
.. 

,--- Ba lmpoaa .... .....,.... --....... 

V AKIT KIT AB KUPONU 
TcrUb 1 den 26 e kadar kupon toplayıp ldaa 

, 0 retnlze geUren okuyuculanmıza tte.ımı 
Halta Mecmuaamın 26 DÜllh&lık UdDC 

20 aıtJ aylık kollekalyonu Ue bir hikAye k1· 
---ı tabı vereceğiZ. 25 kuponla blrUkt8 2t 

ll[Urul da ödenme& IAzımdır. Tqra okuyuc:uıarmuı 
l aynca 15 kuru, Meyeceklerdir _J 

HERYEROE. 

•' ' • _. ,_, ,H ·-· • r •({1'°,J '-~-~ '"• ; .. ':!f" ~ •, 
• ,.. , , • , . • . \ ••. •' \ f-':. 9 .,,. " .ı.,. ~· , ·• . r, ·• .. ',• ..,..,.., "'........ ' 'fC:i, \ 

f' .. * • . • ~ -~·"C."'-···.( 
Işıkların karartllması hak
kında vilayetin izahnamesi CVMABTESl Z3 O. TEŞRiN 1940 * TIL: M * SATI: 821~ 

Bugün 
6 

Sa1fa 
{Yazısı 2 incidP l İDAR.lll mvt: Ankara Cad. tSTANBtn. •Telgrat: VAKIT9 Po8ta kutun: H•Teleton: 21'13 (Yası). 24370 ıtdarel 

1 rakvada ve lstanbul, anak-
kale, Kocaeli vilavef /erinde 

ôrli idare ilan olundu 
Mükem
mel bir 
t6ren 

Yazan: Fazıl Ahmed Ayka~ 
Patırdıyı en müeselr hayat 'e 

muvaffakıyet llllSunt saymq bir • 
•il' içinde yqıyonız. Gürültü, ilin 
ve tarlataıılık yalnız ticari iJeaıin 
değil, nıaaleeef ftklr, zeki ve Wm 
pl)'UaslDID da en ziyade rev~ te 
mln edici allrtlm i.mUlerlnden sa
J'lhyor. Havalarda tayyare uğul
tusu, yerlerde bomba tarakası en 
Dert cellllyetlerln medeniyet mer
kezlertade 7e,·nıi maklal a11'1181DA 
drdl. Yalruz garpta mıf Maaleeef 
ltayır ! Kadinı ve mUteveWdl ..,.. 
km uırlarca llalvetl dergllµDa 
benztyen 981DU1Dda da arak tim· 
IE'bb gUn yok.. Kulaklanllm nd· 
yolann clhaa köteierlnden ruha
nıua tıqld:ıp bavadla balyalarlle 
dola.. Her ne ise •• 

Tahmin edersiniz; böyle §8.llla· 

ditt '-ek hidl5e, gösterlpb ve ve
rimil, sonra da faydalı ve umar 
klr ~lışmalardll'. Ben geçen gliD 
bunlardan birine şalılt oldum. Ve 
bana gençliğimi hatırlatarak, yeU· 
ten neslllere karşı içimde lmreDJDe 
duygulan köpürten bir sahne gör
dtinı. lıte Pi 11ütunlarda ondan 
bahsetmek l&ttyonun. 

Aakaradald Ziraat EnstıtuaU her 
)'il, yurt hizmeti ~ yetlıttrdlit 
Ve yine o blmıete yed§tlnnek lçba 
kendi lıarlmbıe kabul ettiği genç
leri bir araya toplamut; ve bu sa 
retle biri mttenesenin ka.pılann· 
daa ~ vatan bocaklanDA ya· 
Yılan, dlierl o kapılardan girerek 
talmı •ıralarma oturan taze kabl
U1'fltlerl blrlblrlerlle ka.rlılaftlnr• 
11111: Ne iyi i.detı MtteueBenlD 
her gtbe) vufa bol bol maHk olan 
aziz rekt.örü suren• Geneaia, 
memleketin bir ~k seçkin plıslye
ttnı bu törene davet etmişti. Ben 
de o talihll1er anamda bahmdam. 
Maliım ya, bizim ya1amza Jteimlt 
adamların, za1ımetu seneler zarfın 
dan, ommtarmma y\ikletllen sa
l"IAIZ mettakkat ağırbğlle bazaD 
fazla sendeledlll günler vardır; 
öyle günlerde Ttlrk geleceifnln ~
ret bayrağuu ytlbek tutmak için, 
fedakar kolunu, ve mütefekkir al 
1IDll 1Ukanlara kaldıran bir genç 
kaftleatne rastlamak, yalnız ma
nm1 bir zevk olmakla kalmıyor; 
azlmlertmb de yepfenl takviye la
taatr alm11 mmaffer bir orda gibi 
Yeniden medeni ftltabat ........ 
d1Q'1Daia bqlıyor. e.m da ÖJle 
olda. 

Rektör StlreJya Gencajaııım aut 
ka bir 11aJok umlmlyet, irfan ve 
dlrayetU di)>eblUrlm. 

7.atea lıeadlıd bütün o doğra, 
plfldn ~e ..._. daygu)amu, o ka-
dar yalaua we Japmacıksız bir 
ualet içinde Wse t.eUdn etti ki 
daha Dk da.lrlkahl'da buma kalıp 
bir merasinı temrtal lelncle bulun· 
madığmım blMettUt. Pek az 90D 
ra bu yakaza lçbnbde bellrea ger· 
~ bir sevinç '"' •nı De gelip 
~elerlmlze nakıt0lcla. ~ 
uyan&tı ve açık~ görüyordu ld 6 
nündeki istikbal madde! lpttcWJe
ıdnJ. ideal sanısı ,·e millet sevgi
sinden doğma bir hisle ve ~rçek 
bir kndret , e dirayetle yuvaran 
bir faaByet kımmımd~dır. Rektör 
na una tamamlarken size bir 
"ınllJde vereceğim" dedi ve anlat 
tı ki Ziraat Veld1I Bay MahHs 

(Devamı ! mcide) 

rCirfii ödare Koa 
• 

,~ mutanDoQnna 
Jandarma Umum Komutam Korgeneral 

Ali Rıza tayin edlldi 
Yunanlıların tlint geçen Göriceden 8'ıı ıöfüni4- Anlıara, 22 (A.A.) - Ba.tve- ilinına 20.11.940 tarlbll iftimamda 

G6ricede 
Yunan 

bayraklar·ı 

dalgalanıyor 

Mühim ltalyan kuvvet· 
leri Yugoalavyaya 

teılim oluyor 
Atlna, it (A.A.) - Ajaularm ver

dlji telgraflara göre, Yunan llerl kol· 
lan Gönce 19br!Dln prk Jamn1anm 
i§gal etmif bulunmaktadır. Faka.t 
ıı6ylendlğlne nuaran bu Ueri kollar 
harekeUerlne devam etmek lçbı, Ko
rava dağlarmd& bulunan kuvvetli la
taatm gelmeainl beklemektedir. 
Şimdi Yunan kıtaatı flmall garblde 

bulunan ttaıyan motreealerlnl temiz· 
!emekle meıguldUr. 

A.tlna, 22 (A.A.) - M:etabaa, 
Yunan genelkurmayı binumm cht 
merdivenlerlnden, halka, Görice
nin zaptını büdirnıi§tir. 

Kortu, 22 (A.A.) - Dün bUtUn 
gece, Kortu karfıama isabet eden 
Yunan sabllleri mnıtakaaında w
kua geldiği görülen yangmlar ve 

(Devamı 4 üncüde) 

Stavanger 
tayyare 
meydanı 

Şiddetle 
bombalandı 
Londra, 22 ( A.A.) - Ha~ ~ 

zareti istıhbarat b~un b~dir
diğine göre, lngiliz sahil teşkı~AtL 
na mensup Hudson ıayyarelen ta. 
rafından bugün Stavenger tayya. 
re meydanı şiddetle bombardıman 
edilmiştir. . 

Tayyare meydanı üzerıne _gelen 
ilk tayyareler meydana ve bı~a
nna yangın bombalan ~rpmışler. 
ve bunları takip eden dığer ta~a. 
reler muhtelif bombalarla tahriba
tı büyük bir nisbet dahilinde art
tmmşlardır. Birçok yangınlar çı. 
karılmıştır. Bu yangınların bazıla. 
nnda şiddetli infilfilclardan sonr~ 
çok yükseklere kadar çıkan tna\ı 
alevler fışkırmıştır. Bombardıman
dan bir saat sonra da hedefler 
Y8nmada devam ediyordu. Hzva 
filoeuna kumanda eden subay. bU
tıun tier1 ve müessir bir hücum oL 
dulunu &öylemi§tir. 

Alman sefiri 
Papen geldi 

Sofyada Bulgar 
kraliyle gÖrü§tÜ 

Sof ya, 22 ( A.A.) - Almanya
nın Ankara büyük elçisi Fon Pa. 
pen . d~ öğleden so~ra Sofyaya 

fmclan imbat edilecıeli tabaıdll 
liyor. 

Sofya, 22 (A.A.J - Almanya. 
nm Ankara büyOk elçisi Fon Pa. 
pen, Sofyada 20 saat tevaldaıftan 
sonra, bugün, husus! tayyare ile 
Türkiyeye h81'8et etmiştir. 

Bulgar meclisinde 
Mebua Dumanof 

Mallelloa1a11a 
ıaıam (1) aıtaadı•ı 

ıaıgarlardall 
llaJIMttl 

Sof ya, 22 ( A.A.J ~ .s~fa~ A. 
jansının hususi muhabin bıld~nyor 

Kral Borisin nutkuna verilecek 
cevabın müzakeresi esnasmdaBulgame
bus Dumanof, Dobrucanın • 
ristana avdetinden dolayı Bulgar. 
lann çok memnun olduklarını ve 
fakat henüz zulüm altında ~~ 
nan Makedonyadaki k~ennı 
unutamadıklarını söylemıştır. 

B. Dumanof, §iddetli alkışl~r. a
rasında, Bulgaristana Ege ~ızı?" 
de mahreç verilmesine lngıJ~n 
mani olmuş olduğunu tebarüZ et
tirmiştir. 

Sof ya, 2S ( A.A.) - ~· .Nb.Bild . . ft.:-
jansmın hususi muhabin ırı-
yor: 

Kralın nutkuna verilecek cevap 
hakkında Bulgar meclisinde .yap~
lan müzakereler. bilhassa han~ ;;;ı
yaset bakımından, Kral ~ns ın 
B. Hitleri ziyaretiyle tecellı ~-n 
Alman • Bulgar dostluğu ~u
rünün tesirlerini aksettirmektedir. 

(Devamı .+ üncüde) 
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kiletten tebliğ edilmiıtir : karar vermittir. 
Umumi ıiyaıi vaziyetin göıter- Ankara, 22 (A.A.)- lıtanhul, 

diği lüzum ve İcaplan mütalea Kırklareli, Edime, Tekirdağ, Ça· 
eden icra Vekilleri Heyeti, T etki· nakkale, ve Kocaeli vilayetleri da· 
lib Eaaıiye Kanununun 86 ıncı hilinde ilin edilen örfi idare komu
maddeai hülanüne tevfikan, latan- tanlığına, jandanna umum komu

~ bul, Kırklareli, E_dime, Tekirdağ, t•nhjı ubdeainde kalmak üzere 
' Çanakkale ve Kocaeli vilayetleri Korgeneral Ali Rıza Artuokalm 
hudutları içinde, ilan tarihinden tayini Yübek Tudika iktiran 
itibaren bir a müddetle, örfi idare etlliİftİr. 

Millet Meclisi 
dün toplandı 
Turk- Romen 

Benzin tahdidi kararname · 
dün neşredildi 

Hususi otomobiller 5 
ticaret anlaşması gün sonra işlemiyecek 

tasdik edildi • 
Ankara, 22 (A.A.J _Büyük Ta_lller de tell Y8 (dit •••ara••••• 

Millet Meclisi bugün Doktor Mu. gire idrar ..... lfl8JH811181' 
har Germen'in ba§kan!Jimda top. •--
larumştır. 

Celsenin açılmasını müt.eakip 
Kars mebusu General Akyüz'ün 
vefat ettiğini bildiren Başvekilet 
tezkeresi okunmuş ve hatırasına 
hürmeten ayakta bir dakika sükt\t 
edilmiştir. 

Bazı Azanın mezuniyetlerine ait 
riyaset divanı kararlarmm tasvi. 
binden sonra sıhhi ahvaline bina. 
en istifa eden Münakallt Vekili 
Afyon mebusu Ali Çetinkayaııın 
yerine Sinob mebusu Cevdet Ke. 
rim lncedayınm tayinini bildiren 
Riyaseticumhur tezkeresi okunmuş 
ve muvaffakiyet temennisile k.mlı
lanmı§tır. 

Meclis ruznamesinde bulunan 
maddelerden haftalık karar cetvel
lerindeki bazı kararlara ait arzu.. 
hal encümeni mazbatalarını tasvib 
eylemiş ve askeri muhakeme usulü 
kanununun 53 üncü maddesinin 
değiştirilmesine ait kanun lAyiha. 
sının da birinci müzakeresini yap. 
mıştır. 

Anlotıra, !! ( B"""8i) - Ben. 
zin tahdidi kararııameei bugün 
resınt guetede intişar etti. Bu.. 
na göre, hususi binek ot:omobiL 
leri, motoeikletleri, teneıdhe 
mahsua deniz vasıta.lan bet 
~ eonra aeyr\leeferden mene. 
dılecektir. 

Ancak elçiliklere, konaoloaluk 
lara ve 12 teşriııisanide aeyrü. 
seferde bulunan doktor otomo • 
billeri bu memnuiyetten ı.u... 
edilmiştir. 

Benzinle işleyen ve fa.kat yel. 
keni olup da bundan istifade e. 
dilmek ist.enen deniz vasıtaları. 
mn motör daireleri deniz tiea. 
ret mtidürlilkleriyle liman reis • 
likleri tarafından mühürlendik • 
ten sonra. serbest bırakılaıbile • 
ceklerdir. 

Taksi otomobilleri de bir 
gün tek, bir ~ çift n11111aralı. 
lar işleyecektir. 
. Her sabah altıda numaralar 
IŞba.şı yapacaklardır. 

Bugünden itibaren hiç bir 
kara ve deniz vasrtaama yeni. 
den seyrüsefer mUsaadesi ve 
pllka verilmiyecektir. 

Meclis bunu takiben evrak ara
sında bulunan Türkiye • Romanya 
arasında münakit ticaret ve tediye 
anlaşmalarile merbutatının tasdi. 
kine ait kanun l~yihasını ruzna. 
meye alarak müzakere eylemiş ve 

tasdik etmiştir. A 1 1 
c::.ıis Pazartesi günü toplana. m an ar 

HiTLER 
Dun Romen 

Başvekilile görUştD 
Romanyanın üçüzlü 

pakta iltihakı pek yalan 
görülüyor 

ee..u.. n <.&..&.> - Alman htl
kfnnetinln daveti u.tne general 
Antonellko jle Romen hariciye u· 
zın B. Stada Berllne muvualat 
etmıeıerdlr. M:i8afirler llıtuyond& 
bar1ciYe nuın B. Fon Rlıhentnp 
ve devlet, ordu ve parti mUme..B
leri tarafmdan ıst1ld>a1 edilmJoltl'
dir. Bunlar araamda marepl Keltel 
de bulunmakta idL Romen mieaftr. 
ler Bellewe .. toeanda ikamet .. 
d~eklerdir. 

Berlla, ti (AA.) - D.N.B. 'b&-
diriyor: 
FWırer, öğleden eonra, yeni b91-

vekAlet bJ.numda, Romanya con • 
ducator'u ile romanya hariciye u• 
sın prens Studza'yı, uzun bir bD
fe~ için kabul etmiftir. ~ 
ransta B. Fon RibbentroP ela » 
ar bulunmuştur. 

üstad Huseyin 
Cahid Y~çın 
'laıdarmı Slovak batvekili 

Berline gidiyor 

Duvr mmtakaıma kartı 

Fransız sahiline 
S. S. muhafız :ıutMmdaD bir m&f• 

reze, Romen devlet~ M

lim resmini ifa etınlltb'· 
Bükret, 22 (AA.> - Havas .. 

HA 8 ER Berfüı, !! (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

R fıkımizde Jl&fr&tmeye Alman hük{lmetiııin daveti tt.. 
aerine, Slovakya başvekili ve 

ba,ıadı harici)'e nazın Dr. Tuka Ber11. 
-....-............. .._ ................. -.ıı nea~-

ağır toplar 
yerleştiriyorlar 

(l"CllUl,f~J 

. h ··-• .~en: JllJlSJI1m \18UIH -ırtA fitih•L. 
Romanyanm tıç18 .--- -.& 

pek yakm teJüki edllJDektedfr. Bq 
vekil B. ,ADtonelkCJDUD Almanyayı 
liyaretl ...-mü bunun vuıaıu 

~-
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Edebi musahabe: 
......._. zwwwar=tzwas -~-- ~ ~ 

Fikirsiz edebiyat mı? 
fi Kir anlayışsızlığı mı? 

Belki kUrem!zin geçfrmekte ol
duğu büy\ik bub.ran bu hususta bir 
amil teşkil etmektedir. Beliti eski· 
~ cıevirlerin yığ-ı.n yığın bitiktir-
eliği ve her geçen inktlaba rağmen 
milstehfı.se halinde bir köşeye giz
lenip kalmış olan kl8.s.ik dünya gö
rüşlerinin top yekfuı çökmekte o· 
luşu, belki bir f ikir ve dl'•!}ünilis ca
ossu bugün s1I1abn bedbaht yüzü· 
ne en ha.rap kmşıklan çizmi§tir. 
Fakat nihayet inz'Ullarm sanatta 
qok ~ey inkur edecekleri talımhı 
edileceği halde ••fikir" in vd "nıa· 
na" nm büy ük delillerle tarihe yas
la.nmış olan saltanatına rağmen: 
"şiirde mana esa.s deği!clir", "ede· 
biyatta '"fikir" in kıymeti yoktur" 
yollu ga.ribelerde bulunacakları ak
la gelmezdi. Ama bu bir hakikat. 
Bununla beraber, bu türlü hüküm
lerde bulunanlarm da haklan pek 
yok değil. 

