
,-V-A-K~Th~IT~-~Üı>oNU 
Tertlb l den 215 e kadar kupon topla.yıp fda 

remize getiren okuyucularımıZa Resimlı 
Hafta Mecmuasının 26 nüshalık Udnc 
altı aylık kolleksiyonu ile bir hik&.ye ki· 
tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2:'.ı 

10 

13 
ı ruş da ödenmesi ıa.zımdır. Taşra okuyucuıa.rm:ıız 

l ayrıca ı5 kuru, ödeyeceklerdir. _j 

Bergamada zeızeıe 
lzmir, 15 ( A.A.) - Bergamada e_vvelki 

gece üç saniye süren orta şiddette bır yer 
sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 
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Bugün 
6 

Sa7f a 
f4olotolun clöaü
şflnden ıo ra 

Alman - Sovyet 
münasabatı 
Yazan: ASIM U..: 

,'\nka.ra, (Ba~muharrirlmizden 
telefonla) _ B~rlinde Alman deY 
let adamları ile iki giln deYaın e· 
den konuşmalardan sonra Mofotaf 
1'1oskova.yıı. döndü. Bu husuı;tal<l 
tesnıi tebliğde Berlln müzakerele 
tinin Anupa. harbi başlaı';..('n Al· 
manya ile Rusva arasında aktcdi
len ademi t~avüz ,.e ilihsadi iş 
birliği mukan~le!'i ile tec<1süs etJni'? 
Giı:n münasebetlere yeni bir amil 
llil.ve ettiğini gösteren biç bir aliı· 
tnet menut değildir. 
Molotofl:ı Hitıer ,.e Ribentrop 

arasında bu defa Imnu5ulan mcse
lelerm hundan on he;:- ylımi gün 
e\·..-eı Alm:ın ı.efiri nsrtnsile l\Ios· 
ko,·a.Ja. bn-:;larnı<i olcluğunu, yine bu 
tnak<:atla. !\foshorn<lıı. bir Alınan ti
caret heyetinin buluodıığunu, bu 
hı·yet reisinin l\lolotofla birlfüte 
Alnıanynya. geldiğini ve nihayet 
lHolotofurı P,orline daYeti de bu mü
zakereleri kati bir anlaşma safha. 
srna ı;etircbilmel< i~ln mucrln nü· 
ftızunu kullıınnınsı icap ettiğinden 
ileri ~eldiğini biliyoruz. 
IUtıer tarafından 'erilen hususi 

bir ziyafetten ~nra dün Riben· 
t~opun 'e Sovyetler Birliği bari· 
cıye konü~rinin i!'.tiraldle yapr
lan müzakerelerin i,5 sa.a.tt~n faz
la sünne!ll uTıca. Alman Başve-
1-iıet dalr;ı>l~de 2,5 sa.at müılaka· 
Şa, ~-apılmn,;ı mu:ıyyen bir anlaşma· 
:\·a \·ıı.nnak l~in hayU ça.Iışıldtğmı 
gösterir. 

Fa~ütt bu çalıı:-malarda.n bekle
nen lmt.i ..anla ma netice,I hasıl ol· 
muş mudurf Neşredilen re..,mi teb
liğde, lia.:Şılıldı anlaşma.ya. ,·anı 
tnır oldugu kaydedilmesine ra.ğ
nıca bunu anlamak münıı..iin olmu
Y.~~! Zira kati anlaşmanın icap et· 
til?_l vesikanın imza. edildiği görül 
lnuyor. 

O halde a.<'3ba Almanya ile So,,_ 
Yetler Birliği anıc;ında cereyan e
den Yeni müzakerelerin hedefi si· 
~~si veya. iktı~di mn.hivette ·yeni 
ır anla~ma yapmak değil de sade· 

<'~ eskiden imzalnna.n rouahcdele· 
~n tatbiklerinde t.esadüf edilen bir 

kını zorlul•lım bertaraf etmek 
tnidlr? Yol>sa. ortacla. yeniden im· 
~lanacak bazı anlaşma. formülleri 
tne\·cut ise de bunlann hnzo.smdan 
~'Ve] bir 'tıcre dalm StaJin tarafın· 
ı._ n tetkik edilmesine mi lüzum 
·"'-'>ıl olmu'ptur·~ 

., A.lnıa.nya ile Sovyet Birliği a.ra• 
ıı:da siyasi dostluk bulunduğuna 

.tıhe yoktur. Fakat bu dostluğun 
~~keri ittifak şekline giremiyece-

t~ll.i de hadiseler açıkça göstermiş
tr ,. k • h· • alolotofon refakatinde as en 
~ llılitelıa."Ssı!ll bulunmama.!llmı Al
l nbnn SOl'Yctıerden beklediği 
'2-dnnın siyasi ve askeri 01maı..:.a.n 
~e iktisadi mahiyette oldugn 
ıa_'IJ. delil addclenlere Jı.ak vermek 
~drr. Alman tayyare fabrika
lı lll İngiUz bombardıman sa.· 
ıw~ içinde olması Alman de\•let 
hıt11la:rma. Sovyetler Birliğinlıı 

11 al'af vaziyetinden itendi lehleri· 
he l<;tifa.de etmeı, düşüncelerini il· 
l' ~ etnıesı de tabiidir. Fa.kat Sov
sıetıer Illrllğindeld harp malzeme
l)ı fabrikalarmm daha zivadc kendi 
~iYac;lan ölçüsünde ~J.maı.ı Al
lı n.ların aı-ı:ularıru kolayca. tatmi 

0 e llıüsait olmıı.."a gf'relctir. Olsa 
~ Sovyetlcr Birliği hudutları 
ha lindo Alman semıayesHe yeni 
1" l'ı> fahri.kalan kurmak balı!..; 

evzun ola.bilir. 
)\! SGtıra bu gibi mc~lelerde t"t<
lii. ]( baJmn(lan çıkabllecek her tiir
he ZGrlokla.r bert.arat edilse bile 
1" YlıelıniJel ''azlyetlcrde muht<'
l eı değişiklfüleri he>saha l:\'''1"~' 
l<Cap eder. Mesel; Molot-Oruu J'\Ios 
tı~"a.dan ayrıldıktan sonra Yuna
nı tancıa ttaıyanlarm uğradığı 
d ağıuınıyetle Tanı.ntoda İtalyan 
ı\.0nannıa.smm yediği ağır darbe 
kdenizd~kl kuvvqt mu' azen~lni 

~ıJ değtşttrmiş~e beynelmilel 

b_Yası \•azlyetf de övle dcği~tlre-
•lec,,.k •· • • ti · t· " L~hdatıar husule ge muş· 

.. ~· Sovyetıer blr kaç ruı.rts. evYel 
"ll.btıı-· d . A.J un o mahzur görmediklen 
k· nıan teldifforinl bclld bn~ün bel 
\'~~ann maJu:urlu görebili.J'ler. Bu 

1 
~yet Sovyetler P.lrllğlnin A \TU

>:ı. harbi kaıı,;ıı.mıla takip etttğt 
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lngiltereye malzeme getire.n V'Pıibi Jıima')'e ede1ı kafile meyanında lngilterenin !11-ilttefiki S1fatiyl~ hiz
met eden JJ ollanda Foker tay:;·arelni;ıden bir g. ;t;ı. . .. Bu tay~·areler 1 ~ ollandalı pılotlar tarafından ıdare 

edilmekte ve /ngiliı forması gıymektedırler. 

Taranto 
Deniz üssünde bir keşif 

yapıldı 

3 zırhlı harel<te 
geçeıniyecek 

bir halde 
İtalyanlar şimdiye ka· 
dar üç saffı harp gemisi 
ile iki kruvazör, 8 torpİ· 
do, 2 J denizaltı gemisi 

kaybettiler 
Londra, 15 ( A.A.) - Amirallık 

dairesinden tebliğ edilmiştir: 
!talvanın Taranto deniz üssü 

üzerinde yapılan yeni bir istikşaf, 
11112 Teşrinisani gecesi İngiliz 
tayyareleri tarafından yapılan ta
arruz neticesinde üç zırhlınm hau 
rekete geçemiyecek bir hale geldi
ğini kati olarak göstermiştir. Ev
velce ön tarafı suya batmış ve is.. 
kele tarafına bel vermiş olarak g~ 
rülen Littorio sınıfından zırhlının 
kurtarılmasına çalışılmaktadır. 

Zırhlının iki tarafına muavin ge· 
milerle tahlisiye gemileri dizilmiş 
ve gemiyi himaye !çi~ e!rafma baş 
tan başa file çevrılmıştır. Tulum. 
balarla sular boşaltılmaktadır. Ge. 
minin ön tarafı kalkmış, şimdi de 
sancak tarafına yatmaktadır. 

(Devamı 4 üncüde) 

Evvelki gece 
Berlin yine 
ş:ddetle 

bombalandı 
2 6 hava meyda
nına da hücumlar 

yapıldı 
Londra, 15 (A.A.) - Hava. ne

:tatetinin tebliği: 
lyi ve parlak 'bir ay ışığı, dün 

gece İiığili.Z bombardmı tayy 
!erinin Berline ya.ptığJ şiddetli hü
cuma büyük yardım etm.i§tir. 

Schlesiseher yolcu ve marşandiz 
istasyonu üzerine ve etrafına bü
yük infilak kudretinde bombalar 

(Devamı 4 üncüde) 

General dö Gol 
kuvvetleri 

Port Jantil kapılarında 
çarpışıyor 

Vişi, ı5 ( A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Gaıbondan alman son haber-

lere göre, Port • JanW, Fran~ı~ 
hattrüstüva .Afrikasında hakıkı 
bir müstemleke harbi;te ::>aşla. 
mlş olan Dö Golcülerın hucum. 
ları ı~ daima rr..ukavemet etm~k 
tedir. Fakat bu şeh;r. r ·- guç 
vaziyette bulunmaktadır. -----

Sahte lise diploması bas!p 
satanlar yakalandı 

Matbaacı Vasil ıle Hüseyin adındaki 
genç dün tevkıt olundular . 

Müddeiumumilik uzun müd- baacıdır. Birkaç sene .evv~l yı. 
dettenberi tahkikatını yapmak - ne bir diploma ~ahtekarlıgı s~ 
ta olduğu lise diploması sa.ı:te- çun~n dolayı agır ceza mabke 

k~ 1 w • • 01· nihayet netıce. mesı tarafından mahkum e-
ar ıgı ışı k eli · . v ·ı a. lendirmiş ve suçıuıarmı ya a- lınış olan Hü...<:eym, ası 

lamıştır. . dmdaki bu matbaacı ile, uyuş. 
B ı Hüseyin adın.da ıbır muş ve bir hayli sahte Jıse ol

genc~ı:r Vasi! adında bir mat. gunl_~k d!Plo~ası bas~ırmıştır._ . 
• Huseyın boylece bır çok kı. 

şıye 50 - 100 _ 200 liraya 
diploma satmıştır. 

t ·ı bitaraflık siyasetini Jroraca.k. nfgı -
tara m-tcrc a..leyhinde Almanya. bi 

113 n teli.1d1 edilmek istenilen r 
. • 1 ine mant 
~ •·:-uµa. blokuna ır rm~ 
dir. Tns ajansınm Japonys. ile So; 
yetler Birliği arasında. nıa.k şar · 
ta Çin aleyhine bir anJa.5rıuı. ~p· 
makta olduğuna. dair çtlmn şa~ 
lan tekzip etmesi de bunu teyıt 
eder. Şayet !\lolotofnn l\fosko\aya 
mnvasalatmdan ve Ber1bıde cere
yan eden mii7!lkerelerln tafslta.tı 
hakkında St:ı.line maUlmat venne
sinden sonra tekrar Molot.of mü 
lika.tının beynelmilel siya.set sa.lıa· 
smda yeni bir ilmll \.iicude getirdi
ği a.nla.srlrrsa. bn netice Alman -
Sovyet ınüna.sebetlerlnde bir •'1r 
priz ol&<'nktır. 

Müddeiumumilik, şimdilik an
cak bir tanesini tesbit edebil
miştir. Bu da Vecihi adında bir 
gençtir. VPcihi, Hüseyinden sa
tın al_dığı bu diploma ile yük -
~ek bır mektebe girmiş, fakat 
ış anlaşıldıktan sonra yakalan. 
mr.ştır. 

I-I"iseyin, matbaacı \ .A.Sil ve 
Vecihi dün birinci sulh ceza 
mahkemesine verilmişler, sor. 
gulart yamır1 •t .. tan sonra tevkif 
ohınınuşlardır. ı 

Müddeiumumilik tahkikatı 
~enıic:ıletmeğe karar vermiş, za
brtaya. bu yolda direktiflerde 
bulumnuştur. 

Yunanlılar 

Umumi bir 
taarruza 
geçtiler 
Harp başındaki 

mevziler ele 
geçirildi 

Büyük bir hava muhare· 
besinde 1 O İtalyan tay

yaresi <lüıürül~ ~~ 
Atin&, 1~ (A.A.) - Röyter: ltal. 

yan _ Yunan cephesinin her Uç kııı. 

mmdan gelen son haberlere göre, Yu. 
nanlılıırm yapmış olduklarc müteaddit 
mukabil taarruzlar neticesinde umumi 
bir ilerleme· kaydedilmiş ve mahalll 
üç İtalyan taarruzu tardedilntiştir. 

Yunanlıların bildird.lklerine naza. 
ran büyük bir hava muharebesi esna· 
smda 10 İtalyan tayyaresi düşürül 
mUştUr. Yunanlılar yalnız Uç tayyar; 
kaybetmişlerdir. 

Şimal cephesinde İtalyan harekıl.t 
Ussü olan Gönce Yunan dağ kıtaat 
tarafından hemen hemen muhasara 
edilmiş bulunmaktadır. Yalnız §imaıt 

garbl istikametinde bir gedik kalmış. 
tır. Cenup cephesinde, İtalyanları Ar. 
navutluk hududuna doğru pUskU.rt~. 
rek Yunanlılar Kalamas ırmağını ger,, 
miıılerdir. Pindos merkez mmta. 
kasında da Yunanlıların muvaffakı. 

yetleri kaydedilmektedir. 

(Devamı 4 iincüde) 

Amerika Bahriye 
Nazırı Diyor ki: 

ispanyada bir 
Alman 

fırkası var .. 
Cebelüttarık'a yakında 

bir hücum yapılması 
muhtemeldir 

Bostan, 15 (A.A.) - Bahri. 
ye nazın Knox, Bostanda söy. 
!ediği enerjik bir nutukta ez
cümle şöyle demiştir: 

Bu harp, her tiirlti barışı ber 
taraf eden bir savaştrr. Ve so
nuna kadar mücadele etmek 
ıaznndır. 
Amerikanın kimseyi yatrştır. 

mak niyetinde olmadığını söyli. 
yen Knox, har~in .ce~ubi At~:ıs 
istikametinde ıb.ır, ınkuıaf gos
tennek ihtimalım haber ver. 

miştir. . .. 1 d 
Knox, sözlerıne şoy e evam 

etmiştir: . . 
Yalnız krtamız harp harıcın -

d k lmıştır. Ancak başlıca, va. 
e a · ı· ··daf zifemiz olan mıl ı mu aamı .-

za gayret edersek harbe . maru 
olabiliriz. Bugün Amerıkamn 
7 denizde kudretli bir donanma. 
81 vudır. Bu donanma yalnlz 

< Deoomı 2 ncide) 

( ......... , ..... __ ._ ......... -.............................. .,, 
ı Reisicumhur muz 

Dün İran, Japonya ve F ransanın 
! yeni set iri erini kabul buyurdu 

Ankara, 15 ( A.A.) - Yeni Iran büyük elçi.si ekselans Anu. 
;irvan Sepahbodi bugün saat 17,30 da Çankaya köşküne gele~ 
rek Reisicumhur İsmet İnönü tarafından kabul ve itimatna
mesini takdim eylemiştir. 

~ Ekselansın muvasalat ve hareketi esnasında bir askeri 
t müfreze tarafından ihtiram merasimi yapılmrştır. 
• Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu büyük elçinin kabulü 
: esnasında hazır bulunmuştur. 
.. . Ankara, 15 (A.A.) - Fransanın yeni Ankara büyük elçi~ 
~ sı ekselans Jules Henry, bugün saat 15,15 de Çankaya köşkün. 

de Reisicumhur İsmet İnönü tarafından kabul edilerek itimat-., 
ı. namesini takdim etmiştir. 
• .. Büyük elçinin muvasalat ve hareketi esna.<-ırıda bir askeri 
t müfreze ihtiram resmini ifa eylemiştir. 
• Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu kabulde hazır bulun-
~ muştur. 
: A.nkara, 15 ( A.A.) - Yeni Japon büyük elçisi ekselans 
: ~uktıhasa, bugün saat 16,15 de Çankaya köşkünde Reisicum
: ~ sınet İnönü tarafından kabul buyurulmuş ve itimatname. 
: sını ta.~~~m ey~~iştir. . • 
• .. frBuyük elçının muvasalat ve hareketi esnasında bır asken 
: n;u eze .t~rafından ihtiram resmi yapılmıştır. 
~h 'Harıcıye vekm Şükrü Saraçoğlu büyük elçinin kabulünde 
\. azır bulunmuştur. ......... "' ............................... ""' ........................... ~.---" 
italyanlar 
12 adanın 

işgalini 
bekliyor ı 
Atına.. 15 (A.A.J - Şarki Akd<?. 

nizdeki Onlki adadan Atinaya gelen 
haberlerden anlaşıldığına göre, ltn• 
yaıılar, her gliu lJu nlarm :İngi.J" 
Yunan kuvvetleri ta.rafından işgaıın. 
intizar etmektedirler. 

İtalyan makamlan bu adalar lngl 
!iz ve Yunanlılar tarafından işgal ed • 
dlğl zaman İtalyan rejiminin ne kad 
insani olduğunu söylemeleri için Yu 
n!llllı halktan ricada bulundukl 
söylenmektedir. 

Adalarda ikamet eden balıkçılar 
kayıkları kumsala çekti.rilmekte -.. • 
İngiliz gemileriyle temas etmemeleı· 
1Çjn gece karada alıkonulmaktadır. 

60000 Lorenh 
Frans'z 

Memleketlerinden 
çıkarılıyor 

Zürib, 15 (A.A.) - Gazet dö 
Lozan'ın Vişi muhabiri bildirivor: 
. -Yi?~. h~fımetinin Almany~ ile 
llibırligı sıyasetinin ilk neticesini, 
60.COO Lorenl Fran.srzm memlc • 
kellerinden çıkarılması ve işgal al· 
t~da ?ulunnuyan Fransa.ya. gönde
rilınesı teşkil etmi.5tir. Bu, derin 
ve acı bir heyecan uyandırmrştır. 
Çrkanlan kimselere kısa bir müh· 
let verilmektedir. Bunlar, biltiin 
mal.larını bırakmak mecburiyetlıı -
dedırlel' ve yanlarına azami iki bin 

_frank alabi!mel$:tedirler. 

Siyam kıtaatı 
. Tokyo, 15 (A.A.) - D.N.B. a
Jansmın hususi muhabiri bildiri
yor: 

~anoi'den Tokio Nişi N~i gaze
tesıne gelen en son haberlere gö· 
re, Fransız Hindi . • . . . 1 h d d çınısının şıma u-
~ :ında Siyam krtaatiyle Hindiçi
~ laatı arasında müsademeler 

u hulınuştur. İki memleket a-
rasında h w 

bildiri! mu asamatın başladlgı 
ınektedir. 

Berlin mülakatı 
hakkınoa 

Tas Ajansının tebliği 
l\loSkova, 15 {A.A.) - Berlin mll 

lAkatıan hak • d k kında Tass ajansı aşağı. 
a 1 tebliği neşretmiştir: 
12 ve 13 Sonte"rin tarihlerinde Be~ 

ilnd . " • ekı ikameti esnasında Sovyctler 
biruıw k 

6• omiserler heyeti reisi ve ha 
lictye halk komiseri Molotof Alman. 
Ya §llruıölyesi liitıer ve hariciye naz; 
rı Fon Rlbbentropla mUlAkatlarda bU: 
lUJımuttur. Fikir tea.tUer:t kar51lık1r 

(Deoomt ! nmdeJ 

Mihver Erkanı 
Harbiye Reisleri 

Askeri meseleleri .. .. .. 
goruşuyor 

Mareşal [{citcl 

lnsbruck, ZJ ( A . .:1.) Ste. 
fani ajanı:;ından: 

İtalya erkanı harbiyesi reisi 
mareşal Bo_ ivo ile Alman er
kanı harbiye r~: · mare~al Kei 
tel, mihverin siyasetine müteal. 
lik askeri meseleleri görüşmek 
üzere burada ' buluynuşlardır. 

Berlin, 15 ( A.A.) Yarı 
resmi bir membadan bildirildi
mektedir: 

Berlin matbuat mahfillerinden 
öğrenildiğine göre, Alman ve 
İtalyan ıbaşkumandanları mare. 
şal Keitel ile mareşal Bodog. 
liyo arasında bugün İnnsbruk
da genel kurmay müzakereleri 
başlamıştır. 

