
,. 

ı... 

Cumartesi VATAN EV I 

14 
C A 0 A L O 0 L 11 No. U 

T E L E F O N : 24136 

lnci Kanun TELGRAF: VATAN lst. 

19 4 o BAŞl[UJIABIUBI: 

AHMET EMİN YALM AN 

Fiyatı: 5 Kuruş S l YAS ! 

Tasarruf Ve Yerli 
Mallar Haftası 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu Başkanı Dedi ki: 

"İstihlaki Arttırmak Parolası Yerine Yeni 
Parola İstihlaki Daraltmaktır,, 

; ha yapdı. 1914. 1918 Cihan 
harbinde Osmanlı imparatorluğu 
bilfiil harbeden devletler arasın· 
da idi. Bugün Türkiye harp dı~ın-
da bulunuyor. Fakat yarın harbe 
girecekmiş gibi hazırdır ve ha
zırlanıyor ve kuvvetimize güve
nıyoruz.> 

SA BA& GAZETESi 

Milli ŞEF 1 

Kısa Bir 
Seyahate Çıktılar ı 

Aıabra., 18 (BmN&t mulla.birl • 1 
mJr.dıea) - MllU Şef hmet !JIÔRÜ 

a.u akplll (dttıı) Mat !8 te tren-
le Ankara clvamtda kl3a bir ee
yalı• ~donı~nbr. 

Cüm.kunelslml:l.l rarda Büyük 
Mlllt't Mec:ıllsl Relei Abdfilhfllik 
Renda, 8aşYek1J Dr. Beftk Say
dam, Vekiller, ve Mdbuslar ağu.r· 
lunı,ıardır. 

Milli Şef'in t~kürleri 

Ankara, ıs (A.A.) - JUy~eti

cümhur umumi kli.ıtpUfindM: 

Bagllnkl Sayımızda: 
S üncü Sa7fıl6a 
'uncu~,... 

6 lncl ~ ı 
6 DCJ Sıa;rflıda , 

'1 net~: 

Bir fac.ıanm hlklı.yeai 
.K1t71ü gözUyle görüş 
Yanrun bUytlk musiki üstadı 
Stnema 
Çocuk 

Yıl: 1-Sayı: 116 

... 

Ankara, 1 3 - 11 inci tasarruf 
te yerli mallar haftası münase· 
betile ulusal ekonomi ve arttırma 
~Urumu genel bafkanı Balıkesir 
ıtıebusu Geneııal Kıizım Özalp 
radyoda bir nutuk söylemiştir. 
General Özalp evvela Milli Şe
liınize kar§l sonsuz ve sarsılmaz 
bağlılığı tebarüz ettirmiş ve in· 
&anlığın talihi ~zerinde ıiddetle 
ltıÜeaair olacak bir cihan harbinin 
İ1tinci yılı içinde başlıyan c Tasar
tuf ve yerli malı haf tası> nın ikb· 
ladi varlıiımız ve iktısadi vazi
felerimiz üzerinde durmak ve 
cliiıünmek fınıatını vermek bakıj 
ltıınd.an büyük kıymeti olacağını 
IÖylemi§tir. 

General, müteakıben ziraat 
işlerimizdeki inkişafı ve bu 
zamanda cihanda ancak birkaç 
millete müyesser olabilen bolluk 
içinde bulunduğumuzu tebarüz 
ettirmiş ve eanayi sahasında da 
dev adımlarile yürüdüğümüzü 
birçok misallerle izah etmiştir. 

Rciılcümhur tsnıet lnönli, 11 
inci tllu!.al Ekonomi ve Arttırma 
haftası müıı&8ebetUe yurdun heT 
tarafından aldıklal'ı yükM'k ve 
samimi hisleri ifade eden telgraf
lardan pek mUte.Jıasııl!' olarak te- Çöl harekatında bü yiik faaliyetleri kaydedııen lngil iz motörlü kıtalan 
1t'kkUrlerile iyi dileklerini bildir-

1 mlye Anadolu Aja.nıımı 11temur et- H v • t• 
mlşlerdlr. arp azıye 1 

Bundan eonra bugünkü vazi
>'eti mütalaa ederek dcmiftir ki: 

cBu millet, bir cihan harbi da- Bqvekil nutkunu söylerken 

Bund'<ln sonra :zaruretlere 
kendimizi nasıl uydurmak mec· 
buriyetinde olduğumuzu anlatmı~ 
ve eski tavsiyelerin aksine bugün 

De,·anu: Sa. 2, SU. l de). 

\, J 

Hariciye Vekilimize 
Atf ediien Beyanat 

Maaş Kanununda 
Tadilat Yapılıyor 

Silah Alhna Alınan Maaşlı ve Ocretli Memurların 
Memuriyetleri Uhdelerinde ipka Edilecek 

iık Çürük 
Tahta 

1 
Ankara, 13 {Hususi muhabiri. ı 24 üncü madde hükümlerini bir ı 

mizden telefonla) - Maaı ka- araya toplamaktadır. Ayni za
nununun 23 ve 24 üncü madde- ı manda bu madd~ devlet baremi 
lerini değiştiren bir proje hazır· hükümlerine tabi ücretli memur- ! 
lanmıı ve Büyük Millet Meclisi- larla bankalar ve müesseseler 
ne verilmiştir. Bilhassa seferber· haremine ti.bi memuriyetleri de 1 Şükrü Saracoila 

Akdeniz lngiliz donanma
sını yok farzetmek sure
tile yapılan ilk aksaklık. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

i talyanın Yunan hududunda 
ıneseleler çıkardığı, Tiranda 

~l' o Mori> gazetesinin Arnavut 
lllilli emelleri perdesi altında Yu. 
11anlılara atC§ler püskürdüğü sı· 
t•larda idi. Dünya siyuetine ait 
itlerde tecrübesi olan bir zata 
'

0 rdum: 
- İtalya, böyle gürültülerle 

illlini hazırladıktan sonra acaba 
Unanistana kar§ı tecavüze geç· 

~İye mi hazırlanıyor~ 
- İmkan yok, diye cevap ver· 

-_ Böyle birgey yapmak için çok 
~~ılsız olmak lazımEır. İngilizlere 
~ umamıyacaklan bir n:satı 
l hşetmiş olurlar. Akdenızde 
llgi}iz donanması hakim olduk

ç, lt.alya böyle bir hareketi hatır, getiremez ve deniz aşırı bir 
~lrbi göze alamaz. l~.alyanlar 
I \ınanistana karşı .tccavuz~. baş· 
lt başlamz, İngilızler •Gırıdde, 

C,clLar denizinde. Yunanistanda 
l Ctliz ve hava üsleri elde edecek
L~r, bu eayede İtalyayı daha ya
'llldan tehdit altına almış ola· 
~!dardır. İtalyanlar .lngilizl.ere 
ıç böyle bir fırsat verırler mı~ 

- İyi amma ltalyanlar, tay
>'•re devrinde donanmanın para 
tt~ediğine kendi kendilerini 
'dırmı~lardır. Deniz tehdidini 
lıtı\ltabilirler. 

- Deniz h&kimiyetinin hi.la 
~ ciddi bir hakikat olduiunu 
llıı\lb.ırlaraa hadiseler karııaında 
~1llannın ba§larına gelmesi ge-
~tnez. 

Cidden de gecikmedi. Arna· 
~tluk dağlarında bir kıyamettir 
~ 0ı>tu, bunu Mısırda ikinci bir 
'~aınet takip etmiye başladı. 
İnsanların hareketlerinde akıl 

~tllleı cilveler vudır. Binlerce 
~tı?ıur, mütehassıs masa başına 
t~· h 'h. Ilı '? cplan yapıyoruz, er ı tı· 
t'~lı iptidadan düşünüyoruz, ona 
t cıre tedbir alıyoruz:. iddiasile 
t tjcli gündüzlü harı\ harıl çalı- ı 
~lr. Bunların uğra§masına ha
~ &anız şu kanaate gelirsiniz ki 

1 
~tr akıbet sıkı bir kontrol altın· 

liltte ve hazerde silah altına alı· ıumulü içine alacak bir şekilde B r ı"3 (AA ) o N 
nacak olan vatandaşları alakadar tanzim edilmiftir. Bu maddeye B lt!T ınb, ld b.'ld:. - · · 
d b k · · · d h 1 . . atan u an ı ırıyor: e en u anun pro1esının er a nazaran aeferberlıkte ve fiili hiz· . .. . .. 

müzakere edilmesi muhtemeldir. met haricinde silah altına alınan Cumhurıyet .Ha!~ Partısı gru-
2 3 U··ncu·· maddenin layiha ile 1 d 1 t 1 .1 ·· punun evvelkı gun Ankarada I 

1 
maaı ı ev e memur an ı e uc- w • • • H · · V 

tadil olunan §ekli, eski 20 ve (Devamı: :sa. ı, :su. 2 de)-.,e yaptıgı hır ıçtımada, arıcıye e. 

İta lyanlar, Harbin Macar - Yoooslav 
Arn vut.ukta o·du- Dostluk Muahedesi 
ğü u Bilmiyorla. m ş imza andı 

Askerlere Harbin İ k i M e m lek e t 

kili, geçen haftanın enternasyonal 
vaziyeti hakkında beyanatta bu· 
lunmuştur. 

Cumhuriyet gazet~ine göre, 
Vekil, ezcümle. Balkan memle· 
ketleri için harp dışında kalmak 
imkanının gittikçe daha ziyade 
fazlalaştığını söylemiştir. 