Çünkü görülliyOl' ki onlar da, 
fikir diye, mana diye, ııade güneş 
altında değil, bl.- milletin, bir ,dev_
rinde yüz elli uefa tcl>ra.r eclilr·1~ 
hakikat kırıntıları ve yıpra.JlIIUV 
düşünce artıklarından nefret et
mişlerdir. Veya mU.Sbet ili_:n mem
lekete gireli seneler oldugu halde 
"Besait oldu mürekkep, milrekke-p 
oldu basit" diyen Nabı zade misil· 
1(1 u.kalfilıkla.ra kIZ:maktadırlar. 
Böyle de oltla meseleyi mana ve 
fikrin aleyhine ırurmak Jr.ine niyet-
lerini gizlemiyor. ı 

Garp sa.na.tında Edmond Jalaux 
mm dcd@. ı;ibi ''edebiyat kaprisi· 
yö" ıerinin kalem.ile alaya almalı: 
istenilen büyü:t fikir manzume.si, 
esasta tabii seyrinde devam edi 
yor. Nihayet garp, filı:rlıı. mana
nın bütün inceliklerine nüfuz edip 
onları delik deşik ederek bir uçu
ruma yuvarlanmışsa, çeşitli d~il

ntıa kavgaları ortasında, büyilk fi· 
'cir ni?.amlarmm mihverini çizmek
te tereddüt göstermekteyae; eski 
'.ibinyetin bunak müdafilerl ile, 
so~yal ve ekonomik şartlar ka.tlletı
med cn cemiyet içinde sivrilmiş ye
nilik ve ilerilik taraltarlan ara· 
.::mdııki mücadele dolavısile neti· 
ces:Z mü akaşa.lar r.rt&.smda salla
nıyorsa bu haller zaruretlerle bir
likte doğy,1alctadtr. Zo.tc:ı yüz sene
denberi büttin edebiyat kavgaları
mızm hastalığı bu değil mi? Hadi
seleri hep zaruretten uza!{, ya ken
dimize göre veya baekala.nna göre 
kıyaslnndırmak. 

Nitekim "fiki"r" in zengin ve mulı 
teşem dalgalaınşında.n ve devamın
dan ma.hrum m\ allı doklimanter 
edebiyatımtw., gayesi muhtelif kol 
lara bölür.müş Tanzimat san:ıtnnı· 
za, nih::ı.yct dar bir sahanın eiirleır 
mjş edebiyatmı vermiş ''Servetifil· 
nun" umuzla. ondan sonra akıp gel
miş olan yıllnrm dağm1k sa.natma 
bakarak bizde de fikrin ve mana· 
nm lilzmnsuzluğwıu telkin etmek 
kadar manas.ızdır. Koca dh-an sa..
natr nlçin mısralar ve beyitler e.: 

Yazan: Rüştü Şardağ 
debiyatrdır? Neden bu Enderun 
mUeıısesesinin içinden bize bUtUn 
bir şili yerine bazt değerli mısra· 
!ar veya beyitler kalmıştır? Aynı 
ııairin ritmik li.sanr veya bu dilin 
fonetik yapılışı manadan da.ha us
tUnse neden öbtir mısra.Itır unutu
luyor da: 

"Eg~~t köhne metan: re-vacı:nız 
yoktur" 

''Rtnıı...-a da 0 kadar liıtiyncmın: 
yoktur" 

beyti kaL-yor. çunkU devrin bilti.:n 
k~lender ve aynı r.nmanda tefa.hür
cü zihniyeti ancak bu iki satrrda 
yoğrulmuştur. 

1839 cuıarm. bUlUn ~rrpmışlart· 
nıı. rağınen eksikleri, filtir cephesi 
değ!l miydi? _T~zimat tam ve ıu· 
urlu olarak bır fikrin ı omanmı ve
rebilnı'şUr diyemeyiz. "Yamalı 
bohça" diye alay ettiğimiz zaman, 
divan sanatrnm bir dll§ünüş vah
detııizliğine ka;~ma esef etm.iş 
olmuyor muyuz! 

Nihayet şilr ve nesirde fikir ve 
mana ne tl:r iddia, ne ı.roblematilt 
mahiyette bir dUştinüş veya. kom· 
Prime halinde bir duygudur. Fik· 
rirı, insan şuurunun muhtelif \.it
r~ kaplarına girip çıkmasından doğ· 
rnu~ sayISTz tezahürleri vardxr ki 
da.yandığı meleke ile birlikte fa· 
kUltatif bir zenginlik hali arzeder. 
Ve bu hal onu telkin edici roll'n
den sıyıl'Il'. Böyle dMli olsa bUtiln 
klasik eilr ve klft.sik edebiyat b\r 
telkin vasrtasr olmuş ve o maksat
la yarablmrş değil midir? EskJ 
greko-Iatin e::uuıtmm hayır ve şe
re mensup, fazilet ve rı>ziletıe a
la.kalı bütün il&h, yarı ilah ve kah· 
ramanlan ile zayıf irusanlar mUca· 
delesi, iY1 ve namuskir infanm 
va.sıflarmı tesbit için çırpınmadı 
mı? Fidyas'm htir, gtlzel ve idee.l 
insan heykellerile Örlpides'in va -
tın seven, büyük ve be§"rl duygu
lar için ölen lphigeni'si bir fazilet 
ve idealizm noktasında birleşmez 
mi? Virgiliua bağ ve bahçe be.kı
mmdan, ~arap cinslerinin ısla.hm · 
dan, asma kütükler:lnin ha.atahkla· 
ra kB.1'§1 korunmasından, mevııbn • 
lerıe birlikte renk, yaprak, lezzet 
ve şekil değiştirLn asma.lam ha -
linden avazı çıktığı kad~r bağırdı· 
ğı halde jeorjik'leri neden 0§8U 
l!Un şlirlnb önıeklerldir! 

Ya bUyUk bir fikir.sizlik içinde 
yüzen, veyahut fikir diye kötü bir 
ahlak hocalığı, sorta. nMihatciliği· 
ne müracaat eden, h~l ya. ''ma
na" sızlığın ya ukalft.lığm izleri far
kedilen zavallı edebiyatımızı gGr • 
çek fikre, bölilnm z, parçalanmaz 
fikre ve "mana" nın hıtldkatino 

doğru sürliklemek llznndır. Şiiri
mJzin, - biz böyle garip hlkmet
ler sav11l"llrken - fikre ne kı!ı.dar 
muhtaç olduğunu dilşünliyor mu
yuz? B:r asırlık Türk ııl.irinin olsun 
fikir cephesi, fikirle olan münase· 
beti, fikir mefhumunun edebiyatı· 
mızdaki telakki ve akisleri tetkik 

/şıkları karartma tathika
tında görülen noksanlar 

• •• v· Aye D~r z ame esret.ti 
1.şıklan· karartma ve söndüane 

kararının evvelk geceki tatbikatın· 
dan doğan neticeler dün vilayet., 
beledi~ e, enuıiyet mtidl\rli.\ğünde 
alakadar §efler tarafmdar. incl'!· 
lenmi!j, geceleyin şehirde kontroL 
lar yapan memurlardan izahat a -
lmnııştır. 

~ehirde karartılnuıJ bir halde 
bulundurulmasına karar verilmi;ı 
olan 137 lambaya yeniden 200 
lamba daha US.ve edilmiştir. Bun. 
dan ba<=ka dün geceden itibaren 
meydanlarda ve yol ağızlarında 
50 lamba ma:skelenmemiş bir hal· 
de yakılreak, ancak bunl:ır her 
ı:rece yarımşar saat evvele alma • 
rak bilahare hiç yı>.kılmıyaeaktır. 

Tramvaylarda biletçilc!'in rıara 
alrp bilet vermekte mUşkül!ta" uğ
radıkları görillmil§, içerideki mavi 
lambaların althrında ufak delik· 
ler aç1lm1ştır. Emniyet al~mcı §U· 

be müdlirlilğiince yapıla.n tetkil·· 
ler neticesinde otomobillerin büyük 
limbalarmm alt kısımlarında <la 
müstakil geklldc birer yor açılması 
ve buradan sızacak ~iyanm her 
türlü kazaları önleyebileceği ıı.nln
ııılmı§trr. 

Vllll.yotln tzahruunCf!l 

Vilayet dün r;u iza.hnamenin 
neşrini fayda!ı görmüştür: 

ı - Nlzamn~me mucibince ha
riçte yanma.-ıı lazınıgelen lamba.la.. 
rm 60 vattan fözlıı. olmaması lA
zmıdır. 

A ıustralya pilotları 
Kanadaya geleli 

Ottava, 22 ( A.A.) - Şimdiye 
kadar gelen A v:ustralya ve Yeni 
Zelanda pilotları kaflesinin en 
mühimmi Kanadada bir limana 
muvasalat etmiştir. 

Bu pilotlara "hoş ge:diniz,. di
yen hava Komodoru GMfrey, sör.. 
!erine şöyle d~vam etmiştir: 

Dominyonlann her köşesinden 
gelen bu fasılasız tayyareci yağ
muru sayesinde İngiliz hava üs.. 
tünlüğü temin edilecek ve zafer 
muhakkak bir hale girece.ktir. 

edilmiş midir'! Garbm büyük ruhl
yatçrları ''inıı:m mtldrlkesi., nin 
muazzarlı e!!aslarnıı büyük sanat· 
karlarm eserlerinden de faydala· 
na.rak laboratuvarlarda kurmaya 
çalşhrken biz bu tuhaflıktan bile 
uzak teranelerinıizle ne kadar gü
lünç kalıyoruz. Evet; yüz yıllık e· 
d~biyatımrzm bolki de fikirfo aı:ı.. 
ka.lı bir çok tarafları tP.fkik edllt;.
se bl'r §eyler bulunacaktrr. Fakat 
edebiyattaki bu fıkir anlayıqcı1zlı· 

ğının ölçtisUnll tn~in etmek z:ı.hme· 
tine katla.ntr1'a görülecektir ki bu 
hususta bir ölçil bulmanın imkanı 
yoktur. ' 

Rttştil ı,ARDAÖ 

2 - Bazı ciük.kanlarda maske. 2 - Bazı dükkanlarda ampulle 
rin üzerine gelişigüz~l muhtelif 
renkten kağıtlar takılarak maske
lenme yapıldığı görülmüştür. Bu 
§ekil nizamnameye mugayir olup 
eğer hariçte yanma mecburiyeti 
varsa 60 vatlık üzeri maskeli 
Llavi lambaların yanması lazımdır. 

4 - Hususi ve resmt bilumum 

enmenin kırnuzı bez veya kii.ğrt· 
larla yapxldrğt görülmilı;tilr ki, bu 
renk ziyayı m!lf!kelem~rnekte ve 
biliı.k\:s hedef te$kil etmektedir. 
Bu gibi maskelenecek yerlerin si· 
yal1 kumaş veya kağıttan dtşarıya 
srzmıyacak !iekilde yapılması ı;.

znndır. 

1 

binalarda ''evler, apartnnanlar ============== mağazalar, fabrikalar, mel~teple:r 

Mükemmel bir 
tören 

(Ba.ş tarafı 1 in!ıidc) 
Erkmcn de !'!ÖZ alacak ,.e enstitü
ye giren yeni gen~lerle bir J•:-..<ıbi 
halJ~ buhınacaktır. Şimiliılcn ~iiy 
Uyeyim; Süreyya Gencağa bu 
' 'müjde" l«~l'ıneslni ne katlar }"e
rinde knl .Mımr;; ı.ı;orf,:i &ayın Muiı

Jis Eı-Janenl birinci defa olara'i{ 
dinlemiyordum. Onun bllgin, ter.mi· 
mrsüz ve ihatalı oldu~ kadar ince, 
rııh A5iıut ,.<' tatlı taltı' ::1.Ule g(izle
rlmizln öniine pa!tıı. pafta ne kadar 
ha.kikat ve ibret sermek kudrctlno 
mslik oldu~mı MUJet 1\-J"cllslmlen 
bilirdim. ÇUnkü orada J;:enc''.'lfni 
nice defa büyük lstif:\<lelerle dlnle
~·ert.>k 00.htlyarlıkla alk1şlamı3 hl 
tiıdyim; fa.kat itiraf ednrlm; muh
terem aduulaşm, teıün ı;unnı bu 
luulıı.r bliyUleylei bir pa.yeye kadar 
yühelttlğinl görünce l~imdelli duy· 
gu doğte:tl; sade keıı 1tsinl ora. 'a. 
dlııllycn ;;ençll~ kutlufamall, b.ı 
g\lnlrt! lıieıdrnl ifade lı:tn lıiifi de
ğfJdJr. 

TUrkiyenln m1Jlıtcltf irfan 5ube· 
lerine mensup bütün ı;ençlcrla om• 
işitmiş olmasını f111terdim. Dürüst 
ve düzgün bir dile ajans teb:lğ~e 
rinde bilo hasret çekerken, en bü· 
yük tcdr'.s mücı.scselerim?o dnhi 
bir çolt doçentlerin profcaörlerlo 
söylediklerini, ya·ullkla.nru utru:;a.· 
raat okurken muhterem Muhlis 
Erlmıenln t'n a..yclmlık, en clnru 
bir turkçe içine kotara.1'3.k bt:ıo ıç:r · 

diği fiklrler, Jıntırl:ıttri,'l sal neler 
ler ve gösterdiği gcçmi!'J ve g<''e
cek hayallNl birer nefltıc idi. Dün
yanm en güz.el konuşnfan en r ·:ı.· 
ruf tlniver;itelııriJe, mı>11hnr ,ınlJlf't 
ktirsülerindo dinleyebıldlğim en 
sct;kin ve manalı hitabel~rılcn bi· 
rini muhterem a.rliadnl'}mıtlan day
mu, oldum, Şu scht-pfe ya.ln•z o 
nun enstitüdeki fia.mil!'ldnl <lcğ!l, 
kenıltml do tebrik ed~. 3'..'m ne mU
balağ:ı etmlı, olurum ne de halmz· 
Irki 

Süreyya Gencap ile Zlra..'!.t · Ve 
tdll, y:ı.lnız kendi lduelerlnc1ek1 
tahsil gen!;lerine hJtaıt etml' de· 
ğillcrdlr. BC'nec o lr~nr yc:rlnı1 · 
ve o kada.r ııesirli sözlerin en asi' 
ve tabit mııkesi, büHin Tilr!{ -:eldi 
ardır. O her n11Jle ile konıfüinr• 
miir:ıca:ıt edilen ,-~ edllm~"ll tııbi" 
olan Türk :ıelı.isı n gen~lli;I.. İ§W 
o g<'nçlik orrluısunon yurt ziraa'i 
ile me~gul olacak lmlunıı. fn- ""Ün 
şu tören münMcbctJle ben d.- bil· 

ve buna mUmasll yerlerde, mas • 
kelenmo 1·12-1490 tarihine kadar 
ikmal edilerek bu tarihten sonn 
m::>:ıl:clenmlş bulunacaktır. 

5 - Deniz ve limanda görülen 
m:o:::ı:; elenme nokı1anlan ait oldu -
:U makama yazılarak icap eden 
tedb"rler aldırılmıştır. 

6 - Halkın kullandrğı el fe -
nerlerinin de mavi ampullii olma
sı lazımdır. Emir hilafına bazı bar 
ve sinema kapılr.:ır.da lambalar 
ya krldrğı görülm1l <1tür. 

7 - Bllümunı dUkl<an ve ma • 
ğaza gibi vitrini bulunan yerle • 
rin maskelenmesi mavi lambalar 
la değil, evlerin pencerelerinde 
yapılacav gibi siyah kumaş veya 
ki: -'1tlarla maskelenmesi laznndır. 

8 - l ·12Jl40 tarihinden itiba
ren gerek umumt vo. ge·rek busu. 
st b!nalarda umumt tenviratla be· 
rabcr tamamen karartılmış ve 
·:öndüı Utmü~ olacaktır. 

g - Bunun bilnfma hareket e· 
fonler panii'.. korunma ni7.amname-' 
sinin 14 üncü maddesi mucibince 
ceza'~ nı.l'ınJ acak1ardrr. 

Mısır Kralı 
lskenderiyede 

Kahire, 22 ( A.A.) - Kral Fa. 
rnk bugün lskenderiyeye gidere!, 
lta!yan hava hücumlarından hasa. 
ra uğray::ın mıntakayı gezmiş, has
tahanede bulunan yaralıiarla gö
rüc;müştür. Vaft partisi, hava a . 
kmlanmn sebep olduğu felaketr 
medar olmak üzere 1000 İngiliz li 
rası teberrü etmiştir. Mısır hük\1-
meti de 3.000 İngiliz lirası teberrü 
etmiştir. 

Par is üniversitesi 
kape.hlclı 

Nevyork, 22 { A.A.) - Nevyo:-k 
Taymis gazetesinin Bertin yoliylr 
Pa:isterı aldığı bir telgrafa gö e 
son hadiseler üzerine J\lmanbr 
Paris üniversitesinin bütün fakül
telerini kapatmışlardır. 

yük ba5arılar diliyorum; ve buna 
dilerken v"ldHn mus'\l>ah•"indeld 
södct"kn birini, te?il"D.r faal h5.fı 
w.larm !la. hk ~··MI' lnl'I ltaZJ"la\l e
melindeyim, lyi bllmcliy!z: şiındl· 
den sonra ba.y:ı.t ve ga.lcbe "daha 
iyi" yl yapıın;n dcjphlir. Nlhıtf,,za· 
fer bir yer~ o::e,·'nd: •'En iyi yl 
va.:>a.nıt İ rju halde Türk gt11clnin ,.a 
·:lf~bt yer>M"n tarife JUzmn ka
lır mı? 