Berlin, 15 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

15 teşrinisanide !ruısbnıkda 
Alman ve İtalyan başkuman. 
danları arasında harbin sevk 

(Devam1 4 ii.nciide) 

Ali Paşa devrini 
aydınlatan 

noktalar 
Yazan: Ali Türkgeldl 

Türk u kı hakkında 
bir tt: tkık 
y_AZA.ı.~: 1 Dr. Hustnf& )lılk:kJ Akal19el 

lldncl sayfamızda. 

uıauıuıll tJdll r t 1 llllllllllt ... M 



M3hmeıi A i A m"n.r: !~m.ıa~ı~ı masale'.er T lYı lr lK o ır Tas a. ansınm 
Alı Paşa devrını aydınlatan malOmaı: B dl ~ a ~"b Jb P, a nA' tebliği 
Kudfs meselesi· Harrc:yem·zde ~ D fil 0 ©\ QJ D f' tb<® lbKD ~ ........... '!~~::;~:.:..!::."~~ 

ny ın 

muh·. 
rl Je .. ~ı r..ı. t:ıle nc;rrc ... cn Bay man ~ı.dr k 1 . t'k . 1 Irk nedır. Bu sua,e cevap ver· C'fl~tilıt:ılıil~•aı.11....._~Wl-~~V (Til kl . ..lm d b t nıuavlnl H.?u ile de mlU&.katıo.rda bU. 
Mehmed Ali Aynı, bu eser doıayı· d, <U\ ı arar a~an ıs ı raza ~ıc • mck ıçin evvela (lrsJ . t) eıllr 1 "' r el'. kilçu e en sa rr. e · ıunmll§tur. 
si)J~ ın.:'r •. ı:.n Ali li'usd Beyin ne~· ~tle muhalefetten bahsederse de· ' ) e n rnesinJ bilirler ve zaferle katiyen 14 Sonte,,nn bnhı komiserler he. 
rlyatındnn d bahsetmi§U. sebe :;j iniisal hakkında maluma~ 1 onu anlamak lazımdır. lrsiyet, kı· yazan : şnnamıazlar) (sa. 49). yctl reisi ve hariciye halk komiseri 

Ali F .ıntl Bo)'in c.;Uzicıe uğlu es- vemı~z. saca, çocuğun n.na.smdan, baba.sın- D M f H k Ak 1 (Romalılara kn,....ı o kadar cesa· 
kl Tir:ın el~mlz Bay Ali Türl:geldi - dan, ve onların da cedleıinden ml· f. US 3 j alt f 8nS3 ret gösteren e;-J İran silvami Molotof Moskovaya doğru Berllndell 
bu yazı üzerine muhterem babası· R•ıat Paşa zade Rauf Beyin ta· ıas o.larak. aldrf... bedent, aklı', ah· Tü k be.reket etmi§Ur. 

utu tarih :ih · · • ed · t>• r leri görilnce kaçardı) (sa, 54). nm nıh ınu şnd ve b n • çeı sıyzsısi müellifin p erı· 1§.kt ıstidatların temavüllerin haa· ( ,fapon m!'..tbnlltmm yPzıbn 
mUnte.!lplerilli mınuettnr edecek gerek harici,_·c nazırı gerek mecJiı:;i tal J 1 • ., ' O devirde, dünyaya bfıkJm olan 

bi evap uonde- ı' arın Ve'-'a hastalıkl0 .. a isti· Rom bil TU ki t k d' To""o 15 (AA ) - Alman ve 
bir vulruf U.e r c ,, • vala rei::;i sıfatiyle Kırım muhare ., ._ , .... B •• u ••••• t .. e·t·kl···k·1· ... ··f:·ı·n·d·:·· .. y·a .. §a···dı .. ğ •• ım .. ~:ı:: . a gururu e, 'r er en l ~J • • • mlştır. k. • il datıarın heyeti mecmuasıdır. Her· ,. u .. .... ayarmda tutmuş ve dUnyayı onlar Sovyct devlet ad:ımlan arasındB 
li~ taranarını geçen Salı aayı· ı.r.:Sıne takaddüm eden bütün m • kea, kendi lrsiyeUnin kölesidir. O· la payl&.§mıııtı). Berlinde r1havet bu1ı:ın m"zaf'rre· 

mızds neşrettiğimiz hu cevabın zakerata iştirak ettiği gibi kendis• nun çizdiği yoldan dı§&n çıkamaz. • oartıar dolayıslyle, yurda faydalı o· j' (Sasan·yanm mu"•ın olan Er- !er hakkında Jaoon matbuatı ha-

Ta::::i!nat tarihinin ehcmmtyew ld v ~ l" 1. da, aynı iklime maruz ve aynı TUrk 1rkl, dilnyanm en cesur, eni meni tar'h~!si Patlmnynn'd:ın na.k- raret m a en a.r e e ır. 
6tın kısmını da 1.>ugün derç ve d~ o zaman harici,·e mektupçusu Irk ı labllmek UmlJlle yaptım. ..., li Ut l 1 yilrütm kt d" 

no, .... ı ... ··"I aydınlatan bu l.1tufia. o ugundan pek kıymet ı rna uma. hayat aartlan i"inde yaı:ıyan bir • len (•.• 101). Gaz"telE'r. iki mern'<',·eti e'ükB· 
...... ~ ... t R c· · T't f "le Fra " 10 

" ce.nkçt ırkıdır. Harpten yılmaz, harp : ...... rıod!ln dotıı.yı teiekkUr ederlz.ı I \·e usya sem ı o ı • n;a kavnıin milşterek Irsiyetidir, • (Ccsurlarrn cesuru Inntrılarm dar eden bUtiln m~eleler h~'tıun· 
B"Y vni.makal.esin.de '.'.ı\.li Fu sefiri de la Valette verilen nota! • hak tara!mdan, TUrkUzı knhraman- İ , ' ' da iki tarafın vardığı anl&şmayıı. 

"' • l 1 rd b 1 Fertler lçln amansız b;r kudret, hğ.nı göstermek için icadedllmıı.: fnatçrsı o ıo:ı. bu nda.Mlar isl:\mlık 
ad ile>' meraum _n~a ı mWıımmei ıakkmda ba~ka ese e u unmryan çaresiz lta.nta mecbur olduğu mUs· ~ uğrunda can feda ettiler). <""'- işaret etnı•'kte ve bıı r'\ .. a1.,. .. elı:-
sivasiyesinde Alı'.n!n bu birinci taf.>ilatı ihtİ\'a eder. Fakat Ali Pa- tebit bir hükllmdar olan lrsi~·ct, dense yeridir. ı l20) rin biltun dünvada bir alô.kn uvan-

• nd ]ed'ld · f" aJı"nden bahc:etm " Aeıi aiU'ıhlarm tekemmUlUne rağ : ·1 So t sadareti en n_e ıçın az ı iğini şanın ın ıs ~ ez. ırklarda, bundan daha "Ok cebbar, (SevUk-tekln, Caya"'ro mihrace- dşrdtğmı ve Almanya 1 e vye • 
d Kı 1 arebesin d · F " men, zatı:r, en sonunda, erleıin ce·: '" yazmamı~tır,. ıyor. nm mu 1 e aır ran. bundan daha çok kuvvetli, adeta, ı ı slnln Uç yilz bin Mkerinl, beşe kar- ler Birll~i arasıru"akl nı''.,~"""tle" 

E~rin 63 üncü sayfasında mez. sızca ~slr arasında bir mevki.i sel, fırtına gibi, önUne gc,.ilcml· 1 aareUne, ölUmU hl~e uyan ce.n fe : aı birle, tt.rilnıar ett'.) (s.. 16:>). ri d:ı.ha çok takvive ettiğini tebn· 
•d ki fık ı b h u o'a11 Franc f' 1 · ı " •, ragatlne dayanır. Bu bakımdan,: ,. ... 1 1 l;ur ati e ra ar u iddarun rna sus .a se ır erıncı('n yen bir kudrettir, Irk irsiyetlnln • dn • (Cengiz, Türk rclsl Tayang ile rtiz cttirmekted r er. 

ak ;ini isbat eder; "Ali Fa,.. maka- Edmond Bapst'm Le:. origi~es d~ kumaşı asırların tezgô.hlarmda do- P'Urk erinin ııöhreU d yayı tut- i btitun giln mu hare~ etti, T yanı; Gnz"t~ı .. r bilhruı .. ıı • hı f?Ö'°'J"llle.-
mı sadarete ısrar ile getirilmiş iken la gucrre de Erimee isimli !cita1:,1 kunmu;ıtur. ÇözUlmek için, gene İ :~!~u:~ur ~~.ı:~~:n h;:~~: ::~e i ağır va.rıılandı. ordusu mııf,!up ol· lerln !ndltP.redq selıehtv t verdi~ 
aradan kırk gün geçt'r geçmez bir da birçok vesaik~ istinaden yazıl- binlerce senenin dişleri, tırnakları • du. İhtiyar Mkanlflnnm yerlere asabiyete ve mllzakclerin lnC'!ilte.· 

il • · mı~ olduğu halde b h ,, ek ln, cephedeki erlerin, o ciddi dakt ; re rı Sovvptlcre JrQ .... J tP-ktn etti~ Cuma gün yaıısıncıa evıddasile · ı> u usu:.u m • lazım. b • serildlğ"ni gören Naymanlar he· 
rr.usahal>et etme.·te olduğu sı.ada ttım bırakır. İrsiyetin testti o kadar amansız· kado.k.1 ha.rekat tarzına agıı kwır. i men onu aho da~a c;ıkttler, kenr'li- ~lvasetln akim kaldı"tma en ııe.rlb 

bir delil teskil ettiğine l R.ret et· 
mnlttedirler . 

. · ., Bı"naenale } Al" p beı.. · TUrk aııkerlnd~ bunun nıı.s11 olduftu , Hacm~!:>eyıncı manıetiyle bağdeten Y 1 ı a"anın se ı.ı-ı dır ki herkes ana rahminde ıı- slnien n:ısıl harı:~ket edilmesi 13.· 
ır·- · tln l' infı'sa]j l k eld • d ı ' ' ' nu t..-ırlh gösteriyor ve, tıb da, bu-: .Milhril Hiımay aldırılıp ınfisa ı . o ara· c mevcu ma Q. kmm evvelce geçirmiş olduğu bil- • zım rreldii'Yinl sorou'ar·, fakat, o 

t nun değişemiycccğinl lsbat ediyor. : o 
vukubulmu~tur. ma. yıne (RicaLi mühimme-i Si- tUn safhalardan geçmeğe mecbur· ı ölmUştil. Bu bahedırlt:\r bir an mil-

Bu infisali n3gehzı.ıhurun esba- rasıye) de ve (Son Sadnazamlar) 1 dur. (Ilcgel'in hayat tt:'.<enüoil :ııınııetlmızın auei clhetındon, bu i şavere ettilel': (Gurbet elde h8.· 
bına dair tafsilata destres \>!ama- da münderiç o!ana inhisar eder. kanunu). keyfiyet ne kadar emniyet ve f~rah: kanmnzdan aynlıp gitrlek mertli-
dım ise de muşart:nilcyhe intisabı Bizzat Kudüs meselesine ve U- Irkm tcslrl, btslerln, fi.kirlerin en vcrtcıdır. J i ğe yakı!;rnıtz. ötmek evla-"rr) diye 

bak ·r· p t' 1 R mJ 'l f in '·tal t akl k ı .. te, biz, ••a~ıdakt brlarda, bu:. olan es · ba§vekil An ı aşa ı:ı ere ve u ara verı en erınan- ce nor, arın&, ırn ann, e- " ""/ e karar verdiler. D:ığdo.n inip tekrar 
merhum tarafından kaleme -ılın- lara gelince vakıa Ali Paşa bu ka. nill::lerin en ehemmiyetsiz tafslla· nolctayı, gayet llm! bir t.ıırz<.Ia. heri muharebeye tutu~tular. Cengiz, 
mıı; oıan natamam tercümei ha- rar:arı Rattf Beyin tarihçe-i Si- tma kadar her şeyde kendisin! 1 turıu taraftarlık ıııtımntlcrlnl kal·: kcndileri"le beş altı dcfn hflber 
Jinde,, o esnada Kudüs nıeselei y:ısi inde yazdığı gibi Meclis.i Vü- g!Ssterir. (Zürlh tıp f&kttltesl akli dmnak ir.ln, milli kayna.klanmız1 i gönderdi: (Canınızı, malınızı ba· 
mtiRkü.esi mesnedi sadaretten infi. kel§.ya danışmadan ittihaz ~ylemi~ hastalıklar profesöıil Forcl'in (1.6 bir tarar: bırakarak, yalnız garp~ ğı3ladım, reisinize kal'"§ı vazifenizi 
sar ıı intaç "etmiş oldutru bildiri- ise de sırf kendi müta!eai zatiyesi- questfon sexuelle, <'inıdyet ıncsele· tarih ve bb kltaplarm1an Jstifı:ıde: mertçe ödediniz. muharebeyi bıra· 
Jiy r . ., le hareket etmeyip evvela Reşid .. ı, lsmlndeld ldta.pbı, eayfa Sl). ue, ve b!ç Mr §Upheye mahnl kalma·! km, gelin). Fakat, Tilrkler dınıe-

Bir sureti nezdimde mevcud bu- Pa~anm üçüncü sadaretinde hari- Her fert, basma bir kitabın ay· mak lçln, kltııplarm, kendi dillerin·: mediler, son nefere varıncaya ka.-
}ıınan bu tercümeihal "muarr.elei ciye nazın iken müşarün'ileyh ile, nı sayfaaıdır. Aykırı bir hal olun· deki ı11ımıerıni ve aayta D'Jmarala- ! dar muharebeve devam ettiler ve 
sulhiyei ma!Omcnin akdine rnu- kendi sadrıbam olduktan sonrn da ca, irsiyet onu, derhal ortadan kal· rıru da koyarak. ispata çalışacağız. i kendilı>rini öldürttüler) (sa. 2'-1) 
vaffak 0ıduktan sonra tasdikname- Hariciye Nazın Fuad Efendi (Pa. dmr (tralte de patbologie gene· ı.-........................................... ..1 (Bir Tilrk hakanı, Hnr:r.Pmll Ce· 
teri mübadelesıyle Londraya azi- şa) ile ve bütün bu müzakerelerde rale, uınumi emraz nıooell«ll, cilt li\cttin, bu harik1ılade Türk, esir 
met buv.urmu ... ~ardır,, dimlesivle ismi geçen Rifat Pa"~ ile istişare 1, sayfa 371, irsiyet bahsi). Yahudi, Alaman, 1ngili.z, Fraıunz; dUşmekten.se. atı\'la 7.Irhile kendi • 

,. " " ~ biri lrind k dı tarih mevcut olc.lıberi nasıl hare- • · h z... t ih tti G nihayet bulmaktadır. ederek ittihaz eylemiştir. Rkal-i Irklar, b en ~.o ayn r. s;nı ne re atına;;ı ere e . en· 
Arifi Pacanın pek se\diği, pek Tanzimatm müsaviri ilmi i olan O kadar ki, ırkın kendisme mahsus ket ettilerse, umum! harpte de ge· giz, etra.frndakl çccuklanna: (İşte, 

,. ~ h talıkl bil rdır An ı ne öylece hareket ettiler? Onların t b" h"ı ı• k bi ""·l) dl 
takdir ettiği ve uzun seneler rr.aL Arif Efendi de gerek Şeyhülislfun as arı e va : • g 0 : zihni mekanizmalarında sanki hlç am •r 11 .ta.nıı. ayı r 06

u -

)·c.tı"nde Mılrc:tı"gı bı"r zatın ha'.tat.Jm olmadan evvel gerek sonra bu ic:.. Sakso.nlardn. kml hastahgı, lsraıl ye onu takdirden kendini alıı.ına-
" lr"' " " "' k d Nikris ek gibi (l blr değişi.klik olmamftih.) (sa. 137) dı) 011) 
vakından tetkik edece~i ve zama- lerde funll olmu~tur. Mtinevver ve avmın ° ' 15 er l tcza, 1ııte. irsiyetin ırklarda ne mil- · oa.. " • 
nının birinci derecede ricalinden fazıl ıat Tanzimat ricaline çok ıııa. 390). him bir A.mJl olduğunu gösteren M~l!ar, Kapı:ıı.ktaltl TUrkler--
olan ne:feri Şekib Pac~dan öğrene- hizmet ve muavenet etmic:tir. . ~ert için şahsiyet ne ise, ırk için vazılar. (l) den kurtulmak için, onları Vene-

.-~ __... ı. ırsıyet odur (keza, sa. 849). ., dikli tacirlere satarlardı, onlarda, 
ceği tabit olduğundan Ali Paşanın Rumlara \e Latinlere bahşedilen Irkın irsiyeti, eaJıum iradesine İrsiyet ve ırk h:ıkkrndald bu bil· onları M1sıra götllıllp emirlere 
Kudüs meselesinden dolayı infisal müsaadat bir taraftan Rusların, galebe çalar (keza, a.. 854) gilerden sonra; sıra, Asya tarihile muhafız asker olıı.rak satarlardı. 
eylediğini kabul etm* ıazımgelir. diğer taraftan Frarnuzlann tayzik. 1922 de Pariate çıkan (Eug6- uğramış ve uzun tetkik mahsulü Bunl:lrdan birl51, cesareti Ue Mı-
Ancak o zamanın ahvaline ayni 1 · t' 'nd k • · 'd kıymetli kitaplar yazmış olan garp sıra nadişah oldu. Kahire, c:ıam ve 
vukuf l·ıe muttaıı· olan iki" zatın e. en ne ıcesı e vu ua geınu~ o. u- nique et Mlection; cins.l bee\,rin is- beni k bildi~~ ... .,. 

ğundan birbirini nakız görünmek. tifası ve 18Jehı) •-•-u bır' ç:ôk bil· şarkcılarmm, m 0 uya 6 ....... Medlncd~ (Sultan Baybars Ahmet 
serlerinde buna dair maltlmata te- J..<WJı • e~rlerin de, Türk ırkının vasıfla· ~.adüf edı'lmeı. Bunlar ~vdet Pa- tedir. Hakikat ~udur ki ricali tan. ginler tarafından yazılan kitapta, rına ait tesadUf eltigım·· cümleleri Zahlrettin) namile hutbeler okut· 
- zimat Rus'- a ı·ıe harbin zuhurunu Dr Papillot'ııun (OJ'enik bnJı:rmm- tu. Framıa kralı Sen J,ul'yi Man-
c..An ın (Tezakir.i Cevdet) i ile Rauf • · alncağnn. s · 
:>-" ünlemek için, devletin şeref ve hay- dan, eon umumi harbin ruhi, içU· sur muharehesln~e yeneli. unye· 
Beyin "Kınm M.uharebesinin Ta- siyeti dairesinde, hiç bir gayreti mai neticeleri) bqlıklı yazısında Evvela, meşhur Leon Cnhun'iln den haçhlar ordu~unu cbecUyen 
rihçeİ siyastsi,, dir. .. ... tm · .. 1 fakat avnı' za. "U &atırlar okunuyor: (İnsan ırk· kitabını açalım: (İntroduction a kovdu. Ve ilk defa olanılt; o vak-

..-r---1·1·r-1· ,..._vdct,, ........... ınm · cımg e emısre.r, " " l'hlst · e de l'A ·e T "t "'"on - 1• ı 
·-J.~ ~ _.. ..... ı d k tl f'kl h 1 t kil ed •-t ··ıa1 1 oır sı • urcs " ıv· • to kadar sırtı yere geıme .. U<Jr o an 

"ekayı·ı·ne ait olmak üzere Cevdet man ::ı uvve 1 müttc 1 er azır. arını e§ en '"'D su e er, gol1' - Asya taıisine giri'", Türkler i h i.k ~ larnağı da ihmal eylememi~lerdir. binlerce sene zarfında öyle sabit -» Mogollnn yenmek gib ar aya 
Paşanın vakanilvislikte kendisine bir vasıf aJDU§lardı ki, onlar, ehem ve Mogollar, Parls 1870). bc.nziyen bir talihe mazhar oldu.) 
halef olan LOtfi Efendiye yazdığı Reşid Pa~ ile taraftarlarının miletli bir dcğlşlklik göstermeden, (Tiirklerln vasırıarı şunla.r.lrr: (sa. 850) 
tezkerelerdir ki heyeti mecmuası mulıalifleri olan harp taraftarları- esas va<Jı!Jarmı muhafaza edege· cesaret, ita.at, mertlik. doğruluk, lıite, Loon Cahun'Un Türk askeri 
Pa~nın hatıratı hilkmilndedir ve na yani Dmad Meıınıed Ali Paşa lirler (sa. 136) ve (Derhal kabul fitri blr zelcft., doğru ve benak hakkınd:ı.ki f krini, pe.k kısa ola· 
ihtiva ettiği malfunat.i tarihiye. ile mensubiynine karşı mücadele- edebiliriz ki, Antropoloji iiıni, bil- bir görilB) (sa. 9). ralc, hulô.sa ettim. 
bilhassa tarzı ifade itibariyle pek leri ise hariçle mücade'elerinden tiln şartlarda, ırld vasıflar.n sabit Şi1Y'c1i, yepyeni <"Serlere geçe· 

Uh. a· dah t' l t l ğın Cl) 1933 do neşrettiğim (Yurd için) lim·. Fransız garkcıst Rene Grous· m un ır. a az çe m o manuş ır. kadı a alt lddialarm doğru oldu- fsfmll kltabıında Tür!: ırkı halckmda 
__ B_u_n_d_a_Ce_v_d_e_t_P_a§..:;c:a;__A_l_i_P_asa_"_nı_n ____ ......:(:...:D:..C'OO:..:..::.:.m:..:.ı:.....:6:.....::ın~culn.::.::::;~)-......::ğun:..-_u....;~::.:.o_·s_te_rmlş_.:.tir:.:.:..:·__:Tü:.:.::.r.::k:.:..,..:E:.::rm.::.:e::n::i_:da=h:.a._:e:_:tr::a:::tl:.ı.:m=aıoma:.:t...:':.:·a::.:rdı=r. ________ (:...D_eva __ n_ı_ı...;6.......:.;ıncz~.::da~)-

Tefrika· Numarası 37 

Hiddet menbamı bir aile kavga.smdan arıyordu. GiiI· 

serenin annesl öldUkten sonra genç km yanlarına al· 

mııı olan babasmm akrnbalau tn:ix toprağı kuruma
lllJŞ ölilye saygısızlık göste~ler, nfilsercni danltıp 
ICo§turmuşlar, bu maceralara, bu seyahatlere bilerek 
l>llmJyerek ııebep olınU§lardı; a.nunını evlilik hayatm· 
da eadakatsızllk gösterdlğt yolunda bir dedikoduyu or
ta.ya atmışlardı. GUISAren, anasrııa ve dolaymUe kendi· 
ine yn.pılmış olan bu hakıırete dayananuyara.k muka· 

helede bulunmuş ve evden ayrılmıştı. 
ntınci 6ahne: lç Anadolu yaylhında ecker fabri

kası mildüril Ahmet Turgut, V2%if esinden istifa ettik· 
ten sonra trene atlayıp !stanb •la gelmfaU; fabrikanın 
bUtUn memntlıın onu geçirmek i~ln istasyona birik· 
ml§lerdi. Giilseren de Erdoğanla. birlikte gelmişti; Glll
seren. Ahmet Turduğu kiınseye. hııttil kendlııine bile 
ııôylemeğe cesarı:'t etmeden için için, fnkat coakun bir 
hasıımılvetle sP.vmiştl; Ahmet Turgut, GUlserenln genç 
kızlık hulvalarma cevap olan ideal erkekti; onun ~ 
gl!ıfne alakasız kalmadı~ı zannettirecek hareketlerde 
de bulunmU§ oldu~ halde gilntin blıinde dunıp dun.ır
ken genç kızı Enioğa.nla. evlendirme!le kallanı~ ve bu 
izdivaç mal\ım şa.rtınr içinde vul-u bulmuştu: GUl~eren 
ietuyonda Ahmet Turgudu uğurlıunağa gel@nler arn
smda koetı.!T tıe blrl•kte yer alrrken tıpltr blrinci istas
yon sahne-sinde olduğu gibi hicran ve hiddet duygula· 
rlJe earsılıyordu: Abmet Turgu..ıun ayrılIP gidl!lf genç 
kadının bütUn istPklerlne, S!lf t~rnt7.. mn~um rtlvnlan· 
na lndlrllerı son mllthl8 ve tahanunm edilemez c!arbe 
idi. mcnı.n bu yUzden... Hiddetin eebebi ise :malüm: 

Ahmet Turgudun GUlserenl Erdoğanla evlenmeğe mec· 
bur etmesi ona kal"§ı fena blr ruh şaknsı, bayağı bir 
hakaret, hattl bir intikam ınanıaraaı blle ihtiva edi~ 
yor sayılabilirdi. 