Vekil ilaveten demiştir ki: 

Yunan Arazisinde Arasında Ebedi 

Almanya, Balkanların sükunu· 
nu bozmakta kendisini menfaat· 
tar görmemlftir. Filhakika, Al· 
manyanın Balkan memleketleri 
ile münasebetleri normaldir. Bu 

Yapıldığı Söylenmiş Dostluk Cari Olacak 
Atin&, 13 (A.A.) - Esir edilen SU• 

baylar, firar eden bUtUn askerlerin 
kurşuna dizilmesi hususunda emir 
verildiğini teyit etmişlerdir. Birçok 
İtalyan esirlerinin Arnavutluk ara· 
zlsinde muharebe etmekte oldukların 
dan haberdar olmadığı anlBŞilmıştrr. 

ÇUnkU yeni gelen bu askerlere Yu
nanlstanda harp edecekleri söylen
miftı. 

Atına, 13 (A.A.) - Dün akşam 

neşredilen (7 numaralı resmi tebliğ : 

Cephenin muhtelif noktalarında 

mevzii harekAt cereyan etmiştir. Ke
şif kıtalarımızdan biri 1:50 kadar e
sir almıştır. Bunlar arasında. birkaç 
subay \'nrdır. 

Mukabil bücwnlar püskürtüldü 
Atına, 13 (A.A.) - Atina radyo

su tarafından dlln akşam verilen ma
lt\mata göre, Tepedelenln şimalinde 

İtalyanlar tarafından yapılan iki mu 
kabil hücum Yunanlılar tarafından 

pUskUrtWmUşlerdlr. İtalyanlar a~ır 
zayiat vermişlerdir. 

' 00NfJL BIRSIZI 
Yazan: KERiME NADIR 

Kerime Nadir, gazete oku
yuculannm tm befeadlği ro
man muharrlrlıerlndendlr. (Va
tan) için yazdığı bu eser çok 
canlı, çok meraklıdır. Keri
me Nadirin bUtun eserleri gi
bi mevzuu ve tipleri doğru-

dan doğruya hayatmuzdan 

allJlDU9tlr. 

Belgrad 13 (A.A.} - Avala mıntakalarda vaziyetin karışma• 
ajansı bildiriyor: sının önüne geçmek için her şey 

Yugoslavya krallığı ile Maca· yapılacağa benziyor. Yine her 
ristan krallığı arasında dün Bel· . · S 1 

dd · d'I d ti k şey gösterıyor kı ovyetler, Ba • 

ahedesinin metni aşağıdadır: le.anlara gittikçe .. daha ziyade ~-
gra a. ımza e ı en os u mu- , 

Yugoslavya kralı, kraliyet na- rıh surette donmekte olan su• 
· ı · M k 11 w 'b· kundan memnun bulunmaktadır. 
ıp en ve acar ra ıgı naı ı na· 

·11 J • d ı Anadolu Ajansının notu: mına, mı et erı arasın a mevcut y w t'-''- t C h · 
w • l .. aptıgımız te ırnıo.a , um un· 

oldugu memnunıyet e muşahede yet gazetesi tarafından Hariciye 
edilen iyi komşuluk, eamimi hür- Vekili Şükrü Saracoğlunun beya· 
met ve mütekabil emniyet müna· natı olarak hiçbir şey neşredil
sebetlerini nazarı itibara alan, bu mediğini göstermiştir, 
münasebetlere sağlam ve devam. 

lı bir temel kurmak istiyen siya
si, iktısadi ve kültür sahalarında 
mütekabil bağların sailamlaştı
rılması iki komşu memleketin 
menfaatine olduiu kadar sulha 
ve Tuna havzasında refaha hiz
met ed'eceğinden emin bulunan 
Yugoslavya ve Macaristan hüku
meti bir dostlak muahedesi akti
ne karar vererek bu hususta mu· 
rahhas olarak mütekabilen ıu ze
zatı seçmi§lerdir: · 

Yugoslavya kralı ve kraliyet nalp
lerı nfımma Yugoslavya Hariciye Na 
zrrı Aleksandre Tslmtser Markovlç, 

Macaristan krallığı naibi nA.nıına 
Macaristan krallığı hususi müşaviri 
ve Macaristan Hariciye Nazırı H . 
Kont Etlenne Csaky. Usulüne muvo.
fık olarak tanzim edilmiş olan saıo.

hlyetnamelerln teatisinden sonra a
şağıdaki hususat kaı arlaştırılmış -
tır: 

D ;;K DÖ 
VİNDSOR 

Meçllal Bir ı, İçin 
Me çbal 

Bir Semte Didiyor 
Miami • Florida, 1 3 {A.A.) 

- Dük de Windsor'un yaveri, 
Dük'ün bugün bir Amerikan de
niz tayyaresi ile cmühim resmi 
bir iş için> meçhul bir semte ha
reket edeceğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan, Dük de Wind
sorun B. Roosevelt ile buluşacağı 
hakkındaki şayia, ne tekzip ne de 
teyit edilmektedir. 

'dır. Tesadüfe en küçük bir pay 
J>e\.'alftı: Sa. :?, sn. 1 df'I) = \...------------

1 

Madde 1 - Yugoslavya Krallığı 
ile lıfacaristan Krallığı ara.sınc:la da· 

(ı>e.MIU: Sa. S, ~. 2 dtı) + 

Dük' e refakat edecek olan 
yaver Drury, Dük'ün pek yakın· 
da Miamiye dönmek niyetinde 
hulundnt;unı• ;it. ...... t,,,...;•tİT. 

Yazan: 
M. Şevki YAZMAN 

GU.nUn en mühim harp hAdlsesl ı 
olan şimali Afrlknılakl tnglllz 
taarru:ıu hakkında dün talınıln 

" ~1lrütür'ken çok ihtiyatkar da\'
randı~mıı.ı bugünkü resmi ha • 
berlerdcn anlıyoruz. Ancak bura
daki hata, bizim tahmin kudreti· 
mizln azhğmdan ziyade İtalyan
ların normalden 90k dana a,ağı 

muka,;emet göatermelerinden ile
ri &"eliyor: 

logillı.Jer bir gec.f'de uzun çöl 
yiirüyüşü yaparak ttalyanlan ga
fll adadılar. Bu yilrüyfü:U yapa
cak olanlar tahmlniınlzce İnglllı.
lerin burada bulumluk1an 8Öyle • 
nen iki zırhlı tümenle bir \'Cya en 
~ok iki tümen bln<llrflmiş piyade 
kun:ett olablllr. Bunlann ı:necmuu 
da • zırhlı tUmt'nlerdekl insan 
me,·cudunun azlığı dolayısUe -
40-60 bin arasında olabnlrdl. Hal· 
bukl İtalyanların bugline kadar 
nrdlklerl esir mlktannm 20 bin
den fazla olduğa blldlrlllyor. 

Normal harp şartlarına gore 
%&yiat f(>yle hesap edllebllll': 20 
bin esir \'eren kıta bir bu kadar 
da ölU, yaralı kayıp vermiş de -
mektlr. O halde İtalyan zayiatı 

Jlk günde en az 40 bin kl11dlr. Bu 
muharebede krto.lıırın yarısııım 

kurtulduğunu da kabul etnıek 

mtimkUndUr. (Çünkü harp sahaftı 
çöldür, açık ara7.lden ,.e hinaena· 
leyh bütün hattın gerl11lni çevirip 
kun't"tl olduğu glbt etılr almak kn 
bil değildir) o halde llk ağır.da 
ba!'lkını yapan 40-60 bin klşUlk 
tnglllz kuvveti en ar. 80,000 kişi
lik bir kuvveti perişan etmı,tır. 

Bundan sonra. perişan edecekleri 
de caba. tşte bu neticeler normal 
harp hareketlerinde kolay kolay 
tahan-111 f'dllemcz. Netice çok de-

(Devamı: Ra. 3, SU. 4 teı ) § 

Türkigenin 
Kiyasetli 
Siyaseti 

İtalyan Mağlubiyeti 

Balkanlara 
Cesaret Verecek 
Londra, 13 (A.A.) - Reu• 

ter ajansının diplomatik muhabi
rinden: 

Tahmin cdildiiine nazaran 
Mussolininin Afrikadaki ordula· 
rına vurulan yıkıcı darbeler, har
bin seyri üzerinde hemen hemen 
kati bir tesir gösterecektir, Du
çenin §İmali Afrikadaki ordula- 1 
rına mahvolmuş nazarüe bakıla· ı 
bilir. Bu orduların müdafaa ka· 
biliyetleri, indirilen muazzam 1 

darbe ile imha edilmiştir. Nil va· 
disinin tehdit edilmesi meııelesi 
ise ortadan kalltmı§tır. 

İtalyan mağlubiyetinin tesirle
ri. siya~i bakımdan yalnız Avru
pada değil, bütün şarkta kendini 
gösterecektir. Vaziyet Balkanlara 
çok cesaret verecektir. Yugoslav. 
ya daha çok kuvvetli bir vazİ· 
yette bulunacaktır. Türkiyenin 
takibettiği politikanın ne kadar 
kiyuetli olduğu sabit olacak ve 
Miıverin Bulga.ristanda takibet· 
tiii aiyaaet ciddi bir muvaffaJo- ı 
... ...... : .. 1;x, ................ ı,..1.,..tr.~. 

S İRENAİ~ 

• 
1. t BYA Mı SIR 

M11ırdaki askeri harekat ..hası 

E s irl erin 
Sayısı 

20 Bini Geçti 

İçlerinde 1 Kolvrdu, 
4 Fıl"ka Kumandanı 

General Var 

İtalyan Blc'att 
Devam Ediyor 

Kahire, 13 (A.A.) - lngtılz umu
mi karargAhının tebliği: 

Garp çölünde, ileri kıtalarımız, 

garbe doğru çekilmekte devam eden 

İtalyan kuvveUeri ile temas halin
dedir. 