Fazıl Ahmed AYKAO 

Tefrika Numarası 43 

Gülseren namına açılan bo§nnma davıı.sx Erdoğa.na 
tebliğ cd.Jcllkten sonra Ali Akyol hasım tarafın avuka..
tını buldu, rneslekt:ı.:,.ça konuıııarak Erdoğanm da ge· 

çimsizlik iddia.Sına iştirak etm.est için mlişterek te15eb
b'lse gi~tiler. Erdoğan, evlilik bağını çö.züp serbest 
kalmağı cana minnet bilmekle bc·raber işi pazarlığa 
döktü ve karısının kendisinden nafaka, tazminat vesai· 
re adlan ile para. istememesi.ı.i §art koştu ve ancak bu 
euretle tali'ıka razı ol'' ileeeğini söyledi. GU!ecren, bu 

işten de maddi bir mer.!aat me~elesinin orts.ya çıkaca
ğını hatırından gı çirmeml~ti; kocasına. kaı·şı nefreti 
a ttı. Erdoğan aynl z:ımanda ~artının atabul edilmesini 
temin için t eıhditlcrde bulunms.ktan da geri kalına.rn~n. 
Gillsırren n:ıfakn filihı istlyecek olu:rsa koca..ıu t&llka 
s bep g"rmca.iğiııi söyllyecek, kaimın b:rakrp çıktığı 

aile evine dönmPğc mecbur edilmesi için nıahlceıned~n 
karar ü=:tiyecf"ldi ! 

Yaziyet v .. ı;3rt kendisine bildirilince Gülaer"n da
vaya doğrudr.n doğruya ı;p-m.cvip işi avuknta verditi 
lçl ı adetn sevinç duydu: böyle olma.s:ı.ydı bütün bu 
ç rkh id<H"1

'l!' M"'M· " !"l ı- dc ~erkes'n orta!'mdıl yilzüno 
karşı " "' ı~""'ktt <f " r k ... 

ranlan geçiren genç kadını muhakems gl\nlinUn sar
aıntısm :ı. hazırl.::ı.mağa. ça.!Igıyordu, Nihayet beklenilen 
glin ge dl. Gülseren !lakin olmağıt değilse bile sakin 
görürıır.eğe kanır veımi~ bir insanm azim ve metanet.ile 
silAhla,,mış olarak bir yanmd:ı. avukr.t Ali Akvol, hir 
yanmda Lf'ıtfiye olduğu halde Adliye binasrnm bliyi.ik 
kapısından içeriye girdi Ali Akyol ile Lfıtfiye avukat· 
lara mahsus vestivere uğrayarak dibbelerini alıp giy
diler. GüUıereıı bir an içinde d~..ha mcıdivcnlere doğ

rulup mahkemelerin bulunduğu katl:ıra çıkmadan lcen· 
dhlııe ürperti v ~ren bir tc;<~~üfle ka:-ınl~t.I. Si!fıl,lıı.n· 

nı elle inde tutan iki jandarma n•feri, kolhn kelepçe
li üstil başı perişan, saçı b~ı knnştk, yüzli karanlık 

bir adamı kapıya doğru s~vk-::diyorlar; esk1 tarz ~ar

şaf gi·mi~ hlr k<>dm kı•c11~~1:ı. 'l"'Üt~ıı-':yen vivıı.k

hy~n h:r k11nflnk1a jar.rıarmtll\rm flrlı:a!'lmdnıı silki\t için· 
de, bir haile artisti edaısı ila yürüyor; göbekli, heybet 
ve hv 'lletlı h1 gi) ı~mıg. kııhntnl' kimse)Pr kaJıı ba ırğm 
içind.c kendilerine cilssclerile yo1 açıyorlar; traşı uzs
m~. soluk çchrclt. madN"yetleri k'ldar maneviyctleri 
bitl:in ins., nı~r hnl1ral::mrp yUk'!rl ~n lo~ mer.:1ivenl('rin 
kirli t"·'armr ""~"""4"'"' ve il ... ,. .. ıt lrı-~ .. ı~rı::ı !!i17ıı.·or1"r. 

le bin blr ttırz ve şekilde bin bir ttırlU şlMyett otan 
cc~v .. t oluk oluk m:ınu&.ı51 Urkiintü veren korkunç 

J ' ,, , 

lfr şehrin a.kı~ındııki h~ybetle ve bu Ur:~UntUyU arttıra· 
rak bir uğultu ile mahkeme kapısma akıyor! 

Şikayet eden ve edilen aynı S:!fta, aynı davada ve 
aynı dil ektedir; koridorların loşluğu bu lnsa,.,larm yU· 

reklerindeki s:kuıtrya nazire teşkil ediyor; Umir1in ~ı
f.ı da ol"":l~l'L 1tıJa1arı vehiın v3 h3yalden lrnrtulı:.mrya
cakt!r. ümidi, ınahkeme ka ptsmın arka.smda kafeste 
c;rrpmM bir yavru kuş gibi tasavvur ediyorlar. 

Koridorlarda dal; alanan, giulp g<.:en, blriblrilP ko· 
nuışan, le çeken, ıırra ~kliyen inı:- ... nlarrn Ustüne biraz 
l'IOllr& ml.lıkeme kapısı bir h:dayet menbaı halinde açı· 
Jtı.c,.Tc. Rı•rtulıış ve doğru ;·ol, o kapıdan bir ışık <ıağb
yıı.nt :oe1dinrle hoşal .. rak. Miih:ııııirin Sı>!<I ken'lilerinl da

vet edeeek; adalet dertlerini dinliyecek, haklarını ve
recek ... 

Urıl!'lukiıl'rut bulacaklar mı? Umdukl&rIIU ummak· 
t ıı. haklı Intdırlar? 

Gi\'""r"n, Ali Akyolun muhakeme sıram gelinceye 
,kad·•r b"ro:la avıık ' ~l'.!ra m:ıhsııs oJalardan bir:nde o· 
turun b .. ı.[T""l"rl h3kkındaki ricıuıırna rai;ını:>n kalaba
lığı.'1 içinde k:ı.lm~ğ:x tercih etmişti. Cemiyetin ruhile 
nıh1a~~1ak onun <'.'Jkic1enbcri ho~landığı ~ey ... Hem kcn· 
diı:. "11in öte'·ilerden ne farkı vıır! O da elinde istida.na· 
msı;ile ma.hkcme kap·sma ba.4 vurmuş, bir yanlışlığın 
düzeltilmesini, boynundııld haksız, yersiz izdiva.c; .zinci· 

Cü'~eren Y" n•z büttiyet 'eUyordu; Erdofanm 
par"!lm 1a pultmclıt ~ıszu voktu. 

A vukııt Alı Akı.ol g•lirken ~rtt'rkf!n LUtfivenin 
ya~ h ... r: ,,.,. ... ,. · ı~'"l\\'TP t men her "in G<ilHrenle t• 
ma" ecı· or 1 u · 'la t ~ır ve ı·M t f'\rt'<:ek lıab rl4T ıre

th-..lyor, işin gilç tarnfı l:alm:ıd,ğmı söyl yor ve F:rcloğa· 

ıun gôndcrdiği mn.liut haberden sonra ııiddetli l'iinir buh-

Gi ' <>eren k cniisinl tonlamn~:'I. r-ör dill·1eri"'ll ar.la· 
rnıta Mfürıhe,ıe ve lntib:ılarm1 to.hUJ et:ıncıe va.kit bu· 

la.macllln ark11d"şl&rmın: 
- Haydi! 

Diyerek merdivenlere doğru Uerlcd~lerlnl gôrdü 
vı on!a'"I t.aklp ettJ Birlnt."f kat, ikinci lta.t, llçiincU kat ... 
Tckasur ı:>k::ıilmiyor, artıyordu; 1 endis'ndcn, başkasın. 
dan. talihden. nizamdan, nizam:s~1ıkta.n, bin bir sebep. 

tinin çözülmesini istiyor; 
• J 

(Devamı var) 

Diplomatlık bugünkü hJ..r"te 
tarihi nUfuzunu gösteremedi. 
Halbuki tnihte ne diplomatlar 
vardil', ki tek baslarına siya. 
setlerini istedikleri gibi ic"'l.reye 
rnuvrüfak olmuşlardır. Acaba 
bu!!"iinltü siynst havatta nüfuz
lu din1omat mı yok?.. Buntn 
cevabmt tarih verecektir. VaL 
nız ı:;u da var, ki dinlomasi dai. 
ma dile düşmü~ti.ir. Bunun gil -
ze1 fr1.,.a\an vnr. 

Afrika ve Amerika tiyt.!. ... o
larındn. bilviik rnuvdfakıyetler 
ıTazanrırs A1rh-id"'e adında bir 
Zenci, Versav1de kendi menfaa. 
tine verdiği bir ovundan sonra 
locaları ~ezerken bir sefir ona.: 

- Siz eğer diplomasi meslc. 
~ine girmis olsavmıssınız. ne 
btlyi.ik inktlaTl1ar ı:;örecekmi::ısi
niz .. demiş. Aldridge şu cevabı 
vermi~: 

- Bir şeyin hakikati durur • 
ken taklidine girmek indimde 
münaseootsizlik olur. Diplomasi 
encümenler: tiyatro s."\hneleri. 
nın taklididi.,.. 

• • • 
Me;;hur Prens Melernih. V,L 

yana kongresinde yirmi dört 
saat uykusuz kaldıl.tan sonra 
"halkın gaflet uykı,sundan istL 
fade i~in uvku ve ral' tı terl:et. 
mek bu kadar olur. Haydi ba
kalııa.,, Demiş. 

*** 
Nanolvon: "Adama iş ara. 

mamnlt, işe adam aramalı,, der. 
di. Fnkat adama iış buln:.ak ve 
ba"tndan adam !!'avmn.Jr kabil;n_ 
den sefirler nısbettiğini de iti. 
raf ederdi. 

• • • 
Çar İkinci Aleks&.ndr, Lehi~

tanm merkezı \'arşovada söyle. 
diği bir nutukta şu nasihati 
vermişti: 

- Hiç1:.ir vakit Avnına dip. 
lom'.!\tlarnn sizin hayır ve men~ 
faatinize ca.lı.şan adam1ar san. 
mavmız. Sefir!erln laflariv1e 
emnivetinire ve rahatınıza ha
lel getirme··· - ;z, Yer .. ü7''nde 
f'ÖrdUğ·H"'nHZ bU~·ın r~lft'"rtn 

Vl\T'l' ı ost Arkczl.crin(.leki se -
firlerin eserf ~ir. 

**-A 

Yun~nht.,,.ı,_ -q,.,Tn11n·-~ı.1~,. da 
diplrınrnt yetişnıezmtş. Sebebini 
de şöyle izah. ediyorlar "Yıınan. 
Iıtar inatçrbrlnr, inatla diTllO
maı:;f birle""""""'"· p ........ ..,n,.,,ırıa-r 
bi1~1ds uysaldrrlar. Öylelikle de 
diplomat ~c-ı~; 1iirümez.,, 

*** 
Bir mecliste tüccardan sefir 

intiha~ edilip ed;lemiyece-;:i ko. 
n.uşuhıvormuş. Biri: 

- Tilccar takımı menfaatle -
rini bildikleri icin onlardan is. 
tifade edilir, demi~. 

Öbüril itiraz ebniş: 
- ~efa.rette vazüenin mü

himmi menfaat ı>1 ı1 " ,, ... 'llek de -
<!il. de\.Ti ha7.111etmektir. Ha1bu. 
tci kad 0 ri hazmetmek tüccar
ların hiç yanaşmadıkları bir 
şeydir. 

*lf* 
Dünvan.m en giiç sefirliğini 

Francıanm blriMi cıımhurreisi 
'l'i'•Pr ""t>mıı:ıtı. Harbin şiddet -
1A ple .. hin~"' olınasma raıYmE>r 

Frnnsız • Alman harbi vuku 
b,,1,.,.,ııı:ı ve snJh mük~leme~i L 
ı>in 'T'h•er rf'fir tavin ı>"'ilmic:ti. 

8ı:lh muıtheılesi fmzalıınmca, 
Ti""l' :ı<Yl'.ınlağa başlamış, Bis
mark: 

- B't ltE>"'e,.inlzi ~öriin('e bu. 
na en a,; müshhak Fransızrn 
ı:ı;-ı old··~:ruzu dü.,iinüvorum. 
p..,ıhuH ' evvela siz bunu oku.. 
yorsun uz ... 

*** 
Bu harpten eonra sulh baı,1a

yıp me1üeplerde tedri5 nasla. 
vınc:ı 1' l~1'Sal"dr Dıımafi5 hıılru. 
lrn diivel fmtihn.nı için mümey. 
viz1i0-C' +a.,,.in o•unm11~: 

- F!v, dPnıi~, hıt c'!ı>'!'S bfzde 
h? la oevarn edecek mi? .. ,, 

Bıınlar heusi birer defa d::ı.ha 
19-10 ta teken-Ur etti. 
Cakı ile kita.bm kenarlarını 

yu tınaktan yorulan bir dip!o. 
mat: 

- Şu ıahnıetten de bf:ı!I J...-ur. 
taracak bir top veya Wfe'. icat 
olunmadı ki ... diye eS"...f etmiş -
ti.. 

} caha bu da. ını olacak~. 
Niua2L Ahmet 
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Po!itika: 

Yeni m .. nakalat 
Vekili Renkli k8.ğıt ihtikarı 

yapanlar takip ediliyor 

meselesi 
T alebe!erin okul l/öeüp düşündü.Açe : 
dışmdakı durumları • tı - - - -
Kasketsiz talebe hiçbir uUÇ ve ıam&n 

Afyonkarahisar mebusu Ali Çc· 
tinkaya Münakalat V clı:aletindeıı iıs· 
fifa etti, yerine Siııop ntctı~ıı Cer 
det Kerim İ ıcedayı tnyiıı cılildi. 

Afyonkarahisar mebu u AU Ç.e
tink:ıyıının vekfılet \'azif<:•o;ılnden t;e

kilınesi &ebebi sıhhidir. Ali ('..ettn
ka~·a Türk tstiklfıl Hul'binin n in· 
kılip hareketlerinin asli unutını
:racağı slmalanlan hiriıllr. tstiklAl 
Harbinin Mt ktn'llUnu AY' alık c~p
h~inde patlamıştı. Ali Çetinkaya 
0 günden bugüne kadar i'4'ttklal ve 
inkıtüp kıull'mlunda hlç faqıJa,.,ız 
hfzmetler gördit. Bu şerefli hfamet
Irrden herhangi h"ri bir insanı meı
sut ctm('k lı;in lı:iflıHr. 

Ali ÇctinkaYa:\ ı cephede, lnkıliıp 
hareketJ~rinin. r~ kesl;in hamlele· 
rinde iş bac:mda görclii~ümöı ~bi 
lktısadi faaliyetin millilMitirilmcsi
nl istlhı'faf ~<l""n hıırcl<etlcnle de 
crı1tır faal bulchık 1nıtivazlı ecne
bi ,i.rk<'tlerlc ~-a~ılan · mtiı-.adcle 
~rrt;eJ.rfl•n f'lnerjlk hlr SS.\ aştı. Bu 
ilavada Ali Çetin'ka~ a cumhuriyet 
hilkfımC'tinin bir unsunı olarak hic 
ll'lf't <>ttı. 

Şimdi onun yerini ('e~dct Kerim 
l?c~la~ ı i ga.l ediyor. Cm det Ke
tıın İncedııyıyı Bliytil' Jlarbin, ts
tlldaı Harlılnin ccphc!erindrn genç 
bir 7.abıt olarak tanırız. istiklal 
Harbinden onra onun faaliyeti 
1'Urk ınk•lfıhmm mesulh c>tini üstü· 
ne alan Cumlmrlyct. Halk Parti..-.i· 
nin faal ltadrosıınd:ı hizmet etmek 
?lmuşı ur. istanbuJ 'illi~ rt rei li
ı.;inde olsun, Parti umumi idare- be· 
:\etinde olııun ımııet l\Icclislndo 
' ' o, un aYnı karaktcrlf' trrnmmı~fJ. 

. 1nceda3·1 nazir bir :ı:clm;rn, iyi i':'· 
lıyen btr kafa) a maliktir. Bilhassa. 
0ntın f'n çetin io;;lcri ıımnlıım.ııkta. 
ge.l".)ekten bir "eı• ii.nı harp" kabili
Yeti me,·cuttur. Kafası tlürüst i~Ji
Y~n, iyi ıı·" mitnC\,Cr Yasfını taşı· 
Yan, hevrranlı hatip aynı zamanda. 
Partlıuizin mesuli)etli hizmetlerin· 
de ı r.uıı bir staj de\Te"'i gc~inniş, 
de,·lettn politfü fn.nliyetini yakın

"<lll.ll tanmuıtır. \'eh·ill<>r heyetine 
il kdefa. giren tnccllayı bu sebeple 
olgun politik bir hU,iyetle iş başı
na. gelmektedir. 
Gen~ enerjiyl rulnuıda ... ~a.ıı 

yeni l\llinakalit l'eld11 en Çetin 
zamanlarda j.-.; basınn gelmektedir. 
Düoyıının snbabtan ali!1ama, ak
şaru1an sab:\ha kadar ne şekil ala· 
cağı kafü etle tesbit edilemediği 
bir de,irde Türl:.i~nin laın damar 
1a.rı ıncsnbcsiııde olan deniz \'C ka· 
ra müna'kale '.\Ollannm isleme~
la.rmm tanzinrl çok biiyiil• eltemnıi
~ eti ha.iz bulunmakt:ıdır. Alelade 
zıunanlartl:ı münakalüt hizmetleri· 
Din ekonomik bir marul::>• olduğu 
halde fe, kalada günler yaşıyan 
dünyada artık miinaknle hiımetle
ri lUi!li !\Iüdafaanın bir par4;ası ha
lini almıştır. 