Bu eefer GülserenJn içinde bunlardan baeka üçlin· 
cU bir duygu daha vardı: Anasının evlilik hayatına 
sadakatsizlik gösterdiğini kendisine söyledikleri zaman 
kızıp köpUrmUştfi. Kendisi, Erdoğanla evlenmelerinin 
üısttinden henüz bir ay bile geçmeden Ahmet Turgu· 
dtın ayrılıp gitmesi yası içinde eziliyor, erl;rip bitiyor· 
du; bu haleti ruhiye, evlilik hayatına. karşı hem de 
başlangıçta hiç olmazsa hissi bil' sadakat.sizlik değil 

mi icll? 
Üçüncü istasyon sahnesi kocası ile birlikte Ana· 

dolu kasabasından ayrıltııt gününe aittir. GUlseren, bu 
kasabada fakir ve muhta-0 halk arasında bir nıisyoner 
iradesi, gayreti ve yılmazlığile kendisini memleket l,le
rine vermiş, i~inln vo köylUnUn y~yışmı kolayl~

tırma ve düzeltme teşebbüslerinde §bldeleşen bir ş!Sh· 
ret kazanmıştı. Bu çallŞtna, genç kadmm !erdi rztıra
bmı mcm!eket halkmm bllyük ve geniş ıztrrabı içinde 
erit.ip kaybetmesine, bu yUzden fenhlamasma, rahat
lamasma r.cbep oluyordu. GUlserenin bir daho. dönUp 
dl5mnlyeceği meçhul olan bu kasabadan ayrıltıjtnI genç 
ihtiyar, kadın erkek, bir çok fakfr, orta ıı.am, i~. köy
ın, kıısah:ılt Meta gözya.şlarile karşıla.mı~b. Sulh Mki· 
mi Gülseren, yahut kö ·hi ve isci kadmlarm, hattA yaş 
kaydı olmadan biltUn erkek köylü ve cyplerln ondan 
bo.haecıerken kullandıkları kelime ile "GU?!cren Abla" 
fakir fıka.ııuım sade ablası değil. ninesi, dert ortağı, her 
sahadn hPr tilrlil ynrdnneısı idi. 

Memleket dıı.vnsma gönül vNip va.rlığmı Türk 

mlll~Unin asil \•e büyük varlığına armağan etmiş olan 
genç kadın, i3to.syonda elini öpmek için uza.nan yaşlı 

kadınlan, kcndlsi:ıe minnet ve bağlılıkla bakan genç ih· 
tiyar erkek l;öyUı ve iş<;ileri boğazmcla bir heyecan 
yumrusilc, gii.zleri pc.nltılı, yanaklan ıırcak ,.c kıpkn-
mız.r seyrederken, onlarla kon:ışurkcn lezzetle, hazla, 
saadetle ağlcımruııak için kendisini güQ zaptetmişti. 

Nihayet bugUnkti istasyon ııa.hnesl. GUlscren kar· 
!1I'3ında tahta sıranın üstünde kendisini seyreden bavu
lu ile, yapayalnız, kinıeeei.%, tek başma l)i kötü bir aile 
ocağından ayrılıp tekrar meçhule, karanlığa, talihin 
neler sakladığı: bllinmiycn çetin ve t~h yollarında se
fere çıkıyor. 

Tiren bir kaç dakikada bir istasyonlarda rluMJp 
kalkıyor, mesafeleri atlıycr, ihtiyar İstanbul flurlarmı 
aşarak §ehre yaklaşıyordu. Giilsercnln bulunduğu kom
partnnanda balıkçı kıyafetli orta yaşlı bir adamla si· 
yııh mantolu, siyah baş 15rtlilil, genç mi, ihtiyr.r mı oldu· 
ğu belli olmıyan bir kadın kar§ılıklı oturuyorlardı; er

keğin tabaJı:o.smdan tutam tutam alıp pek de ince ol· 
mıyan kağıda gUçlük10 sardıktan sigaraları kenann· 
dan tükUrUkleylp yap?Ştrrdıktan sonra keyini kevifll 
tellendinneğe baı;lamışlardı. Kadm bir aralık dayana· 
mıyarnk: ' 

- Va.h, vah, tuec!k ... '.Acnba bir feWtete mi uğ'
radr, hıSlln akrabası fil!\.n mı öldU? 

Diye eöylendl; balıkçı kıyafetli adam, dönUp GUl .. 
serene baktı; eonra, hiç btr gey tıöylesneden baıımı pen
ı:ereden dı"8nya oevfrerek slgıttUtnm dum&nlanm 
aavurmakt.a ~~ti. Kadm. 4turduğu yerd!!l 1t1ıı 

lendi: 
(Devan11 -.ıar) 

Toki•ro ..Asan\ Şiın bun dlvor ki: 
Berlin konferansının netic~i. 

Uçlil naktm azası bulu.nan Jnnonya· 
~'a tanı m"mnuniyet \'ermistlr. 

B~rlin - Roma • Tokyo naktının 
m~. "llt oı..-u~ şu an...-ıa J. lmanyn 
ile 8ovyAt1Pr arasında t:ı.ho.k1ruk 
eden prens~n anla.<ımıısı dUnva va· 
z.iyetl Uzı:rinde katt bir teslr ya· 
nQr .. t;trr. \ 

Alm;:uı ı:nzetelerlnln tef lrlerl ~ 
Bertin. 15 (A.A.) - D.N.B. a· 

jan91 h'lcllrlvor: 
Sabah iazeteleri Molotof'un 1 

Berllnrle Hitler ve Ribentronlıı. I 
yanlığı görilşm<>ler hakkında tefsi
ratta devam etn.ektedlrlcr. 

Berllner B6rsen Zeitung. ıuıkeıl 
askeri hı-,.el·§tm dramatik b'r 6af• r 
baya girdiği ve yeni bir Avrupa t 
nizamı çerçevelerinin belirdiği bir 
anda yanılan bu temasın bastı bit 
cemile ?.ivareti çerçevesini teca • 
vilz ederek semereli bUyUk ~iyasct r 
çer~evesine girdicpru yaz.'"?laktadır . 

Ga::ete, Londra bükfımt'tinln 
lı.8.la Almanyanın zararına olarak 
bir tngili.z - Soryet teşriki mo
saiPine gtivenmeslnin gillUnç gibi 
görilndilğU kanaatindedir. 

.llm rilra b rıse 
nazırı diyor ki: 

(Baş tarafı 1 incide) 
kudretli değil, allaha şllklir ay- l 
r..ı zamanda hazırdır da. r 

lspanyada tebdili kıyafet- et- ı 
miş bir Alman fırkası vardır. 
Cebelitarıka karşı yakında bir 
hiicıım yapılması muhte:nel o· 
lan bir hfıdisedir. Mihver dc,·
letleri Cebelitarıka. doğru vapa
calrlnn hücumda mU\'affnk O- f'" 
lurJ!\rsa cenubi Afrika.va bir 
hamle va~mpları J'T1fimkUndiir. ~ 

Avntna' .. ln""İlizler tarafın· 
dan tnt,.ilt edilen ablokPntn 
•r"n tC'cıirl,,i 1"'4~rzt1ubahreden 
T\rıox. oPmiı::ıtir ki: 

Bu kış Avrupavr bekliven 
m'l+lı.is Ş"rt1u·la ken".lil"ri ta.. 
~:::.f"'..1'-ln ,,;,.":r .,.,,.ı..,.•,;,rpt ••ı:>ril. 

me:fü!i halde mi.inha.sıran cl • 
h~nn tnJ'ı<ı..kküm etnıf'k jı.ıteven 
milstebitler tarafmdan idare e
•lile" hir hıı rbın kut'bam olıırıı k 
varltkstz kalmn~ mn!llım rııil-
1~t!erin marıı01; kalacnl<lan 1 Tt . 
1T0ı J"lfl'l'l!t'J H·IWa a.lr.,... k bu 
n.blukanın ehemmivetinl anla
msı 'ktıı t.et'f'.:ıont etmeviz.,. 

Meclisin dünkü 
'7 toplantısı 
Jınkcmı, 15 ( A.A.) - BUyük 

Millet Meclisi bugün Refet Ca. 
nrtez.in başkanlığında tpplana
rak hudut ve sa:hlller srhho.t 
umum mildi:.rlllğüniln ' diva· 
nı muhasebatın 1940 yılı bUtçe
lerincle ae;;.işiklik vanılmasma. 
~air kanunları tasvip e:ı·lemi~ 
tir. 

ME>Clis pazartesi gUnU tor• .. -
nacaktrr. 

Evlenme 
Ziraat Bnnkaaı idare mectlaf aza· 

anıdan eski Manisa mebusu Bay Ke" 
mal GUrol'un luzı Bayan MehrUkc Ue 
eakl DefterlhAkant na:m Mııbınuc! 
Es!.d merhumun oğlu ~M.let rnU 
raı:abe heyeti rnUtchusıs muavınıe· 
rlnden Korkud Kadwıter'in vıenın• 
uırcnıarı dOn ak§Sm Anl:am Halk•· 
'inde yapılmı§, iki ta.rafın nknba .,e 
dosUan bulunarak )'1!111 yuvııyı Jnıtlll" 
"'t:tır. Guotemtz de kclldllertıı• lflll 
<ırtlor dl~r. 



iri ir • san'at : ~ödip düşündüftçe: 
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Türk matoaacllı
ğının 5 O O uncü 

Tiyatro bahsij As~erlerimlz için Halkevle1ine YLdönumu 
etrafında " , ,. Hazırlanan sergi bugün 

Mus k 
A .NKıARA Radyosu, az ve ~s san'alk.ar.}an arowıda bir im. 

Ha.yatı zemfet \'e nükte içinde 
Mr Çtıa feaerl t;ibl panldıyan edip 
dostaına:ı Nahit Sırn benim '·'.rüı'k 
.ahneshıde küslk eserler,, hak)oır 
da çlka.ıı bir ya.zmı doJ.ayn;ile 
hayrete d._üş. Bütün ba.diseler 
karr,ısmds. sedeoo kendi tef'SliÖl'Ü 
ha.yatının ilcalarma. :;:öre tefslricr 
yapan bir mizaca. benim Türk ti
ntr.ondan baJıscdeo yazım 
"ba.yreit' etmek arzusunu vermiş. 
Nahit Sır.rm.m benim ya:r.rmı n&Sll 
bir haleti rııhiye içinde okuduğn
nu bllmi7onım. 

Mlieett bir haltti ruhiye i<;iDde 
Gkuıııaydı "hayranlık", ytlhut çak 
:kötü btr haleU ruhiye içinde oku~ 
sa.ydı "nefret" hisleri de duyabi
llrdi. Zarif ve ııükteda.n dost o ka
dar keııdJ yarattığı dünyanın için· 
dedir· ,.e harici filemi o kadar ça
buk değişen tecıssiirlerinln renkli 
caıman arluı.sm~ seyreder ki o
na niçin dünyayı olduğu gibi gör· 
möyorsun derneğe a .. ıa. dilim var· 
ma.z. 
Dostumu~un h:ıyrct ettiği nokta 

otello piyesini tf'nk!t etti'1m. hal· 
de neticede rejisör Ertuğrul Muh· 
sint fa.daca beğenmiş olmamdır. 

Benim malmlc>mi do~tuın böylo 
gi:nnek istemiş. 

Halbuki benim makalemin mc•;
zun Otello değildir. Otello orada 
bb1m henüz klasik kültürü benim· 
aeyememlş olduğum.u1.a. bir mhial 
olarak gösterllmifUr. Ben edip 
doMmıınzım yazısıru okuduğum za.. 
JllBD kemli:rni bir tiyatro teıı)jdj 
JMrmı adam sandım. Halbuki bn 
naya bir tiyatro tenkidi çejnhıini 
Veımek hiç bir znman aklmıdan 
PCJnedi. Yine de bu iddiadayım •• 
Mabtat unat ananesi olmıyan bu 
meaıı.ı.ett.e bütün gayretlere 
rağmen neticelerin henüz .a.ı-zu et
tljjmb 8e\iycdr..n daha ç.ok geride 
bahmduğwıu söylemcldir. Ot:el
Joyu daha güzelce o~·nasıılardı sa~ 
na.t mazlcıf Avrupai tiyatzo tarihi . . 
ohm)ıan bir memlekette saJınenın 
daha çok ileri gittiğini ntl ltldia c-

deeekthn. • 
Mm'Zfi mm'affakıyetler, yahut 

ha.talar bir memleketin ktiltür sc
'1y«d hakkında. vereoelimfz hü
kümler de bizi &ldatmamabdır. 

Şehir Tiyatro.o kültür nolaleıı
lığı ortumda bir ı.e\iye aduıdır. 
Fatıa.t ozıun umumi hayattan yüz· 
de ytt.ı kopa.nlmasına. bence imkan 
yoktur. Mlillsln de, arkadaşlan da 
muhakkak ki çok çalışmışlardır. 
Fakat bir cemiyetin bütün se"iye· 
krl nıiltmvıl JaLpla.rdald snlar 
pbidlr. Biz ne kad!ır İ)i münevver, 
iyi muharrir isek bizim a'l.."törleri· 
miz de, rejisörlerimiz de, ııoterl~ 
rimJz de a.\·okatlarnnız da, mu~ 
hendlslerlnux de bizim iyi nktörle
rlmlz, i)i rejisörlerimiz, iyi note_~
Jerimiz, iyi a.vakatıamnız, iyi ııı1_1· 
bendlslerlmizdir. Biz bephniz bır 
oemlyetin muayyen bir sedyesini 
temsil ediyoruz. 

ldeal noktalara baktlb'IBllZ n.· 
kit topyekün hatal.'\runIZI görme~ 
te de tereddüt etmiyorum. Ertug• 
rol l\fulliıini sevmek veya tahdir et
mek için OtelJoyu mlr;al diye U:· 
maktan utoınmn. Çünkü Muhsın 
denen insan bizim cemiyetimiz ~in
de bir piyesin hat.atan '·eya. mu• 
Yaffaluyrtled ile M"~il~k, v~ya 
b&tırılacak bir ~h!>iyereık de~
dir. O biılm kunıima.kta. olan ti· 
,..tromuzun tel• denebilecek kuru· 
cnlamıdan biridir. Kabalıat de iş· 
ıerse falakaya yatı.np sonra işleri 
yine ona teslim etmeğe mecbıırnz. 

tdee.l bir alem tıasavvur ederken 
feclakıı.r, hayatım mesleğine ha.<ı
retnıts insanlan takdirlleıı kendi· 
mi bir türlii alamıyorum. ~lnh.sin 
,,. arkadaşlamu 1.akdir <>derken 
Bönesans kültüriiniln devamı va
ı:Ue<>tni görecek ı.e\iycli, Avrupa
lı - Türk ııabnt>.sini de luı.'iCctle an· 
maktan kendimi alamam. 

Eğer bir ecm1yetin bünyesi üze
riD.de sadece fert.ıer her htcdlkle-
rlnt &!'Zu etffideıi gibi yapmak im
kinma maille ol alardr, \'C\ )·a.lıut 
hm böyle bir 111akııt düı;ünc('yc za.
hip olflaydnn o zaman heli tl\laka.11, 
burma bıyıklı bir kantlrulluk~u \'&

yaltut ihtit;ap ağ ı gibi Otelloyu 
bir Berlln, bir l\loı;ko\ a, bir Parls 
tiytltrosunda olduğn gilıj temsil eb
llli7e.nleri a.la§&ğı ~duroim. Fakat 
a.ldnn 'e idral.lm bn.na Mo.hsini '\.e 
arkadaşlarım se,·meyi ,.e takdir 
1!bneyt ıırn~yor. 

SADRİ ERTEM 

verılen eşyalar inkılap Müzesinde 
açılıyor 

Y k "' d •• t - Türk matbaacılığının 500 lWı.. e un gün en gune ar ıyor eli yıldönümü münasebetile tn _ 
W&p müzesinde hazırlan&n. ser-

Kahraman askerlerimfae ver,ile. 
cek kışlık hediyelerin hazırlanma. 
sı hususunda halkcvlerinde, kızı· 
lay teşekküllerinde bir haftadan
bcri devam eden faaliyet netice 
sinde yeniden mühim miktarda 
eşya hazırlanmıştır. 

Beyoğlu Ak~am kız aanat oku -
!unda. açılan atölyeye okulun 150_? 
talebesi ~tirak ederek askerlerı. 
mize kendi malzemeleriyle birer 
hedlye hazırlamakta.dır, Hıızrrlan· 
makta olan 200 parçaya yakın eş
ya. yakında tamamlanacaktır, 
Diğer taraftan Beyo~lu Halke. 

vinin açmış oldıığu dikimevleri de 
{;alışmaktadır. E~ya hazırlama i. 
§inin ilk verimi önümüzdeki hafta 

almacaldır. l{uhtelif kollara doğ· gi, bugün sa.at 15 de vali ve 
rudan doğruya eşya. verimi neti - belediye reisi LCıtfi Kırda.r ta _ 
ces.inde (8000) parça. eıllYa alm~ rafından açılacaktır. 
ve al&kadarlarına gönderilm~k ti • Sergide, müteharrik harfler_ 
zere teslim edilmi.şti'r. Bu arada. den evvel basılan kinografi, 
bu eşyanın 4500 parçası Şişli haL ilk müteharrik harflerle basL 
kev~e aittir, , . . . lan kitaplar, cntün.abliler, 16, 
. J?.i~er .HAlk~vlennıı: ~k :net.ıcele· 17, 18 incı asırlarda basılmış 

n onümüzdekı salı glınü belli ola. ' Türk lisanına, Türk tarihine 
caırtr:, . , ait eserler, Türkiyede seyahat 

üruvers
1 
ıted~ ~ızd talebetrnlenn eş_ eden seyyahların eserleri bulun

!-'~ hazır ama ışı , cvam e e~t: · maktadır. 
~r. tTalel beden e§.ı al malzelmesı ı - Diğer bir seksiyon da, 1bra 
çın op anan paray ıt ma zerneler h" Müteferrika ın tb • 
ııa.tmalırunt!i ve krz talebeler tara ım ~ a aa.sının 
f d d'. ·· .. · · b - ilk bastıgı eserlerle Bulak ınaL 
m tan ıger orum ışıne ~lan baası, Mısır 'e Fransrz matb., 
mış ır ı · h «-. asının eser erı teş ir edilmek-

tedir. 

Akşam San'at okulları büyUk 
bir rağbet görüyor 

Matbaacılık mevzuu 
etrafında konferana 
Beyoğlu halkevi salonunda 

diln basma yazı ve eserleri 
derleme direktörü Bay Selim 
Nüzhet tarafından matbaacılık 
mevzuu etrafında bir konferans 
verilm~tir. 