Muharebe meydanının temizleme 
işi devam etmektedir. Sarih rakam
lar vermek hAlt\ lmkAnsızdrr, fakat 
son tahminlere göre, esirlerin mik
tarı 20 bini geçmektedir. Birçok 
tank, top ve her tUrlU harp malze
mesi de elegeçirllmi.ştir. 

Hlı.len elimize geçmiş bulunan yüz 
lerce İtalyan subay arasında bir ko
lordu kumandam general ile iki fır

ka kumandanı general de vardır. 

Esir edilen ceneraller 
Kahire, 13 (A.A.) - İtalyan Ko-

lordu kumandanı General Sebastia
no'nun eslr edilmesi, Mısırdaki krta
lara kumanda eden iki İtalyan gene
ralinin ortadan kalkm14 olduğunu 

göstermektedir. Bu iki generalden 
ikincisi, muhtelif harekAtta bulunan 
İtalyan zırhlı otomobilleri kolunun 
pazartesi günU imhası esnasında ö-

(Devamı: Sa. S, SU. S hı) -

M A RMA RA 

• 

It a lyad a 
Alman 

Aleyhtarlığı 

Hitler, İtalyanın 
işgali MukabiFnde 
Yardım Edecek 

Mal11iblyet Yardı
ma Tercih Edilly r 

Londra, 13 (A.A.) - Jngıl· 
terenin İtalyanlara kar§! kazan· 
dığı muvaffakıyetler, İtalyan cf. 
karı umumiyesi nazarında Al· 
man işgali tehlikelerini belirtmiye 
başlamı~tır. Ancak ltalyanın iş· 
gali mukabilinde Hitlcr bu mem· 
lckete yardım edecektir. 

Almanlara karşı beslenen kin, 
her gün artmaktadır. Birçok 
İtalyanlara göre, lngiltereyc mağ. 
lup olmak Almanya tarafından 
yardım görmekten daha az fela
ketlidir. Çünkü memleket işgal 
albna girdiği takdirde İtalya Nazi 
efendisinin kölesi olmayı ebe
diyyen kabul etmiş olacaktır. 

Alman Kıt'aları 
Tamşıvarda 

Bükreş, 13 (AA.) - D. N. 
B. Bildiriyor: 

Alman talim kıtaatı dün öğle· 
den sonra Tamşıvara muvasalat 
etmiJtir. 

F AC IA SI 

Batan Yelkenliden 
114 Kişi Kurtuldu 
Denizden 

197 
71 Ceset Çıkarıldı, 

Kişi Kayı p 
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Ey yurt!. 
renkslZ 
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var olmak, 
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k ruhu, 
"nde, yeşil 
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YUz kere. 
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Bir zam 
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vaş asırla 

TUrke yal 
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ssarruf ve Yerli! 
Mallar Haftası · 

(Bıışı ı locl~) Bundan sonra ticaret cihetini 
buı yeni tavıiyelerde bulunul- alakadar eden bazı tavsiyelerde 
masını icap ettiren sebepleri zik- bulunan General: 
rederek nutuklarına ~u cümleler- clhtikara sapmamalıdır. Cüm-
le devam etmişlerdir: huriyet hükumeti muhtekirin en 

------------VATAN 

Baro Umumt 
Heyeti Bugun 
Toplanacak 

• 
1 L H 
iM akarnaF igatlarz 1 Vilayet Dahilinde 
1 B. ,;ı b. A tt 175 Köy Mektebi 

ıruen ıre r ı Olacak 

-· ı 4 - 12 • 940 

SorU}'Orlar? 
Eırel Sokak Neden 

Çamml11 ? .. 

Sevgili yurttaşlarım, doğrudan korkunç dütmanıdır. 1 
doğruya ve fiilen bir harp içinde Mal saklamayınız, bugün mal Baro umumi heyeti geçen haf
değiliz, ammn dolayısile v~ yine snklamanın casusluk gibi bir hi· ta cumartctıi günü toplanarak reis 
elimizde olmıyan sebeplerden, yanet olduğunu hatırlamalan la- ile beş aza seçecekti. Ekseriye~ 
bir harp iktısadiyatı için<le yafı· zımdır> demi ve sözlerine §U ha&Jl olmadığı için seçim bugiine 
yoruz. şekilde nihayet vermiştir: kalmıştı. Bugün gelen azanın ck-

Stokların Yeni Fiyatla Alınan Buğdaydar 
Yapılmış Gibi Satılması Sarih Bir İhtikardı: 

Dünkü Cumhuriyet gazetesi, 
İstanbul mülhakatındaki köyler• 
de beş yüz mektep açılacağını 
yazmışsa da bu haber yanlıştır. 
Vilayet dahilinde 1 75 köyde bi
rer mektep açılacaktır. Şimdiye 
kad r kırk dört köy mektebi bi· 
nası yapılmış, bunlardan otuzun
da tedrisata baılanmıftır. On 
dördünde de yakında bıı§lıya
caktır. Ayrıca dört ıene zarfında 
elli köy mektebi yapılacaktır. 
Bunların temelleri atılmış ve pey
derpey in§&sına baıılanmıotır. 
Mevcut ve yapılacak olanlarla köy 
mekteplerinin adedi ileride 1 75 i 
bulacaktır. 

Pangaltıdıı. karakol yanındaJd 
Eşref sokak bu ısene bUtüıı IJlll'C
flnf kaybetti. Uç sene cvYel bu 
ııoltağı mahalle halkı kendi para· 
lnrlle yaptırtmıştır. At çok her 
geçeni çamurdan vikaye eden kal· 
dırnnlar iki aydanberl baştan 

başn pamura gömlllmllştllr. Kanı· 
kol:ı., nahiyeye mllrru-:ıat eden &o· 
knk saldnlerl burasının çamur· 
d3n kurtnnlma."lı için rfoada bu· 
Iunmu~ar. Fokat rlcl\lan lıfll~ 

kabul edflmemlş... Bu sokak ne
den çamurludur. Biliyor mu!hı· 
nuz '? Pnngaltıdakl kWse bahçe
ıılnln topraklarını taşıyan araba· 
lnra ,eçıt verdiği için! Bu bııb· 

çentn topraklıı.rını sokağın n1ha -
yetlndekl sathı mıılllere dökmek 
ı,ın ta.'icy-n.n ambalamı jber .bt• 
rl, t~ıdıj:.'1 toprağın takriben on
da birini sokaktan geçerken etra
fa ısatmııktadır. 

E.ekidcn cbol bol seyahat edi- cTürk milleti, cıhanın bu ka- &eriyetile intihap y pılacaktır. 
niu derken bugiin cmecburi bir rışık, karanlık ve kanlı günlerin- İntihabın çok mün~aplı ve gü· 
sebep olmadıkça seyahate çık· de en az fedakarlık yapmak mec. , rültülü olacağı, reylerin çok da
mayının ve eskiden cbol bol ıe· buriyetinde kalan millettir. Onun ğılıı.cağı anlqılmaktadır. Eski 
kcr, r~el. tatlı yiyiniz> derken kıymetini bilelim. reis J-!asan Hayrinin celaeyi aç
bugun cıeker sarfiyatını azalb· Sizlere gelecek sene bugün hı· tıktan sonra kendiainin tekrar ec
mz> demiye mecbur olduklarını tap ederken adilane bir sulha çilmemesi için azadan bir riceda 
ve umumiyetle i tihliki rttJmıak kavuşmuş bulunmasını ve Türk bulunacağı öğrenilmiştir. Haııan 
olan eski parola yerine ietihlakin milletinin taeli ve saadetini tc- Hayri dün kendisile iÖrüşen bir 
daraltılması parolasının ikame menni ederek sözlerime nihayet muhuririmize: 

Buğday ve un fiyatlarının art· !ar buğdayın ucuz olduğu zaman
masını sebep göstererek makar- !arda yapılmı11 ve bu itibarla ucu· 
nacılar da derhal fiyatlerı arttır- za mal edilmiştir. Böyle olduğu 
mışlardır. Fakat bu fiyat artışı- halde mevcut makarnaların yeni 
nın yerinde olmadığını nazarı iti- , fiyatla alınan buğdaydan yapıl
bara alan lktısat Vekaleti, ma· mış gibi buğday fiyatlnrına göre 
karnacılann maliyet fiyatlannı ayarlanmak istenmesi sarih bir 
tetkik etmek üzere bir iktısat ihttkardan başka bTrşey değildir. 
doktorunu bu işe memur etmiş- Ayrıca bu ;tokların saklanması 
tir. Bu suretle makarnaların ma· ve bir müddet sonra ortaya çıka
liyet fiyatı tesbit edildikten son• rıhp yeni buğdayla yapılmı§ gibi 
ra bir karar verileeektir. satılması da daima mümkündür. cdildiiini eöylemi.§lcrdir. veriyorum.> c- Altı senccfü rİyaM:tte bu· 

============================= .funuyorum. Eğer bu bfr §Crcf ise Ayrıca İstanbul lktısat müdür- Alakadarların yeni makaTnalıa
lüğü de makarna fiyatları üze· la evvelkileri yeknazarda anlaıı· 
rinde tetkikat yapmak~dır. la-bilecek ve ona göre fiyatta ih· 

Diş Tab-... -be-<lti-M-ek-tebinin 1 
Ev yaptıranın, kalfa ,·eya mU· 

teahhldln menfaati \"C arnb3(-ıla· 

nn uzağa gitmemeleri lçln göS· 
terilen kola)'lığıu hatm için bir 
&oknk halkını huzur ve rahattan 
mahrum ederek kendi paratıırllo 

yaptırdıklnn bir geçlclln ~mur 
deryasına gıırkolmasma müsaade 
etınt'k doğru mudur! 