Milli Miidafaıı'.\ a ait her hizmet 
ınukıır1de1ittr. H~r hizmetin anmtla 
İfa!-iı bir mecbttri,·etttr. Yeni nki1 
de l<rndinj bckllyt 11 ınüstal,bcl hlz
m~tlcr için bol bol enerjiye sahip
tir. Eskl Yekile sthhat temenni e
llerken, yeni 'eldlc <le muvaffa'kr 
)'etler ılilcriz. 

SADRİ ERTEM 

Sehir Meclisinde 

Fırsattar1 tstıtadeye kalkan 
iki kişı yakalandı 

Işık karartma nizamnamesi • 
nin tatbiki üzerine, fırsattan is
tifade ile ihtikar yoluna sapan
lar hakkında zabıta tarafmdan 
srkı takip yap:ılmaktadır. 

Dün bu suretle yakalanan bir 
kağıt taciri ile tezgahtarı asli: 
ye dördiincii ccrft'l mahkemesı 
tarafından tevkif olunmuslar. 
dır. 

Bunlar Ketenci1rrc1e sabuncu 
Maide. 49 numH.rada kfığ-ıtc1lık 
yapan Çamiç o''Ylıı llya ile tez. 
gahtarı Yakndur. 

Evvelki J::"Ün g-iimr[ik mııaye -
ne memurlr rınd:rn ·ecati bu 
dükkana ~itmifi ve rerıkli kağıt 
istemiştir. 

llva ve tczgaht.orı Yato. dük
kanda bulunan biriı::ini göstere -
rek: 
"- Bu sivil memurdur. dük. 

kandald biitün kiığı! ı. rı cmni -

yet müdürlüğü hesabına aldı. 
Kağıt yoktur,. deıniştiı·. 

O sırada du-kki>.nın onünucn 
geGen komiser ım.avinlcrin<len 
A vn.i işi merak ederek iccri gir_ 
mis ve iı:ıi tahkik etmiştir. 

Tahkikat sonunda sivil me. 
mur olarak g(bterilen adamın 
seyyar sebzecilik yapan .Mulı. 
tar adında birisi olduğu ve Gın. 
niyet müdürliiğiiniin böy:c kfı. 
ğ·ıt mııbava::smda bul.unmadığı 
anlas:ıılmr:')tTr. 

Dün. nıahkeme<lc sorguya cc. 
kilen İlva ve Yako: 
"- Fnzla kala..balrk olduğun. 

dan şa~ırd1k. Ne d"diğimizi bil. 
miw'rU?:,, demi.,lerd·r. 

1'1:.lht.;e11'" rrı~mıırılnr hakkın. 
da hı>mctı karn ·mr bildirecekti: 
Lakin anıkat tutmak istedikle. 
rini söyledi!derin.dcn. kendileri. 
ni lcvI·:if vt' rruha~ı>meyi başka 
bir güne bıralr.nııştır. 

Karanltktan istifade et
mek istıyen yankesici 

Bir ay 2 8 gün hapse mahküm oldu 
Şehrin m:ı~dcndıgı ııl. gece o. 

lan evvelki ak83m üzeri c;.arşıkapı
da bir yankesicilik hacli::.e5i olmuş, 
sabıkalılardan Refik Çokkork.maz 
pazarda sebze alan 17 yao:ııxla Fa
ize adında bir genç k!Zln karanlık
tan istifade ile ya•ıına yaklaşmış 
ve elini cebine <:okmu~tur. ı\ncak 
Refik para çantaı:;ını çekerken genç 

kız farkın::l \ arını:ı \ e kendisini bi. 
!eğinden yakalayarak ba'!rrmağa 
ba~lamıştır. 
Yeti~n er Hcfiki yakalamışlar

dır. Dün üçüncü <;ulh ceza mahke
mesine verilen rankec:ici ı av 28 
gün müddetle hapis cezasına mah. 
kCım ve hemen tevkif olunmuştur. 

Ekmek çıkarmak f s em iyen 
fınncı mahkemeye verildi 

Beşiktaşta Hasan Çakar ismin
de bir fırt:lcı. un yoktur bahanesi 
ile evvelkı ak nm ekmek çıkarmak 
istememifilir. Ilelcdiycı müfctti1'le
ri tarafından diln yapılnn araştır
mada teknedeki 3, 4 <:U\'al undan 
ba§ka fırın dahilinde de 7 ÇU\'al un 
bulunmuştur. Hasa" f"-..kınıı bu ha-

Toprak Mr:.1sulleri 
Müdürlüğü 

İsianbul Toprak mahsulleı·i ofi
si müdilrü Nuri Orak, yeni kurulan 
hububat satış müdUr!UğUne tayin 
edilmiştir. Nurinin yerine de veka -
letten Vahdi gönderilmifiUr. 

Yun~nistanda alıkonan 
me.llarımız 

Gerek tsviçredt>n mPnı leketlmize 
gelen ve gerekse mf'mleketimiz
den !sviç;reye giden 0syanın, Yu
nanistan hükiımetiııce alıkonduğu 
haber ı:ılınmıştır. 
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_ Ne bilevim hen Dolores, 
Tui Tui "ibi ~bir kadından her 

o • 

rckel1, l.rrnuui mevzuata uygun ol
maclığnıdan kendisi, evrakı ile bir
likte müddeiumumiliğe verilmiştir. 
Bu fırıncının başka adaml:ıru. sat
mak suretile ruval başına kazana· 
cağı 3 liraya mukahil BC!şiktn.ş hal
kını ekmeksiz bırakmak istediği 
anlaşılmaktadır. 

italyaya gönderilecek 
balık 

Şehrimizdeki balıkçılar, diln, 
Bulgart~tana bir mtimeo.sil gönder
mişlerdir. Bu milmcsı:il, Bulgaris
tandaki alakadarlnrla ltalyaya ya· 
pılacak balık ihracatı için ltalya -
dan gelen ve halen Bulgaristanda 
beklediği haber verilPn trenlerin 
vaziyeti etrafında temaslarda bu
lunacaktır. Balıkçılar, buradan mo
örlerle Bulg,,ristana gönderilecek 
balıkların, oı adan trenle İtalya) a 
sevkinin mümkiin olduğu kanaatin· 
dedir. 

haktan istifade 
edemiyecek 

Orta oırnl \ e 11• eide okuyan 
talebenin okul harıcindel'-i durum
larını koııt.o ... ~mek Li7,er,:- okul i~ 
da relerinin Lcmip edecegi og. cl. l 
menlerle hirlıkte, poli:- 111W;Leıek 
bir çalı~m:ı progı-ıımI wtl>ık et: 
mekte<lır. Dun oe;o~lu \C ;;ışlı 
scrııtıerıııde yeıuden bır arastmn:ı 
yapılmıştır. A.a~tırmanııı netıcele
rı bu,,.ün belli o acaktır. 

Dı "er tJraftan .\laarif Yekilliğı 
tale~nin okui 11aridndeki ziyaret. 
lerini tah::iıd eden bazı kararlar 
vermi--tir. Bu kararlara güre: ta le. 
be un;uınun oturduğu gece pasta
hanelerind~. ı:;eı:e sınema scans.Ia
rın<la oturanuyacak ve ka kebiz 
dola~amrvac.aktır. 

Kasket giyrniyen ta ebelere pa~ 
da \'erilmivecck \'C bu haktan i:-.li. 
fade edem.ıyeceklerdır. ~inemalar, 
tiyatrolar talebeyi ancak gündüz 
okul ~aalleti haricindeki matincle. 
re kabul ede<rklerdir. Hu kaidele
re avkırı hareket eden talebeler in. 
zibat mcctisleri tarafından ceza
landırılacak ve çocuklarını bera
ber gÖLüren anne Ye babalar da 
me$ul o:acaklar<lır. 

Her talebenin ka::.ketinde nurna. 
rası "e i~mi bulunacak 'c her ta. 
lebe hüviyet varakası kullanacak. 
tır. 

T edri~at müffettişleri
nin dünkü toplantısı 
Her ilk tedrisat teftiş bölg<'. 

sinde çalışan öğretmenler, mm. 
taka müfettişinin başkanı ığı aL 
tında mesleki toplantılanna ha§ 
lam rnla rd rr . 

Bu toplantıda ilk okul tale. 
besinin sınıflara göre se\ iyele. 
ri, eksik görüle-nlGrin yetiştiı il. 
mc!'li. talebenin dersleri daha. 
kolaylıkla öğre11ebilmeleri için 
tatbik edilecek usuller. öğretme. 
nfo yıllık çalışma planlarmm 
tanzim edilmesi, öğretmenin ve. 
liierle teması, çccuklarrn okul 
hayatr. gece evdeki cahc:ma 
hayatları alınması icap eden ted 
birler üzerinde görüı;erek tabii 
yaşayışına göre tedbirler almış. 
lardır. 

Okullarda İnzibat işleri 
İlk okul başöğretmenleri dün 

Eminönü hafüevi salonunda (o. 
kullarda inzibat işleri) mevzuu 
etrafında bir toplantı yapmıcı. 
lardff. 

Bu toplantıda ilk okul tale. 
besinin okul haricindeki duru • 
mu üzerinde görüşmüşlerdir. 

Talebe okul dışında kasket
siz gemıiyecelctir. 

Tramvaylara takrlmıyaca.k. 
tır. Bunlardan ba.şka sık sık 
okulda talebeye terbiyevi kon _ 
feranslar verilecektir. 

U niversite Rektörü 
Üniver~ite rektörü Bav C<m1il 

Bil~l dün akşam Vekaletle temas 
etmek üzere Ankaraya ıı:itmiştir. 

--==o-
iaşe Umum Müdürlüğü 
İaşe umum müdürlüğü ihdası 

için Ticaret Vekaletince yapılan 
tetkikler bitirilmistir. Yakında te
şebbüslere gecileceği haber verıl
mektedir. Satı~ i!;:lerini tanzim için 
lstanbulda da umumi mağazalar a· 
<;ılacağı söylenmektedir. 

Ş hir Meclisi dılıı Necip Serden· 
g :;tinin bıı. .. kanlığında toplandt. 
.Manevra dolavıslle silah altma a~ 
ltnan memurl~rın mezun addi ile 
ınaaş ve ücretlerinin tarzt tesvi· 
Yesi hıı.kkındaki teklif bütçe cncü
rnenlne havale edilmiş, Sarıyerde· 
ki hwnıai idare malı ilk okul bina.
sınrn iki sene müddetle orta okula. 
tahsısi uygun göriilm.üştür. Bun
dan sonra belediye zabıtası tali· 
rnatnamcsinin plajlar ve hamam· 
lar fa11lı okunmuştur. Meclis pazar
lesi glinU saat on üçte topla.nacak· 
tır. 

şey beklcnebilır .. 

- Evet ondnn herşt)y bek. 
lenebilirmi~ meğer... Çünk~ ba. 
na da kocasından boşana bılme. 
sine yardım etmem teklifinde 
bul~du. Hem de nasıl biliv~r 
musunuz? Gayetle basi~.. ~Iıç 
.sıkılmadan bana şu komb!ne
zon.a dahil olmamı teklif ettı: 

AŞK ve nıcıcera roman• 

it Bankası İstanbul 
Müdürlüğü 

!ş Bankası 1sta.nbul şubesinin 
yeni müdürü Mecit şehrimize gele
rek vazifesine ~laml§tır. 

Tahdit edilen seferler 
Tren ve vapur scferlerlrı.ln tah

didine dünden itibaren baflanınış
tır. 

YENİ NEŞRİYAT 

Belediye Mecmuası 
B ledlye Mecmuasının 185 inci sa. 

yı r nefıs bir kapak içinde tııUşar et· 
mi !.'ir. Belediye faaliyeUnl göstel'.!!n 
çok değerli malfı.mat.t.an ~ka VA -

'ft, Seir.tmı tzzet. Yekta Ragıp ônen, 
p ·met Feridun. Fu:ı.t Samih'in yazı
l "l , ardll'. Bu mecmuayı bUtlln oku· 
'ucularımıza tavsiye ederiz. 

- Dinleyiniz. Madam dö 
Ligera, dedi. Sizi eski bir ~ost 
olarak kabul ettiğim takdırdc 
size karşı ufıık bir hiı.mette 
olsun bulunmak isterim.. Ta~· 
dir edersiniz ki biz.metler claı -
ma mütekabildir. Yapacağımız 
iş gayetle bac::it!. tık iş olarak 
şu nazik vaziyete bir hal çare
si bulacağız. Orlnda teessi.ire 
düşeeek hicbir hal yoktur: ba~
ka kadınlarla evlenmek icin es 
kı sevgililerini bırakanlar· o ka
dar eoktur ki. böylf'! haller 
Ncvyork, Londı:-a. Pıı.ria gibi 
şehirlerde senede :365 bin kere. 
yi geçer diyebilirim .. Bu sPb<'p. 

Yazan; 

Moris dö Kobn 
le ortada biribirimizi kıracak 
bır halin husulUnc katiyen se -
bep yoktur.. lşte şimdi size şu 
basit usuıu tekllf t:diyorıım: 
Si~ serbest kalmamı kolayca te. 
mm maksadiyle kocamla clirmU 
meşhut halinde yakalanacaksr. 
nız.. Tabit bu ~eklen olacak. 
Yoksa size işi çok ilerilere var
dırmamz lazımdır demiyorum .. 

Hayır, bu ihtiyar timsah ile 
hakiki bir maceraya girişmeni. 
ze taraftar değilim .. Sizi sevdi. 
• · .ı kadar, ondan nefret ede
rim. Fakat !Üz güzelsiniz. onu 
bütün hislerinizle kendinize çe. 
k~bilir, mi.il:emmclen ba~tan f'.I
'· :ı rrrsrn,.,, .. 

Boşaıı.ma davamı ta.k.ip e<kı. 
cek :ı.vukatlarıM tarııfrrıdnn hn. 

Ç-evuen; 

Muzaffer Acaı 
zırlanan küçük komedide rolü . 
niizii ifa etmeniz, baı1a bUYtik 
bir hiznıet~ bulunmanıza kafi. 
dir.. Buna mukabil ben de si. 

Dolores sustu. Elimi elinin L 
çine alarak devam etti: 

_ Ne teklif ettiğini ~<.>şfc. 

den Aleks: · 
_ Hiç şüphesiz para ... 
_Evet .. Elli bin dolar .. Hem 

işin garibi kabul e~mem için 
bir haylı da ısrar et~1._. Bu P~
rayı kabul etmem ıçın lten~ı
since bir çok makul sebepler 
vardı, fikirlerini şöyle anlatı. 
yordu: 

"- Bu teklifimi iki sebeple 
k~bııl rtmC'niz lhmndrr. Evvela 

S (,, LAR..\, "hal,, in ad~c::ıi arka rndan bakarak ceza ı.~ 
me.s:. realitenııı gübeğine girmektır. 

w Sınırlar rahat. tarlalar zeng.n il.en. harman yer rı, altın ekı 
; ıgın1arıyle, ~~ıı ,aı kuarla dolıı ıken kanu ı kılıcmı kadife l:ın.a d 
~aklamak lıo~ olur. Böyle glinıerde •·cuı ~1111 '. plı 1.! <lu::d.(lı yen 
~akan bir ki\ rkım halındedir. Fakat zaman ckgi~tp <ıe, hıı<l ·tarı 
ale\', gö'{leri duman. vicdanları ecel sardı gun ·•,.uç .. un marı.a~ı 
le,,!ri. birclenbıre de,;i~ir. Bazan en küçiık hir et rınün, büt~ın mem 
lekeLi zehirıiyecek bır ipeı ıt bo.tnba:sından far ,r ! a maz. 

Dünl~ü ı;a ...... w .. rde "::\tılli Kor Jnnrı., kamı .unun d .. ;;"tiri'e 
n.-k, daha ke:-kin maddelerle hılenet:eğ.ni o .• utluk. 

Hal1)uki. o ı·aııt•n çıktı'"fı \'akit. bir a lct ıarika ı le kr. <:. 

la:;tı~n:ıızı soy!emiştik. Ara> a gi.en küçu1
• b'r zaman par\1H, oııun 

ke:skınlığmı ~ııd·. ' Muhtekir,, in karanlık , e u urc;uz deha<:.ı, hu 
kanunun indıreccği yıldmmiara kar<:.ı bır pa atoner ke,ıetti. 

Onun altına çöreklenerek zehirli a~rynı kuntp i letiyor. 
Yukarda ~uçlara halin adese<:.i :trirn mdan baka ak ceza ke 

mek, ''r€alite .. ııin göbeğine girmektir, d mi~inı. Bunu, hi;bir za. 
man, hiç bir suretle akı:;i idrlıa edılernez bir gerçek dıye tekrarlryo
nun. ~\d, muhtekir. kendi bildiğinden c::a.,mıyor. ·e 'atan kaygb1, 
ne mıllet se'gi ... i. ne Yicdan fııabı onu hu J.irli çukura ~aplanmak
tan kurtatamac1T. Ona göre din para. im:ın para, \'icdan. amu Ye 
'n~a~ pa•adır. Eli;<>r bu kazanç hırsının ~ ıktı"ı \'arlık. ~ade kese
lenm·z 0

1saydl. belki duydu~ttmuz ic;yan im kadar derin olmrya. 
c~ktı. Fakat bıı kH7.anç ratıa\ arının kanlı pençelerini Yatanın em. 
nıyet kapıic.rma da sapladığını görti; oruz. İı;t" buna göz } uma
ıı:ayız. buna tahammül edemeyiz. Hadıse1erin çoğaldığı. ufuklarm 
ugur!'-tı7. bulutlarla !;:aplandrğr günlerde. içimizde, bcı~nınızda yılan 

1~1evemeviz. O. bo:tazımıza sanlıp bizi bo~madan evvel. biz onun 
~ne ba ıp geçeceğiz. /-!Af\}{/ SUH.4. GEZCi ' 

y etmi~lik bir ihtiyar 
duvardan düstü 

Ortaküyc.ie. Çeyirmt'ci sokağında 
~5 numarada oturan Artin ndında 
'~ yaş.m<la bir ihtiyar, dün bahçe. 
sınde!,ı du~a~r tamire çıkmrş, fakat 
mm·azenc:sını kaybederek 6 metre
den yere dü müştür. 