Yalnız İstanbul Akşam Kız San' at 
okulunun talebe sayısı 17 00 

Akşam sa.nal okulları son yıllar
da bilhassa halk arasında büyük 
bir rağbet görmektedir. Okulun 
muhtelli kurslarına devam eden 
vatandaşların sayılan yalnız !s
ta.nbulda 10,000 den fazladır, Bu
nun 1700 i İstanbul akşam sanat 
okulu. diğerleri de Beyoğlu, Kadı-

Isveç ve Isviçreye 
yapılacak ihracat 

Ticaret Vekaleti İsveç ve İ!viç
reye yapılacak ihracata, badem& 
lisans :verilmem~sini al!kadarle.ra 
bildirmiştir. Buna. sebep de bu iki 
memleket arasında ya.pıla.n ticari 
ınüba.delel-er neticesinde tesviyeye 
muhtaç malların birikmiş olması
dtr. Yeni bir tesviye ıtekli bulu • 
nuncaya kadara Veki.Jet, ancak 
pek mübrem ihtiyaçları ka~a
cak mallar için ihraç milsaade&i 
verecektir. Bu ilıracat da serbest 
döviz ve ferdi takaslarla y.aıp:ıla.
caktır. 

Reymof çorap fabrika
sındaki hırsızlık 

Dünkü sa.yunız.da Reymof ço. 
rap falbrikasmda <:alışan müte
hassıs Vilbelm hakkında tahki. 
kat yapıldığını yaznııştık. 

Vıillıelm dün matba.a.mıza. ge .. 
lerek bu işle alakadar ()lma.dr. 
ğmı ve polisin suçluyu zaten 
yakaladığnu söylemiştir. 

Y eıilayın Kongresi 

köy, Üsküdar sanat okullarına. alt
tir. 

Önümüzdeki yıllarda. talebe 
miktarmm bir kat daha artına.u 
göz önündt> tutularak mevcut okul 
kursu sayreı fazlalaşt:Jnlacaktrr. 
Yeniden attanbul semtinde iki ak· 
!fam kız sanat okulu açrlaeaktır. · 

Bir çocuk beş aya 
mahkum.oldu 

Edirnekapıda -Oturan 19 ya.. 
tında Necati admda bir çocuk, 
ib.ir müddet evvel 15 yaşında 
Semahat adında bir kız çocuğu 
.Ue tanrşmış, ve kızı bir gece 
zorla civardaki bostanla.rda.n. 
ıbi risine götürerek sabaha ~a.. 
dar yanrnda alakoyım.ı.tlur. 

Sekizinci asliye ceza m.a:.hke~ 
mesine verilen Necati, dün 3 
ay müddetle hapis cezaanıa 
mahkum edilmiştir. 

--0---

Erkek Terzilik Okulu 
müfredatı deği§tİ 

llk okul mezunu talebe ka
bul eden ve ilk devresi üç, L 
kinci devresi de bir senelik mes
lek tahsili vererı (erkek terzi.. 
lik okulu) nun müfredatı Maa.. 
ı;t :Vekilliği tarafından yeniden 
tanzim edilmiştir. 

Bu suretle .bu okul ikinci dıe.. 
recede bir ihtisas okulu h3.!ine 
getirilmiştir. Okulun her Ellllıt• 
fmda haftada 44 sa.at ders ya. 
pıJacaktır. 

--....(l~--

Selim Nüzhet, bi7.de gazete 
matbaaeıllğr, matbaa ve UuJ 
basmacılrğr hakkında etraflı L 
zahat venniştir. 

ilkokul öğretmen
lerinin zamları 
ıY eni tahsisat ayrıldı 
tik ok•ıl öğretmenlerinin şimdiye 

kadar verilmlyen mesken bedellerini 
,ödemek üzen vil~yet hususi idare bUt 
çıeabıe yeniden tahsisat koymak tıze. 
re tetitlltlere . başlannuşbr. Tetkikle; 
~tfceıı!nde 15 bin lira taııarruf y&pı•. 
nı..ııtıı'- Bu para. ile 938 yılında kıdem 
zammı görüp de şimdiye kadar zam. 
larım alamıı..rmş olan 250 öğretmenin 

müterakim alacakları tediye edlle • 
cektir. 

Liste tanzim edilmeye ba.şlanmı,_ 
Ur. nıg-er tar&.Ctan gerek bare.ın ve 
prekse di~er yıllarda. zam görüp de 
hantl wamamıı,ı olanlttnn vllZiyeUerl 
tetkik edilmektedir. Bu öğ~tmenler, 

amlan ikinclkAnun başmda verile 
cetir. 

,Yerli Mallar diğer 
mamulat da satacak 
SUmerbank Yerli Mallar Pa.za.rla

rmda, ay başmdan itibaren, gayri
resm.i müesımaelerin mamuliia.tı da. 
satrlacaktzr. Bu maUarm üzerleri
ne menşe ve !i:ratıarmı bildiri:r e
tiketler konacaktır. Bundan mak
sat, .müşteriye, devlet fabrikaları 

ile hususi müessese mallan ara.
amdaki fiyat farkını göstermektir. 

Lord Glin - Kannen 
şehrimizde 

tihan açtı. Henüz netice hakkında bir haber a'l.nladık. Fa
kat. imtihan. eğer menfi bir ihtiyacın ortaya ~-ıkardığı bir dava 
değ~lse, yapılan i .i bir kert: dah:ı alkışJamak lazı~clir kanaatin
deyım. Çünkü böyle bir harekett, bır tekamülün ifade~i gibi kabul 
etmek gerektir. 

Yeni ihtiyaç ufuklarını sezmek, belli başlı bir yi.i.kı;elişe erme .. 
~en karnşulan duygulardan değildir. lnsanı&r, tdc tek veya öbek 
<>bek ~ enili~i, bu türlü yüksekliklere değdikten sonra ka\ .. arlar. 
Ankara Radyosu, -kim ne derse <le5in- ba adığı demle, bugün 
arası!1da, çok yol almış bir varlıktır, Imtil an, bu ''ilerleyiş,. le 
kendı ruhunu doyuramadıcmın ifadesi ~) rlabil ir. Bir müe,..:e!-iede 
bu türlü gönül havalarının yaşama mı kimi t~z? 

Ankara R<id;o!(unun musiki rnşiyatmı, yakından takip eden
ler, asırlık e-=erlere, asırlar içinde akislerini bıraka brraka ruh ka
rnaştınnrş abidelere sık ık ra ·t:arlar. 

Eski e-elerin. kendileriyle başlayan ve kendileriyle biten hu. 
sus.i hir tat Ye çe~ni~ri vardır, ki zaman \"e ihmal ile aralanna bit 
batutalık pürüz karışsa, hemen asaletleri incinir. Radyoda okunan. 
lar. büyük bir zevk ve bilgi ile ~eçilmiş oldııklarını gösteriyorlar. 
~~ları dinlerken. kanatlanıyor ve dekor değiştire değiştire devirler 
ıçınde dolaşıyoruz. (Itri) yi, (Kadıa~eri), (Dede) yi, {Suyolcu)' 
YU, (Eyyl'.U:>il yi, (Zaharya) yi ve onhtrdan sonrakileri, te'Ilsil 
ettikleri ~s medeniyeti, nağme !\altanatı içinde havran havran 
dinliyoruz. · 

Ben. kendi payıma, bunları dinlmen, eski vali "Muhittin 
Üstündağ,, ı da hürmetle anarım. Bi1irim, ki eğer o, olmasaydı kon
servat uarda Türk musikisi yaşamıyacak; "tasnif', ''icra,. heyetleri 
Y~~ ~lmıyacak ve bu eserler toplanıp basılmryacaktr. Ttirk muıııi. 
k~sını kurtan~ı. onun öteki hizmetlerine katrlmasr lazım bir 
hımmetidir. 

, Atı.karadaki imtihan hakkında -imtihan, bir ::;afra atış 'e 
tasfıye endi~>:i eseri olmamak şartiyle- fikrim bu. Umarım ki 
bundan !'-Onra yt-ni bir tekamülle kar~ılaşacak Ye zevkle birlikte 
gurur da duyacağız, HAKKI SUHA GEZGiN 

Japonya ile ticari anlaş
ması feshedildi 

1 
Ti~aı·et Vekaleti, .Japonya ile o-

an tica~et anla.ımaıııızı feshetmiş
tir, Fesı~- keyfi.yetine 8ebcp, an· 
laşm.a. muddetinin bitmiş olması • 
dır. Yeni bir anlagtııe. için başlryan 
temaslRre. d€vam edilmektedir. 

o---
Bir esrarkeş mahkemeye 

verildi 
~atyada oturan Thl'.lt oğ

lu Ob.i admda birim A.::-
, • • \.lU.U esrar 
ıçerken ~örülmüş, ya.kalanıroış. 
ttr. Üzennde dört gram esrar 
bulunan €srarkeş, kaçakçılık 
mahkemesine tealim olunımış. 
1'ı!r. 

iki amele yaralandı 
:Yuet admda; amele dün be

ledlyıe ~ Ordu ~
~de ~ olunan sa.hada. 
?Jt' thıerinde ~lış~en 
dü~, ~ ağır wrett.e 
yara.hı.nara.k Cerrahp~a hasta
nesi.ne ka ldırilmıştır. 
Bımdm batka Anderye. adın

da :birisi de, Adalet hm>mda a
~ ta.mir ederken yöhek.. 
ten ~ muhtelif yerlerin -
tıen ~ak Senjoııj hMta
ne:ımto ~~br. 

Çarpışma 
lSn~erde edebiyat fıtkiUt.etıl 

'2>24 numaralı tak.o:! oto-
tir ~a araba ile ~ış 

lll1Ş T.e ön tarafı ha.rap olmuştur. 

1 GONDEN GONE l 
İstanbul şehri, imar ve Dr. Kırdar 
• 
1 saıit olm.adığı belli ... Ancak go 

rU)r.oıruz ki, "İmar,, biıiıııcı 
pttl.nda. tutulmuş. bunun •n.. 
siııe herşey giriyor: "Yol,. di
yorsunuz; yapılmış olu.yor. 
"Mektep,, diyorstmuz; meyda.. 
na çıkml§ bulmıuyor. K-a 
hata.hane ... Dr. ifürda.r, İstan
lltjım. eğle!lıOe Uıtiyacmı: dıı 
~'e bu "İmar f~ti,, ~
den ıbir sihirli el oerber.Mt1e 
çıkamııştır. 

y qil&y gençlik teşkilitr o.. 
nuncu yıllık kongr~ini önümüz 
deki pazar günü Eminönü 
balkevi binasında yapacaktır. 

A l tın Fiyatları 
Altın fiyatları düşüklüğünü 

m.u.ba'faza etmektedir. Dün de 
bir altmm fiyatı 24,15 lira. idi. 

STANBUL Vali ve Bele
diye reisi Dr. iK.ırdar'm 

bu şehrin işlerini her iki bakım 
dan ele aldığı giindenıberl iki 
sene geçm.ia!. Bu iki civcivli 
sene ıiçin ''Dile kolay tabiı·i 
pek yerinde... Evet, diıe ko
lay! ıFak&t bir de - elimiz
de.ki imkanlar d•alıilinde -
yapıl,anl~rı göz.önüne getirin.. 
oe, şım.diye kadar bu şehrin 
başm?an gelip geçmiş Vali ve 
Beled1y~ reislerine ta§ çıkar. 
ta.Qe;k bir gayret ve yeni ziıh.nL 
~~ nasıl çalışıldığını açıkça 

Türk - İngiliz ticaret mtiz&ke- 6un&J'Qnız. 
.relerinde murahhas olarak bulu- ?~· ,Kırdar'ın iki yıllık me-

lınm-t". Hem de tahrip Qw.. 
r.tDde!.. Son yıllar iç.inde 'l1ü.ı-. 
kiye gayretinin mümeyyiz vu.. 
fı ''İma.r, olmU§tur dİ)'WJıl1L 
m. Ve memleketi müdafaa 
mevruubalısolduğu zamat\ bn
ttm. mukaddesatnn:ız arasmda, 
vatanın bu mamur çclı.~i 

-62-

Zihnimden bir çok fikirler birbiri 
arkasına. geçiyordu. Mağlubiyet, 
ıztıra.p, nefret. kin beni ya
kryor harap ediyordu. Nihayet gök 
yüzünün beyazlaşnağa başladığını 
gördüm. Şafak atıyordu. Yorgun
luktan bitap bir halde adeta. bay, 
ğm dtŞnüş, uyu~a. k.e.lınrştmı. 

Safl.t onbire dogTU kapıya vurul
du. Yerimden bile kıpırdamadım, 
Kapıya. tekrar tekrar. ~ldu. Ve 
dıp.rıda.n Pepenin sesını ?uy~um. 
_Kapıyı aç .. Yoksa şımdı kıra-

Mğmı. . . . 
Bir rezalete mani olmak ıçın kı-

lidi çektim. Girdi. üzerinde pijama
sı ve ipekli bir sababl"rk vardı. ?~
yetle candan ~ir hal alarak dedikı: 

- Seni bir türlü anla.ınıyo-rum 
Dolores.,. DUn akşamki v~yetin 
ne oluyor sanki.. , 
Cevabım bir kamçı darbeın ka-, 

dar sert ve kuru oldu : 

nan İngiliz Lo~d°: Glin - ~~e-r saısını en ince tcfeniiatına ka.. 
:Ankara.dan şehrım.ıze gelıruştir, dar yazm.ııııh. b ••tun n 
~----- ~- u~ ~m~ ...ı..ZLW.ı:..-~ ~.Tt-..-v-.~ 
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h~eler geçmiş ola.bilir. Seninle 

Aşk ve macera 

~zaman ben zcnghıdim. 
Sen Meksikalılar tarafmde.n mah
k14ıı. olduğun zaman benim MlA. bl
r~ P&raın varı'lr. ~'akat dört sene
dQ iheJ>Gini yedim. üstelik bir çok 

~.~aptun. Ve bir seneden.beri 
Yazan: I 

· Moris dö Kobra 
muş değilim. Her kelime ffiizel bir 
a.şkı söndüruyor, Her eüı:nle ebedt 
za.nnetti~im a.şkmnıu parça par.ç~ 
ediyordu. O iljte 3urada. karfldalri 
koltuğa ot.v.rınuştu. Ban bu pence
rellin yanında ayakta durU:ro~ 
Beni hayrete düşüren büyük bır 
soğukkanlılrkla. konuşuyordu. 

Çoeviren: 

Muzaffer Acar 
rıldm. Ben de Sana tam hakikati 
anlatamadım. 

- Hakikati mi?.: Ben onu çok 
iyi biliyorum. 

- Hayatımda bir kadın olduğu
nu mu biliyorsun? .. 

- Evet şu ~ Burdet Kuper. o 
gece haya.tımda büyük bi'r yer aldı
ğuu anladnn. lşte şimdi de sizi ona 
bırakıyorum. Bu kadar. Hem bil
miyoı-um sizi dinlemek i.çin neden 
vaktimi kaybediyorum. 

Bu sözleri eöylemek için sesimi 
yiik&eltmi.ştim. Pepe yerinden kalk 
tr pencereye doğru yaklaştı, Ve 
biraz küstahça bir eda ile konuş 
mağa ~ladI. 

_ Vaktini kaybetmiyorswı kı-

6 
"'4'-\Ul servetimi vemif mahvol· 

ınuş bir ln.aa.n vu;iıy~tindeyim. Bmı. 
larr sa.na söylemeğe mecburum. 
~at §unu da bil ki bu paralar 
~di ~ebiınde e~. Bunun f1· 
~e lt'<>livuda. gidip sinemayı tec
~e ett~. '.P'akat iş ffyarko ıl.e 

cele.ndi. O zaman şu iltl fik k&l" 
ıttanıda kaldnn : Ya 'bir garajda 
otxmıobil yikayıp hayalonı ika.zan· 
zna.ır Yahut ta zengin bir izdiva.g 
Ya.pınak lazımdı. Sen beni bu JJ;der-
den b,•-ı--· . . t "h t .... un;lSlnı ercı e -
Inenı.iş olduğum için asla atfetml· 
Yece.kiıin. 

r ~u tnül!baza.sı beni o kadar bay 
e e düşürmüştü ki dehşetle yllf:U

ne bakarak bağırdım. 
Mis- Zengin bir izdivaç.. Riz Ye 

Btıl"det Kuper değil mi? 

muha.faz;ı edebilmek bqboa 
endifelerimiz a.ra.sında gell~. 

HIKlıIET MUNIR 

il;! ~}~t~] 
16. 1 1 .940 Cumartesi 

a.oa Milzlk 19.'oo Konuşma 
8.11 Ajans 19.15 Müzik 
8.!0 Müzik 19.30 Ajans 
D.~ Ev k&dmı 19.415 MUı:iK 
13.11 M:nztk 20.11> Radyo ıa. 
l&ISO Ajana 2tJ.f5 Mllzik 
14.05 Müzik 21.15 KonUjPll 
14..20 .Müzik 21.30 MUzlk 
lAOO At yarışları 
ı&so Müzik 

22.30 Ajanı; 
22.50 Kon~n' 

18.03 Mllr:ik 22.ao Mllzlk 
18.40 MUzlk 

E - Cumarte. Pazar 1 

- 1611. teş. 17 ll. tef. > 
~ -
cı: Ştwval: 16 ŞenııJ: 11 ,_ 

Kattım: 9 nasını: Hl - Artık aramızda konuşulacak 
bir şey yok. Defolun ... 

-==================::::::== Gitti ... Koltukiarımdan birinin ü
zerine oturdu. Ve kavğa başla.dl 

- Söyie Doloreıı yavrucuğum, 
diyordu. Yoba. bu yat ile 11eyahat~ 
g.itmeğe mecbur olduğum için mı 
bana darılıyorsunuz ?. Dün akşam 
sıana söylemiş olduğum sözleri ha· 
tırla .. Senin yanında emsalsiz saat
ler y&.:şamıştıın. Yine de yaşamak 
isterim. Fakat kendimi t;ımamen 
sana vakfedip Mi& Burdet Koper 
ta.rafmda.n sem gündE>nberi israrla 
va.ki olan daveti red edemem ya. 

- Ben de sizi tutmuyorum ... 
zını, Şimdi lbiribirlmiı:e gayet ne
,..lıketle kendimizi k&ybetmedeıı 
.kati sözler ısöylemeın.J.z lbım. Ev
vPla ilciıni1: ara11mdaki vaziyeti tes 
bit edelim, Bilirsin ben pt>k fena. bit 
çocuk de~lim. Hayatın daima an 
Inşma vasıtaları mevcuttur. !'$• 
halde aı>n ıimdi beni dikkatle dfo 
le. 1ııte: Dört bnc:uk <ıE>nede bir ço, 

- :Niçin olmasııı Bu mükem· 
ıneı ?ir fıraattrr, F~~kalade h0ıŞ11-
na gidi.yorum. Beni kabul etti. Ba
ııa bağlandr. Ona ne hı!tersPm va· 
'l~iliyorum. Eğer bıı gü-ı:cl k~şu 
"' den kaçınrsam d!1nyada.ki aptal
ı:arnı en büyüğü olurum. Hem da

Vakitler Vasati E7ani \ Mı•tf Erant 

Edebiyat F akülteıinde 
Edebiyat fakUltesi dekıınr pro

fe~r Bay Hiımitle profesör Bay 
~\.llgıp Hulüfli yarın Ankaraya gi
~ ecek!er ve ilmi bazı müzakerele-

üıtırak ed c klerdir. 

Faıka.t Aleks ben sizi bu zavallı de· 
ğenslı: hftdiselerin hikayesi.le yorıı 
Yorum. 

- Devam edin Dolol'eS. Bil!ki· 
hepsiııl öğrenmek istiyorum. 

- Oh ... O müthiş konuşmanı 
en ufak bir kfllim.eıılııi bile unu 

- Kızmağa sebep yok Dolorcs. 
Ben bu sabah sana. yalnız hakkm 
olan izahatı vermeğe geldim. Dün 
ak§llll1 başba.p kalm.amıun 11evinci 
içinde seninle lüzumlu olduğu veç
hile konu1Şanıamlljtım. Sen telefon 
n)lh&Yer~bıi be.h.mıc ederek ay 

OOneşln 
d6fmm 

Öilf' 

C Dft•amı oor) 

1kindi 
'Altı;anı 
Vatı.ı 

1tm11tk 

ne olsun ki.. B~Jn ~ervetJni 
etıı!ş bir insaı • :...llmdP. hiç bir 

"tleelt>Kim Yok. 

M8 1.68 (I,~) ı.oo 

11.lfü 7.08 JJ.~9 l ... 

1-1.81 9.f4 u.ıu MI 
111.ırn JZ.00 16.49 11.IC) 

J8.1ı?J l.3:; 18 • .ıl) LW. 
.'1.66 J.2.15 ö.07 l!.17 
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................. Yunan-~rya 
9iin 17 Alman harbı 

Burada f.~tr~:W~ TJ. tayyaresi 
düşürüldü 
Bir Jngiliz tehrine 

ıiddetli baskın yapıldı 
Londra. 15 ( A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, bugün 17 düş
man tayyaresi düşürülmüştpr. ln. 
gıliz za)iatı bir avcı \e bir pilot-
tan ibarettir. 