Marmara Fac· 1 
<iiğer arkada§lanmın da bunu 
tatmalarını isterim. Eiet bir klil
fet ise biraz da başka mcslckta,-
larım~n bunu yüklenmeleri lazım· 
..dın demiştir. 

Gerek makama fabrıkalarmda, 
ve gerekse toptan ve perakende 
satıcılar ellerinde mühim makar
na stok bulunmaktadır. Bu stok-

tikar yapılıp yapılmadığının tes

biti mümkün olacak alamet ta
şımasını temin etmeleri lazımdır. 

Bir Fakülte Halinde 
Teşki:i lstaniyor 

1 
Namzetler arasında eski Baro 

1 :reiskrindcn Halil Hilmi, Sadet
tin Ferit ile csld ağır ecza reisi 
Sabri ve eski i<:ra reisi Refik var
dır. İlk 

Di§ mektebi profesörleri. Tıp 
f akültcsi dek.anının reisliği altın• 
da toplanarak mektebe verilecek 

Ticaret Vekaletinde 

Yatak ve Yorganların 
Saf asını Kim Sürer ? 

yeni şekil üzerinde konuşmuşlar· Asker Aı.lelerı·ne 
dir. Bu hususta profesörler ara• 
sında fikir ihtilô.fı çıkmı§tır. Bazı 
profesörler, di;ı tababeti melde· 
binin altıncı bir fokUlte olarak 

Yardım 
Ankara, 13 (A.A.) - Tica- Bir Mahkeme Safhası Yorgancılığın teşkilini ve mektebin tamamen Aeker ailelerine yapılacak yar• 

?-et Vekaleti iç ticaret umum mü· modern bir şekle kalbedilmcsini dım için kazalardaki tetkikat de 

Tayinler 

dürü Cahil 7...amangil'in dış tica- Gizli Bir Teamülünü Ortaya Çık:ırdı istemektedirler. Ecnebi profesör· vam etmektedir. Azamt on güV 
ret dairesi reisliğine v.e Paris ti· !erden b zıları ise, halen mektep- zarfında bu işin tamamen bitiri· 
caret e.taşcııi Cemal Ziya Ardal'ın Sultanahmet sulh birinci ceza 1 yorganı ve ıilteııi yoktur. Bunlar te üç profesör bulunduğunu ve leceği aöylenme.lctedir. 
iç ticaret umum müdürlüğüne hakimi dün çok entCTcsan bir diktikleri ve hazırladıkları yor- bu vaziyet ihtiyacı karşılıyamıya- Sencvt kazançlarına g5re, aı• 
tayinleri yüksek tasdike iktiran davayı tetkik etti. Bu dava İstan- gan ve şilteleri ilk gece hakkı cağı için şimdilik Tıp fakiilteaine ker ailelerine bet yüz lira yar· 

Kazadan kurtulanlardan diğer bir grup ctmiltir. Fransacla bulunun Ce- bullulara pamukçuluğun ve yor- olarak kendileri kullanırlar. Es- bağlı bir enstitü haline getiril- dım edecek tam 380 ki i tesbit 

Silivrinin Cambaztepc mevki- ' eden tedbirleri almıştır. ilk par- mal Ziya Ardal' a merkeze dön- gancılığın gizli kal.mı§ kö§Clerini kiden Avrupada kızlar gelin ol· mesini ileri sürmektedirler. Mek- edilmiştir. 
inde batan Uruguay bandıralı 1 ti o1arak çamaşır, Fanile ve yiye- I mesi için tebliğat yapılml§br. de aydınlatmak itibarile de ~- 1 

madan evvel evvela derebeyleri tebin fakülte haline getirilmesini ı Yapılacak yardım miktarı 25 
Salvator yelkenli•:-ıin feci i.kıbe- cck gönderilmiıtir. Kaymakam. .- .. o- · yanı dikkattir. bunlardan istifade ederlermiş. istiyenler fikirlerinde ısrar etti- lirayı tecavüz etmemek üzere o5rı tı hakkında dün şehrimize mü- hk da ayrıca kurtarılanların iaşe Vah Bugun Ankaradan Dava ilk görünüıte basit bir Ve buna da ilk gece hakkı der· ğindcn fakülte fikrinin kabulünü yeıma kadar olan çocuklara 2d. 
temmim malumat gelmiştir. ve ibatesile meşguldür. H Ed' hırsızlık hAdisesi idi. Belkıapanı !ermiş. Sonra kız asıl kocasına temin için Ankaraya bir heyetin on yaşından büyük olanlara a 

Dün vali muavini Ahmet Kı- HükUnıet kurtarılmış olan Ya- areket ıyor hanında pamukçuluk yapan Ha· gidermiş. İşte İstanbulluların ya· gideceği de söylenmektedir. beşer lira verilecektir. 
nık, beşinci şube müdürü ve İs· hudilere vize verilmeei için İngi· ı san, meslektaıı ve adaıı diğer tak ve yorganlarının ilk safasını Evi olmıyanlara da Azami orı 
tanbul jandarma kumandanı tet· liz sefarethanesine müracaat et- Ankara, 13 (Telefonla} Hasa?ı~ bir çuval pemuiunu çal· da Balkapancılar sürerler. Ben Emniyet l\liüdür ·Ü• liraya ~adar yardım yapılacaktır· 
ki.kat yapmak üzere vaka ma- m"ştı"r t ·ı· k 1 h · İstanbul Valisi Dr. Lutfi Kırdar dığı ıçın duruıması yapılıyordu. arkadaşımın pamuğunu çalma· •• d ..., • "k "k ' . ı . ngı ız on8o os ancııı mez- s l H k d' . . ""d f 1- ğ D o l ok lk kt B il le 
halline gitmişlerdir. Bu tetkikat kur Musevilere vize verdiği tak- burada resmi temaslarına devam I eduç ı:._ ad~an d enk.11ınt mu a aa dım. OBgün hazıdr yorgan, yatak.~ Un e e01ş1 1 y me ep aşmua im . 
neticesinde ölü ve kayıpların iki dirde kurtarılanlar Filistine gide- etmektedir. Vali yarın {bugünkü) 1 er~en ayor. u ~: . . yoktu. en. arka aşımın pamu -, Emniyet müdür muavini ile . • • o· k T 
yüzü mütecaviz olduğu anlaşıl- bileceklerdir. Aksi halde hüku- ekspresle lstıınbula hareket ede- . -. Bad~ h&.kk'd eıze m~sl1eikım;- larında.n .?ır çuvala doldurdum. şube müdürlerinden ve İstanbul rınm ün Ü OpfanflSI 
mıştır. Denizden çıkarılmış olan- met kendilerini hudut haricine cektir. zın f>.m ıye a ar meç u . a • Gece üstunde yattlm. Bu hanın emniyet lmirle.rinden bazılarının Maarif Vekaletinin emri üte• 
larla suların sahile ıttmış olduğu çıkannak mecburiyetinde kala- I?ıf bır sırrını açmak me.cb~ray~- bir teamülüdür. Pamuğu çalmış değiştirileceğj hakkında bir ak-

M t.. Ulük K tmd k lıyorum K dım mu- d ~·1· rine İstanbul ilk mektep başrnu· 
yetmiş bir ceset dün Silivri caktır 0 OrC UrSU e a ' en 1 cgı ım. 1 şam gazetesinde çıkan haber dof-

1 
.: . . . dafaa için bu sım ifıa ettiğim· Dinlenen alt.ı panlulı::t;ıı ..,hitJ rtı deı:.ildir. nllimlcri bu sene yapacakları ay• 

Musevi mcuırlığına gömü müş- Dun Salva.tor .ge~ı~ının ~~s Sıvas (Vatan) _ Halkevinde den dolayı meslekta:larım beni ~ k lık · · l d ·k· · • · düıı 
tür. Kurtarılanların adedi şimdi- kaptanı tevkif edılmıştır. Hadı- mazur görsünler. Balkepanı ha- de suçlunun sözlerini teyit ettik- l Anckk Hilvan Jayma kalı ıçtımal ar an 

1 
·ıncısuıı 

lik 1ı4 kişidir. Gemi içerisinde sed .. e liman. dairainin d. e den.ize evvelce açılan motörcülük kursu nında 100 kadar pamukçu var· !eri için mahkeme berat karan o up i inci ube m'" ür ve a e- yapm!§tır. çtimada inzibat mese· 

h im h 'k d ·· d""ğ"" b'" ··k w tinde bulunmakta olan Zeki Aka-1 ı · ·· ·· ··ı ·· t"" T 1 b \erİ.11 
bulunanlardan bazılarının Mar· mute ammıl o ıyan hır gemıye ar ımız an gor u u uyu rag· dır. Bunların hiç birisinin yastığı, verdi. 1 dd h b l esı gorufU mll§ ur. e e 
mara Ereğlüıi ve ha valisi ıahille- Marmaraya açılmasına müaaade bet kar§ısında ikinci defa tekrar dlınğu, vekd a et mlt Ü ~fti • itam.t ~: sınıflara çıkarken <!izi kolunclıı 

k t la 
"h · l d d'ğ" d l ld ~ ·· l u n an as vau esıne gı mCA w l •e rine çı mı§ o ma rı ı trma a- ver ı m en mesu o ugu soy- açılmış ve faaliyete geçi miştir. 1 1 üzere ikinci ımbe müdürlu::.ı;nden degÜ, serbest olarak çıkma art ' 

ı k _..J K lenmektedir. 1 s a ta Nam•L Kem~ı zm"ırde aşa Madd0
- ,... ö" • hilinde görli me touir. urtarı· Kursu, Toprak Mahsul eri Ofisi iV S ıl\ ~ u ayrılmıftır. cezn hususunda talebeye, eezıı 