B:=ı"'!ndan Ye muhtelif yerlerin. 
elen agIT yaralanan ihtiyar Sürp 
Agop hastahanesine kaldınlmışlır. 

Yakalanan eroinciler 
Sabıkalı eroincilerden Fa.kir Sa

lih, Y~nr, Yani, Keğork, Aram, 
Hasan Ye diğer Haııan, dün şehrin 
muhtelif semtlerinde eroin ve es
rar satarken yakalanmışlardır. 

Kaç::ıkçılar bugün beeinci asli:!ı e 
cez..-ı. mahkemesine verilı>ceklerdir. 

Hindista11dan bir heyet 
geliyor 

Onümüzdeki Cumarte"i gunu 
Hindistandan bir ticaret heyetinin 
~rimi?.e gelerek ticari temaslarda 
bulunacağı haber alınmıştır. 

Mana çıkmayan şiir 
beraet etti 

Servetifununda çıkan (Por~) 
i"imli bir şiirin müstehcen ol~.u~~ 
iddiasiyle mecmua neşriyat mud~
ril Halid Fahri ile genç ~air Cahıd 
Saffet asliye ikinci ceza mal1kemf'· 
sine "erilmişlerdi. 

Mahkeme dün bu hu .. =ustaki ka
rarım bii<liımiş ve şiirin rnzuhsuı
luğu yüzünden içindeki mü::.tehcen 
kelimelerden bir mana çıkar;Jma
dığı için Halid Fahri ve ~..a.ir hak
kında ıberaet kararı venni~tir. 

-o -
Tramvaydan 

atlayanlara ceza 
Dün tramva~lar ~ ürlirken atla 

yıp binen 20 kişi ile 8 şofôr cer.a 
landırılmr;;tır. 

---oı---

Altın Fiyatı 

Altın fıyaUa.rı. dün de yUk 
selıniştir. Evvelki gün 24 80 ı: 
ra o1an bir altının fiy~ tı clliıı 
25,10 lira idi. Bir küle<> altının 
fiyatı ise, dün. 290 kuruştu. 

GüNDEN GUNE 

Umid ve metanet 
G E~ENİN ne muazzam 

bır kuvvet olduğu §Un
di anlaşılıyor "\e güne§in bat. 
ma.sına karşı yüreğimizin tit
rediğini uzun zan-ıandanberi ilk 
defa hissecliyoruz denebilir. 

Eskiden aksam olmuş, gü. 
neş :batmış, kimin urnurunday. 
dı? Bir vakitler şairlerin uzun 
uzun bahsettiği "gurup,, un 
renk renk güzelliklerine de ya. 
bancı kalmıştık. 

l\1edeniyetin en J{.Uçük bir 
d~~ kaı;:ığı bile göstermeksizin 
gundUzleri acccve bağlayan 
24 saatllk sllrekli ''gün .. Ieri 
lc:i_:ıde ~'tıvarlamp gidiyorduk. 
~imdı o latif gurup manza 

bu işin sizinle yapılması bo§an. 
m~ ta:.zınm kolayca. alınmasını 
~umkun kılacaktır. Halbuki 
ış .alelBde bir kadnıla. yapılırsa 
~Urett~p bir veziyd olması 
ııt~phesı kuvvetlenir .. Sonra bu 
hızrnetinize mukabil size elli 
bin dolar teklif ediyorum, tak. 
dır edersiniz ki, bu para herkes 
t~rafından kazanılmak istenen 
bır servettir. Bilhassa ibu ka. 
dar.

1
kolay. bu kadar bı:isit bir 

ııt'kı.dc olduktan sonra ... 

D~ores sustu .. Ben, anlatmış 
?ldugu vnkalarm hikayesile bi. 

k
" hayretlere düsmüş. ona ba
tyordum. ~ordum: · 

. - P~ki, ı:iı ne cevap verdi. 
nız? 

- Düşündiiın ve kızmaktan. 
sa, kahkahE.. ile gülrnenin dar.a 
muvafık ddufu neticesine var
dım.. Evvela ona teklifin.in 
~cayiplikten bile ileriye gide.. 
ıek adeta komik olduı'hı.uu an .. 
!atmak istedim.. Fakat o duy .. 
m~mazlıktan gelince, fikirlerL 
rnı şu -kat'i sözlerle izah ettim: 

(~'001') 

raları önünde, eski şairlerin 
duyduğu tatlı heyecan yerine 
bir ayrılık hüznü duysak ye
ridir. 

Keza saatlerce sonra, güne. 
şin parlak bir kadın yüzü gi_
bi ve tertemiz sabaJılıklan ı. 
çinö.e yükselişine, neşe içkıde 
koşmak en bilylik zevkimiz o. 
lacak. 

Fakat şurası unutulma.tnalı
dır ki bütün bu ziyalarm ils
tünde 'bir parıltı ile içti:nlıde 
vanan "limit ve metii.net IŞ1ğı .. 
hiçbir zaman sönmiyerektir. 

lJ/KMET MtJNIR 

f:,JJ·tc~J 
23.11.1940 

8.03 Hafif 
prog'TUlll 

9.00 El' ldidını 

ıs.ııs 7..eybck 
Jlın-alıı rı 

ı.l.05 KuY Tür. 
ktılPri 

14.2U JU3 asetl· 
<•uıııhur 
b:ındoım 

15.SO Hafif 
tıarkıl:ır 

ıs.os t ·ız or
ı.e.strası 

18.40 ~ili il OJ,ID 
bıhaları 

19.00 l{onu~ma 
l!l.1 li sn <' rl rl 
11>.4v F :ıs ı h~·r.ı i 
,..o.4.'.i R ruocr 

ş:ı· .ıfar 
l!l. lli Kon I" ı 
ıı.so ~alon Or. 

ı. t 1'11"1 

2z . .;o D:ın" 
ınl.til(l 

- Cumarte .1 Pazar 
231l. teş.12'1 U. teş. 

VakiUer 

GUne.,ın 
doğu~tı 

Öğle 

1klııdi 

Akşam 

-Yattu 
tırn.ıRk 

Şı•n·aı: 28 ı Şn mi: ·u 
Ka.!lım: 10 nnsrmı 1'i 

\ n<ıati Ezanı \ .ı..a ti '1;zaaıı• 

6.51 2.11 us :ı.1s 

i.16 
12.00 ;J5 J:?.00 

J4.SO 9..&:i 
14.81 9.4" 

12.00 J8AI 12.0() 
16.45 

ı.86 8.21 1.36 
18.%2 

5.tıı 12.ıs 6.14 1'?.29 



l - VAKiT 23 lK1NctrEŞR1N 1940 -Londraya ·, 1" mu~ef=-~Franslz sahiline -Göricede Yunan ~:~ğrru söylemekte 
Fransada Afrikada 

50 İtalyan subayı azledildi 

bayrakları Atins, 22 (A.A.) - İtimada de-1 
ğcr bir kaynaktan öğrenildiğineı 

(Ba.ş tarafı 1 incide) göre, Arnavutlukta bulunan !tal· 
infil.8.klar lbugfin de devam etm.i.ş· yan ordusuna mensup 50 subaY. 
tir. Gece b:ızı ışıkların şimale doğ:1 vazifelerinden geri çekilmişlerdir. 
ru il:ı.a.reket etmekte olduğu da.· Yu~ kıt:ı.larma. yiyecek atıldı 
kaydedilnıiştir. Ricat etmekte olan"( Atına. 22 (A.A.) - Yunan hükü· 
!taıyan kitaatmm mühimmat ihti- meti namına. beyanatta. bulunmaya 
yatla.tiyle yolları tahrip ettiği zan· .~ezun bir zat, Exchange Telegraph'ı:n 
nidilmektcdir. 1 bir muhabirine yaptığı beyanatta, 

Atlna., 22 (A.A.) - Öğren'ı~· Yunan krtalarmm evvelden hazırlanan 
ğine göre, Göricenin ihata. harek . pla.na göre ihtiyatlı bir surette ilerle· 
ti yapılırken bir ltalyan taburu e- meltte olduklarmı bildirmiştir. 
sir edilmiş ve fazla miktarda mal· SalAhlyetll mahfillerde beyan edil· 
zemc iğtinam olunmuştur. diğine göre, İngiliZ tayyareleri Yunna 

İtalyanlar çcJrillyor ordusuna !leri hareketi esnasında yi· 
Atlna, 22 (A.A.) - Bir Yunsn ko·. yecek atmışlardır. 

lu İvan de.f;'Illl zaptettlkten sonra Bir Yunan taburu ricat eden 1 • 
Presbe gölU boyunca ilerlemekte ve talyanlarx çevirmek için dağların iç· 
Ohri gölUnlln loyıla.rmdn. bulunan ve !erine kadar ilerlemiş olduğu ve me· 
Göriceyi Pogradet'e bağlryan mUhim sa!e itibariyle bu tabura. yiyecek ye· 
şoseye ya.kl:ı.§013.ktaclır. İtalyanlar ise IIti~tirilmesi mümkün olınadığmdan tn· 
topçularmm hlmaycslndo bu yoldan' ~glliz va Yunan tayyareleri havadan 
ric'at etmOk:tcdir. Eğer Yunanlılar( konserve et ve ekmek atmışlardır. 
bu ı;oseye ha.ldm olurlarsa, birçok 1- Malllmdur ki İtalyanlar muharebe· 
Uılyıın krta"atıyle nakliye kollarını çıİ>_;4 nin bidayetlnde aynı iaşe usulUnü tec· 
l!!.k ve yağmurlarla iyice ısla.nml3 rUbe etmlşlersa de attıklo.n bUtUn yi· 
yüksek arazide ntll bıra.ka.acklardır. ecek maddeleri Yunan hatlarına dU~· 
Bu takdirde ise, İtalyan kuvvetıer!DiJi ,muştür. .. 
zayia.tsu Elb:ı.sann. doğııİ çekilebume· Yunan e~rafr ıruru~una. dizildi 
ıerine pek az ihtimal mevcuttur. Atina 2 <)(AA) _ u · m-

ı al tl k top , .. . . mumı e 
şg edilmiş olan .A.roavu u : niyet nezaretinin dün akşam neş-

rıı.kla.rmda inzibatı temin için motöri rettiği tebliğ: 
ze bir kol halinde hareket eden 300 Günd" d" taraf d 
jandarmanın yola çıkması Atinad.a leket d:ilinre:m •a ~;_? ~= 
~ilyUk tezahUrlere sebebiyet vermiş· kında haber alınm~fu.. !~lyan· 
tır. to. imal mm.takas . lar ha:rbin ba.şm~a muvakkten iş-

Daha cenup fi r ile gal ettikleri Gumem.içe'den kaçar-
denlıı arasında, iki yUz kilometreden ken ehri t mil ~ ~-;n 

~ · d ı § ama c yagma. e w...J.l9" 
fazla bir cepııe Uzenn c, talyanıarm ler bün111r b' k nlr ..... .,·l .. ~ ... ,ol E . , ,~ ır ısmmı y~ ar, 
mUhim i~a ua.a," an rgıri ile irti· Hristo Pituli.s ve Hristo Ttomi.s is· 
baUarmı: lcesmcK malcsacliyie YUil.aJı • d iki' y raf 1. ' ,. mın e unan e§ mı ... ur,:ıuna. 
kuvvetleri llert hareketlerine devam tdizm.işler ve NJkola Da.fnlSask Di
etmektedir. Yunan lmvveUerı bir ce· mı·~.;.: v~r · .:ı:- St B "- 'Ab-,. ti i 1 ı.u a.ı..UJaw.., ayros all.!), 
nah ııare ... e cra ederek Veyusa Ir' ra.ham Patıniyades, Ba.zil Pittulis 
mfğıiıµı vadisi boyWıca ve Ergitl ~ve Leonidas Vaysis ismindeki eş· 
§enffiıiii şarktnn. doğru !nmlşlerınr. .riı.fr da rehine olarak götilrm.üş· 

İt:ıJynn Tebllğf lerdi:r. Götilrülenlerin uğradrğr A.· 
Ro~.._22 (A.A.) - 168 numa• kıbet meçhuldür. Mmta.kanm sair 

ralı ~talYan tebUği: köylerinde İtalyanlar tarafından 
'MU:hnsazııatm 'bidayetinde Yuna· ',Yapılan tahribat hak.km.da hentiz 

nisUuı ile~ Görice Arnavutlut."u hu~ malılma.t gelmemiştir. 
düdu)loyunca. mUda.fı:ı.a. vaziyeti al· 12 adadan ~ Yunanlılar 
1l}W otan ve ild frrlfiı.dan mürekkep Atina, 22 ( A.A.) - Atina A· 
b~:wıM t;e.tlr krtal~, ıı gün. ~ansı: bildiriyor: · 
~ali~~Efn sonra., 'GöHc~ ş.ehri· Gazeteler, on iki adadan ltalyan 
({l'-çııromd~ bfr ~atta ~~ ve mezaliminden kaçarak Y unanista.. 

:>?Ua şehri tahliye edilmi,tlr. na iltica edenlerin adalarındaki 
Bu; mi1C'ı.d.~ .za.r.fmda, . ş:ddetli ~e karşı mücadele için orduya 

çaj!!ala.r .iriki§af etmiştir. Za· Lgönüllü olarak kaydedılmelerinde
yia m.ahsQ.s derecedOOtr. DU§-.1 ki müsaraatı ve hadis olan heye
manfıı za.yııı.tx~~da. mah.a<l.s derecede canlı sahneleri tebarliz ettiriyor
ve belki; de ~a fazladır. lar. Bunlar ıbu hususta müsaade 
. TakViyel~~ yeni hat ilze· çıkar çtlariaz kaydedileceklerdir 

nnda,.~~ııdt.:et!ıreliledir G • · · ~kf tif- ·t.m · v azeteler, . orta çağda Venedik 
J:i'.ılva: kil~tıefr bazI 

0 = J ,,Ye Cenova nasıl sarsılmaz bir su_ 
hgeflerini bombardıman ederek t rette Yunanlı kalmışlarsa, 12 ada. 
tnfula.rmliila. işbirliği ya.pmI§lır. ~da 28 sene devam ed.~n m~ 

.. . lıme rağmen Elert mahiyetlennı 
İtalyan kuı.·yet~n Yugoslary-a.ya kaybetmemiş olduklarım kaydedi. 

yerleştirilen 
Alman topları 

taarruz 
Dün çok hafif geçti 

Londra, 22 ( .A . .A.) - Müşa. jki Alman tayyaresi 
hitlerin; söylediklerine istinat dü!lürüldü 
ederek matbua ttarafmdan ya. ·• :ı: • ""'~ 
pılan tahminlere göre, Alman - Londra 22 ( A.A.) - Hava ve 
lar, Duvr nıınta.kasma karşr, dahili e~iyet nezaretlerinin teb. 
belki de yeni bir istila teşeıbbü. liği: ı .. 
sü maksadile kuvvetli hir fop ~ Bu sabah Londraya mücavir 
çu barajı tesis etmeğe hazırlan.. kontluklardan birinde bir köye ve 
maktadır. örrleden sonra da cenubu şarki sa-

Fillı.akika, sanıldığına. göre, hllinde bir şehir üzerine bombalar 
Ma.nştaki Fra.n.sız sahiline ağır atılmıştır. 
toplar yerleştirilmiştir. Bunlar Her iki hadisede de bazı evler 
şimdi sık sık tecrübe atışları hasara uğramış ise de insanca za-
yapmaktadır , ... yiat pek azdır. 