Londra, 15 ( A.A.) - Dahili em
niyet nezaretinden tebliğ edilmiştir 

Coventry §ehri bu gece şiddetli 
bir taarruza uğramıştır. Bu hücum 
Londra üzerine yapılan en mühim 
hücumlarla mukayese edilecek de. 
recede şiddetli olmuştur. Tayyare 
dafi bataryaları şiddetle mukabele 
ederek düşman tayyarelerini çok 
yüüksekte 1-almağa mecbur etmie 
w bu suretle sınai hedeflere tam 
nıpn almalarına mani otmupa da 
nefst şehir çok alır hasarlara ul· 

ra~:· ilk h~rler ölü ve yaralı 
adedinin belki de bini bulacağı 
merkezindedir. 

Taarruz btiyüük miktarda yan
gın bombalan saçılmasiyle ba,Ia. 
mı,, bir çok noktalarda ~!1gınlar 
çıkmıştır. Müteakıben butun şeh
rin geli1i güzel bombardımanı baş. 
lamıştır. Geniş mikyasta ~asar~ 
kuundan ve klise de dahıl oldugu 
halde bir çok binaların yıkılmış ol
masından korkulmaktadır. 

Ahali imtihanı büyük bir cesa
retle geçinni~ir. Hücum esnasında 
en az iki düşman tayyaresinin dü. 
f(lrüldüiü tesbit edilmiştir. 

Ltlndra. 15 ( A.A.) İngiliz hava 
w dahilı emniyet neıaretinin teb
liği: 

Dün gece dü~n hava hücwn
im bilhassa orta lngiltereye tev-

• cih edilmiştir. 
Orta İngilterenin hir §ehrine şid. 

detli bir hücum yapılmıştır. Birçok 
yangmlar çıkmış ve oldukça mü
hlm hasar vukua gelmiştir. Mü
temmim ma1Qmat henitz almama. 
mıpa da zayiatın fazla olmasından 
korkulmaktadır. 

Orta lngilterenin diler şehirleri 

Dil 1H&l etmekte oldukl&n mrnllel'l 
tekrar elde etmiflenUr. 

Geçen hatta Plndoe dat!armda mlbl 
bezim olan Q~tıncQ ltaıJQ dal fırka. 
ıımm baklyeleriD!D Ynnenldar tara. 
fmdan toplıuımur bitmek OJ:ıeNdlr. 

Yunaııl.ltand& IAria .. brl OUPDl. 
b& atınıı flddeUe bombardmwı ..SU. 
miftir. Atıla.D t&kribeD 200 'bomla bı. 
ll&DCa birçok zayiat nnnlftlr. BuDJar 
meyanmda moıer de vardır. 

Arnanıtlakta - .... ...,.. 
ukerl var 

Atim, 15 (AA.> - :&erUnde <:r. 
kan Boel'8ell Zettune suet-l Ama. 
vuUuktald Jı&rek&ta lfttrak edin ltaı. 
yııı kuvvetıeriDbı 1 uncu ve 11 lnci 
ordulard&D ten]ddlp ettlllnl bOdir. 
mektedlr. Her ordU tıo kolordudan, 
her kolordU 1- barP nmınmcta SO 

bin neferda mOtefekkQ Oldutuu rtt. 
n Yunanı-tan& k&?Jı Y&Pdan hare 
k&tta ttal,.an kuvvetlerfzı1n takrt_; 
300 bin killden terekkilp ettlklet$1ll 
kabul etmek lc&beder. Bu JlOkta11 
t..blt etmekte fayd& vardır. ÇQnkO 

ltalyanlar, ıruıflQblyetlerlnl muhik 
gö.stermek lç'ıı kendi ukerlerinln bl 
zımkilerden u olduklarmı lddl& et• 
mektedlrler. • 

Ylne aynı cuete Rom&d&D alclllt 
nıalQmata nazara.n lta.J.18Dm Anla. 
vuUufa hiç blr Alpbıi ıatur ı""4er. 
mecllğinl iddia etmektedir. Bunu tek. 
zlp için bUtOn Tuna.ıı ordUIUDUD .. 

hadeUnl ileri sllreblllrlL Çtınkl1 bil 
Alplnller, esir edildikten eonr& blr 
resmi geçit yepJDtıl&rdır. 

Clonıale DHaı,. suet-1 ,..US•· 
lerl lndlrdl 

At:lna, 115 (A.A. ) - V&ktiy\e o de. 
rece uameUI ve mtıteh&kklm ol&ll 
Glomale d1t&ll& p.Mt8ll !qllla ve 
Yunan zaferlerinden --. ,.Oenl•rl 
!ııdlrerek töyJ9 ~: 

•1t&lya, tarUılDlD - 'buhr&Dlı • . 
maııl&rmı yap.makta ve btlyOk bir 
donanma ve her torlQ vealte malik 
olan mllthlf dllpwımm tehdidi aıtm. 
d& bulunm&kt&dır. ltaıyanm, " halı. 
Atan lt&lyan dcmaıımHmm vutta& 
çok ata' ol&c&ktır." 

Btz bu feryada muk&lıll yatms blr 
tek mal 110r&catm: '1tal7U dollaD. 
muı nerededir!". 

uzerine tevcih edilen hücumlar es-
asında maiua ve ener hasara .....,. ...... 
ğraımştrr. Fakat ölQ ve yaratı a- Xorfo, 15 (A.A.) - !taJyan 
edi yüksek değildir. tayya.releri dün Korfu üzerine iki 
Londra mıntakasma fasıla ile defa bomba atmlllardu". Bazı h&· 
len tayya~ler bombalar atmış.. sar olmuttur. Bombalardan btr Jar 

ardJr. Meskenler vesair bazı bina- mı denize dUpıilf ve havaya bir 
ar .,,ıotınıştır. Bazı kimseler öl- çok balık fırlatmıttır. Btltilıı cnn 

milf ve yaralanmıştır. __ .. A dtlpıan tayya.releri Korfu üzerinde 
Galles'in §imal mmtakasuN4 uçmuolardrr. 

birbirinden çok uzak yerlere de Slngtt bUmımlarmdaa llOllr&. .. 

bombalar at~. Bu mmtaka. Atla&, 15 (A.A.) - BugUn a· 
lann baıılannda da ~enlt;r ha- baha kartı, Yunan piyadem, lt.al· 
sara uıramışsa da zayıat mıktan yan mevztıerine tlmdiYe kadar ya
yüksek ddildir. pılanlarm belki et. en fidcSet!Jll te-

llkki edilebilecek bir hUcum yap-

8 I• b b ı d mqtır. Yunanblar, Göricenhı il · er ın om a an 1 mail p.rkiebıdeld tepelerden •iln
sn ile hücuma ka.JlmulW'dJr. E
... hedef, Göriceye hlldm bulunan (Baltarah 1 inci •Jf•> 

dOpıilftUr. BerlinJn merkezinde 
PulUst;ruse, Lehter ve Anhalter 
t.tuyonlarmda ve Tempelhof !a
tuymunda efy& depolarma hUcum 
yapılmJI ve b~ard& yangmlar 
~r. 
DUtawı ifgali altmda bulunan 

26 hava meydanma ve Stavaııger
dm Lorient& kadar :umenıara ve 
bu Umanlardaki vapurlara da hU
cumlar yapılımıtır. 
Loa4ıa, 15 (A.A.) - Perwem

beyl cumaya bajlıya.n gece Berlln 
Bserine yapıJaıı htıcum ha.klanda 
alman mUtemmim raporlara göre, 
evvelce bild1rllell hedeflerden bq
b, Stetiner yolcu ve eoya fıltuyo
JlU ne vıımersdorf ve Charlotter
bUl'lr elektrik santralleri de elddet
le bombardmıan ediJmi3Ur. 
Bamb1ırcd& VllheJmsbu.rr petrol 

taaftyeJwıtebule bir gok yangDl ÇI· 

bnbntl ve Brem.ende bir tayyare 
fabrlknma 4a htlcum edilmiştir. 

S"'1l mtıd&fam aervhıine mensup 
tqyareleriıı Roeenclael tayyare 
me1damna yaptıp htıcum eeum
da bir Keeerpıit 11 O tanveeı dil-

İvan daimı tutmaktır. 
Öğleden aonra yapılan ikinci bir 

eilngU bUcumu IODunda, Yunanlı· 
?ar, bu dağlık aruinin bUyUk bir 
Jmmmı jgale muvaffak olmut1-r
dır. 

Bugiln vukua celen bareklt ea
naamda Yunanlılar, bUyUk çapta 
altı İtalyan topu almJll&rdır. 

Ytm!ll!lılar, lvan daimm JNall· 
n1 tamamlayınca. Görlceye siden 
mtlhbn yollan kontroll&n altma a· 
laeaklardır. Bu suretle İtalyanl&
rm bu ıehri ellerinde tutabilme
leri on defa daha gUçlepcektlr. 

Göricenin ehemmiyeti bUyUkttır. 
Görice, 30 bin nUfuısu ile, cenubi 
Anıavutlufmı en mtilılm tehridlr. 
Ve aym zamanda da mtınatalAt 
merkezidir. GöriceaJn ele reçlrll· 
meal, Yaunblara, eima1I Arnavut· 
tutu. stratejik me?'ke&i Elbuu& 
giden yola kadar Derlemek fıru.
tmı vereceıktlr. İtalyan hıtn•am
dan evveı. Kral ~. lıtuvwtleri • 
nJ.n eklemmt l:U>aanda bulwuluı
maltt& idi. 

fQrWmUftllr. 1.lklar ve yanpalar mUpbede .. 
tkl ıeoe evvelki btlcam diJmiltir. Tempolhof prmda da bil 

Lcılldra. 11 (A.A.) - JngWa yük bir yanım ~-
U"r& kuvvetler! tarafmdan evvel- PoUdaJn'da bC1ytlk lokomotif de· 
ki pce Almanya tberine yapılq polan civarındaki lltlak hattına 
taama1an mevzuu bahseden hava kartı yapılan ta&nııa neticeleri 
nuaretbda tstaı'barat dalreei, bom kealf duman ıtıtunıan Jllmelmlt -
bardıman tanuelerinden mUrek• Ur. 
bp kt1çt1k bir teı iktlltııı aaat 20 GrOnevald garmda altı bO.ytlk 
elen biraz 80111'& BerUn. berine var YIDIDL ~tJr. 

.~ --T 41'11Wllll' Şetlrfmiz~ ı((uyumcm.-ın ı . iY a1cmc1a JnaiJterey;ı 
;Hava Kurumuna teberruları Nev)'ork. ~~~e~ ınıuıen! 

AJııllırA, 11, (A.A.) - TUrk h&· 

~~:1',..U-uaa yap1makta oWı yaı-dalr bqtlnktl haberler, ı. 
tanbuld& ~ mtıbayucı 
Senfya11 BOMP Jnuııma '320, ku· 
yalllC'l Nah&bet lltlbarekyan 270, 
~ Sepon Civan 220. kuyum· 
cu AJLttranilc Bozacı 130, kuyum
cu J>lran Artln, Hayik, Komıa 
J'rlD)roilu köaeleci Alber Altaz • 
,an. antikacı Hula.d Fotyon kırk 
beter lira, 

maket de otuz beter ~ vermit • 
lerdlr. 

Jlerainde lılllırlt Bayan Jleleke 
Be.kkI ile vekili baro reiai Hilll 
Kemal Oğan kuruma Udfer yUs, Şi· 
lede tüccardan :tmıail Ulus 100 li
ra, Arapkirde Fehmi Tan 50 lir& 
~rrllde bulunmuela.r. Ayqta C&· 
nallı .köytı gençleri de 25 tJttik ke· 
çial ve Çatalcada Karacaköy nahi· 
yeeinin Belcrat köyUnden HUsnil 
Ergin de bir Manda vermifilr. 

Noel hediye8l ol&r&k •'Uçan K&le,,IU' 
verllecekUr. ll'Ubaklk& vqmgtondalıt 
la&ber almdJlm& söre bu &yJD Dlha. 
)'9tlne dolru Boetnc fabrikalarl 80 
''U~ Kale,, bomb&rdmwı tayyaren· 
Dl ikmal edecektir. RunelUn lm&l&. 
tın ::vammı lnsfitereye vermeyi derpff 
eden tevzi Ul\llll muclblnce bu tana. 
relertn yı.rm y&nt 'o tanesi tngUte. 
ft19 verilecektir. 

• 
Belemye 50 taliaildar 

alacak 
Şehir Meclisi dün Necip Ser. 

dengeçtinin başkanlığmda top .. 
Wıtmt. bazI teklifler alikalı 
encümenlere sevkedilmiştlr. 

Asker ailelerine yapll&cak 
yardım tahsisatmı toplamak 
i1Bere yeniden 50 tahsildar a
lmmaaı teklifi bütçe encümeni 
tarafmdan iki celse araamda 
tetkik olunmuş, umumt heyet. 
çe de tasvip edilmiştir. 

Tevkif ve cezaevinde 
Kuyumcu Ya.kup, mübayaacı A'!>" 

raham, Dikran Kuasyan. derici 
Nubar ktrbr lira, derici ŞUkrQ 
K&eleoğlu ile Kuis ve Hırant Sır-

Kut aduı kazam Şirlnce köyil 
halla da kuruma 200 lira yıllık ta
ahhlldatta bulunmUflıırdır. 

Haber &lmdıtm& söre, Blrleflk A. 
mertka lq111Z hllkQmeUne, bombardl. 
man tayyarelerine m&b8u8 80D dere. 
ce dakik yeni mtem bir nip.D alma 
lleU de verecekUr. 

İstanbul umumt tevki.: ve etr 
zaevi müdürlüğüne yeni tqin 
olunan Bay Hüsnü Konukçu, 

Bulgaristan ıeferberlilC mevkuflarla mahpusların kaza 
yapmadı ve kaderle ~en bu hayat 

Yeni İngiliz 
zaferlerinden 

Mihver erklnıhar
biye reisleri 

Londra., 15 ( A.A.) _ BuJga.. içinden faydalanarak ayrılma. 
ristanm Londra elçisi Momçllol tıarmı temin edecek tedbirler al-
Röyte · .. ı.-- maya bqlam)lbr. 

r a.ıanama yaptıgı <JÇ,_ Yeni müdUr, ı..-.a. 1...1- ~-· natta Bulrariataııda seferber-" ......... _ 'UU'" .... 

lik yapıldığı hakkında yabancı kım atölyeler açacak ve bun.. 1 
(Ba11 ta.rafı 1 incide) memleketlerde intipr eden ha. lan avutucu bir iş havası ile sonra ve idaresi ha.Jdmıda aaked gö. berleri tekzibe mezun olduğunu doldurarak muntazam bir işle. 

Yakın Şarktaki kuvvet- ri~~=tir- bildirmiştir. f~~~~alarmı verir hale 
ler bqka tarafa mandam mareşal Keitel ile l- ispanya hariciye nazın Bay Hüsnii Konukçu, burada 

naklediliyor =1= i~ Parise aitti bir de okuma. odası açmak tt-
. 15 ( .ıı .ıı ) zeredir. Dün guetemizO gön.. 

Inndra, ıt; (A.A.) - Röyter dilm.i§tir. Madrit, .n.oA. - D. N. derdiği bir tezkerede suçlularm 
ajl.Dlmm aekert muharriri ya. Görilfmelere mareşallardan B: 9=j~~ hU8USI muhabiri' lianeriniıı ıalahma • çok en. 
zıyor: bqka Almanya tarafmdan top. bildınyor · gel olan lplzJiitn mlbüUn ol • 

Son tiin.lerin askeri ve bahrl çu generali Jold ile Alınan.. Resmt ka~~ haber dup kadar önOne geçmek be-
hldileleri Akdeniz ve müca.vir yanın Roma ataşemiliteri Von verildiğine gore, hu;~ıye ~ • re bu atölyelerin kunı1maa 
devletlerin ukeri vaziyetin· Rintelen, İtalya tarafından da n Serrano ~~er dun Panae teşebbüs ettiğini bildiriyor ve 
de ileriai için derin bir te3fr general Gandin, Berlin atqemi- hareket et;mıttir. . neşrlyatmıradan hediye edilme-
ya.pacaktır. ı..ı literi general Marra.s iştirak Refakatinde.. protokol şefı sini istiyor. 

Kendilerine bul vazifeler ve.. etmiftir. Laa Torres, mus~r rı:ovar ve Bay müdtlriin bu hayırlı te.. 
rllmlf olan lnsiUz kuvvetleri kaymakam Barcıa Figuerras tebbilsilnil takdir ettJğimizi 
timdi bu vulfelerindm aımm11. Taranto dan·ız bulunmaktadır. göstermek ilzere idaremiz a.ıJll-
ar. Bqka yerlere gönderilecek.. G 1 v d BUDU yerine getirecektir. ~ 
lerdir. • bi U U d b• k •f . enera eygan :Lıtanbul tevkif ve cezaevinin 

Kuvvetler ara.smda yem r SS n 8 ır aşı ~ , Oranda mevcudu bilyük bir kasaba)& 
tevazllne doğru değişiklik hasıl Ona. ıs <A.A.> - Frarım hllka. muadildir. Böyle bir yerde böy-
olmuştur. Bu değifiklik Mmırda ( Ba§ tarafı 1 inciU) methda .urDrad&ld umumi mur&hhuı le bir okuma odasmm ihtiyaca 
olduğu kadar hiç bir ~erde.k~. Yapılan keşif uçuşu Cavour sı- sa:~ ve~ Caalr febrbıdeD ıı... elverişli bir hale gelebllmeei L 
~'~. a çabuk hıuettırmı. nıfmdan ıki zırhlının dibe oturdu. :ı: ~= gelmı,S:t 8:n:..ı ~ gin ölçtiyü daha genqletmell. 
J ........ T,··-....... to _A 1erl M-.:ıı- akis. ğunu teyid eylemiştir. Bu zırhlr- tar t da alklfl ... ..:.. tomo ... " )'iz. Bizce ellerinde ve evlerin.. 

.... _. ~, .uauua. Jarda b" · a m n --. ve 0 
.... e de fasla kitabı olanlarm bun 

ler hA-·' edecektı·r. Şimdiye ka.. n ırı tamamen oturmuştur, muıer Abidesine giderek bir demet~ lan _... b bir -
aeu yanında bir muavin gemi vardır t • _. .... veya aşka mil. 

dar Mımrm kaygusu garp hu.. Londra, 15 (AA.) _ lluh&le~t çek bırakilU§tır. Billhare Meraelkebl. nasip vasıta ile müdilrlilfe yoL 
dudu idi. Bir mUddet evvel ts. Jlıy&lıd&nberl bUyQllk bir tmtih&Dla re giderek t:.ahrlyclllerln mezarlıfına lamalan kendileri için bf1yWt 
Jwıderiye an.t bir tehdit altında karplqm&ktan p.Jcmm•11n& ratmen hlklm. bUyQk haçm önUne de çiçek bir feda.karlık 'teekll efmediii 
bul '-- -'•--"• Fakat İtalyan tılo.wn& k&rp lnrWz]ertn ka,.. kO"""Uftur h ld · t• • • • unura uau.&,.,&...... zandJlı zater ya1nm aıevkWcen bakı" ,,_ • a e, cenuye ın ıçımımen bu. 
tehdit tahakkuk etmedi. Şimdi mmdan detu: ayni .z&m&nda da 817&; General Veycand bir çatanaya bl. raya avırdıir bininev'imiz için 
ise terazi gerek karada. gere}{ .ı neticeleri ltlb&rlyle btlytlk btr h&·. nerek DOnkerk Zll'hlımıl ve 80DI'& büyük bir l\ltuf yerine geçer. 
denime öbür tara.fa yatmağa.1 dlMdlr. Bu h&dl.te Londrad& heyecan- Bretape zırhlıl!mp batbtı mahalll _ 

bqll.IDlfbr.. Bir harpte terazll ::!=-nn )'llı1lttllmulne ve.sile zl)'&ret etmlfttr. .o( ·----------~ 
lılr t... bir taraftan i!ıbUr taraaf Donenm;ya refakat eden h&V& huv-
--· "'lledw mı 'ba. i•I'• wu.maa wıa ---~ 1ıa luıı\tal' A Sam , Jik ekseriyetle katl olur. baY'ftk bfr tareffit'Yat;fuil lMenmek· lllefl lll'lıalllll• 

Bugün açıkça anl•film'ftır k1 aizin bl rdarbe ile İtalyan filosunun keme karan aldı 
ıtal Y----a-.--A "·- llln eder kuvvetlnl yanya dUfUrmek gibl katı ya ......... WY&a ..._., btr neUce vermi§Ur. lqtllaler bu ha· 
ten taarrus leln adetçe klfl dere- rek&tta lkl tayyyare k&ybetmlflerdlr. 
cede kuvvetll değlldi. Seçme kuv. Bunlarm da mürettebatı em olm&k· 
nt olarak timdi maneviyatı bosul l& beraber hayattadır. 
m•- olan ve Plndua a...&..1.-..ı. H&rblıı bldayetbıdaberl lhtiy&Ut 

- ....,. __ ,__, daVr&D&D ve h&k1I ol&r&k maharet ve 
ÇJrpman 2.5 bin ulterleri vardı. JnıneUnclen korktutu ıçtıı hunnl& 

Afyon liıhJaan aabık umum mil· 
dUrU Ali Sami ile idare mecU.ı reisi 
Ziya Taner bir mtlddet evvel adli
yeye verilmJflerdl. Bunlar hak· 
kında idari takibat yapılmamam 
hususunda ademi taldp ve meıa'l 
muhakeme ka:ran verilmJIUr. Arnavutlufun Draç ve Avlon.. brplqmaktan d&lml surette encu,e 

~ llmantan tııgWs hava kuvvet· edıuı ttalyan doııanmuı Uç a&ttıharp 
leri tan.tmdan tıamen tahrip e- pıımı, Ud lmıvazör, s deatro~r ve • Besteka ... r Hırantın dilmJltlr. Rlcat halilade buluıum' 21 deniz&ltı k&ybetmlfUr. 

