçGDd çekJlitiiL ıam oaeti t yanın bileti 2 liradır. 

Planı T etki k ediniz. 
BW tekilifte biletterin fıatlle beraber ikramtyelertn 

bem miktarı. hem adedi ai'ttırılmı.tt&r. Yani taruı ih. 
timallller çekruote çok daha fazladır. Bu ,ılDa ıöre 
~aJiblJlertn miktan artacak ve bu taınuaer ayni ıa • 
man J& milı:tare& daha fazla ilcramiye kazanacaktır. 

10.ooo 

10.ooo 
60.000 

4).000 

30.ooo 
ıs.ooo 

30.000 

ııo.ooo 

ı.sıo 
----=-:: 
362.8'2~ 

tSO 

600 

).000 

6Q.OOC' 

20.ooo 
qe.ooo 
7S.000 
30.000 

30.000 

30.000 

ıso.ooo 
3:760 
~ 
543:762, 

8 

\S 

rı. o 
l80 
)00 

600 

1o.oOO 

12o.OOO 
qa.oOO 
)0.000 

30.000 

(>0.000 

ikramiyelerin hem miktarl, hem adedi artt1r1lm1şt1r. 

Pırtantala ve Elmaslı s«1atlaran 
~ ap ala ve a çı k e k 1 11 er • 

SA TIS DEPOSU: Z. SAATMAN Sultanhamam Camcab.,ı han 1 inci bt 
5abt yerleri. btanllal, Balaçekapı Oç kardetler saat ticaretııane.i 

Ankarada: Analartalar cadde.inde N. 25 A Güqenci 
lzmirde: Balcılar cadilesi 225 M. Fevzi Katlı 

Açık u~ullle eksiitme llBııı 
Tekirdağ Nafia Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltıneye 'konulan ~: Alpullu-Hayrabolu yolunun cl5 '!.f' 000 -
17 ~ ıoe. klloaıetrelerl ara.1ında c5300. m 2, hk kısmın adl kaldırımla 
J.np&ı ili. .Bu ilin k~t bedeli •7595• liradır. 

2 _ Etailtıne: 6/11/9~ tarihine rutııyan Çarşamba cüntl saat 15 de 
Tekirclal hükiUnet konatında Narıa Müdürlü~ü eksiitme kom~onu oda
sın4a açık usullle yapılacaktır. 

SELANIK BANKASI 
Test! tarihi: 1888 

• İdare Merkeııi: İSTANBUL (GALATA> 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata " Yenicami 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şabeleri 1 

sELANiK _ ATİNA 

• Her nevi banka muarnnı,, .. ri 
Kiralık kasalar aervisl 

• 
DIŞ MACUNU s - Bu t.te aid lte.,if evrakile, ekSiltme, hususl ve fenn1 tartnameleri 

görmek iirtiyenler hergün Natia müdürlü~üne müracaat ederek izahat 
alabıurter. 

4 _ Eltsiltmeye girebilmek Için taliplerin c569. lira c63• kur~luk mu.. 
vaklı:M teminat vermesi ve ihale rününden en az ••• gün enel Tekird:ıt 
nlillline müracaaUa alac&tlan •ehliyet vesikası• ile beraber 940 yılına 
aid t;oaret oc:ı.uı vesikası ibraz etmeleri ve isteklllerin aynı ıtün ve .saatte 
ek&ltme komisyonu oda.aında hazır bulunmalan lAzımdır. 110028• 

BütOn diş ve diş etlerinin enz;Jiarım, giderdikten 

başka e~ız kokusunu da lzale eder. 

DOnyanın Methur Şekerciai ' 

ALi MUHiDDiN 
H Cl EKI 

Merkezi: Bahçekapı; tubeleri: Beyoğlu, Kara.köy, KadıköJ 

Bayram günleri açıkhr. 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: . 
Antara Polis enstıtüsünde 350 lira ücret.li mütehassıs doçentli~i mün

haldir. Tallplerin Fransa veya İsviçrede fizik -kimya taru· etinit bulun
ması eı:ı.5tı'tü mütehassısı tarafından yapılacak bir müsabaka imtihanını 
uza~ması ve flmdiye kadar bir ihtisas mevkiinde çall§lllı.ş bulunması 
şarttır. hteklilerin şahsen veya yazı ne enstitü müdtirlü~üne müracaat -
lan ilAn olunur. •725'h 10371. · ......................................................................................................... 

, 
Her rerde O E N TO L dlt macununu areyınıı. 

Saatçınızdan ____ , 

Saatların yeni kolet.siyonu görmeden 
saat almayınız. 

REVUE SAATLARI 
Yüksek derece saatlar sırasında bulundu~u halde 

fennin en son ve terakki metodlarla 
imal edildilinden 

Fiatları daha ehvendir 

Büyük bir Paris terzihane· 
sinin mÜflerek mesaiaile bir 
Fransız pzellik mütehalluı
nın vücude getı:rdiği yeni 
pudra halitaaı: 

cRacheb: Gayet beyaz blr cUd 
için şefrat ve sat blr etizellik temin 
eder .• Pechea: Açık ten11 e.smer ve 
sarı.tınların eleserisine uygun olarak 
pembe blr parlaklık verir. 

cBrun SoleU.: Esrneriere cazlb bir 
sevimlUik temin eder... Ve yalnız 

Tokalon pudrası serisinde bulablle
ce~iniz di~er bir c;olı:. yenı ve cazib 

ensonm~ı 
... ,.._. TUVALE.TUI'" 

AHENKT, 

renkler." ~ 
Tokalon pudruı dıa~/, 

mıt• tır. Bu .sayede cı:='-~ 
PJT~mer1idır .... weta -__. r 
rünür. Bu pudranın ıs~ ! 
cmakyajlanını.t• ma~ ~ 
yet verilmiştir. Fazla ~ 
binde cKrema köpütib 
dan bütfin gün sabit 
dar olur. Hemen bu 
en fazla ra~bet bulan 
Tokalon pudrasını ~ 
Temin edecejtiniz 41k ~ 
rlnden cidden hayretı:. 
nıs. 

ŞAMPiYO 
.&.DIPULLA~~ 

Çok dayanıklı çok uc:,., 
tamam 1000 saat day 

Sabf depoau ı 

Tahtakale, Uzuneu ova 
No. 12 ,. 14 

Karacabey Belediyesinden : ~ 
Karacabey belediyesi elektrik tesı.sa.tı için a.sgıırl c75• ~ 

tinde ve elektrik ıstlll.Sallne elverl~li az müstamel bir tok~ 
makinesi pazarlık auretile satın alınacaktır. Eliertnde bu 
olan S.teklileriD &atli ıapmak üzere herlilıı Karacabll ....... -

~. 