· · Londra civarındaki bir kontlu. 
Nevs Chronicle, ibu tecrübe. 

lerden maada suların İngiliz ğa varan bir düşman bombardı-
man tayyaresi sabahleyin cenubu 

sahillerine attığı büyük bir sal. şarki sahili açıklarında gözüken 

İngiliz taraftarlığı 
sür'atle artıyor 

Nevyork, 22 - (A.A.) - Nev·yorl> ' 
Taymis gazetesi yazıyor: 

Müthiş bir hava 
harbi oldu 

1 O İtalyan tayya
resi düşiirüldü 

Eycalibur vapuru ile Nevyork'a ge 
len Fransız tebeasınm söylediklerine 
göre Fransada !nglliz tarafdarlığr 
hlssiyatr sUratle inkişaf etmekte ve 
askerlik yaşındaki Fransızlar !nglllz 1 

ve general de Gaulle kltaatınıı kny· ı l\:ıhirc, 22 (A. A.) - Hava u· 
dedilmek için Fransadan kaçmağa mumi karargahının dün akşamki 
çalrşmaktadrrlar. tebliğine göre Libya üzerindeki 

Bu Fransız yalcular, Fransızların muharebede 10 !talyan tayyaresi 
.Alman faaliyet ve istihsaı~tmı balta· düşürülmüştür. Muharebede 15 İn. 
·ıamak için bütün çarelere baş vur· giliz avct tayyaresi 60 İtalyan av. 
duklannı bildiriyorlar. crsı ile çarpışmış, lngilizler bir tek 

Ayni vapurla gelen Amerikanın tayyare k::ıybetmemişlerdi:r. 
.BUkreş elçiliği üçilncU ka.tibi Hunt'a. Diğer taraftan, İngiliz tayyarc
attedilen bir üadeye göre, Almanya leri Bardiya ve Tobruk'u bon:ıbaı
Avrupada müsadere ettiği Amerikan dıman ctmL<ılerdir. 
s!garalarrm bilhassa Romen petrolu Tirana ve Draça karşı yenl blr 

bedelini ödemek için döviz ol:ı.rak hücum yapı:lnuş, Tiranada tayyare 
kullanmaktadır. / meydanında bir yangın çıkmış, bir 

dan bahsetmekte ve bu hadise - ikinci bir düşman bombardrman 
nin Almanların yeni hazırlıklar tayyaresi de öğleden sonra dü-şü. ~ 
yaptığı hakkındaki· faraziyeleri rülmüştür. • . • İngiltere 

hangar tahrip edilmiştir. 
Draçta liman tesisatı ve depo. 

lara isabet vardır. 
kuvvetlendirdiğini söylemkte. Malta, 22 ( A.A.) - Perşembe Jsp&DJ8d8R Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz umumi 

dirSO den fazla adam nakline gecesi adada !ki .d~fa h~v~ t~like- 'AOO b 
si isareti verılmıştır. Bırıncı alert ... in sandık portakal 

müsait bulunan °bu sal, masif düs:nan tayyarelerinin yaklaştı~rı 1 

ke.rargAhmm tebliği: 
!ıeri keşif mUfrezelerimlzden biri 

tarafından 19 teşrinisanide yapılan 
tahtadan. imal edilmiş ve made- " d a ıyor 
ni iki üstuvane ile takviye 0 _ bildirilmesi üzerine verıtm·hniş~ t' e Madrit, 22 (A.A.) _ Haber çarpı~ma. hakkında WsilAt aımmııı-

1 
hiçbir hadise cereyan e emış ır. B tır. Bu clddi çarpışmada müfrezemiz 

lunmuştur. Fırtınalı hava arda tkin· cı· alert esnasında bombalar alındığına göre, üyük Britan- 1 
b

l b" k ·· hafif zayiat mukabilinde 5 talyan 
bağlanmak üzere demir ka o. du"şmu··ştü·r. İnsanca hı'çbı'r zavı"at ya hükumeti ır aç gun evvel d'~ t k 

" J ah ı•:~.:ı 00 tankmı tahrip ve ıber 6 an ı ehem· 
larla ve cer halkalariyle mu. ve madd~ı hi,..bir hasar ''Oktur. bu senenin m su uı.l(J.en 4 tt h t cehhezdir. :.- J bin sandık portakal mubayaası miyelli sure e asara uğra nuşlar· 

Gazete, bir çok salların mo- Londra, 22 ( A.A.) - Hava ve için bir mukavele imzalamıştır. dır. İki kamyon tahrip, iki ımmyonıa 
törlü deniz vasıtalariyle çekile. einniyet nezaretlerinin müşterek Gazetelerde ve diğer malı.. bir miktar top ve diğer mnlzemo iğ· 
bileceğini kabul etmekle bera.. tebliği: • - fillerde bu sene İspanyada hu. tinam edilmiştir. 
ber, bunların romorkörlerin yap İngiltere üzerindeki dü5lnan ha. bubatın kifayetsizliğinden dola- Bundan h~ka on ttalyanıa bir Ltb· 
tıgıv dalgalardan devrilmek teh- va faaliyeti küçük mikyasta Ol· d. l .. ste 'l kt a· yalı e.,;r edilmiştir. 108 dUşman as· 

muştur. Grupla gece yarısı arasın. YI en ışe er go rı me e ır. kcrini. öldUğü ke.t'l olarak tesbit edil· 
likesin,e maruz kalmadan sü. da bir kaç düşman tayyaresi East A. B. C. gazetesi buğdayı!\ miştir. 
ratl.eA tahrik edil~miyeceklerini Anglia'nın birkaç noktasiyle ekse- küayetsizliğinden bahsettikten Sudanda, Gallabat lıölges!nde bir 
de ılave et.mektedır: . . risi lngilterenin cenubi yansında sonra, hasadın bu sene her za ·- !nı;iliz devriyesi adetçe fa~ bir dil§· 

Bu saIIa.ı:, beygır. ve. hafif · birıbirinden çok uıak mesafelerde mankinden fena olduğunu yaz_ man devriyesine chcmrniyetu zayınt 
toplar naklıne elv~rışli ıse de, bulunan dağınık yerlere bomba at. maktadır. verdirmişlir. 
ne tank ve ne de a.gır top taşı. mrştır. Bu bombalar az hasar tev. En .yeni deniz tayyaresi Diğer cephelerde kayda. değer 'tıh~ 
yam.azlar. .. . . : lid etmiştir. Akdenizde şey yol<tur. 

. Bunu:ıJa. beraber,.~~~ şah J Bu sabah erken faaliyet biraz ---==-o-==--
s:ye~ıeı:ın. ıFet e~~~ g~bı,. ye~ öaha geniş mikyasta olmak üzere Londra, 22 ( A.A.) - Röyterin K ~ bır ıstıla teşebbusu ılıtıma. ıfekrar başlamıştır. Bu hücumlar-f denizcilik muharririnin bildirdiği- Bulgaristanda ışı 
line k ··te kk d anıl , 1 ne göre, en yeni deniz ta''"·are siJa.. 80··ndu··rme tecru""besı· arşı mu ya ız avr 'tla vul'"Ubulan hasarlar azdır. n- J J 

masma devam olunmaktadır. sanca pekaz zayiat kaydedilmiştir. hr şimdi Akdenizde kullanılan yapılıyor 
N ıı..._ ,__, Fairey • Fulmar tipinde bir tayya. ı 
• evs Chronicle U<Ulliye mü.. ' redir. Kara üslerinden istifade eden Sofyn, 22 (A.A.) - DUn Bulgn.r hU· 

şahitlerinin noktai nazarını nak' H ·11 d.. tayyarelere karşı J·nyacak kadar ltümet merkezi ile bütlln memleket 
Ie_?ııektedir.. Bu m~it:!ere· 1 er un sürati vardır. Gemilerin güvertesi-, ,dahilinde ıcrsmı bir ışık söndürme tec· 
gore, senenın en kisa gunu O- t' • b"l ekted• s·· t• t :rUb · l t B t rUb cuma lan, 21 b" · 'kA ~ el b k· ı · ı .. .. f .. ne ıne ı m · ır. ura ı meYcu esı yapı mış ır. u cc e 
umumiy~~~yl~~:vıın:~i/ ~şve 1 1 e goruş u Cleniz taY_Y.~relerinin hepsinden faz gUnil başlryarak bir h~to. sürecek o· 
ükUnet d . ,_ft,..+-..ı- . , ~tadır. Sılfilıları lan umumı ışık söndUrme tecrUbclerl 

s B d vrcd~'.?d"';~~f ~ •• (Baş tarafı 1 incide) !l •dendir. 
1
için bir ho.zrrlık teşkil ctme~cd~, 

u e e 6 ...... ıa.ıerı ena: .. · "------------"""-------------<':~ 
rüyet şartları olur. Uzun gece _i ~" M:acaristanm iltiıhakI kimseyi f. ---
lerde ise muta.arrra kuvvetlerf ~yretta brr~km.a.mış~ır. Yaıno; /il 'A 
gündüz kazandıkları toprakları §Ur&SI var~ ki, Macanstanm y~ r .ı.::J1:' ÖnUmlizdeltl Salı '.Aksamından itibaren 

takvi 
~ . . ~ 'Avrupa nıza.mma ne tarzda hız· 

Sinemasının ye etmege teşebbüs edebı..ı t tmek fikr' d ld w Tran~ 
lirler. n:e e . ın e o ugu ~e .'f 

H hald isfla t bb··· 1 .1 silvanyadaki Romen ekalliyetlenıı 
. er e 1 • ~ us en. hakkındaki taahhütlerine nasıl ria·' ı 

n~tıcelerden. , emın bır tar~ yet edeceği merak olunmaktadır. • 
suk~et ve ıtimatla beklenmeKJ · Romen matbuatı, Almanyanm 
tedir. ~ kendi siya.set oyÜnuna cenubu şar• 

Sümer 
göstermeğe başlıya.cağı ve LUC!EN BARROUX'un' iştirakile 

DAiNELLE DARR1Ei6X • JEAN KlEPUIM 
tarafından barllrnlMe bir tanda. y:ırııtılan ~ 

oekillyor yorlar 
Bclgmt, ... 22.,(~~) - Belgrada .Göric.enin ehemmiyeti " hareketin sol cena.hile Kal"~"" 

gelen~ab&ler.a ·"ore, Yunan kıta· . . . . . ............, 

ld devletlerinl sürüklemek için sar-
f ettiği gayretleri ehemmiyetle 
Öydeylemektedir. ' ,ıa.rr, Podogrn.det'e girmi~ler ve . Atm~, 22 _( A.A.), - Atına A· ;ıehri ,nıansa.bmd~ . ba.şlryan ileri 

ııı:attt ileri ıha.reketlerini bu şehrin 3ans1 diyor kı: lıa.relı:eti are.MD.da ild dUşman ala· 
öt$e kadar götünnUşlerdir, Eğer yuna~. ~ıtaatı . ta~afından işgal lvnım sanla.cağı tahmin edilmekte-
bu: (ioğfu ise Yunanlılar Görlce edılen Gönce şehn bır çok bakım.. ltedir. 

'1i GUzel ve bUylilt Aşk fllmln~elokuyaeaklan g·Uzel ~:ırlcılnrı 

ne Etlbasan ~asında yegane yolu dan ve bilhassa zenginlik. ve ekin Mt:rıakkak olan !talyanlarrn Er
k&mıişler demektir. Podogradet a· b~mdan ~rnavu~lu~ yal~ giri istikametinde ricat ettikleri
lıp.d! ise, cephonin şnrk münteha- bınncı sını.f. bı: şehn ?eg~~ aynı dir. Evvelki glin Yunan ta.yyarele
fJnıda Görice - ~orina yolu bo· zamanda hırıncı sınıf bır munaka- ri ta:rafmda.n yapıla nbir l1ava keş
ymıca. harekatta JiUiunan itaıyan le iltisak noktasıdır ve Epir ile fi, dli§manm Ergiri'nin on kilomet-

P Berlin, 22 '(A.A.) - '.Alman ha.l 1 
riciye nazırı B. Fon Ribbentrop,\ ı 
öğleden evvel, general Antonesko· 
yu ve genearle refakat etmekte o
·lan Romanya hariciye nazırı prens. 
Stu.rdza'yı kabul etmiştir. 

büttln ııehlr halkiıim, ağzında dola!jllcaktrr. 

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

• ~"11,v.v:etı~ de ,tectit edilm.i§tir. Bu Makedonya arasında köprü teşkil re cenubunda bulunan ve Yunan
kıtiila.rm m~blr. kİSlllI, !lİnıdi I etmektedir • lılarm henüz varmadıkları muhak-
Yugoslav ma.kimlafuıa teslim ol· Görice Yunanistana bir çok ta. kak olan bir nokta.dan bile kaçmak-
m1ktadır. rihi ve harsi rabıtalarla bağlıdır. ta olduklarını tesbit etmiştir. 

Ergiri istikametinde.ki Yunan ta- 1821 de Yunan istiklfıli mücadele- Pindos bölgesinde Hersek'in Yu-

Bcrlin, 22 (A.A.) - B. Hitler, 
ouıgün öğleden evvel, başvekalet 
binasın.fa, yeni Romen elçisi B. 
Constantin Precianu'yu kabul et· 
miştir. Elçi B. Hitlere itimatname
sini ta.ltdim eyle~tir. 

B. Bitler, müteakiben, hususil 
vazife ile seyahat etmekte olan 
Romen elçisi B. Valcr Pop'u kıı· 
bul etmiştir. 

arru.zu da çok mUsa.i.t bir tarzda in- sinde Yunanistana insan ve para. nanlılıır tarafından işgalile Görice 
kişaf etmekte ve :nw!lı3rebe cep- ca mühim yardımlarda bulwunuş- ~·oı~un kapalı bulunduğunu bilme
hesinin garp mllnteluı.tmI teşkil e· tur. Balkan harbinde ilk defa ola- mesı ~uhtemel ~lan ~üşman şlına· 
den Epir caplıcsindeki İtalyan kuv· •rak 7 Eylfil 1912 de işgal edilen le do~~ kaçmaga ugraşmaktadrr. 
vetlerini yandan ~evirmektedir. Görice dört sene Yunan idaresi al. Bu d~m:ın vkuvvetleri bu yolun Bulgar mecıı·s·ınde 

Yunan Ba.5kumandıın11ğmm tında kalmı~tır. Yunan edebiyatL . garbID:_da.ki daglardan geçer~k kur 
tebliği nm parlak bir merkezi olan Göri- tulmaga muvaffak olamadıgr tak· 

:tltin:ı., 22 (A.A.) - Yunan or- ce bu bakrmdan Yanya ile rekabet dirde mahvolmaya ve.Y..a esir dil§- (Ba§ tarafı 1 in_cj.de) 
ôularr ba,.<;kuniıindaİılığıfun 

36 
ediyordu meye mahlkfundur. Dıger yerlere Mebus B. Nikula Vassılıef B. 

ma.ralı tcbllği: nu- Tıı.ymi~ Yun.aııistanm askeri ı olduğu gibJ. bu dağlık nunta.kaya Bitlere karşr hayranlığınd~n balı.o 
Perşembe günü sabahtan ak.,"3.· nziyctinl tahlil ediyor da Yunanlılarm yelpaze gibi açıla- settikten sonra, çoktanberı kendL 

ma kadar ıbiltün cephe üzerind . rak girdikleri anlaşılmaktadır. ı::.'-U göstermiş olan ~lman • Bul. 
muharebeler. devam etmi:J ve Yu 6 

t Lo~ 22 (A.~) -. - Y~s· ., Görice mmtakasmda Yunan kuv l gar dostluğunun ~ug~n de harici il 
nan kuvvetleri yeni ~ uvaffalayet: f ·T~~~ askerl ':'~yeti ta.lılıl eden ..:etleri şehrin iki kilometre mesa· siyaset Uzerine 1?~essır bulundu-
lar elde e'"-•~1er;?;.,. ~:.;..:o. • di h ·~ ~a.zetesının Balkanlar mu· teslııdedir. gun~ u ternin etmıştır. 

ı.uı.ı..~ ~· ~e, :\·e • ahın diyor ki· T f ·· I · 
si~ olmıı.k Uzere "'15 top bır· ,_ Halilı ·. . . Gece yarısından sonra B. vassı ıe' soı enne ~öyle de-• • •• , ÇOA azır vazıyetin başlıca hadi- · tir· • 
mıtrı:u. 'OZ ve he.vn.n topu , e her , · y . . vam etmış . · . 
tlirlU riıalzeme ~ A :=:e31 ~~ Epır. cepht.s.ı.nde Bulgar mılletı Dobrucadan dola_ 
yiyecek ve benim depola~ da.~~~ ~~a::en hal'eketi yapmakta Göriceye nasıl girildi?. yı J?ilw~r d~vletlerine karşr çok 
nuştn-. Birin..: t. h k ti Kal _ ' At' oo (AA) denn bır nunnet ıbeslemektedir. 

Yunan ta:v,yarcleri keşif u""""ları mas ne"hrinin.L~arnız arbede 'b lıa . n. ına, "'"' . . - Yunan Bulgarcldordusuna gelince, milletin 
·....,, • mansa m an &§ - kıtaatı Göriceye ·bugün öğle ü.. uka "'S hukuk ·· d f · · 

yapm.ış!ar ve harp sahnesini nıu- ynrak Ayasaranda'ya doğru şimal zeri girmiş ve belediıve dairesi~ : ... 1. ~ d unu ~u ~ aa ıçın 
vaffakıyetle bombardıman etmiş _ istika.metinde . ki.,,~ tm ktedir ,, '>'..'."uman anrnın emrınc ıtaat et-

• • • • • ~ • •'" ~ • , • r ..... • , ~, \ • • • • '. ' , • 

Karlar Altında 
,,- Emsalsiz filminde oynauıklan yeni BACK TO BACK dan.sı'nı 

görmek üzere bütün şehir balkı koşuşuyor, 

11.'lveten: YENl l<'OICS JUHNAL Buı;iin ııaııt 1 ve 2.30 da 
' tenzilatlı matineler. 

·~ .~ ! J \.: ' : _.: 

·' 

Bu Hafta Sümer Sinemasında 
Gen!:lll'-·· Tuzelll< ... İlk asıon ı:alıcseri olruı '\"O 

'ANN SHiRLEY • RALPH BELLAMY .; f 

ve Yarının 50 Yıldızı Tarafından Yaratılan 

KIZ TALEBE YURDU 
lerdir. İkinci. ileri :areketl: Y:.Oya -·-t ne!~~:~~~:;~~~~~ :ge her an amade bulunmakta- Fı-ıınsızca Sözlii Filmini Mutlaka. Görüniiz. 

Lonclrnda lıeyecan Ergiri yolu bovunca vaprlmakta - 1..-Iedi -~ı-- na • • I fllm Lon~ 22 (A.A..) _ Göricenin dır. J " .uo ye w.cı..ıuııruı.tı Yunan """- Kralın nutkuna verılecek cevap Genç nzm i... !lk busenin filmi... Çiçek h:ılinde olan l•alb1n filmi ... 
terki hnberiP!n !taıyanlıır tarafın- Üvçüncü hareket de Voysa va·. keri maka.matını şehri :ılınaya f~~ında on ikiden fazla mebus Cidd.}n gençler tarafından görU1mcsi ıazrmgelen ·bir roman... ~ 
dan davet eylemiştir soz al M.. ı ı b' k Bugün saat ı ve 2.30 d:ı tenz.Ultlı matineler. · 

r~E:111 bildirilmiş oıma.sr Lon· disinin. yukarısında Premcti ve Av- Yunan ""'ker.leri geçerken .. mıştır. uza_{ere er ır ·aç ;msıu-ımmım•mrmBEIBQmmm~~~~m~~ 
drada. bUytik bir heyec:ı.n uyandır· lonya istikametindedir. g.-. gun devam edecektır. 11 r.ııııwı 

Y~~~~ ~ro~h~e fürMk•rd~an~~~h~~s ~~~~ ~rm~----------------------------------------
• ~lar tarnfnıda.n eimdiyo ka-- nin mıllaverııet etmcğe devam et- ve general Metaksas ile Yunan 
aar l:n.zanılıın nriltoa.ddit muvaffa· tikleri şUphesizso do Yunanlılar bil- ordulan başku.manda.nt general 
kryetlerl tetviç etmektedir viik bir gedik açm•al dır B Papagos için tezahüratta bulun. 

saı~ı.;., ttar . . - ar . u ge- ışt 
~ e n..;Jteri nıa.hfillerin· dikten ikinci ve üçüncü ileri hare· mt ur. 

de so~ üç haf~ ıçindo Yunanlılar ket salıalarmnı a~ma Yunanlı _ Göricenin zaptI haberi büt~ 
tarafından parla'k bir surette sevk Iar bir kolordu kadar bir kuvvet a· Yunanistanda şehirden §ehire 
v_e idare edilen harp ha.klııda de- kıtabilirler. köyden köye yayılmakta, kam, 
rı:n bh- ba.yrnnlık idıar edilmekte- · Bu Yunan kuvvetleri yelpaze panalar çalmakta ve ba:vraklar, 
dir. Bu nıahfiller Yunan toprakla.- gibi yayılmakt:ı Ye sol cenahta. la donatılmış olan kahvelerde 
rm:ı-~ karşı İtalyanların tasavvur doğrudan doğruya Aya!'!aranda'yr halk bugiinün şerefine· içmek
etüği Uer! harclceti için bir İtal· olduğu kadar sa~ cc.'lahta da Prc- te<lir. 
yan t!:s:lll elQ Göricenin zaptnım met'i tehdit etmektedir. Atinada a.ynt heyecanıı teza.. 
büyük b!r stratajik ehemmiyeti o- Yelp::ı.ze aç:rlrşt tarzındaki bu ileri hUrat olmaktadı:ıo. 