bir orduya lqe UMtl olarak yan. Nep"edllen İD&illZ renıl teblltleri· aan'at yılı kutlanıyor 
yacü bÜ' halde değildir. ÇtınkQ Dl &'özden geçirerek &Dbyoruz ki ln· ı 7 iklncitetrln. udl ve beeteklr 

_A, Lı- ..ıı- bil ,_ mllt.. gtllz donanmumm KuolliiiDbı do- tt-- t ·-"·-- .. .ı-ı-cl norma1 w- ..,•nua 8 11".J, numen ile y&ptJtı muharebelerde .nınwtm l&ll& .,_,..._ .J&U•>4M 

hJI bir ltttr. Adriyatikte vulyet tna1Ua zayi&tmm bUAııçon lkl remi· dönUm. yılıdır. O gUn Takaimde 
mOttAıllklerin lelıJne olarak tama· den lbantUr. Bwı1&r da CaUpeo kru·' llfaJrajm lalonwıda değerli Uıtadm 
miyle deillmfltlr. vuörO ıı. bir torpido muhrlbldlr. Bu dönUm. yılı kutlulaııacaktır. Bu me-

Afrikada Sudan ne ıfa.bet1atan nkamıar bir defa d&ha mOtaıe& 1er- rulme memleketimizin tanDllllll 
a.rumda k1in Gallabat'm ıukutu dln• lüzum bır&kmJy&D bir bellpt bir """k uz ve söz 6atatıannm da 

ifade etmektedir. ,.... . 
Mkerl bakımdan ayııl derecede DoD&nma tayyarelertnln harekeU iftlralderi tem.in edildiği haber ve-
mUhlm olmam•kla beraber 'l'aran- neticealııde ttalyanlarm utr&dıtı a · rUmektedir. 
to uferiyle ayni ramana leadUf yl&t t&rtht Jutland denta muharebe· ---o---
etm5'tir. mnde Alman donanmalll"m maruz kal 

dıll zayl&tl& muk&yeae edlllr1e 'h· 
r&Dto Z&feriD!D ehem.mlyeU kol&yo& 
anlqdır. J'utland muh&rebeslnde Al· 
m&Dlar bir affıhaq semi.il, bir ımı· 
vuor ve 9 y&rdımıcı lmn zör k&ybet

Inailterenin Amerika 
ıefiri Lizbonda 

Li.ıbon, 15 (A.A.) - lngil
terenin Amerika Birleeik dev. 
letleri bttyU.k elçisi Lord Lot. 
hian, dün öğleden sonra tayya.. 
re ile LiJlbona gelmiftir. 

miflerdL 

Yeni Mısır Kabinesi 
KaJalıe, 15 (AA.) - Kral F&· 

Sinemalarda verilen 
Kızılay pullannı 

yırtınız 
Cemiyetimize yardım olmak U

zere vapUl' ve llinema lifelerlnden 
biletlerle beraber verilecek pulla· 
mruzm behemahal yırtılmaamı sa
yın hal.kmnzdan rica ederiz. 

y 
Sinemasında 

Güzel Tyrone Power 

Sevimli Sonia Hennie 
lluJdetem mizan .... -.ip -rmıa.• 
ve var)'ete w tusalul71e ..,ır

cUerbı chJerbıl ...... tınuı 

KARLAR 
ALTINDA 
Fransızca Sözlü 

gllzel filmde ,... 

BACK TOBACK 
Daıı.s'lnl da.Da ediyorlar. Sis de 
gldlnla ve bu eflencell ft llılf'eU 

allper fllm1 s6rQDOs. 

ll&vetea: FOKS JtJBNAL -
dtlll,a büerlerl. llqQD ... 1 .,. 

1 ..................... . 

Lord Lothian, hareketinden 
evvel, Lüıbonda otomobille Por
tekiz hiııldUnet merkezine gel. 
mit olan lngüterenin Madrit 
bC1yi1k elçiai Samuel Hoare ile 
mtıpverelerde bulunacaktrr. 

ruk, yeni kabinenin tepilJDl, sabık . 

nafi& ve mUnakaJlt nasın Bilse· _.••••••••••ili•••••••••••• 
ybı Sırn papya tevdi etmlftlr. 

Sovyetler Çine yardımı 
keanıedi 

....... 11 (&.A.) - Tua &jıuw 
hlldlrlyor: 

Unlted Preu &jum 1U ~ 
Defl'8tmlfUr: 

''Diplomatik mahalD J'&pon)'&DID 
Sovyet Ru.wy& lle UZ&lc farkta Dııtuz 

ınmt&Jralarmı &yırt.il " Çwıldq hO., 
kOmeUne yapılan yardlml&rm k&tedU. 
mealnl J.ca.betUren bir ltut.f& Yrdıfmı 
bOdlrmektedlr." 

Tu &jalm bu b&vad!D b&ldk&te 
mutabık olmadJl'ml beyan& maun. 
aur. 

Çekirdeksiz üzüm ihraç 
fiyatı tesbit edildi 

lzmir, 15 (A.A.).-:: ~ 
meyva ihraca.tçılar ~lıği idare 
heyeti dün yaptığı bır _toplan. 
tıda çekirdeksiS kunı ilzilnıie. 
rin ihraç fiyatlarmı. aşağıdaki 
şekilde tadilen tesbıt eylemittir: 

7 numara 23 kuruş, 8 numa.. 
ra 26 kunıl, 9 numara 30 ku
rut. 10 numara 35 kurut. ıı 
mara 40 kurUf. 

;I 

Bugün S Ü M E R Sinemaunda 

Paris Delilikleri 
ırraıws ıumJDde: Dt1Dkll PARlS." Harpten evvelki PARUI- GUla 

ve Dana eden P AIU8'1 görecekalnlz. . 
Bat RoDerae: lleflaur RAY \'J:NTURA. ve arkadaflan CAZ1"llm "lf_lbt:ldle 

MONA GOY A - COCO ASLAN 
P&rist» çevrilen w ltrallrıden 3 Hafta evvel lkm&l edilen bu mtıateaa. 

fJlml cörtınOZ. BU&11n 1&at ı ye 2.38 da teulllUı matbaeler. 

cblmı ve bir çok heWlel'e hUcum· Gece &1anlarmDl en bllyQkledn· -----------
la.r yapıldıfmı blldbmektedlr. den blrl de IAypzigbl ıarimda n ....... 1aa 11.......,_...ı BALALAYKA 20 dakika stıren lma bir taar • LeWJ& bl$ petrol ~-· NO,IJOll 
1'U eeıwmıda eeJırin mekelılnde ne kaf'll Japdımftır. BlrtWıt ar • Jl&lacua olup JIU'&1& ~vrtlmellne 
hedetıere ve keza BerlJııbı 81edl- dJndan hOcaalar, ild uat 8'lımtlf = =~uıı=:: ~ve~~ 
her prma, Potadaın mmtaır•amda ve büyük )'Ulln1ar Ç1kDUltlr. atı ....ı ıo da ı.11am•k aureuıe Ka· 
demlryolu ilt!lalıt hattma ve Gri- Köln, HanOTre ,.. Gel8enldıaben. drJcöT KoltukçuJ&r IOIDde blrlllcl •cık 
n...ad'a pıea tevzi ilasyonuna deki mtlbJm petrol tufiYehuleleri- artmmul. ,apdac&k, muhammen kır 
b S ıtar 11Mıir4l1t. BuJutıar. bu '8 de muvffa.ki1etJI taarrmiar ya. ıaetlD yQsda Ti iDi ""''"'•dıtı takdirde 

twralarm netlcelerinl sörmek pılnqtır. K&ln'de Odlm1aıı bt11tlk ='9'° ~ :::',: ::: = 
tmJrtlP"' ,aot1ara vermemJttir. Fa- 1Ull'llllar ao ldlometa .-aıtıa11U.uttt11m1Uıımı ..... . ı1s n&n o1aaar. 
bt IJelllher pımda bilyflk infi • giS.illil)'WC!a. (MCNI) 

MELEK Sinemasında 
'f 

EŞSiZ BiR MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDiYOR 
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ICO(,A YU/U-Fl 1 Miınlf atorac~.[ar .. lo:inyada olup bıtenler: • ~-. 
Yazan: ISKENDERJ.SfRT~~.J Ankaradan dondu Asalet ve servetin kıymelı nedır? 

-63-
ıngiltereden getırllecek mallar için 

kar nisbeti tayin olundu 
Asalete, servete, betikte kazanılan paraya 

--.\yakta duran Yak~ıldı Ne.. 
diın Bey herkesten önce bu gi.\-
rUit!inilıı sdoebini anlamJŞtı: 

- Katrancı boğuluyordu ... 
''Pes,, dedi. İkisi de çözülüp a. 
Yağa kalktılar. 

Bu sırada halk arasından: 
- Y aJJasm Adalı Halil.. 
Sesleri yük~liyordu. 
Danış Efendi çadmn öntına 

geldi: 
. - Yaşasın pohlfvanlarmıız, 

dıyelim, arkadaşlar! DUndenberl 
her ikisinin de ne büyük bir 
~ukavemetle güreşe de\·a.m et. 
tiklerini görliyoruz. Haydi, hep 
birden tekrarlayalnn: Yapam 
pehlivanlarımız! 

BütUn seyirciler bir &ğıııdan 
bağırır gibi, aynı eözlerl tek ... 
rarladılar. 

İkiye ajTllmı§ olan seyirciler 
arasında birçok dedikodular dö. 
nüvordu. Faltat, bunfara kıy. 
ınet veren yoktu. Herşey göUS
nUnde geciyordu. 

Şimdi .Acah FaliJ ~Iip vazi. 
yette bulunuyordu. B~ı alahil~ 
mesi için KÔca Yusufla güreş -
me.si 15.znr.dı. Güreşleri idare 
eden zat yüksek sesile ilan edi. 
yordu: 

- ;Koca Yusuf .. Ada.lt Halil 
meydana <;tksmJar. 

Koca. Yusuf sırtındaki hav~ 
luy-.ı atarak derhal meydana 
koştu. Fakat, Adalı Hali!, 
rne;..-dı:ının iblr kenarına rr 1·ile
rek: 

- Muhterem sevirciler! ıiooi. 
Ratrıı.ncı ile tam ·bir snat 17ii. 
:e~tım. Bu r.etin güres üze =·ıe. 
ıkı J?ündiir dinlenmiş olan ho
ca Yusufla güreşmek i8tenı ""'· 
Bu isi varma bıra.kırea.nız, gü -
reşe hazırını. 

Hakem heyeti k18a bir konuş 
ınadan sonra halka fU kara.nnı 
bildfrdJ: 

- Gür~te dinlenmek ve bek. 
lemr"< içjn bir kaide yoktur. 
dnJı Halil. 008 dakikaya. ka... 

dat .~foca ~usuna tutuşmadığı 
~!. ·• Je hukmen mağlftp aayı. 

ancak Koca Yu.aufla g1lreşebi. 
lir. 

tı. 
Demekten kendini ala.mamıg.. 

ve İngiliz kraliçelerinin ünvanlarım. dair "' 
Sınıfsız, rütbesiz bir cemi- lar, sebepler vardn'. Ancak 

yet olduğumuz için çok şükür sonwıda be.r .cıe şekille olursa 
~et ve zenginliği bir üstün. olsun, asalet .zahmetslzoe ka,.;a
luıt olarak knbul etmiyoruz. nıla.n bir payedir. 

GUre, başlaml§tı. 
Nedim Beyin: 
- Balık&ıirli Halil, KUçük 

Yusuftan kaç okka. fazladır? 
Sualine, şeyh efendinin kAh-

yaaı yavaşça cevap veriyordu: 
- Yedi okka ..• 
- Epeyce bir fark . 
- Merak etmeyin, kuvvetce 

denktirler. Ha.ttA Küçük YU8Uf 
ondan daha ceviktir. 

Mabeyin k!tihf Servet Bey 
çoktanberi Küçük Yusufun giL 
reşlni seyretmemi~. Yusuf 
hıısmı ile tutuştuğu za ma.n, 
Servet Bey, yanında oturan Ne. 
dim Beye döndü: 

- Maça.llah, nazar değmesin 
ama. ben görmeyelidenberi YU
su.f fevkalade değişmiş.. ilerle
miş. 

- Evet, beyefendi! Küçük 
Yusufun üstüne orta pehlivan 
yoktur desem yalan söylemPmiş 
olurum. 

-- Ç'.ok iyi... çok iyi .. BugUn 
biltün orta başlar bumda.. Her 
kes kendini göstersin. 

On yedi dakika bile geçme. 
mişti. 

Balıkesirli Halilin birdenbire 
sırtı yere geliverdi. Küçük Yu. 
sııf çekirge sliratile yerden fır. 
ladı .• Ön safta kendisini alkış
la.yan misafirleri eliyle, güle. 
rek selAmladr. 
Şeyh e!endi: 
- Pek çabuk oldu, değil mi? 
DiyErek, ha.yreUe etrafıııa 

bakmırken, Balıkesirli Halil bf. 
le, nasıl indiğini hilfi anlava. 
madrğı bir darbenin sersemliği
~e bastığı yeri görmeden, aya. • 
gı bir ~a takılrp dilsmi.iş ve 
çocukların alaycı gülüşlerile 
karşılaşarak mahcup olmuştu. 

Küçük Yusuf bir heykel gibi 
ayakta hareketsiz duruyordu. 

- Haniya, kfm gelecek şim _ 
di? 

Hakem, arkn.daki pehlivanlar 
Mdrrmda Myıınmuş beklfycn 
Çorlulu Salibi çağırdı. 

Salih oldukç:t çaJımlı, mağ. 
rur 'bf r pe'hlıvnndr. 

An.karaya gönderilmiş olan 
mani.fa.turnc.ılar heyeU, şelırL 
mize dönmU.ştUr. Birlik reisi 
Re:nz.ı, Nr muharrhimi:ie de
m~tir ki: 
"- Ankara bil1ıa9€c. 7enf 

g'JtirJlecek ma.n.i! tura ~ynsı 
üzerinde Ticaret Ve!;A lcti ile 
temaslarda buJWkiuk. Vekalet 
İngil~reden istenildiği kada; 
mal getirilebileoemni tekrar 
teyit etm.IÇ..ir. 

Jtalyaya ihracat fekli 
, konuşulacak 
Balık, yumurta, Nohut ve de. 

ri ihracatçıları. önümil.zcleld 
haftıının ilk Uç güniinde, mm. 
taka ticaret müdürlü~nde top
lanarak ltıılyan • Yunan har. 
b;ndenlx:ı: hususi ~ekill~r a.r
zetmeğe başlayan !talyaya ih
racat mevzuu etrafında görü~ 
ceklerdir. 

Şimdiki halde. bu mallarm 
mevzuubahJııı memlekete ihracı 
durmuş gibidir. 

--~--
inhisar idaresinin 
varidatı artıyor 

İnhilarlar idaresinin mayıs 940 
gayca1nde sona eren 1939 - 40 ma
lt &ene zarfındaki muamelllm& 
da.ir ihzari rakamlar tesblt edilmiş
tir. Bu mal~mata nazaran idarenin 
muamelı\tmda bir kaç eenedenbe· 
ri görlllmekte olan inkişaf bu ma
ıı aene zarrında da devam etm~ 
tir. tdarantn ~nft varidatı 45 mil
yon lira olup bundan tayya:re ree-
mi ve hu.uııl idare aidatı tenzil .. 
dildikten sonra h8.7.ineye 43.9 mil
yon lira devredllıniştfr. Bir sene 
evvel ıatl varidat ancak 42,4 mil· 
yon lira, hulne hisseel 1.se 41.4 
milyon 1irn. idi. 

Kinin kutulannı satan 
y kalandı 

Yeni getiriıecek mallar fc;.in 
velttı.let, birinci ellere ylfade 2, 
ikinci eJl~·e ..ı.. yil.r.de 6 ki\r ka.· 
bul etm.i~tr. Üçtinıcü el elan pe.. 
rakendecllere ait kfır hif.ıeeierin! 
te~bit ı~. fiyat murakabe ko. 
miı'yon!nrma aittir. İstanbul 
fiyat murakabe komiavonunun 
da. pazartesi gUnkU l<:timamda 
bu işle meşgul olacağını zan.. 
nediyoruz.,, 

33 bin liralık da va 
Adliye mntemetliklerinde bu· 

l~ndukla.;ı sırada. 33 küsur bin 
lırayı. zı~etlerıne geçirerek 
bırincı agır ce7.a. mahkemesine 
verilen, mutemed Asnn, Em.in, 

Necmi, T-evfik, Fennt, Ra:::mıı,, 
Şerif, ve İsmailin muhakernele 
ri son safhasına. gelntl§, ve d~ 
miiddeiumumt iddianaı:p.esini ser 
detmiştir. 

M?ddeiumumt Emin, Necmi, 
Tevfık, Asım ve Fennt hakkın. 
da ceza, di~rleri hakkında da 
beraet istemiştir. Duruşma ka 
rar ic:in kaJmıştrr. • 

Ham kauçuk geldi 
Piyaııaya yeniden ham kau

çuk çıkanlmıştrr. Kauçuk itha. 
Iü.tı devam edecektir. 

Sinema ve Tiyatrolar 

Sehir T İyatrosu 
Tepeba§ı Dram kwnmda. 
Ak§am 20.30 da: AYAK 

TAKiMi ARABIND& 

htlklll C'adde6lnc!e Komed.l Kwumc!aı 
Gündü• 14 de: ~ak Oyunu. Akeam 

20.SO cb DADI 

Fa!tat asalet ve zenginliğin in... Buna mukabil servet bir işi, 
~na ne gibi avantajlar verdiğL devamlı bir çalışmayı ifade e. 
ııı uınumi olarak ve tarih sU7.- eler. Para zahmetsizce kaMnılaıı 
ı;tcirıd~n ge--~rerek tahlil e<ler. bir vnrlık değil, çalı m.a ve 
sek bu ik~ hususiyetin halk a. kabiliyet mahsulUdilr. Burada 
rasında sebepsiz bir üstünlük asalet ile servet arasına bir 
vesilesi te§kil etmİ§ olduğunu fark görUIUyorsa. da. n"Juıyet 
görürüz.. her ikisi de halk tnrafınd d i. 

Evvela zenginliği ele nlalnn: ma aranılan ve takdır 1i e 
Zenginlik insanda bir meziyet meziyetler olmakla birle · .. er 
olarak kabul olunuyor. Buna Asalet rütbesini hnk < t c; 
belki itiraz edecekler çoktur! olanlar, hemen da.ima., 10.aer . 
Fakat maatteessüf, bilhassa. as- gayretli, cesaretli ve a ı 
rnnızda bu gibi su götiirmez kimselerdir. Zenginliği 1 n in 
~akikatıer önünde boyun eğme- etmfa olanlar ise y-0rulmadan 
laznndrr. çalışmak, her tlirlil menU alt.. 