}anlar Silivrideki havraya yerleş- Bu hususta liman reisliğindeki ıefi izzet Büyükkaya idare et- 1 h t" ı fa ı· 1 leri nin Kontrolü dan ziy do muallimi.n tahsi oto' 
tirilmişler ve tedavi akına ahn· eallhiyettar ~ahıslardan biri: mektedir. Aılıeılerlatze BazlarUDWD ritesinin mües ir olması esası k~· 
mıılardır. ı - Biz gemiye çıkma müstıa· Sıvaı (Vatan) _ Büyük va· lzmir (Vatan) - Her türlü Bazırladılüan llfJ'B bul edilmi§tİr. Sinemaların vıııı-

Şehrimizde bulunan Musev!ler. desi vermeseydik mesul olurduk rııda maddeleri fiyatlarında gö- . K S yeti de görüşülmüş, ahlakı boı• 
den birçoğu Silivriye ciderek ge• dem~cıtir. Adfiqede: tanperver Namık Kemalin 52 nci rülen bariz yükselmeler üzerine KCı~. Mhual.lım, KSelçul~ _ızt ı8bnat 

1 

mıyacak ve talebeyi alakaland1
' 

mide bulunan akrabalarını ara• Liman reisliği bu suretle hiçbir ölüm yılı mlinasebetile Halkevi- fiyat mürakabe komisyonu piya- ve um urıyet ız uıesı a e e- k fil l . .. ··ı . d bir 

11 
lbttkAr davalan - MUddeiumu- l k K sada dann· ·ı surette kontroller !erinin teneffüs esnasında cephe· racah °!. e.~ıln go~ut.mesın e 

mışlarsa da hemen hepsi e eri mesuliyeti olmadığını tebarüz et· mlllk ihtlklr davalarım ııüratle bi- mizde bir ihtifal yapı aca tır. e. l dek" k l . . • . .. k ma zur goru memt§ ır. 
böğründe dönmüılerdir. f tirmiş bulunmaktadır. Bu husus- malin eserlerinden, şiirlerinden, yapmıya karar vermiştir. Teref- er ı as er enmız ıçın orme • ·· ""k f• Kızılay yardım kolu !laza.zede. ta hükumet tahkikata devam et· ttrmek için her türlü tedbirlere baş bahis kon- fü sebepleri üzerinde ehemmi- te oldukları yünlü, ıık ve sağlam 1 .. Bundan batka, . kuçu .. tcd:,. 
lcrin y rdımına koımnk i9in icap mektedir. vurmaktadır. Aellye lkinci ceza mah- vatan hizmetlerinden yetle durulacak ve alakadarlar 1 yüzlerce parça e§Ya pek yakında ~le~.t s~ı.ı!. mu~llı~lcrın!.n jl.;İ. 

::::.a d~=aı!~~~ka~~=rm:~: feranslar verpect'ktir. tecziye edilecektir. tamamlıyar~l ~- okJuğu maka- ~: n:::J1ı~;/er~~bet~~l~n~s3sı 

l
"'[k çu••ru••k M kemeye hiçbir suçlu verilmemiştir. Lokanta sahipleri belediyeye mata verce er ır. k b 1 dilmiştir Bu esaslar Mıı.s' a aş Yalnız asliye dördllncil ceza mahke- Belediyede: müracaat ederek iaşe maddeleri-ı Hava .K~~ı v~nıen rif Vekaletine ;eklif edilecektir· 

· b · ··k l" l · ·· .. d nışan en 
mesl bayram günü toz şekeri 36 ku Ak aray parkı - Aksarayda ya- nınl abrızl yd~ se .ış en bo?un el• e;r l Türk Hava Kurumuna verilen 'rah fa Van Un U nııp sattığı içtn lhtik6.r yaptığı td- pılmakta oıan parkın inşaatı tamnm-1 vledc~ e e "fıydenın tes ıt ey emış nişan yüzükleri yerine Hava Ku-

1 ~ fi ı dla olUMn ~erci Arifin durufma· 1 kt o ugu tarı e e zam yapılmasını ld w •• 
lanmıştır. Yakında da açı ııca ır. . . l d" 1 rumunun yaptırmış o ugu yu-

Bir Çoca Çocu~ 
Yaraladı 

(Başı 1 bloido) c: 

bırakılmamı~ır. 

Bir de iyi tetkü. eAiknemiş, 

hisse ve yanlış malıimata ~re ve
rilmiş biT tek karar, hütlin çalııŞ
malan yok etmiye, ııfunbür güm· 
bür her şeyi dev.inniye kafi gele
bilir. 

Dünyada olup biten i~ler türlü 
türlü zaviyelerden seyredilebilir. 
Bu zaviyelerden biri de. insan 
aklının mutlaka bir tarafta ak· 
saklık vereceguu hesaplıyarak 
hangi tarafın bunu daha evvel ya
pacağını, hangi tarafın daha ev
vel çürük tahtaya basacağını 
araştırmaktı. Talih adını.., verdi-
ğimiz tesadüfler bu sayede işlere 
Mı.kim olacak, hareketsizlik ve 
beraberlik yaratan durgunluklar 
bu sayede sarsılacak, kati neti
celeri yaratabilecek amiller böy
lece serbest meydan bulacaktı. 

Çürük tahtaya ilk basan ltal· 
ya oldu. lngiltcre donanmasını 
yok forzederek ken<lini aldattı, 
Yunan milletinin miHi hialerini 
l' ok forzederek ite tüy dikti. He
sapsızlığı; temeli mevcut olmıyan 
bir ordu ile deniz aşı.rı dağlık bir 
sahada ve hfllkı baştan başa ken· 
dine dütıman bir momle.kette, kıt 
mevsiminde harbi kabul edecek 
ifratlara kadar çıkardı. . 

(Başı ı incide) • 

retli memurların memuriyetleri 
uhdelerinde ipka edilecek, maaı 
veya ücretleri tutarının yansı 
kendilerine veya ailelerine verile
cektir. Yalnız bu kabil memurla
ra verilecek paranın miktan 20 
lirndan aoağı olmıyacaktır. Bun
lardan askert bir rütbe ile ıilah 
altına alınanların maa§lan tutarı 

mülkt vazifelerinin maaı veya 
ücreti tutarından noksan bulun
duğu takdirde aradaki fark men
sup oldukları daire tarafından 
verilecektir. 24 üncü maddede 
ise şu hükümler vardır: 

Umumi muvazeneye dahil 
mülhak ve hususi bütçelerle ida
re edilen dairelerde veya serma
yesinin tamamı devlete ait olan 
veya hususi kanunlarla devletçe 
teşkil edilen veya bir imtiyaz İ§· 
!eten müesseselerde müstahdem 
olanlarla vilayet ve belediye dai
mi encümeni azalıklarında bulu
nanlardan talim ve manevra mak
aadile ıilfıh altına alınanların 
maa§ veya ücretleri men8up ol-
dukları daire ve müesseselerce 
tam olarak verilecek.tir. Ancak 
müeasese veya devlet dairelerin
de çalışan daire müdürü, musah
hih, daktilo, hademe vesaire gibi 

müstahdemin faslından ücret 
alanlara talim ve manev.ra müd
deti 45 günü geçtiği takdirde üc· 
retleri verilmiyecektir. Bunlar· 
dan askeri bir rütbeyi hniz olup 

Bu aksaklık yüzünden hadi.e· 

lcr durgunluktan kurtulmuf, ha
rekete _geçmiştir. Artık bunlann 

id . · · da müessese ve dairelerinden al-
kali bir akıbete doğru g· l§lnı d ki ruı· b l d 

H 
ı · arı maaş e maa1 arın an 

hiçbir kuvvet dur<luramaz, er az olduğu takdirde aradaki fark 
gün, her saat yeni yeni çöküntü 1 kıtaya iltihaklan tarihinden iti· 
haberle · alacağız. baren Milli Müdafaa Vekaleti 

Ahmet im.u1 YALl~ı.ı:.ı.. • tarafından verilecektir. 

ıımı yapmı171n". Suçlu gayri mevkuf- Ka~pları tefti!'} - Dün belediye ıste~ış e~ ır. • . zükler gelmiş ve ıahiplerine tev-
tu. 1htlk6.r Y. apmndı"-ı ııöylilyordu. F tlh 1 F Jh kık l k tac ların ıddı b c.~· ref.cı muavini Beyoğlu ve a ll<!m· 1 a a 0 an 1 • zie aşlanmıştır. 
Duruşma 19ahltlerln çağırılmaaı için tlnde bulunan ltasnpları tettı,, e_tmiş alan doğrudur. Ancak, lokanta l Şehrimizde ilk yüzüğünü ve-
tAlik edildi. ır. ö üı d ve ihtiyaca kAfi et oldu"'u g r · sahiplerinden ekseri.si bu yükse- ren Antalya anbarı sahiplerin en 

Hıım&nl('ıyı dövenler - Gsçenler- m~t!lr. liş önünde kendiliklerinden icap bay ve bayan Adembaba ile B. 
de bir gece Gağaloğltı hama.mı civa- . . 

1 
I h l Mehmet Sipahioğlunun ve Yeşil-

nnda be~ altı g'enç hamamcı Meh- eden tedbırı a mış ar ve pa a ı· k"" .. Ş l"k ah il . d b 
P l . i oyun en ı m a esın en a-

met Eminin caketinl başına çekerek o lS e: lık ni.sbetinde yemek porsyonla- yan Mefharetin yüzükleri gelmi,, 
yere yatırmışlar ve dövm~lerdlr. ----- rını tenkis eylemişlerdir. Hatta ve kendilerine teslim edilmiştir. 