' iST ANBULDA 100.000 kişinin göraüğü ve alkışladığı 

'BALALAYKA 
Şaheserler S'1hescri Melek Sinemasın 

daha 4 gün gösterilecektir. 
.oug\'ırı sc:ınslar • ! - 2.30 - 4.30 - G ve O ı!:ı. t4J1!S!'l'i!Q ıSE ~.il , ~ • 
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G - VATIK 2S tK1NCiTEŞRJN tMO 

..__Ask_erıık_..;..ış._er1 _..I Işıksız lstanbalda 
• 

Şehir Tiyatrosu 

Tepe~~r~~3~rsc:mda ~e-rll~~~ük~y:~~~e Karanhg"' a alışmak için ne 
(Ayak takımı araauıda) 939 seneei EminönU askerlik mec· 

Sinema ve Tiyatrolar 

-69- *** lisince çürilk raporu tanzim~- gı·b·ı tedbirler almalı?. mi,se de bu rapor kabul edilmedi 
Rüstem bunlara kulak ver. Güreşleri - netice elde edil. lııtiklftl Caddetıinde Komedi kısmında :.inden heyeti sıhhiyece muayene 
• Gtl.ndUz 14 de: çocuk Oyunu. Ak§am ~ l 

mıyor, güreşe bütün hIZJ ve biL meden - kat'i hükümler veren 20.so da DADI s'ne lüzum görülmüştiir. Bilhassa Acele Hadiseler için yardım Teşki atı 
tün ~ı:wikliğiyle devam ediyor. ve hükümlerinin yüzde doksan Dudak açrklığı bulunan bu erin 
du. dokuzunda isa;bet görülen eski Cemal Sahir Jübilesi hemen şubeye gelmesi ve bilenle- Birinci Planda Gelmeli 

Çardak güreşlerinde iddia e.. pehlivanlardan ihtiyar Ali Ba _ rin şubeye ma.lüınat vermes~, gel- Perşembe akşamından itiba- otomobillerin fenerlerini çok a.. 
dilebilir ki, Kara Ahm~tle Rü.s- ba bile, bu göriinıüşe, \yani Ah - Şehir Tiyatrosu komedi kısmında mediği takdirde aı:1ker kaçagı mu· ren §Clırin dış ışıldan söndıi- çık maviye boyadıkları .göı:uL 
tem pehlivan gur·· eşi kadar he - medin çalımlarına aldanarak: 3 kanunusani salı giin!i a.kşamr amelesi göreceği nan olunur. ;; ı ~ - du". Sonra bunlar yırn· 11 k lo. 
Y
ecan'- ı tk§.rla 2 _ Balabanağa: mahallesin- rı.uuıege ba.§landı .. l>frka.ç güne 

u>)I o mamıştı. - Kara oğlanm zaferinden Şehir Tiyatrosu sana rı sa- den Ahmet S ·ükrli 0 g·1u 335 Kas- !tadar da husu.si meskenlerdeki metrt::den fazla süra.tle ~-rıdiyor -
G · natkar Naşit, Nıvart, Toto diğeı- o- • 
erçı Kara Ahmed.in Memiş §iiphe edilir mi? peret sanatkArları, güzide see ve tnmonu doğumlu Edip Erkan. • !§Iklar maskelenince şehir tanı lardı .. Du fenerlerin daha koyu-

pehlivanla güreşmesi de pek he.. Demişti. Şimdi Ali Baba. da. saz sanatkarları ile büyük prog- • • • karanlığa gömülecek.. Dün ge.. ya boyanması ve müml-:iiı.se 
Yecanlıydr. fakat (kazık) ve beyaz sakalını kaşıyarak, taliin ce ~nim gibi şehirde biraz do- otomobillere reglatör ~akılması 
(kisbet,yrrtma.k) meselesi, bil!. bu cilvesine hayret ediyor ve: ram. -=o=-- Eminönü As. şubesinden: !~anlar hiç şüphesiz bir çok lazımdır. 
hare bir çok declikoduia.n mey. y 1 ,.,..,.uklar! bir Beyog"'lu He.lk Sineması Piyade Tğm. Ahmet oğ. Niyazi zorluklarla karşııa5mışlardrr.. Şehrin :ışıkları Röni.inr~ ya. 
dan vermiş v~ gürea n~ti~eain ~ - anı ıruşnn, -r-- 315 (20297), jandarma Tğm. Ce- Yarın şehir dalıa koyu bir ka. pılması laz1m olan en mlihim 
de: daha gösterişe aldanınıyaca.. Boglln: ı - SUven Fl'dallerl, 2 - mil Aygenel 311 (2334). piyade anl ~ lk b · · ğım Jbydııdon oğlu, s _ Mlkı. r ıga gömülecek. herhalde bir i ş, bütün ha ı u yenı va.zıye-

- Biz bunu Ahmetten bekle.. Dlyordu. Kara. Ahnıedin ça.. Alb. Hüseyin Hüsnü oğ. Hasan çok nolüalarda müı:•killat bir t e alırlırmak ve uydurmaktır. 
mezdik... Irmlarma. aldananlar pek çoktu. Tahsin Akt:ın 297 <3ıs-3c9), piya· kat daha artaca'r.. Bu müşkül Binaenaleyh hayntı yeni ihtiya.. 

Diyenler pek çoktu.. Bu ee. Ahmet gerçi Memiı:ı pehlivanı S p de Tb'nı . .Ali oğ. HüFnil Yamaç 327 vaziyetten şika•·et ctmeğe m~ _ ca göre tanzim e~ek .. ·cap e-
beple Kara Ahmet - Memiş çok zorlamııı ve ki~betini cı. (4728:.), "piyade Tğm. Ahmet oğ. h al vc1·+ 'l'. .A lrrıan t edbir lü- der. Mesela dairelenn dort bu-
miisabakası hızını ve heyecanı- kartmak suretile pes dedirtecek ----------------... -. Niyazı ).ıinel 315 <20297>. nakliye zı.ım1ııdur, vatand~1 ar bu v:ı.zL l"ul;ta tatil olurım"sı K" '"!lrivle 
n b k k bet . ti T bl•"' Thn .• vn. oğ. 329 (50906), pi}a t ' m t .... 1 ça u ay mış · kadar retin aiire...,,..ı·--+1'. Fakat, e ıg ' yeti S0ğ ıkkı\rılılıkla ka:rs.!la'l."Tn bn vadi'1e ilk adım a · ış .... 

G k b ll. · d k. ,..w -.., ~ ı. de Tiim. MUrııel oğ. Abdullah Ya- ~ J•l;' d 
Urcş; kır e~. e ıncı a ı- onun Rüstemle tutuştu~ za.. • - ona telı14-.:ıızca ve ~abuk uy- Eu şekilde şehi!' hııyatmın. 11.-

~aya gelince; tamamiyle Kara man, bu kab!ı...,,.oalarr çıkmıı:ı ilı.. İsfanbul Tenis Ajanlığından: kup 333 (19441), süv3~5 Tğm. Ta- mağa bakmalidır. Ancak bu ha erlten basla'.""' daha erken 
Ah 1 h. d' ti 'b' - ~"' 1N · hir oğ. B<"lrettin ... (f'0765), - ··1"" M 

met a ey ıne orun Ş gı ıy. tiyar p~hlivana yenilec~~ Jcint- P G-PONG Şampıyonası nakliye Tğm. Mahmut oğ. C. Ca· vaziyet birkaç günlük bir t ec- bitmeı:: i t"'mi ı olunmalıdır. e • 
di. senin aklından geçmezdi. 1 - Birlncikfınunun ilk hafüı- bit 328 (44966), piyade 'l'ğm. Ah- rü~ olmr.yıp lüzum hissolun- selü. dUkkanların saat fl,30 ':e 

Rii·s~em pcl.livan bu -;;ürcşte sında başlamak üzere bir Piııg· .net o~. Mehmet Sait 314 13:: .. ğdat mayac.ağı zam:ına. kadar devam 7 de kauaıı.ması hk de fuıa. bır 
~yle oyunlar yapryor, Ahmedi Arlık. Çardak gü~Ierinin Pong şa?rplyon&';l' tert1'> edilmi§· ( SSihıS) B. s. l\Tl. M:c. ~:Iazhar oğ. a<le-cek bir tedbir oldu~ gö _ t(""f'l>bii<ı olmaz.. EEase 1 dük. 
oyle kündeden ahyor, öyle. en parlak ve tnntrraklı ga~ebe. tir. R.,.fik Tunay 312 lstanhul cı 9415) , re. şehrimi?.de belediyeye. U\bı- kan sahipleri bunun b"'ylc ol-
se~mle!ıtiriyordu ki.. si usta Rüstemin he~~ıbma ge - 2 _ Bu karşılaşmalara. iştiıak B. s. ~n. Me. Mustııfa oğ. !smail tayıı, ve fertlere dli~Pl1 bir~ok m:Hnnı i ı:- tenıcktd·r. 

Dakikalar geçtikc:e D:ıniş E- r.iri!iyor. herkes Riistemi 8;1kı~- edecek idmancılarm 30-11-1{)40 H· kkı Akalm 301 F.dirne (316-10) , ~a.Z:feler vardrr .. Bunlara ~=ca- Sonra karanl·kta. sokakta Jtal 
fenti-i de kanaatini değiştire- lıyor, Rüstemden bahsedıyor. cumartesi akşamına kadar her gün Tbb. Yzb. Ali o~. Mustafa Derman gı sıcağına işaret etnıcği Iü.. mak istem iyen halkın ımat 4,30 
tek~ du. saat 16 dan sonl'a Tenis • Da]cılık 311 Humus (36446) acele şubeye zumlu görüyoruz... ile 5 30 arasında evlerine na.k_ 

- Ev.an, görünen köy de kL Bu giire~te, pehliYanhkta yal klübünde tenis ajanlığına müra- müracaatları. Belediyenin, zabıtanın ve hal- li la~rmdrt. Bunun için 1e sa~t. 
l~vuz istermfa! Ben görilşle- mz kuvvetin değil, kuvvet ka - ca.a.t ederek kayıtlarını yaptırma· • • • km almAsı lüzumlu olan tedbir- 4 ile 5 30 arasında büti..in nakit 
runde yanılmışım. dar ovun bilmenin de rolit oL lım tebliğ olunur. Fııtlh A5kerllk Şubcıılndcn: Şimdı !erden bahsetmezden evvel bu vas1talarınl, tramvaylnrı, ob:>-

Diyordu. Koca YUS'llf da, Rüs duğu h::ıkikati bir kere daha an. 1 ye kadar hlç askerlik etmemiş ve sıh· tedbirlerin almmaaınJ icap cl:tL bfü•leri, van ırhrı, treıılEıri ve 
tem ba'banın oyurı1armt ~k be- ıaşılmıştr. Ko t Telekı· bl ahvalinden gayri bir sebeple geri ~n hall~ri tetkik edelim. $eh_ dolmuşa bir mii~teri ta.§tyan 
ğenmi•ti. Servet Beye: Rüstem gibi, saçı ağarmış, n bıre.kıl.'"llI§ (316-335) (da.hU) Joğum· rm karanlıkta kalması netice- taksileri se(erber etmek :S;;mı-

- Kara /< lımet vense bile, hastalıktan yeni kalkmış ve • k• ıu (lst'.hktım, :Muhabere, suvsn, Top :~e doğan ıniişküller neler. dır. 
Rüeteın mağlup sayİlma.z. kaburgaları çıkmış bir pchli. d yJr 1 • çu\ mıııtma meDSUp erat askf're sev· Deniz aşırı na.kliyatlard& ~ 

Diyordu. van _ oyun bilmese - Kara i • keJileceklerdir. Evvela şehrin karanlJO.a gö.. purlar hakikaten miihlnı .. tıi;: 
En doğru hükmü Koca Yusuf Ahmet gibi ..,.ilrbüz ve dolgun "Devlet reisleri Aorupa 2 _ Şubede toplanma gUnU 215/11/ mülme ~ekli .. Sonra ıse~fer mesele teşkil edivorlar, çunk:ü 

vermi şti. vücutlu bir delikanlıyı künde- • O!iO pıızar~si sabah saat (9) daciir. ıneseiesı ... Yollarda se1emetle ışıkların söndürülmesine uymak 
Servet Bey: den atmak suretiyle yenreeğe ıstikrarını temin ı1ezifesi 3 _ Mtıkelleflerin tayin olunaıı vUrüyeh;l"Ylek, rnnlük ihtivaç. için projektör yakmamala.rr L 
- Ben ömrümde flk defa· sa. muvaffak olabilir miydi? ile mükelleftir!" gi.lndc ştJtıcde hazır bulunmaları il!n lann (gıda ihtiyadan ğibi) can edivor .. 

:vrsu; oyunlarla. insan zekAsmı olunm·. n?rmal bfr ~ekHde temini, ya._ Halhuki vapurfarm projektör 
şaşırtan bir ofo·.- ....vrediyo- :Mabeyin katibi Servet Bey, Budape~tc. 22 (A.A.) - D. N. B. nı şehir havatmm bozulmayışı süz seyirleri, bilhassa. limanda 
rtırn. to-~,.. ~J· mevlevi şeyhi Daniş Efendi:/e; ajaruıınm hwıusı muhe.blrl bilcfü-ıyor: g-eceleyin karşılaşılacak wrluk: imkansızdır.. Şu halde ba.cıta 

S 'zd il ı l Baitvekll I{ont Talekl §U beyanatta AMERl"KA rar (hastal k d ~ ' f T . 1 k .. ere nemekten kendini alamamı~- - ı en a a ı razı o sun e.. ı , ogum gibi), can vapur tarı e.erı o m~ uz 
tı. fendi hazretleri! diyordu. Bu bulunmuııtur: ve rnıI ,......,nh•eti V" ""İ,.,.. t>'Pn ve her ti•r1i.i naJ..iı vr...sıta.-

ı:- •virciler artık, Kara Ahme. sünnet düğünü münasclıetiyle Macariatanm üç tara.nı pakta Uti- 24 bombardıman Bu müşkülleri defettn~k için s1 tarifeleri L.zeriu.de f:SıtW de -
le· güreşçilerimize de teşvik vesi. lıakı her ~eyden evvel bir Avrupa mu- tayyaresini lngiltereye ne gibi ted'bir1er almak gerek. ğışikiikler yapmalı ye karanlı . 

Ha vi~.. •ı .. ha arslanım. lesi olan bircok ders!er verdi. vaffakıyeti ote.e:ıktır. Bugün bütün tir? Şimdi bunu arastıralım: ğın ha!kta fena bir t2sır J'a-
I ·· .. niz. Hi<" şu·'phe yok ki, gur" ea_d. devlet reiı;leri mU~kül meselelerin bal- verdi Dünkü küC<ük tecrübe ışıkiarm ratmasına mahal vernııY6<.-ek 
' mum .. gayret!,, ""- · · b' k' • · al Jiye b:ıJınmyorlardr. }erimizin yenenleri de, yeni_ line müştereken yardrın etmek için ıyı ır şe ılde söndürülmediği . teı..ıb1rler nımalıdır. 
& tenleri de bu "ardak !lemiııden Avrupa i!ltikraruıı temin 'azi!estyıe Nevyork. ! 2 (A.A.) - E.- --· ni gösterdi.. Birçok müessese. Seyrüsefer den balu:e<lerken. 