Rubiyatçılardan Enıest F.skB etmek kudre4-Jne, medeni cesa • 
tein fena sarfolunan bir serve. retine maliktirler. 
tin daima fena neticeler tevlit Halka gelince: ha.Ik bu asa -
e~tiğini söylüyor ve paranın Jetin, zenginliğin nesilden nesle 
bilyUk kuvvet olduğunu kabul geçen bir meziyet, Irsi bir rüt.. 
etmiyordu. Şopenhaver ise pa. _ be olduğunu zanneder. 
ranın yegane halb vasıtası ol- Halbuki asalet ve aen-ettn 
du~ iddiasmda bulunuyor ve hakiki kıymeti nedir? 
beşıkt.e hazır bulu.nan servet ile Esalc.t belki birinci el için, 
alın teri sarfolunarak kazanılan yani rütbeyi hak eden kimse i. 
para asında bir fark görmü- cin bir ~ vesllesi te kil .... 
yordu. der; ve bu haklı bir §eJ'ef, kL 
Şopenhavere göre, beşikte ha. zanıJmısı bir Unvan da ols.ıbilir: •• 

zır bulunan para i\ci kere avan- Bu gibi kimselerin değ~rine ı .. 
~~dır, ÇÜDkU böyle bir paraya nanmak, yaptıkları işe hürmet 

ıp olan kimse g""'im fm'·ı:- etmek domz olur .. Fakat bu a-
lan dil iinın ~ı. ~ ş iYe<ıeğinden dehası saletin irst olmrumı.a. lhiç bir 
rahatça çalı~ır ve olgun e!erler makul sebep yoktur. Kahraman. 
ver~rek bt;şeriyete karşı olan cesur, fedakar ve sadık olduğu 
vazife Yenne getirilir için bir asalet rütbesi alan her 

Para insanı kanatı~n altma. hangi bir kim.senin beş alt! 
alan. e!l kuvvetli hamidir. Bu göbek aşağı kilçUk torunu pek. 
hlmmın daha beşikten i§e baş- ala karaktersiz, alcak bir ser. 
1!W1i olması herhalde arzu edi.. seri ola:bilir .. Tarih bunun mi. 
~r. Servet sayesinde idari sa- sallerile doludur ..• Şu halde a· 
~~a muvaffak olmak bir çok salet irsiyetle nıuv zi gider di. :unaseruer tesis etmek, hi- yemeyiz. .. 
~ye 0 unmak, itibar görmek . Sen·ete gelince· r~gin b'r 

milmkündilr. Parası olanlar ınsanı takdir etmek ! · mı .• An-
R • R hem hakiki hem de mecazi ma- cak bu servetini bir c ' \ c 

a~lt ıza Tiyatrosu nas.rnda krediye sahip olurlar. meşru yollarda i lcv n bır ~ 
İzdıvaç meselesine gelince, yine ile kazanmış ise.. B ' lda.n ~n -

~cıo .. : 1f::.., = servet asil bir elin uzanr.1asmı tıka.l eden servet. teVP.rli! olu -
''Kazım Şirketi" nde odacılrk mda: l'7 :tıdnctteerın ınilmkiln kılar.. nan büyilk miraslar ı.ı<ıyeslnde 

yapan Saffet, bir demiryolu iııŞll Akeamr: <:&enı OpllnUz) Asalete gelince: Asalet umu. zenginler sıra.sın t?'irenlerc na_ 
at mmtakasma gönderıleoek o- mi~ett~ lbir askeri ka• ramanlık sıl krvmct "ermeli? 
lan binlerce kutu kinini bir gün B l n?ticeaınde, veya zamanın hU.. Zahrnctsiz.ce paraya. rahin ol. 
depodan çıkararak 760 lire.ya eyoğ u Halk Sineması k~mdarm.a. kralına ya01la.n bir mak, daha besilrte iken mfıv0 _ 

Sali}lin omuzları düşüle, fa.
kat bazuları nuo.rı d;kkati cet 
bedecek kadar şitıkin ve bilek. 
leri çok knlmdı. (Devamı tınr) 

satm~. dün adliyece tevki! olun 811~~ 8 nım htnlM: ı - Lom hızrnet sonunda kazanilm1s bir ner sımfına dahil b ılunmak 
Hardl İt Arı3or, ! - Elmas Rırst1'.lıın rUtbe idi Tnb'l --:. muntur. s - K111"Dundan 'Yılmryan Slhıırı. · ı asil Unvanmı ve böyle kolayca. ka.zs!\!1 n Ut\· 

B '" dal•ika geçti, beş dakika 
aa ~oca Yusu!un ısrarile bek. 
Jen~ı . On dakika sonra, Adalr 
HaM, l<urddereliyi yarmı saat. 
...e vel'erek ikl gUn dinlenmeğe 
"rı'dt bulınU§ o'<ın Koca Yusu. 
f~.n karı,ısına çıkmak resaretini 
gösteremediği için, b~ mtikR... 
f~t .olan on beş altm herkeein 
goz;t önünde Koca Yusufa veril
rn!ştı. 

k 
I<oca Yusuf hediyesini altr. 

en: 
1
---~~~------~~~=~~~~~~k~a~z~a~n~m~a~k~i~ç~~~d!a~~lb~~~~k~J~~~~ ~~z r~~~ 

Küçük hi aye . eı·r gece z·yaretı• L ~~":~~~~~~~e:ı:ı~:.etbu. ___________ _._.. Çilnkil böyle beşikte ke.r.am!. 
mış olan parn.Inrm, mirasın hiç 

.zünde şaşkınlıkla k:ırTŞTk bir ile Anadolu hastanelerinden bi de milsbet tesirleri olmadığı Ye 
ızdırap vardı: rine gitti:n. Yll.{;mnaktan b.rıc: et.tiğinA hikaye dostum, dedi. babanın alnının teriyle kaun

- Bizi ayıran Mu_,.,., .. mıü.ır?. mı~tun. Burada, genç bir dok_ İ§te hü.l~ sevdiğim, nefret ede. .mış olduğu paralan, ~ocukları. 
-:- Yahu, ten buraya para al. 

~aga ~edim.. GUn'Jfjl11eğe gel 
ıın. Bı.tgUn güreşmeden Jdsbe. 

tlnıf. <'Ikaracak mıyım~ 
. Dı:ve söy!endiyae de k&l"flsma 

hıç kimse çıkmadığı f~tn, ca.nı 
sıkılarak giyinmeğe mecbur ol. 
nıu~. 

,.. .!\thbeyfn katibi Servet Bey, 
vardak gü~lerinde de Koca 
YUsufun karşısma Ku:rdderell. 
den başka kimse çıkamadığnu 
görünce: 

- Senin yerin artık Avnıpa· 
dı1:r. Yusuf! Hemen tstanb11l:ı 
g der ~itmez hazırlan! Sonba. 
harda vola çrkaca.ksın 1 

h T.>edJ. Artık, Yusuf da - bll. 
b~ssa o ~Un - kendi kıymetini 
•raz daha anla.mıtııtL 

be-:- Yaş ilerlemeden gidelim, 
Yinı ! gidelim ... 

d" biye cevap verdi. Ve giyin.. 
d ıkten sonra, Reyh efendinin ça
It 'lrrna gidip oturdu. Servet Bey, 
. OCa Yuımfu yanından ayırmak 
18teıniyoırdu. . .. . 
l{OC!JK YUcroF DA :MEYDAN 

<r.ruYOR! 

Korkak adımlarla oda.ya gL 
ren genflj kadın, benim varlığı· 
ma ehemmiyet vermeden, uzun 
uzun arkadaşımı silrıdU. Sonra, 
bUyilk, P.11 gôr.lerin i acı ile kı • 
sarak mmldandı: 

- Kocam her §eyi blliyor .. 
Hımsfni, senin uka.daşın a.rJaL 
tı. ·seninle tberaberken, beni de. 
li gibi sevdiğini söyllycn adam, 
ytlVa.sint kurmak için kendisin • 
den yardım bekliyen arkadaşı • 
nı. kendi evinde aldatmağa ça. 
Iışan aziz dostun .. Murat! ... 

Hayretle Feride baktım. füış. 
an korkunç bfr hiddetle çatıl· 
mtştı. Soğuk bir sesle: 

- Buraya neden geldin., de. 
di; bütün bu yalanlara ne ıu. 
zum vardı. Sana inantlığım gün.. 
lerin inkic:an yetmiyor mu? .. 
!Kerdi günahlarm için. temiz 
bir adamı lekelemekten ut:ın
mıvor musun? .. 

İsyanla kıvranan kadm, bil. 
yük bir gayretle kon~stu: 

- Dikk~t et Fent... Bana 
hürmet etmek mecburiyetind& 
'in. Bugün kar§mda, kocasm
dan ba.<ııka erkek truıımama.ğa 
yemin ~den bir a.nDf! var. Mu. 

1 
o. gUn ''B'u'yilk Orta,, gti ,_ k i"i k reş. rat, yuyıımı 'IJUJ•aw -:t n oca-

etıne La§anıyordu. mın arkadR;t oldu"'1nu, koca. 
Bunıann başında Küçük Yu. mı mektepten tanıdığını sövli. 

~· Balıkesirli Halil, Ç.,nakka. yerele frimi:ı:e sokuldu. Halbuki 
ı· 1 Mehmet, Çorlulu Salih peh- kocam Ge ıatıı.~arayda okmna;k 
~=a~ar vardı. Bunlardan baş. de~il. k:ı~n:ımrla.n bile girmemiş. 
k dort beş pehlivan dnlıa bu Temiz kalnli kocama itimat teL 
()~~drı. güreş yapacaktı. İlk kin etti. Zavallı adam. bu ivi 

arka.dal'! hat.rrlıyamadığl kin 
ıı ~al~JüçU. "k Yusutıa. Bahkesir. kendi kendini tenkit ediyordu. 

Ona. bu akak adıı.mm yalan 
CUreşi yapılncaktr. sövledi<Yini · na!!Il anlatrrdım. 

1 liakenı, pehlh•anlan isimleri. Aylal"C'.a mtırap içinde ya.ta· 
e ('ağırdr. dım. Bir gUn korktuium fel!-
rıa kli~U1r Yusufla Halfl meyda- ket kıı.~mıt dikildi. Mnrat. 

çıktılar. bir gece i~in kendisinin olma,;.. 
SU!Bnhkesirli Hnlil, Küçük Yu. sam yuva.mı yıkacağını söyle~ 
~~ tıi~tt"' da ha. cüsseli. d'tlıa ~i. Beni senden ayrrdıft uman 
ı>eh.ıf11 şlı görüJUyordu. Hntt!, ısynn ~deme:z-dim. Çünkü 8!\na 
~~1:r-~~l'lla.r n;e.ydana ~ikmca., yalan SÖ) lemfftlm. Fa.kat bu-

r."ei'den hırı: ...,.,n -.. ,.,..,, yf ' y s.. ........u6 .,nı var; a.nıııe. m ... 
- llhtı, BalrkHrirli Halfl ı P'eridtn hiddeti ~lştt. Yü. 

- Eve+- Seni nuıl tanıdığı_ tvr beni deli gibi sevdi. Nııri. rek, ıztrra.p çekexek sevdiğim nm, torunlannm serse."iltlrte 
mı biliyorsun. Tedssi edildiğin nin öldiiğünU duymuştum. Be. kadın. Hfüfi. ne kadar gW.el... yedikleri muhakkak olan :bir 
hutanede hastabakTCT idim. ni ölen kocasmın derdi ile hns.. !11~ gece bende misafir kalman: bakikn.ttir. 
Benimle evlenmek istedin. Biri. talanmış genç hlr dul di ·e tanı- ıs~yo_rum. Sana ihtiyacım var. Şu halde mirası zararlı ok -
birimizi seviyorduk. Se.ıi haki- yordu. Beni manen de tedavi Çtinkü. kadın doğru söyledi. Sa.- r:ık tavsif edebiliriz. Zengin LJ 

katen seviyordum. Böyle oldu. edeceğine ına.ndığınr söyledi. b~hleyın, bir ev plAnı icin be. dam bir enerji \e Y.Ckfıya mallk 
ğu halde seni reddettim. Sen Evlendik. Bir cocuğumuz doğ. nımle konuşmak isteyen, doktor olan kimsedir. Memleket için 
ısrar ettin. Bir gUn senin evin. du. Mes'ut bir sevin~lc dolu i. Muzaffer isminde bir adama kaz nctır. Onun oğlunda da. sry· 
de fdik. Sen !.!arhoştun. O gece dhn. Her §eYi. hattfı seni bile randevu vermiştim. nı fikri meziyetieri aramak lıL 
senin oldum. Ertesi giinU ben • unutmuştum. • • • zmıgelir .. Onun da. memleket i-
den af isteyen bir halin vardı. tstanhula geldik. Bu sırada Hi7.tnetçi, doktor Muzaffer çin faydalı bir unsur ohnaa 
Hemen evleneceğimizi söyledin. Murr.t tekrnr k&'6nna çıktı Beyle kansınm geldiğini ba:oor beklenir .. F kıı..t daha beşilde 
Ben mcs'uttum. Korktuğum iti- Binbir yalanla kocama ookuldu' verdiği Y..aman, Feridin titredi.. iken zahmetsizce kazanılan 11er

rafa. lüzum kalmamıı;;tr. Vic. Çocuğuma kendisini sevdirdi: ğinl gördüm. BUtUn sar. vet, istikbalin istidadmı bir 
dan azabnnı. seni mes'ut et. ve bir gUn, kendisinin 91rnaZ: sm~ıs1 bundan ibaret kaldı. Mi- dejenere yapar ... 
ınekle unutaca.ğnnı dil.~Jııi.iyor - ı:ıam ~v~ı yıkacağını söyledi. satırlerini nezaket ve samimi. Netice olarak binıey söyle
dum. Yuvamızı hazırlıyorduk. Kendisını fahkirle kovdum. yetıe karşıladı. Kadını hiç tanı. mek ıazım gelirse, ırsi as!l.let 'e 
Bu atrada. Muradı eve g~tiroln. DUn akşam kocam eve bitkin ~vor gibiydi. Salona yerleştik. mnginliiin kıvmetfnl sıfır ile 
Mektep arkadaşındı. İyi bir in- g~ld~. Bana bakarken titrediği- ktor, miltmrııdl ·en karısı İl" mUsııvi tutmak Jft.mn geldiğim 
5aJ14 benziyordu. nı h~sscttim. Çocuğunu bile öp. Feridin harel'etlerini tetkik sövlivebilirim. Kıvmctin ~ıela 

Bir ak5am ... Sen henüz gel. medi. Y<ımekten sonra, yilzlime ~~·ordu. I\n.nsmı sevdiği mu.. ö1cUlmesı 18.zımgclir, yok!a ba. 
nı.emh:tin. B!z Muratla b~çede bakmadan konu§tu: ~ kaktı. İztrr T.>tan morarmış badan kalma parn veva Unvnn 
idik. Kaprcı bir adamın beni . "- Yeni yapacağımız ov i. bı~ hali vardı. Ge.'llş alnf. te- insanın krvmctini yUkselU>-mez •. 
görmek istediğini söyledi. Bak. çın, Murat Bey bir mlihendis ~.12 ~zü, ÇO"t1k h:ı.kıslı mavi tNGtL!Z KRALLARINA 
tım. Altı ~ne evvel, çocuk de- tavsiye etti. Yarın akıı"'m ~- gozlerue merd bit" crkeğ<> ben.. VERİLEN ISl!rI.Ji.Aı 

· be · U'-' ~ zi~·or fo. necek bir yaşta. iken, benı sev· ra r gıdellm. Onun çocukluk Tarih boyunca !nclliz kral 
diğini söyliyen ve mahvettik. arkadaşı imiş.,, l{a~~ geldiğı zamandan ve kraliçelerine verile::ı isimleri 
ten sonr1t ortadan yok olan a. Mahvolmuştum . .Murat faa- çok qtiır.eldi. hi ela gözlerinde tetkik etmek hiç de fayd::ısız 
damdı. Korktum. Hemen gitme. Hyete geçmişti. Bu mühendisin ~~~r bir laknydl parlryordu. değildir. 
~ini söyledim. Senin ı;engin bir sen olduğuna emindim. Heınen kara ları nen""'1 STl"ic:tL Ynlrnsı Norman'ların şefi olarak ta. 
mcıan oldu~nu ö!?renmi~i. Pa.· sana gelmeği düsUndUın. Sen ap:ılı sivn11 elbi~"si icinde da - nılan birinci Givon'dan eonra 
ra istiyordu. Ne yapacağımı Nuri kadıır alrP.k olrunazdm"" ~a ınce. flııha uzun g-özükilyor. a-elenler: İJ1l?ili2'1erin kral v 
~aşırdrğım bir sırada, Muradın I<:ıdmın sesi kıı:ıtlmrştı. Cok t!· ~eli idi. Buraı:ımr Yeni Norman'lann dUkü,. fmn i al _ 
sesini duydum. Beni çağırıyor. ıztırap çektiği muhakkaktı. Zor gölınUş gibi etrafı sUzilvordu. dılnr. 1171 de İrland., fetholun-
du. Yiirlinde garin bir giilüş l:ı devanı etti: • Doktor güçlükle konuŞtu: dukta.n sonra bı.ına. "!randa b&-
vamr. Her ~yi duyduğunu his- - Sa.na yavlarıyorum Ferit. - Affedin Ferit Bey. Sizi bu kimi,. cümlesi de ilave ol ırtdu. 
settim: Bu ak~n:t sen! yeni yapacağı_ ~~ce rahatsı:r. etmek istemez- IngiUz k:r-alla.rı arn~ • de Ik 
. - Selma Hanım, dedi. İşte mıı ev ıçın r.ıyare.t edeceğiz ım ama .. Ancak vaktim olu. olarak bir Fransız to r •1ı is 

817.e lhım olan para. Siz bana l~tedic:rin gibi haıeket etınekt~ Yor. Ben bir ev yaptırmak isti- mini taşıyan Jan ~a.,t,.,.' - r. 
sonra ver0 !"8iniz. ser~t.-;in:_!aln.rz sana. doğru_ Yoruın da ... Onun planını &ize Kendisine zanı.anmdn: 'I "ite. 

&r.del•dfm Fakat ne yamı- yu söyledıgıme ınanmanı ve an- Yaptı:nnağı dil.şilndUm. Sonra ı'e kralı, İrlanda bakimi, Nor -
bilimim. Mu;at hendon hu na- re olcluğumu tınutmamanı rica Murat Bey, siz.inle (lOel.lkluk mandiya. ve Aldten dli1rtl. .Aııju 
rayı hi~~ir za.mım rumak iste. ederim. ar~adaeı oldu_~nu a.nlatmnıtı. ıkontu .. ,, deniımekt.e fdi. 
medi. Hayır .. onun istedi~ oa- ııdm. kendi kendine ikranı ~ız bir arkad o:m çocukluk ar_ Bu ynlranki ünvı.mlara t 
ra ı:J.eği!, bendim. Reddettim. ettiği koltuktan yavaş<;a kalktı .(ach.~ı ile de tanrsmak.... olarak "FraMa kralı,, 
N~t ıceyı biliVOT1M1. Bin bir en. Geldiği gibi, iri ela gözleri ~ ~ Do'ttor söyliyeceğini §SŞn"I· ilave e&n "OçUncü F.dvc.rd' 
tr·lnı ıle hiı;f ayrrdı. trrapt"n kısılmış olarak U'3a.k. yordu. Ferit temiz bir sanrlmi. 1420 deki Troyes m.e::~& 

EP 'Mnim ir.fn bUvilk bir dar. Ja~tı. yetıe. doktorun titreyen ııt0.. e!ndeu aoll~ B · d 
be o1du. Hl'!8t:alannrm. F.tSki Ferit bJtkin bir haldeydi: ~.:yadırgamıyor eibi ı:filUm. "H m, .AI!'ft rn frı Y 
dokto:rlarnnehln birlnfn VRn:lıınıı _ f ~(' ı'lM'll"lf'1'denhG.ri ~ gilterc .kralı, Fren Q 

(~, ~ t._ifir) (l~Nt'n ~ i oc 
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Türk ukı hakkında bir tetkik ',-:eaır.=f:ffi s ANT A ıııı!!!!!!!l!m 
. . . . . . . . . HiiHerkes, bilhassa çocu~la~ tar~lından alınması~ 

(B04 tarafı ıB ı, <. de). \ kır hürnyctı a?1~.esıdir. iihgayet kolay ve müessır bır mustahzardır. n:1 
tlfdt'nln 1939 da çıkan: (L'!<;mpıre * '' • . :m :::: 

"h ·~ ·-de.s Steppes, bozkırların tiı3tünlü- Bu tetkike ru ayet verirken, o- !!i! i!i! 
ğü) isminde 650 büyük sayfadan kuyanlarm aklına şöyle bir düşün- ı:S:i BARSAK ifü 
:.ı...--et ve ben, ce pek uzun v~ de- ce gelebilir: (Acaba asri silahlar :fü :::: 
M.ltlı.l" , ' t ' ' •• • • • ••• 

vamlıbirça.lışmamahsulıi olan bir Türkün. bu . ;ıtıi cesaretini hiçe in-l!ii! mi 
kitabı vardır. Burada zikri gf'çen dirmed~ .mı. Veya, hiç olmazsa. ı::~: SOLUCANLARINA m: 
ka.ynakların bolluğuna ve isimleri- kıymetim azaltmadı nu?) m: am 
nin im.18.sr hakkında 'bile ince tet- Bu hususta, size Fransızların ıı···· :m 
kiklere bakılırsa, eserin öyle bir sözünii dinl~medikleri için şlındi. ı . kartı ga~·et t:eslrlidir. Barsak s~l.u~o.nnm büyllklerde ve kliçii!:~ sm 
iki senede meydana getirilemiye _ her halde pışman oldukları, eskı • ıerde sı>beb olacağı tehlikeler gozönüne alınarak ııoluc.an hastalık 5::: 
ccğine hükmolunur. Fransız umuıni erkanı harl>iye re- , •• • Jarında bunu kullanmaıan fayda.bdu ei~ 

(Hftkim ırklar, cmperial (yani isleri general Veygand'm (Fransız jüf: H eld.ml€'rimlze \'e halkrmua tavsiye edilen bu müst:ıbzar her ;;:; 
imparatorluk kunnağa muktediı ordusunun tarihi) isimli eserini, ifü eczanede bulwıur. Kutusu 25 lm~tur. iiü 
olan) milletler çok azdır Tiirkler· 25 mart 938 tarihli (Le T cmp) ga-1::::_.,.•r:·!W!~::::::::c--.. - ...... _ .... ~·~·-·~=HHH 0·::ii!!:!!Bi:... . ' t . d . . ::::····-.. ::.:::;:;r;····::-·-===· .. -=:=::•:::.. .:ı:9l ••• ;:::::::::. ••• .._. le lıiogollar, Romalılar gib:, i;tr bu ıw <'sın e tahlil etmış olan J. Ber- .. .. :mı: ........... •••• ••••••••= ••• =.:ı .. ::=:-:=. .............. : ·· .... 
emıf milletlerdendirler. (-..n. 28).. taut'nun yazısından biv parçayı -

Miladın 581 inci Rcnesindc, bir naklcdPrek bu yazıyı bitireceğim: lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Çin tan1ıçisi, Tu-Kiuclcı· (y:ıni .<Çüıır.u, f,'P5it çeşit l'iiliıhlııra, il· 
Türkler) i ta'l:sıf ederken şöyle mın \'C ~anaUarm bu hııı;ns•3]<i tP,· 
yazmnı: (Onlar, bir muharebe.~e rakldlt•riııe rağmen, her ıaP1v1 ,.c 
ölmeyi şeref sayarl:ır, yatakta ol- yalnız, erin kıymetidir ki. c·n cıo· 
mek onlarca. ayıptır. (sa. 132). nunda, harbin filubeti üzerin<' nıii-

J _ es~ir olur. General, hilh:ı•·sa bu 
(S. Juliens, Documcnts, our nokta üzerinde duruyor '" di)or 

nal Asia.tinue, 1864, P. Ş31) den k' L 

:Mıntakamızdan ttalyaya ihraç olunacak bazı maddeler hakkında gö- · 
rUşülmek tizere alAkadar tUccarlarm iştlrAkiyle müdUrlUğUmUzdc yapılacak 
taI>:antı, görülen lüzum üzerine aşag-ıdaki tarihlere tehir olunmuştur. 