Birkaç gün evvel soknklard•ıı 
topl narak ve Darülacezeye sev• 
kedilen kimsesiz çocuklardsl1 
Hasan oyun yüzünden çıkan kıı."• 
ga neticesinde eline geçirdiği ç~' 
kı ile arkada§larından Hüse>·ifl 
ilo İrfanı yaralamıştır, 

Yetişen bekçiler karanlıkta Muzaf- Bir amelenin kolu nliôt - etrke-
el istasyonunda bulunan Nafıa Ve- ekmek fiyatının yükselmesi üze

fer Yüksel isminde bir gencin Meh
met Emine inmek uzere kalkan yum- kAletlne ait ıo ton ağırlığında blr rine ekmek po;syonları da küçül-

Yesilköyda Bir Konferans 
Konferans ' 1'' Yeşilköy (Vatan) - Yarın 

nığunu yakalamışlar, diğerleri kaç- dinamo makinesinin başka bir yere müıtür. 
mışlardı. Sultanahmet sulh birinci nakli icap etmiştir. 15 lmdar amele ---o-
ceza hAklml dUn bu davayı bitirdi. dUn bu ı,ıe meşgul olurlarken maki-, Maarif le: . 
Muzaffer Yüksele 30 lira para ceza- ne yan yıı.tmış ve amelelerden Kara- .. . 

ııı verdi. 
gUınrükte oturan 1smail oğl11 Atl mn '.l urk filolojisi kUrsU ü - Edebiyat 
kine altında kalarak sağ kolu ezil- Fakilltesinde TUrk lisanının tedrisa
mı.ıır. tına ehemmiyet verilecek ve tUrkçe 

Şişli Halkevhıden: 15/12/940 pazar günü Halk Partisi ıı.alonu~· 
Pazar günü saat 15 de Halk evi- da bir konferans verilecekti~ 
mizde Bayan Meliha Avni tara- Konferans verecek olan Çorf 
fmdan (Milli Birlik) mevzulu I mebusu B. Rıza, siyasi hadise e• 
bir konferans ve Bayl\n Danailof 1 rin bugünkü vaziyete nazar&;. 
tarafından da bir piyano konseri almış olduğu cereyanlardan bıı 
verilecektir. l !erkes gelebilir, 1 ııedecektir, Dokt-Ora telıdlt mektupla.. ı ır,önie• -

mı, - 08kildardııkl 7..eynep Klı.mil 

hasta.nesi baş hekimi Dr. Edip Ak· 
soy hastanede ~islplinln muhafaza -
sında çok hassruıtır. G~nlerde uy· 
gunsuzluğunu gördtlğU bir kadın h1Z 
metç!ye yol vermişti. Bu kadının 
dostu ınvl doktora birçok tehdit 
mektupları gönderdiği için üakUdar 
mUddelumumtsl tarafından dUn tev 
k\f edilmiştir. 

Kömlirden zehirlenme _ Taksim· üzerinde ihtısa~ı olnn Lehli pr?fes6r 
· d bek~ı· JIUsevln Kallyııky Türk fllolojtıl kUrsUıü için ~ de Ankara g11.raJın il , • J • • • • /f 

1 
k ş ve tyi Universitemize tayın edılecektır. l LÜZUMLU BiLGiLER J 

---~---

Piyasada: 
ttıracat faullJetl - Yabancı mem 

Jeketlerlc ticaretimiz gUn geçtikçe 
art.makta, henUz ihracat mevsimi -
nin başında. olmnmızıı raf;men ihra
catımızda bir canlılık göze çarpmak 
tadır. Dış tıcnr.-ttmlz bilhassa Ma
caristan. Romanya, Yugoıılavyıı., Bul 
;artstan ve şimal memlekellcrlle ce
reyıın etmektedir. Şimal memlel<ct 
ıcrt bt1den deri. tutun gibi maddele 
rl ebn almak tstemelrtedirlcr. 
Yakında Mncartstanıı gidecek c 

lan ticaret heyetimizin !ıu memle · 
ketl" yapılt.c.aı, olııP mllbndt\eıerin 
artmasına matuf bir anlaşma yapıı
cnğı anlaşılnıaktdır. 

dUn kü\:Uk manlga ını yngnmlı ı garajdn Yükıı;ek Muallim Mel<tehine alına-ce yanmamış o an man 'lllıı...,, _________ _ 

1 2 • 4"' umaralı oto- <'8k talebe - Y. M. Mektebi, ma-
a • • 

bulunmııkta o an ' ., n . . 
mobilin içine koyarak ke:ıdlsl de içe tcmatik, flzık, kımya şubeleri. için 

...... B z sorıro. gıı altı talebe alacaktır. Ynb::ı.ncı dil için 
ri girip oturmW'i'~ur. ıra • u . 

. t b 11 oınforü bekçi- de birkaç talebe nlversıtedo yaban-
ra1a gelen o omo ı n ...,... 1 1 · i i d b Y""'n bir hnl cı dil mualllmllği ç n bir senelik nin otomobUın ç n c a er· d ıı.,, gtirm~ ,. kurs görmekte olan talebelerden bir 
dt' yatmakta 01 ~~~m~öm~rde ;e kaç kişi ııeçilerek lise muallimi ol
polise haber verml ş ıHr.Useyln ba~gın mak Uzcre husust şekilde yotlşttrlle· 
hirlendiği anlo.şı an ., 
bir halde hastaneye kaldınlmıştır. ceklerdir. 

'i'nngın baıılanırıcı - Ayvansaray- ============== 
f.... one ücreti 

da Şlrvaşlli dokuma fl\brlknsrıdan 
yl\ngtn çıknıış ~ ele ır:ray4'llw.! :r.,,. · 
dan ve'1lmeden söndUrUlmU"tür. 

Bir anı,.le cıoscd1 bulundu - Top· Türkiye dahilinde: 
kapı hnı iciııde yol işlerinde çalııan 
aınelc Seydl oğlu Ramazan o<l».Sm· 

Seııel.~ fi aylık S ıayhk 

d:ı olU olarak bulunmuştur. Rama-ı HOO 750 olO(' 150 kuruJ 
zıının cesedi morgıı ko.ldırılaralt tuh 
klltata başlanmıştır. r·ar· ... ,.,,,.ml,.l(etler· 

Oyun ltn.,·gası - Gaıa•ada oturan E.enclık 3 a~W. : ayh!t 
Şuayip, Kadir ,.~ Mehmet i .ı.ıı..j ..ac 
kafadar iskambil oyunu yUzUndcn 2i00 HlO 80 Kr. yoktu: 
çıkan ka\'gn neticesinde birblrlcri-ı e@ill!IElift!l!ll"IBii•lllRSmlill•l!l!'Um•a 
ni yaralıunı~lardır. 

,. 
itfaiye Telefonları lranlar 44998 nu~raya, bUtUn JJl.r 

dolu yakası köylerinde oturanl t 
Bir yangın veya yan&ın başlangıcı, 60536 numaraya telefon ederler' 

yıkılma, çökme gibi hAdh.cler olur:ıa derhal sıhhi imdat otomobili gctJtilt" 
derhal: bilir. 

tstanbulda otnra.ııl&r 2-1222 
Beyoğlunda oturaıılar 446-14 

Kadı.köyde oturaolar 60020 
Uskfü.larda oturanlar 606f5 

numaraya telefon etmelidirler. 
Telefon santralları bulunan Bakır

lcöy, Bebek, Büyükada, Bllyüluicrc, 
:Rurgaz adası, Eı·cnköy, Heybcltada. 
I<andilli, Kartal, Kınnhada, Paşab:ıh
çe, Tarabya ve Yeşilköy için santral
da bulunan muhabere memuruna 
YANGIS kelimesini söylemek r.Afl· 

dlr. 

Sıhhi lmd.1t Vesaiti 

BU GECE 
NÖBETÇi EOZANELER 

ı.t· 
Bcyoğlunda Kinyoll, Taksimde • 

moncr, Şişlk.c Nargileclya.n, cı.ııı.~ 
ruı. Doğruyol ve Şlpor!dl.s, ~-t~ 
ta Nail Halit, Ortnk6ydc {ortlılt"~e 
Arna.vutköyde :MflUyadts, Bebe oıı· 
Merkez, Sarıycrdc Asa!, Emin!Srı r' 
de Salih Necati, Ktiçükpnza.rda '\'

0

6, 
gi, Alemdarda Ali Rıza, Kumıuı.P' 61, 
Hııydar, Şehzadebaşında :a~tt 
Şehremininde Nazım. KnragumrU dl 
ICcmal. Fenerde Vitalı, SarnatY~,ı 
Teotuos, Aksarııyda Şeref, tJsıcU ·" 

J{e111>' 
Bir kaza vukuunda lstanbul, Be- da Çarşı cadd~indc Omcr tıt' 

yoğlu ve BoğaZlçiııin tekmil Rumeli BUyükadııda Şinasi Rıza , .c :aeY 
sahili ile Bakırköy vo Yeşllköydc otu- ı llııda Halit ecmnelerl. 



SIVAST 
iCMAL 

Mihver, inhilal 
Ederken .. 

B itl e r 
Afussolini 
Mülakatı 

a_linde Buna Dair 
Malumat Yok 

1:1 8erJin, 13 (A.A.) - Yat,an. 
{ ı,..;.rı mtimeailleri huzurunda, 
...._ liitlerle B. Mu•olini aruında 
:~da bir bulu,ma vukuagele· 
~ hak.kında Berlinde hiçbir 
-._ 6rnat olma<lıitnı bildiren Al· 
ıı:.;ll hariciye nezareti sözcü.U, 
~er yabancı devlet adamlannın 
~da Almanyayı ziyaret ede-
4' erine dair haberler hakkında 

'' ', f. 1 1 , 
.. ' 

• 1 ' 1 
. 

ı.' 