""izce bahıııe tut:u-,an!ar pek memnun ~arak dönecekler.. ınllkelloturıer. ~iz Macarlar ~üi -· §Ik Amerfk'anm hava kuvvetleri ier elektrik 18.nıbalarm.a bir k8- hıılkm yollarda selametle yiL 
l" • de~di. Fakat, bu güre§te dl nedenberl Avrupa hede!lertne hizmet hesabma sipariş edilip Sandie_ Rrt sarmakla iktifa etmişler, rümesinin temini lrı.zım geldiği-
, .ı, .. •c1

•"k ki. iTkr;nce Kııra Ah.. ~ervet Bey 0 gün şehre ine. etmeh.l.t!yiZ. 1ı:ıtıni.ıaıe tarnamen itimat go'da inşası biten dört moti ı ıü ?ir.kısn;u da kepenkleri yarıya ne de işaret etmem lazım .. Halk 
'"'et lehinde bahse girenlerin rek, giir~lerin muvaffa 'tryetle ederek taldp ettiıtımlz yolda mllleUn 24 bo..,..b:ırd1m1n ta•"r-:ıresi Bil. mıtırme { sı.ırethrle ya.ctak sav. karanlıkta köşe ba§larrru, ağa<;-
ayısı ço'·tu ... Şi-mNi onl.,l"Ttl aq- _ ve sessizce bi ttiğini maı-."~"in kuvvetine vıvcniyoruz. yük Brihnyava teslim edilmi~- mak yoluna s:ı.pmışlaraı .• Son. ları, e~ektrik yeya telefon direk 

zrnı btt"ıı,k !\"mnrordu. Herkes baı;ıkailbi vasıtasiyle p:ıdişaha. tir. İngiltere bu tayyarelerin il. ra gece yarılarına kadar çalı.. terini ka1c1ırım kenn.rlarrnı gö -
korırı1n~ oP-ne--ek kaclar manalı bildirmi.sti. Bir Jngiliz bombardıman kini cumartesi gUnü tesellüm et. şan ve çok bol ışıklı ec'Ylence remi;or .. Bu sebeple bilha~sa 
bir seı:ıeizlik içinde. bu hevecan 0 günkü ~re8in sonunda şu miştir. yerleri, meyhaneler, barlar, L ki:' seba§ılannı muhakkak su-
lr g-iireı::in soııınıun nereye vara. ufak hafüse·ıi de kaydetmeden tayyaresi Karadağda Amerjka orduları başkuman. ~ıkhrrm halrlcivJe maskeleme- rette beyaz boyamak laznndn·. 
ca~nı bekiiyordu. ge".mt'mek la::.nrtlır: ~on gü_ düşHi dantı~ı. bombardıman tayyare- mi1ll"r·1i.. Filhakika bunlar ca_ Elektrik direği, ağaç, ve kaldı-
- Nir:ıvet, bu heyecanlı güre. rc~ten sonra, Ahmet ile Rü.s- letine mahsus olup mahrem mekanlarını siyah perdelerle ört nm kenarlarının da beyaz ıoo -

ı:ıın de hiç bcklenilmiyen bir za.. tem, parsaya çıktıkları zaman, Belgmt, 22 (A.A.) - Karadağlılar, tutulan "Spcrrey" nişan aletinin m~lerrli. Fakat g-azinodan. mey. yanması icap eder. Kaldırım. 
ferle bitıvıe::ıi her"kesi hayretten Metl"icı pr'ılivaıı . nı;•tomirı hıb. blr !ngiıtz bombardıınan tayyareıılnin de İngiltercye verilmesine müsa.. harı.eden veya. ba.rd~n çLY(an ve kenarl:ınnm boyanmasına belki 
havretc düsi.irmi.tştü. şic; tıı'bağmm İ"ine bir gümüş tırbna esnasında Danilovgrada yakm ade etmiştir. tabii .. s~rhoş olan gruplar kapı. ehemmiyet verilmiyccektir, hal.. 
.~üstem pelılivan, hasmını: mecidiye atmıı;tı. dağlara d~mesl uzerine kaybolan Uç nrn onunde en az bir çeyrek buki düz yolda yiirürken kaldı.. 

rnukemmel ve kusursuz bir kün. İngiliz tayyareclııiyle bir Amerikalı Bunu bildiren Amerika genel saat konuşuyorlar ve bu şekil_ rıma <'arpıp d;ismek gibi bİI' 
deden aşırarak, havalanan göv. KP,.,disine hunun ı.:ıebebini so- gazeteciye karşı takdir ve tazlmde kurmay başkanı general Mars- de açık kalan kapıdan bemhe. çok kazahr olabilir .. Hiç değil. 
de. ve bacakhn boşlukta ıbir ran bir ıır1-aı"ll .. ,.,,a ~..femiq: bulunmaktadırlar. Cenaze alayı ge· hal meşhur ''uçan kalelerden" vaz bir ışık dısanya .aşıyordu. se ana caddelerdeki k:ıldırım-
datre resmettirdikten sonra, - Ril"+o..,, AhmM:ten benim çerken 4ıs.ooo dağlı yollan doldurmu~. den yirmisinin de 1ngi1tereye ,Bu. ~;hcııl .. bH ,..,.·bi e'?lenco ver- larm ken.arJarmı beyaz ile işa-

t i ... t;ı'"'ll""'' ·l~t. a.ıe.ym uzerlnde Yugoslav askerl tay- verilmesi hnkkıncl:ı mi1zakerP1er "'rı~, .. ,..'f't k t t k lıı. d "'~ ....... ge.. s~ üstü ve boylu boyunca öyle " ~ " · " " · •• ·' ııny kullanmaları re e me a.zım ır .. ~,,._..,. 
hır yere vurdu ki: Diye cevap vel"rT'~-;tl yareteri uçmuştur. CeseUer kiliseye ceryıır. tmekte olduğunu söyle. riıılı:ı, mihı~sio olur. ce zifiri karanlıkta. halkın da. 

(Dmııımt ')(1'1') top arabam nzerinde nakledilmt,ur. miştir. ~Vl'·ı ~ b. "b' · ··m1.Jı-Kara AhmE>din sırtı sanki ye.. • ' "'e ~r j.:,;r.de rı~ bir,.ok ırı ırıne carpması mu Auıı-

'
=-:============-=====--=========:=::::::~=====================================================::::::.:=:=:::::::~~~~;; dlir. Buna mani olmak için de re yapışmış gibi, bir türlit kı - 1 1 eet".r,Pri ~ok~ıY!l <:tknnla~ elbise.. 

m·ldayıp kalk11mryordu. K··çu""k hı·kAye Gar ·ı p ·oı· r m 8 ce ra· !erinin muhtelif ycrlerıne, me.. Herkesin parmağı 8.z:ıXozmda 1 Cl se,a .. ,.,kalar na, arkala.rma.~e-. 
kalmıı=tL ı bacaklarına be'•az kumaş • 

- Yahu, Ahmet yenildi be. ı S çalan ilistirmelidirler. 
- Bem de ne yeniliş •. ! Ali Sait Efendi, bitJnez tuken. Vali. Ali Sait Efendi serve- . - . ize r::ısıI teşekkür e~a. _ lur, !izi de fulıı rahatsız etme. Şehir geceleyin karanlığa gö.. 
Diye dudak biikenler mi ister 1 mez bir baba mira.ama. kolllliuş.. tini, sl~anmı unutmu.~. gözün. hm, dıye soze ba!'jla.dı... Eeer yiz., demez mi?.. miili.ince. dofh,ım, hastahk, yan.. 

siniz .. ? tu. Gen'" ve yakışıklı idi. Aklı. de, beynın· de va.ıı·lı' .!in tant.a.r..a ısiz olmasaydınız, ayak altların. Alı' sa·t E"" eli te 1 w ~ ~ ı ~en , r emege ~m. k:ıza gibi hallerle müşkül 
- Acaba rilya mı görüyo.. na geleni, gönlünün ist.ecliğini ve debdebe6i dalgalanıyordu. da kalacaktık ... Sürüm süriim b~~lamıştı. Kalbi gario bir se. vazivete dilsen vatand,,ıılarn 

ruz? d * • • sürünecektik, vicdansız adamla.. kıld ....., · yapıyor u. e çarpıyordu. ''l\fünavebe,, bu mü~kU11eri bir ket daha. ar -
- Yoksa yere çarpılan RUs. Bir gün; Ali Sa.it Efendi hususi kom- rm elinde... ile ... Yani Ali Sait Efendi, ya. tar .. Erkeksiz bir ailenin gere. 

tem pehlivan mıdır? _ Seni saraydan davet edi. partmıanma girerken, memur.- Laubali bir tavırla ayağa tacak ve k d 1 -· be · 
H di -..l:~ .. ı. f di · ·· • . b kalktı. Şimdi gogsu açılmış, 1 • a m ar muna.ve ı. leyin sokağa çıkması. doktor, 

. -:- ay · be, göperimiz var yorla.r ... P~ e.;n mız g'!- larla iki kadının müthış ır h 
1 

. .._,~1• ~ b e itoynun.a. .... Gene bir şey söy. ebe, ezcane araması imk8.nsız 
bız1J?· . rüşecekmiş.. ~:·deı:1 vakit ya~a.ra..cıt ile karşılaştı. Kadın ma rem yer erı go:c.iıAmege aş. le~e1.rn:di. İçi titriyordu. Fa 'kat 1 gibidir. Bu seıbeple yardım teş_ 

Dıyenler mı ararmırz..? dizlerinin bağı çozüldü. bağırıvordu: ., . lamıştı. Ali Sait Efendiye biraz goz "rıni de onlardan ayıra.mı... ki!atı l!z!mdlr .. Bu hususta a. 
E •ah - Utınımryor musunuz. Bi... daha yakla,ştı: YOMıt Bir di · to b · Danış Efendinin yanında O- - Y"' ·•• k _ Bnrası hHsttsf sizin değil 1 d · aralık ken ·nı p. lma"Rk ilk ve en as·t tedbir 

tur. an Koca Yusufla Serv~t Bey Dı.·yeb .. ildi.bd~ıllhra.amı~t kn-duzun1. 81.nı. ze ~rer vermevip kime verece - . ., 0 a ı: mahalle bek<'ilerin.in her ikisi·-
bıle davanam'"rarak·. dU~du. A - '"u aini~. Biz ayaltta. mı r;JdeUm?.. mı... iye sordu. :-- Beın sin ralı,ts:rz etmez ne de vnzife vermek hattil evler. 

•.; rd 1 Yoksa ser l ı , - Evet efendim.. Benden izin · ı - Efendi Hazretleri, gördü. niçin çağmyo u. · ,......... ..- Mern11r ~oğııkkanlı F • a: ınıvım ? .. Diye sordu. den toplanan bekçi paralarını 
nUz mü usta pehlivan.ı? 1 vetinin mUhlın bırt.ıu?o::>U> Brnılki~U- - Biz yer de mi yara.ta.lmı? - Oh ne aıa ... Rahat edece.. Kadınlar şuh bir kahkaha. ile bir misli arttırmak suretiyle 

Dem"!rten kendilerini alamı.. sa.dere mi edeeek 1 • ~ . 9:- Ber btraf dolu. . ğiz desenize... şakalaştılar. mahallelerinin bekçi kadroları.. 
yorlardı. 1 l~yhinıde bir jurn~l ve:1 mi§ti. Cevabını veriyordu. Da.ha genç, daha. güzel &r- • • • • nı iki micı!ine çıkarmaktır. 

Seyirciler arasında dehşetli Şımdi de nefiy edilecekti:. . . Ali Sait Ef. kadınların yilz.. kadaşına soolendi: ,_~t Salt Erendi, valilik ma. Bu ı,ekilde bir bekciye mL. 
hir Rüstem taraftarlığı belir. Ali Sait Efendi iki .gı.ı~ ıki !erine bakmaktan mernurıara.: - Şahende ... Şu saçım bı.. n.amrna ktırnlmııdan Tcıta.nbul. halJenin bir köşesinde faJrat 
mişti. gece uyumada.ı:ı,, yemedi, dilştln.. - İkisini de dedi, sekiz nu • rak da gel §!Öyle... Biraz din. d"

1
1\. rreri A:.>ııırıMıi f çin bir emir 

1 

bekletilmek suretiyle, ~le. 
Binlerce insa.n gözü, bu haki- dil. Uçüncü gün de sa.rayın Y0 - maralı komparlrr.ıana. götUrii- len ... Bize Allah ya.rdrm et. ~e ıh ve fstanbula aV'l'k ba~ar yin başı mkısan vatandaşa mü.. 

kat karşısında M.13. şüphe ve lunu tuttu. .. • nUz ... Ondıı. katmalarına. mü- ti. Rahata kavuştuk ... Yatak ~~az d1\ mrıde k&dmlara te.. 1 raca.at edecek bir yer temin e .. 
tereddüt içinde neticeyi bekli. , Meğer boşuboşuna u~l~~· saa<:Je ~?yorum. yerlerimizi J1imdlden hesa'l)la.. cavUz eb-rı:ek, hattı onları ka.. dilmiş olur .•. 
yordu. Halbuki, netice anlaşıl. terlemiş. Abdülhamitte bır ıltL Ali Sait Efendi büyük bir i. yalım, da içimiz daha ferahla.. ~ırmak i!~tedi~ vaki şikavetten Burada kaydetmeği lüzuı tlu 
mı§h: Kara Ahmet yenil- ı fat, bir iltifat. Sonunda da şu yilik yannıts oldui?-uni kani ol- sm.. a'?la.$ıldıı{ı için Fizana nefiy e. gördücr:Jm en mühim bir no la 

1 k :.e du<'hı icin vi~danen derin bir Ali Sait F,fendi, şa."?km bir chlmesine i d kt v h S~h·rd ki kl mİE;ti. parlnk te ıu.: f' hale ~elmistL A<Tzmı açıp bir be · ra e çı ıgını a.. var: ., ı e Işı ann bu Pe--ı 
r.·i temin bu surE't1e tatbik ı _ Sen bu memlekctt~ !!ere 1• hmmr içinde idi. "" ..., r aldı. kilde kara.Tf.,lma~ı her 1111.Jdel 

etti.Yj :rrıı;!•er,'llPl kü.,de, kendL 1 !'}11111 ile va~11MTf! bir babanın Bir miiddet dışarıda do1~trk- tek ~y söyliyemediği gibi, bi. Zavallı Ali Sa.it Efendi ~im. ~vk iı-;n ~"'~l. bir bava. taar-
sine., !'tlnnet di\~rünü ~ürAAlerinin oğlusun. Kendi 'başına bir koşe. tan sonra, içeri gü-di. Bir de raz evvel bir rezalete mcvdan ~i bHtün eervetine ve buti\n ru:ı:u ihtimalinde Pehri dilsman 
en narla'c ve ı;s.nlı galibiyetini ye ceki1ip oturman reva nı~ ?. n? .görsün?. Orta yaşlı kadının vermeden 'buradan SIVIşmak is_ ümitlerine veda roiyordu. Fa... tavval'el!Jinden gi~Iemek fçlndir. 
temiı1 etmi~.L Ülkemde mesned mi yok'!. Dıle bırı up~.zun uzanmrş ... Et~ k1eri. tivor. fa.kat bumı da yapamı.. kat onu Uzen daha başka bir. Rövle bir ta.an-uz vuku buI.du~ 

H~lbuki, ilk anlarda herkes benden ne dilersin?.. nl de şoyle açrp saçını,. :)bilrü yÖrdu. di d"' dn ı,ey Val'dı. naim& yft.km &hb&p.. ğu takdirde halktn ne ~kılde 
R~teınin 1;S.vıf ve ihtiyar hali- Ali Sait Efendi -ıek : sarı Mdarmı :va.vmış. ayna.nm Ali Sıtit Efen ve on ""' ya_ l~ derdi: hareket etmeei lbnD oJd~ğu· 
ne, ;e Ahmedin gürbilz, dolgun - Aman eff"lldim .. falan di- kat'Stsmda. faraıuvor. tağmı iıııarcl. ~erek : . . - Rll! Mılayımı11.dmı "vllrl denıler, konleran~lar '" _nıh_a_ 
vücuduna., çalımlarına. bakarak. yemedi. Padiı;:11 '1 · Ali Sait Fjfendi bir adım ge. - Bir yataırrmız var, dedi. şıka.yet,, denmi~. Bu '1Jtlyeti yet teerllbeler ile g&Jtenlrnıs. 
Ahmedin galebesini muhakkak - . Sana başlane"le bir valilik riledi. Kapıdan çıkacaktı.. Orta Üç kişi olduğu.muza göre, bi~ ~b& kim ya.ımııştı?.. ıtır . .Anaı..k fiı!ıdive v ~T bir 
görüyordu. "~"',,""' . ;ı.-..:ı ;. vıutlr ks.dm: mftna~ ite yıı.trnsğa. n.ZI O.. A""'wıt ~ ·,...- IE:J - 1 & h .. 1 
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Devlet Demiryollan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar. 
Mubammen bedeli (llılS) Ura olan muhtelif numaral&rda 25000 adet 

bezlt Zımpara k41ıdı (2.12 lHO) Puarteat ırQDU .-t (10,30) on buçukta 
Haydarpqada Gar binul dabillndekl komlayoa tarafmd&n açık eksiltme 

usulile aatm almac:alrtır. 
Bu l§e girmek t.ttyenlerin (28') lir& (88) kul'Ufluk muvakkat temlnab 

vt> kanunun tayin ettttı Tflll&tJc1e 1ılrllkte ekliltme ırQDU aaatiDe kadar ko
mlayona ml1racaall&n l&atmdırı 

Bu ı,e alt p.rtnameler kom18yondaıı um olarak ~· 
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Deniz Levazım SabMI• Ko11isroıu illııları 1 
ı - !btıyacımız olan 400 kilo krom J9lll, 2000 kUo •lılt .......,_ v 

2000 kilo aabll aııaınelin tahmin edilen bedeli (Cl020) UN4ır. :ltbu tlo Alem 
boya malzemelli 215.11.9"0 tarihine rastlayan Paarteal ır0n1L ... t H de Ka 
•ımP&flLda bulunan DeDla Levazmı Satmalnıa Komilyollund& pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Kat1 teminatı (788) Un. olup ,.rt:namffi ber gün 1§ aati dahilin. 
do? ıneakQr komlayoadan beclılJalll .... 11Utr. 

a - ı.teklller1n MtO •rs llanuDun lnedltl "9Ukle birlikte adı pçen 
komlaycma mtlrac:&atlan llb olunur. (11074) 
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Ze)11ep Klmü ~ yıllJk tbttyacı için atm almaeak 8000 kilo • •• •••••••••••••••••••••••• 
deyatı ... 1MG Jd1o tenJllı k&pelı arf uuJi1le .untm.e:re kcınulmuatur. 
Sadeyatuun beher ldlonnun muhammen bedeli 170 1nanıt n tıereJllmm 

180 kul'Uftur. Tallpler iade "8 TereJalm& a.Jl'I Ql'l teldttte 1ııulunablllrlel'. 
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Kiraltk kat ve odalar 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını genıde 
tanzim edip açmı tıı 

Kitap, mecmua, 
Tabiler namına 
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