Balık 

Nohut, deri 
Yurrurta 

18/11/ 940 Pazartesi saat 11 de 
19/ 11/ 940/ Salı saat 11 de 

20/11/940 Çarşamba saat 11 de -ı ı: (Harp silahları ne kaıiıır mü-
naklen. (2). .. tekimu olursa onları kullanmak ı 

Gro'll$Set'nin fikrince. dwıyada ' •••••ı Tük için o kadar cesur asker Uizımrlır. ı!".""'acı;;ın:75'3C3ac;ıa-••••••••••••• im 
ntiali az olan o muazzam r - Al k Iıl 
Mogol ;...,·paratorluiTu, :Mogol teş - <lığı \ ·azlfc)i, hayatının ıymp -

-· b ·1 b etmek cesaretini ;ı.östcr<'n kilA.tcılıgmnı- Türk şecaati ı e \İl'· 
muharip oıınazsay kumanda 

~esinden doğmuştl!r. heyetinin en iyi planları 
(Türk ırkı, Asyanın demir ırkı- nın hiç bir kıymeti kalınadığ1 

dır). (Keza, sa. 4.96). . . her devirde görülmüştür. TeslUıat 
Şimdi, gene Asya tarihile çok ve kumanda aşağı yukan müsavi 

meşgul olmuş, ve Asya cografyast, olduğu takcllrde, esldden olduğu ~i
Ba.bür ve Cengiz Han gibi makbul bl, bugün ele harbi ka1,anan erlerin 
eserler yazmış olan I<'ernand Gre- yüreğidir.) ' 
nard'm son yazdığı (Grandeur et Dr. Mustafa Hakkı Akansel 
d6cadence de l"Asie, l'avenement 
de l'Europe ; Asyanın itila ve inhi
tatı Avrupanın yti!iselınesi) isim
li, 1939 da. çıkan kitaba geçelim. (3) 

16 net asırda, seyyah Postel'in, 
Türk a~eri hakkındaki düşlince
si: (Türk ordtısunda ilahi bir ni
zam vardn'. Tüyler ürpertici bir 
seasjzlik içinde ınanevra yapar
lar). P. Jove'e göre, Türk askeri
nin üç üstünlüğü vardır: (Süratle 
itaat etmek, muharebede hayatla.
rmı ııa.kmnıağı düşümnemek, ve, 
uzun zaman yorulına.dan yüriimek.) 
'rhevenot da şöyle yazıyor: (Tilrk
ler sabretmesini billrl~r. Yükleri 
hafiftir, yorgunluğa. tahammillleri 
fevkalidedir. Postcl'e {;öre: (Hr
ristiyanların üç günde alclıkla.n yo
lu, onlar bir gecede alırlar). sa. 
121) •• 

Grenard, Kanuni Sultan Süley -
man devrinde !sta.n bulda Avustur
ya. sefiri olan Busbecq'in (Türk 
mektupları:) :isiınli ve Hüseyin Ca
hit Yalçın tarafından geçenlerde 
tüılçeye tercüme edilen eserinden 
au cümleyi de e.lmıştir: (Türk as
kerinin vası;fla.rI şunlardır: Talim
li olmak, zafere alışkm olmak, me
~tlere sabır ve tahammül, a
henk, intizam, sükut, kanaatkar -
Jık, teyakkuz, tevazu, hiç bir he • 
yecaıı gösteı-memek, harikulade 
bir sessizlik). 

1.şte, benim okuya bildiğim, şark 
ta.rilıi ha.kkmda. eser yazmış olan 
garp müellifler.inin Türkler hakkın
dald fikirlerinin çok kısa olarak 
hulftsası. 

Bu bahsi ka.pamadan, Türk mü
elliflerini zikretmemı:ık kaidesine 
aykm olarak, en sonunda, bir Türk 
mUtefekkirinin eserini tavsiye et
mekten kendimi ala.roadmı. O da, 
Dr. Rıza Nurun (Türk tarihi) isim
li 12 ciltlik muazzam eseridir. Tür
kün, ne bilyük bir ırka mensup ~1-
duğıınu anlayıp iftihar duymak ıs
tiyen her Türke bu eseri hararet
le tavsiye ederim. Bu eser, uzun 
bir çalııJma. ve okuma. mahsulüdür. 
Derin görüşler, ahlak sal!beti, fi-

İrlanda. Jıakimidir .. ,, iltrVanntI 
alm.ıştI.· 

Altıncı Hami: "Hanri Allahın 
inayetiyle İngiliz ve Fransızla -
rm kralıdır ünvanm.ı aldı ve 
bunu taki~~ gelen Dördüncü 
Edvard eski ünvanr Sekizinci 
Hanri zamanına kadar devam 
ettirdi. 

-1521 senesinde Papa, bu ün· 
Yanlar arasına. dinin hamisi 
vasf mm dıt katdmasmı istedi. 

1543 de parlamento Sekizin • 
ci Hanriye şu ünvanı verdi: 
"Hanri .Alla.hm inayetiyle, İn. 
giltere, Fransa. ve İrlanda kra.. 
lI, dinin hSmisi ve 1n giltere ve 
İrlanda kiliselerinin büyük şe
fidir .. ,, 

1801 sen~inde İt'lnnda ilhak 
olummcaya kadar bu ünvanda 
büyük bir değişiklik olmadı, an. 
cak 1801 de Fransa kralı ünva
nı c:ıkarıldı ve yerine lngiJtere 
ve İrlanda Müttehit lmnarator
luğu ibaresi kabul olundu. 

Kraliçe Viktorya şu iinvana 
sahipti: 

"İngiltere ve İrlanda Mtitte
h it imparatorluğu ve ona bağlı 
olan Avrupa, Asya. Afrika, A. 
merika. Avustralya, Okvanusya, 
aa.M mUstemlekeleri kraliçesi, 
Hindistan imnaratoriçesi ve ka. 

• nunun hAmisi ... ,, 
M.A. 

12) Yukarda, trk vasıflıı.rmm ko· 
layca .değişemiyeceğini yazmtjtım. 
Bu Çinli tarihçinin, Türkler hakkmda, 
bundan tam 1359 sene evvel yazdığı 
fikrin zaınannnrz Türklerinde aynen 
tatbik edilebileceğini düşünürsek, bu· 
nun doğru olduğunu tasdik ederiz. 

ı 3) Paris, 243 küçilk sayfa. 
Bu kitabı, Türkler ve Osmanlı dev

leti hakkındaki derin görüşlerinden 
başka, Avrupalıların terakki.sinin ve 
Asyalıların düşkünlüğünün dima~i ve 
ahl~kl sebeplerini p ek gUzel tahlil et
mesi dola.yuılyle, yurdunun terakkisi· 
nl Jstıyen her okumuş Türke şiddetle 
tavsiye ederim. Aynen tercüme ettim. 
Yakında bastıraca.gmı. 

Ali Paşa devrini 
aydınlatan noktalar 

(Baş tarafı ! incide) 
-4-

HARİCİYl!l NEZARET1LE ELÇİLE-
nL.'\UZ ARASINDAKl MUHABERE· 
LERDE TV'RKÇE YERİNE FRAN· 
SIZCANIN KABUL EDlLMEStNtN 

SEBEBİ 

Bu mesele hakkında ümit edil. 
miyen bir eserde, Sadn!zam Said 
Paşanın Me5rutiyeti müteakip 
''Gazeteci Lisanı,, ünvaniyle neş.. 
reylediği risalede, kafi derecede i
zahat mevcuttur. Said Paşa bu hu. 
susta mütalea beyanına salfilıiyet
tar bir zat olduğundan sözlerini 
aynen naklediyorum: (Sayfa 135) 

''Mahmud Nedim Pa!JB blr gün de
mişti ki el'tlilde &efa.retlerlmlz Ue, 
hattA ııcfa.ratı ecnebiye ile mel<Atebat 
Tilrkçe ldJ. All Paşa mmo.nmda F:ra.n
tırzcaya tahvil olundu. Şlmdl de onun 
i'lrlnı~ gidiliyor. Bunun hikmeti mal'IUD 
de{til. Oevabı:mda sizin ııadaretinhde 
dahi böyle olmu:ıtu hilanett elbet o 
va.kit bal buynrulm~tur demiştim. 
Halbuki mekAt.ebatı slyasiyede Fran
sız Utıanmm ihtiyarı Ali Paşanın za
manmdo. deA-11 Reşid Pa,anm eon aa.
daretlnde vıı ki olınuııtu. O da zaruri 
ldl. Zlra buradaki &efe.retler ile mekA
tebat llııan-ı Osma.nl Uwrine olsa. 
,.ıı.km ne kadar sanayl-i lnşalyemlz 
var ise aa.rtedlleceğlne şüphe olunnıaL 
Net.ekim e"aUde reis efendilerin ve 
Saltan Abdlllrnectd del'Tl lpttdalaruı
da. llo.riclye Nezaretinin eefa.retlere 
vertUklcri talcrlrl resmller o sanayUn 
cttml08lnl muhtm:i idiler ama tercü
manlar ı:ivel llııan-t Osmaniye tama
men fişina deA'fldiler. Süfflra o şh"eye 
bütün bltttln ecnebi idiler. Net.ekim 
eıyevm dahi öyledirler. Bu sebeplerle 
meı-amlar tamamiyle anla~ılamadL 
Dlğı>r taraftan Framıızca, lisanı umu
mii siya.si iken kabulllnde müstesna 
kalmamız garip göründü. Binaenaleyh 
kaidel amumıyeye imtisal olunmuştur. 
Bizim eefirler llo mekft.tebo.ta gelince 
umuru ma.lfimedendir ki bir sefirin 
eda.yl sefarette hlik~1l metbuuı u 
sanma, hJsslyatına. tab'lyet etmesi 
prttır. Meğer ki fa.ydJIAmı teyalckun, 
mesullyetlnl taahhüt ile abar blr ~ 
lek tttihH ede. BJrincl kaziye itiba
riyle metbuundıın aldığı eınlr nasıl el
fazı hal-1 ise anın mukablllerinl tercü
me ve nakil etınck kMl olamaz. Me
ı.l'lcyl tasvir ve muhakeme de Ul.znn
gelir. o da bükftmet-1 metbuanm hls-
11lyatm1 tnsa.vvuratnu bllmf'ğe tevak· 
kuf eder. Dt.ıvletln kendi elçilerlnl" ve
receği evam\r ve talimat ise Türkçe 
tahrir olunsa tarifi hi!J8lyn.t, tasvlrl· 
cfkı\r noldal n:ızarlarmdan pek çok 
noıcsanıar bulunuyo~. Neteklm ba:mn 
VC'! lıttl!lllaen sefulerimlz.e yazdığımız 
Ttırkçe ~ylerde lfbam ve lstlfbamca 
nP galatlıır \Okua geldiği lndeltetebbu 
maıo.rn oııır.,. 

Meşrutiyet!n iad~i.nc k.adar ha
riciye nezaretıyle elçıhklenmiz ara. 
sında muhatıerat Fransı:zça olarak 
cereyan ederdi. Rifat Paşa harici
ye nazın olunca si~a~i me~ele!erin 
yine Fransızca tahrinne devam o
lunmasına ve idart işlere ait evra. 
kın Türkc,-e yazılmas~ ~a~ar v~
rerek bu usulü değıştırdı. Bır 

il Ilan tashihi 

1 Şark Sanayi Kumpanyası T.A.Ş. den: 
Strlevhasiyle dünkü nüshamızın son sahifasmda neşredilen ve Şirketin 
mamuIAtmdan PAMUK !PL10! vı: KAPOT Bezi fiyatıannı gösterir i!A.nm 

iPLlK 12 No. KATLI cinsinin Fiatı 595 kuruş 
olduğu yazılacakken tertip sehvi olarak (295) kuruş §6klinde dizi.imiştir. 

Tavzih ve Tashihi keyfivet olunur. 

............................................. 1 

Bir gece ziyafeti 
( Ba§ taratı 5 incide) 

- Teşekkür ederim doktor. 
Size güzel bir plan yapa.run. 
Mes'ut bir yuvanın planı. Mu -
ratla çok iyi arkadaşsınız de. 
mek. Yalnız bir şeye işaret et
mek isterim. Biz Muratla çocuk 
luk arkadaşı değil, mektep ar -
kadaşıyız. Maa:mafiıJı o zaman 
çocuktuk da .. Ga.latasa.rayı bi
lirsiniz. Muratla en güzel sene
lerim-izi orada. yaşadık.. Birinci 
sınıftan son smıf a kadar. Ga.. 
latasaraydan mezun olunca ben 
mühendise gittim; o Avrupa.da 
dolaştı. MalOm ya para! .. 

Doktor şaşkınlıkla sordu: 
- Nasıl Murat Bey Galata. 

saraydan mı mezundur? 

- Evet.. Siz de, onu oradan 
tanımıyor mısınız? İyi arka
daştir. Yalnız garip bir hasta. 
lığI vardır. Muhayyilesi öyle oL 
mayacak şeyler yaratır ki ... Siz 
yalan olduğunu bildiğiniz halde 
inanmak istersiniz. Kendisini 
görmek isterdim. Şimdi nerede 
oturuyor acaba! •• 

Doktor apta11aşmrştı: 
- Adresini bilmiyorum, diye 

kekeledi. İsterseniz bizde bulu.. 
şursunuz. Eve sık sık gelir. 

- N rusıl, size çok sık mı 
gelir? 

Ferit, bir müddet urun uzun 
genç kadına 'baktı. Heyecanla 
bekliyordwn. Ne yapacaktı. Bir 
an dördümüz de nefes almadık. 
Ferit, bir şey düşünüyor gibiy
di. Sonra karar vermiş gibi sor. 
du: 

- Size birşey söylememe 
müsaade eder misiniz doktor? 
Haruinef endi affetsinler. 

Doktor ıztrrapla mırıldandı: 
-Hay hay! 
- Muratla müşt.erek bir ha. 

trram vardır. Onunla. bir m. 
man a• nr pansivonda oturu
yorduk. Karşımızda, küçük bir 
evde yeni evlenmiş bir çift var. 
dı. Kadın çok güzeldi. Galiba 
bir hastabakıcı idi .. Erkek huy 
suz bir adamdı. ;Murat kadına 

aşık olmuştu. Kadın. onun var -
lığından haıberdar bile değildi. 
Mütemadiyen - ben bu kadını 
kocasından ayırıp onunla evle • 
neceğim diyordu. - Bir akşam 
evi boş bulduk. Murat deliye 
döndü. Garip değil mi doktor? 
Hanmıef endi ile, o genç hasta -
bakıcmm garip bir benzerliği 
var .. 

Doktorun ıztırabı dağılmıştı. 
Karısının yüzüne af ister gibi 
bakıyordu. Giderlerken, Ferid~ 
elini sıkarak te.'.}ekkür ettı. 
Fakat ben asıl te.şckkUri.i, kaO'· 
nm iri ela gözlerindeki ıslak 
panltrda gördüm. 

müddet sonra siyasi rapar ve tel
grafların da Türkçe yaııımas~na 
başlandı. Osmanlı imparatcırlt .. gu. 
nun sukutuna kadar muhabe.rat 
kısmen Fransızça ve eksenya 
Türkce olmak üzere devam etti. 

AALI TORKGELD! 

Şubeye Davet 
Beykoz Askerlik şubrsinden: 
1 - 336 ve da.ha eski doğumlu· 

larla yoklaması yapılmış ve kısa 
hizmetli olarak asker edilmiş olan 
ehliyetnamesizler derhal hazırlı:k 
krtasma. sevkedilecektir. 

2 - Yoklama ve sair sebep do
layısile sevkedilmiyerek geri kal
mış olanlarla. sihhf tecil hizmeti 
hitam bulmuş olan shliyetnamesiz· 
!erin derhal şubeye müraca.atla.n 
ilan olunur. 

* * • 
Fatih Askerlik ~ubesinden: 
Tabip teğmen Mustafa oğ. Tev

fik (31829) un acele şubeye gel
mesi. 

10.11.1940 da tıekUen Türle Maa.rlt 
Oemlyetı Piyangosunda Yeril Malr 

f':'IY& kazanan numaralan i'Österir 
LlSTEDtR: 

No. Lira. 
47 60 
70 215 

165 10 
%91 JO 
830 10 
'752 25 
'Jti5 10 
813 10 
921 10 

1088 10 
1248 100 
1254 ıs 
U5'J ıs 
1812 21S 
1629 6 
1669 5 
ı1s.; ıo 

1757 10 
1884 ıs 
19.w 5 
214S 5 
2151 2.; 
2197 5 
2245 5 
2888 lO 
2561) 5 
2578 10 
2600 5 
28Sl 5 
8056 5 
8081 )() 
3097 !S 
31%! 5 
3195 5 
3841 s 
76U 10 
769! 5 
7717 10 
7746 10 
7771 10 
7981 JO 
8149 25 
8866 5 
8385 ;; 
8165 100 
8879 10 
8896 10 
8949 50 
8965 10 
9118 10 
9136 5 

No. 
3419 
8688 
39M 
fl56 
'178 
UM 
•2.5S 
4@0 
456.5 
(672 
94S:S 
t981 
6019 
15027 
5104 
15Ul 
5237 
5278 
58M 
M90 
5720 
5958 
5977 
6249 
6260 
6801 
6382 
6852 
6860 
6-130 
6!58 
6631 
,.115 
7326 
7~ 

18888 
18'170 
18685 
13888 
14140 
14183 
J.1238 
H2JS 
14269 
14sıs 
ust.5 
14891 
H4o.l 
ıt438 
l·usı 
14CS11 

Lira 
%5 

5 
10 
25 
10 

5 
5 

50 
50 
50 
10 
ıs 

25 
50 
10 
10 

5 
1000 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
(i 

10 
10 

5 
2000 

10 
10 
10 
10 
23 
10 

ıs 

10 
10 
2:1 

3 
50 

5 
50 
ii 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Niha •eti 4.6, 68, ııs ile biten nııma.. 
ralare. tirer liralık Yeril Malı ~ya 
Vflri)eoeıcti:r. 

fkrarolycler ı 4/11/940 da.n itibaren 
Ulos l'feydantnda Ttlrk Maarif Oemi
yetl aenel Merlcezlnden dağıtılacaktır. 

tsta.nbOlda. bulunanlar lkramlyelerl
nl Yeni Postahane ko.rşısmda Erzu
nım Hanında. ikinci kotta. Tiir?t Maa
rif Cemiyeti R<>srnt füln işleri bli.ro· 
ııundan alaca.lda rdır. 

lO Şubat 19.U tarihine kadar altn
mıyım lkraml~eler t:a.ılma.tııamflnln 8 
vı> pltunn 9 lncu maddeleri mucibince 
OemJyete bırakılmış sayılır. 

(Devamı var) ,,_ _______ ,, 
Qocu.ıı Hekim! 

Ahmet Akkoyunlu 
l •k81ın, Talimhane Palu NO. • 
Pazardan aıuııa bergtlıı aaat uı 

U)) sonra. Telefon 4012'1 
&• 

ÇAPA MARKA 
SIHHAT, KUVVET ve NEŞ'E KAYNAGl1...ı:R 
Beşiktaş: C a p ama r k a Tarihi Tesis: 1915 

Devlet Demiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (2025) lira olan muııtelif eb'atta 420 metre Yeraltı 
Kablosu ile oO metre Kurşun Sargılı Suplon Tel ve üç adet Yeraltı Buvatı 
(26/11/1940) Salı günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dabı
llııdeld komisyon tarafından açık ekmltme UBulile satın almacaktrr. 

Bu iı;ıe girmek iatiyenlerlıı (161) lira (88) kuru§luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayın ettiği vesaikle birlikte ekstlt1J1e güllü aaatine kadar ko· 
mlsyona mllra.caatlan ıa.zrmclır. 

Bu ip alt §arlnameler komisyondan parasız olarak dağrt.ılmaktadır. 
(10628) 

Bolu Valiliğinden : 

ı - Bolu VlllyeU merkeztnde yeJıl yaptlan (ISO) yataklı hutahane bi
nası kalorifer ve banyo tesisatı kapalı zarf usullle ve 14870 lira keşi! bede
liyle 22.10.94-0 tarihinden itibaren eksUttneye çıka.rılllll§tir. 

2 - Bu i§ler 21.11.9t0 tarilıin1n Pereembe güJlU saat ı~ de VilA.yet Dal
ını Encümeninde ihale edilecektir. 

8 - Eksiltme ııartnamesl, mukavele ve husust ~e ve keşif hU· 
11.ııası Bolu Nafi& müdUrlUğünden 76 kuru!! bedel mukabilinde &lmabillr. 

' - İsteklller Ticaret Odası ve ehliyet vesikala~ teklif mektupları
na koygcıı.klardır. 

Muvakkat teminatı (1116) liradır. (108M) 

Adet Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 760 - 1500.-
4, 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

36 100 - 3!500.-

80 l50 "" (000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşidelflr: ' Şubat, ' Mayıl'! . 
l Ağuet.<ıs, 3 tldnciteorln 

tıırlhlertııde yo.pılır. 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

1 

Knmbal'll.lı ve kumbara.sız b.eeap. 
lıunıdo. en az elli ırası buJıuıaoJar 

kur'ııya dahil edilirler. 

Basrldığ1 yer: VAKiT Matbaaft 
Refik Ahmst 8et>eııgil 