İki Düşman Tayya
resi Düşürüldü 

Ankara, 13 (A.A.) - Büyük Mil· Mtıdafaa ile zırut EncOmentni al6· Londra, 13 \A.A.) - Hava 
let Meclisi bugün Mazhar Germen'in kadar eden bir kımn yoktur. Bu IA· nezareti tebtii ediyor: Daladier 

FrtJnsız General/arı 

Harbin Geri 

Bırakılmasına 

Sebep Görmügor.1ar! 

3 

başkanlığında toplanmıt aöz alan ythanm geri kalan d1'W dört enctl· Dün ıece düfQlan 1naı1terenin B l . . L-
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, ge • menden mally., um.t. Mtce ve ad· ti al' d d~· l b' t a onun erteea pati --.uteTe - Haröi ıeri bırakmak ~ ı ve Fransa kadar lt.1yan meafaat. 
len evrak d m ın e en uwua,e u mm a· b ..L:.. H - D-1· b . b:-L:... _L ... _.._L arasın a Mllll Korunma llye encam...ıetnden tetrlk edilecek ka üzerine taarruz etmiftir Ha- a._,.e DaDrJ orc-uw lf& enı llllUV a1&en RUep sörmiiyonaz. !erine de uygundu. 
kanununun tidWne ait kaııwı lAyiluı dlSrd• Asadan t.reldrilp edecek ltlr ear bilhaaa bir tehirde ol~ar. 1 ziyaret~ Nö~e bul~ e~- Jti ıeri7e bırakınak, .eil&Manmak Bonnet, ba projeyi ileıiletmek 
sının bulundutunu ve bu kanunun, muvaldcat acUmeade tetJdldni ter. Burada bir miktar bina harap ol· me ..Wa. ~~e bir l,..üiıı ~ ba zam&Ddaı b1a ne kedar Çil elinden gelea beT v«JTeti .U• 
evvelce alAkadar encUmenlerden ay- slbinme arzediyonun. lla b im B albayı vardı. lnıılız ordu.ana ıetihcle ederaelr. Almanya da • fetndye karu ~l 8-a anJ.t. 
rılan dörder Azadan mUteşekkU mu- Meclis, Ticaret Vekilinin bu tekli· ~oİra:ed:obir r m~ ~"·hk=~ kurnwak için ne siJ>i mUtkiilltla k.Oar edecektir. tJiıaa ~re. ilk it oı.ı.a. Daled~ 
vakkat bir encümen tarafındaıı tet- ftnt tasvip etnııı,ttr. ıft IÇlll karplaıtaiını anlattı: Bu cevaplar IDarpeancla benim er'Ji '6nnt,e gitti. Kenditine ele• 
kiklnden sonra tasvip edildiğini ı.a- m ır. . . . Mecburi ukerlik iyi, bot ~ yapacak birfey yoktu.• di ki: 
ret ederek demiftir ki: MeoUI. bundan mnn. nıznamesin· Mutat veçhile yaıe bırçok yan- amma, bunu bir laak&.tten zb-•· Jorj Bonnet, ukerlerden b6r· - Bugün saat altad. nazırlar 

Bu muvakkat encümen evvelce de bulwaan maddelerin mtlzakereei· &'in bo~ k~ll~ılınlf, fakat de bir nazariye .aymak icap eder. le bir cevap almuana ralm• heyeti top&anacak. lt~ teklifi. 
Milll l\IUdafaa, ziraat, ikbs&t, adli· ne~· yansınlar onlenmiftir. Neferleri kaydettik. fakat aillh eulhu kurtarmak icin eon bir 197· nin kabul6nü heyetıa teklif ed .. 
ye ve bütçe encümenlerinden mürek x.cıllı müteakip iı;timulaı puarte· Raperlar henüz tamam olma• altına çaiırmıya imkan yok, çUn· ret ..,.ftti. Romıaya yeni Mlir ta• celim. liu teklifi eizia de ıa-.. 
kep idi. Şimdi yeni tAdilAtta Kllll ili ,unıı yapacaktır. mak~ beraber i.nMnca zayiatın kü ne kendilerine verecek techi· yin edilen F. Ponse, ağus- ı nızı di!Jtim. Mylıece ~ 

fevkalade büyük .~lduiu :ıanno· zatımız var, ne de talim ettirecek j tosun otuz birinci wünii 8ğleden 1 yı olmut. bitmi§ bir it kaı.-aıia 

Macar - Yugoslav 
Dast:uk MUzakeresl 

E 
lun~amaktadır._ Dıcer mıntakalar- ıubaylarımız... 1 ı~nra telefonla fU haberi vennlt- ben.lcmlf oluruz.• 

Sl·rıerı·n Sayısı da ın•nca zayıat pek azdır. - •Geçen harpten kalmıı IU· tı: «Kont Ciano, Leh meeel..U.i OU.Clier 9ÖE ..-.rdt FM.at Bosa
Me~lek~tin diier ~iKeleria- baylar yok mu~. . ve diier ka"W• mevzuu olen itleri ıaet, bapelc'iin talMadni bUiyw-

20 Bini GBÇ
ll de m~erıt bazı harekat. vuku- - Onlar yenı ııllhlan anlamı. halletma içİ_!ı bir konferana top• du. Nuırlar ~ toplaıınıcıa 
U bul~Uf aae de hasar ve maanca yorlar. lanmuanı tekli.f ediyor.• hariciye numnm fikıine taraf-

uyıat udu. - Harp yarm baılıyacak olur- Bonnet, Kont Cianonun bu tek• tar olacak yne oaa lıar11 müa.o 
(Blıfı l illıtı*) + ( ... t IMlcıe) - Jki diieaMn boınbudaaau ta.J· ea 'bise kaç fırka ıönderebilecek· lifte ...,imt oWuiuna inuuyordu. deleye geçti. lta'7an Mltlifı tlllM• 

imJ sulh ve ebedi doetluk cari ola· len cenenı Kalettldtr. )'UM d~. linia) Çünkü kalya harbe ginniye ha· mile rttddediıdt f.&.t Alma1t7a 
caktır. Esir edilmif olan bet ltatyan p- ........... din .... Uft - ilk hemlecle ancak alta ... zır delildi, Almanya ile olan mu- ile 1Ah61'9ıı arwnda doirudaa 

Madde 2 - YUkaek Akid taraflar tıerall, dün tayyare Ue c.pheden Ka· faali7etintte hulanc••dar Bu sözil duyunca UrktUm. He- ah~i kendime bu makatla üç d~ya dnıaaa eden IQlink•ıe-
:~:~:n~~~!=r~= bireye .retlrilmiftir. • Londra, 13 (A.A.) _ Reu- I~ Fr~~ genel ku~ayın~. har· l •enelik bir mühlet •ermifti. ~ta~· lerill ne netice. ·~eceiiai a.ala-

ltalyanlar yakmdaa t.kip ediliyor terı Londrad öw ildilin ıö bın butün devamı açın lngılızler- yan M.lkı harbe ıaraltar defildL DlK Gute cıımdilik> 1'anda 
:=h=~: =~::-,:e:.:~: Kahire, 13 (A.A.) - İn&'iliz umu- r İngiliz h: re~ tleri e dU. den ancak otu& iki fırka iatedik- Clano .~ Rlbbentrop aratnadm bırakılclı. 

ınt karar&'Ahının tebluM: e, f h va u I e d •1 ~ lerini duyunca endifem artta. eon mulikatın tiCNtane olmaktan Sut dokuzdtl nu:ırl.r mecli-
lardır. ... gece, ena ava prt arı o ayısı· 19 a d I 1 _,_,., tık ldu w .. 1 · rd •·-1 · ... · b " ebı::. F 

Madde 
3 

_ t,bu muahede mum • Mısırda: Garp çöltblde mql'lp e- le harekatta bulunmamııtır. 1 e nailiz .fırka arın~ yCAu· ua o 11\1 IO:Y enı~o ~· ~ • ıhun netret~ı . ar t .. ı. ~-
kiln olur olm tasdik edilecek v 1 dllmit olan İtalyan ordwnından ger1 lnsiJtered ,..mlan ev1- enid ma Mkaen be9tı. Halbukı o &a· Y• hiç ~rp etmedn ı.tediklerm· eanm tMıhhiit.lenne *ık olcluia 
mu.saddak ~al r Budapefted e kalan kmmlar, Uerl kuYVeUtrimiz e y ea 1 mail Amerikalılar, Ru.lar, Japon- d• ÇoSUQU konferau ve müza· illa NiWİ. ' ~ cmm ,afak 
teatı edlleoek~ir M::Uede muaad ~ taraftndan pek yalandan taltip em- ,....._. ı ıar ve İtalyantar da müttefikimiz. ~re roluyle elde edebilirdi. Bu 'ftlrti de Alman ordua IAbieaa-
dak ntllhalarm ·teati edlle'cefl &1ln lerek ricatıarma devam etmektedir- Londra, t 3 (A.A.) - Harp , di. Böyle olduiu b&lde bar~i ~ıl 

1 

cilletle konfe...... fikri lnaüter. na taarruza geçti. 
mer'iyet. &'irecektir. ler. l!'.8ir ecWdlklert clUn hMer vertl- ararlarmın tazmini bakkıaclaki kadar farkla ancak kaseoabilmlf. 

Muahedenin altmda her iki nazı- m1' olan Uç generalden mAda dtfer kanun l&yiha11 Tim..a. batma· tik. Bu defaki ihtimaller iaeaıu Bu hafta: BOttn fel*' h'9kl ...... ... nn da imza8J bulunmak!adır. ~~t :~:.ı~::·..::;:~ d~: k&l.inin mevzuunu tetkil etmek- t•'!.':,~:e::ı:=:: ~=-na- ı S U M E R sı·nemasına 
S t Al 

rtn adedi binlerce artnufbr. Fakat tedir. Bu aazete diyor ki: zm Jorj Bonnet'ye t.-diif ettim. 1 ovye • man harp meJ(!anmın ~ gen~ «ıhna8I lagili& vatandatları bucQn yı· Enditelerime tamamile iftirak , ~yor. ~e Jıl l 8 B 1 L L • BAL t il ile aıtı"*'1--.ı-J'8 
dolayısiyle 9lmdiden herhanai kat'! kılan ocaklarını yeniden inta ede- ediyordu. Şu bldiM)'i anlattıı A 1 • • O 1. A a 1 O N D ft CI t lf it 'l' T E L il: C L ı: a K 

Hu. dut~arı bir rakam snm tabn C!epdlr. ceJderine dair teaıinat almıılar·. - 1939 aiustosu nihayetlerln- taratmd&n teıvk&IWI 111r·ıana. JU'•tdERlan 
i Sudan'da: BtttUn hudut boyunca dır. Bu llyiha, milletin istikbali deydL Harp baılamak bere iclL AŞKIN ZAF 

mMreselertmb dllfnWU mOı.m.dt· haldundaki endifelerine nihayet Ordumuzun ve hava kuYVetleri· 

Ta h d İ t E d ı• ı d ı' yen tAds etmekte ve kendtatM •· vermektedir. Bu tedbirleri ancak mizin mesuliyetini t&§!Yan iki ku· / 
l Jt&t verdirmektedir. tamir edilmez baeara mini ola· mandanımızı hariciye nezaretine Frana a s&zlü nıostesna n müh~ tttnıittl a11bllhYo*'. 

Moskon, 13 (A.A.) _ TaH HarnllAb ."'-! ..... _ ..... ::!':::~ "':,::-·-=~ ... çaiudım. Kendilerine dedim ki: j Mevzuu: Bir kadmm Mr etkektm Mıler tıekledlfülL .. tntııuı.m • 
afanaa bildiriyor: - --- cHarbe doltu gidiyoruE. Lehia· ı oıctuttmu ... Aynı lta.dınt _.. iki erluıleft ölQınlL.. 

Mllbtelit S
11

vyct _ Alnın tah· Londra. 11 (,A..A.) - Londr&da tan mukavemet arzusu göeterir• laveten: TUMAN. tTALYAM KARm ~ llGt11n taf.ut.We 

dklf hudut merkez komiqonu - tftıa ......... sere. P1P _. H - barbut önüne pçmek imkan· gillıitaaı ~ 
iki memleket arasında 28 eylul l~ haNk&tı blltUJ idare eden Jru· arp Vaziyeti 11zdır. Fakat •İZİD ıribi kum••· 
1939 tarihinde imza edilen doet· mandan, ıreneral llk:hard Nusent danlanmız zafer ıkazanmanuza 
luk ve tahdidi hudut muahecloei Oconnor'dur. aerı...ı Oconnor, blldl· (llafı ı blclcle) ihtimal olmadıiına kani bulunur· 
ve bu muaheclenin 4 ilktqrin rlldltfne l'Öre, İtalyan liyakat ma4al- fa bir ..,.,_ ...wetı. ve -~ laraa Lehi.tana, teslimiyet gÖ• 
19 39 tarihli munzam protokolu yumı hl.mildir. .. dll9r ......,._ .... ~- termeyi OaıWkle Koridoru Al· 
mucibince teebit edilen Sovyet • İtalyan ricali wı a 1 Wr .-0 .W. lblll ............... Dbr. manyaya bırakmayı tavsiyeden 
Alman hududunun tahdidi itini Kahire, ıa (A.A.) - Batı çölün· ı~ flmdl ea oo1ı mı a- bqk.a yapauk ıey yoktur. Bu· 
bitlrmiftir. Muhtelit merkezt ko- deki harek&t. Uerlleme pl~nına uy • tada •7' oı..a ve yerine koama- nun mahzurlarını ~ilmez deiilim. 
mi.yonun ve talt komİqonlann gun olarak devam etmektedir. sı mllmldln bulunamiJU ...__ Halk diyecektir ki: cÇekoslovak. 
meeai.i J O ay devam etmit ve Havacıhk müşahitlerine gere, t- Me ve all6ldlanlun kaybıadaa d&- yad11a eonra Lelaiataııa da ihanet 
Ahlıanya ile Sovyetler Birliii taıyan ricali umwnl bir '8kll almıı:ı· layı llllontı çekttelder ve Doklall· etti.• Fakat ne derlerse desinler, 
aruındaki doetane nıilnaHbetle· tır. 1ık lılMedeeeklerdlr. O aeseeeı1e umurumda deiil... Benim kendt 
rine uygun bir itbirliii havuı içia- iki ltalyan farkw ""rildi ki, eter tn,.wsler '° blJ'be sen memleketim felakete uirama11n 
de cereyan etmifth'. Londra, 1~ (A.A.) _ Londra ruı- &arfıada motörltl kıtalan aa7e • da ne oluraa oleun, zaten bir fe-

Hudut hattının tarifi ve haritaeı kert mahafWerlnd• dtlıf bildirildiği· .aude prllerdeld piyade blrHkle- lakete uiraraa nuıl olsa Lehistan 
Sovyet ve Alman hiilr.Gmetlerin· ne göre, garp çHIUnde harekette bu- rlaJ de barp sabMm• MabWrler- da arbmızdan sürüklenir. 
ce taıdik edilmiştir. lunan tnıws kuvvetlerinin Bldl. Ba.- ae lt&t19ya eatlarmda açılan bu Alma~lann harpten k.çınını· 

ranl kasabasında ve hemen civarın- pdlk dolayısRe hareketlerini yacaiı hakkında bende en küçük 

General Veygand 
Pnten Hizmetinde 

Kalacak 

da bulanan ltaıyan ımnetıertnın Trablas ~rllle kadar uzatıp şı- bir tereddüt yoktur. Almanya 
bGytlk lamlm1 ontrdllderl Ye muh· mali AfrtUdakl İtalyan llı\ldmt- yedi aenedenberi Avrupa harbi 
temel olarak e91r ttttldert Omit o- ~tlıae ima bir zamanda son ver- için hazırlanayor. Eier aradıiı 
ıunablllr. Buradaki lt&IJ'•n kunret- melerl de bbD olacaktır. Bil lla- hakimiyeti kuru tehditle elde ede· 
ıert. Ud fırka 1ca4ar tabinin eclllmel< reket pcOme bile bllytlk tlmltlfır· mezse harbi mutlaka ıöze alacak-
tedlr. le şlmall • A.frtkaya lhderllea tır. Olsa olsa bu harbi biraz ge· 

8t4t-B&ranlde ..ır edil• ıeneral· Grulanlala Mnır ve Sudanı )'anp riye atmak bizim menfaatimize 

Nevyork, 13 (A.A.) - D. N. 
muhabiri bildiriyor: 

ıertn tatm1or1 pıl&rcbr: Oeneral B• Kmlclenlze varması artık bir ha· uyaun olabilir. Meseli alta ay 
B. baatlno Galllna, General Prescatore, )'al olmuştur. veya bir aene ~an kuıanabili-

Qeneral )laSal'I. 1acUtz aırblı \"e motörltl bir • riz ki bunu da gayet ke8İf bir ei· 
Hint 1ataJanmn .,.........., lllderlaln AJmulamı Polonya ve llhlanmıya burederiz. itte bu 

m6Mm Franuda tatbik ettikleri CM8I' düıüncelerle size müracaat edi· 
North Anıertcan Newa Alliance'm 

muhabiri B. AUene General Wey
gand. Petain'in dele&'e&l sıfatiyle Af· 
rikadaJd vazifuinin İngiltere ve A· Delbl, 13 CA.A.) - Xıa&rda prp 
merik&da bile fena tefsir edllme1in- ~ltlnde J&pdan barekltta Hint kıta
den fikAyette bulunmUf ve demiştir ıanmn çok mtlbim rol oynadıkJan 
ki: Tesmen bUdirl1Jni9tir. 

hareketleri t.elo'ar eylec111de11 1111· yorum ,,. 90ruyorum ı cLebietaıı· 
leneMllr. "1 fark De ld; hitaba bu dan fedakarlık talep etmemizi 
harekMta Almalı ordaeu ~ icap ettirecek kati askert sebep• 
titr .............. llartı c1a1D1a •· ler var mıdır?.> 
elet Getblütbll muh•'ara .W- Her biri ayrı ayrı ıu cevabı 

VUltem, :ırranuya hizmet etmek
tir. Bir tek ll'r&Ma vardır, o da lııla· 
ft9&l Petalnin n-anaasıdır. Ben, Pe
t&ln'e hlSmet için Afrtkada bulunu
yonım. Kar~ ile aramada ihWAf
lar bulundutu hakkında bUttln 9ayi
aıar, propapndadır. 

SWIBuT-'~ 
uw..i 

N9VJWk. 18 {A.A.) - Amerikan 
matbuatı: 

ti llalı1e lnıtUs ordma Hmuda verdi: 
ttaıyanlua ur.- aıiet ilflttlalütö- zm-::::s:mı-ı=a=m:;:;====== 
.. Mis ......._ bu oeMI'...,.. 

I LO • ,.. ~ dmlt ve eJdtlea .... 
vatfM ta olımlŞtm. 

y ....... ttlılJU ........._ ..., TUccardan ll'eı1t Ali Ktıteaıanm 

SUMER ve TAKSIM 
SiN E M ALARI 

Yunanistanın Harbe Girişini Gösteren 
Sinema Gazetesi Gösterilmektedir. 

Bu utta: Her ıseauda salonu dolc1Uı'in !laik stnerh&iUfı en ru-ı 
dellaklr iki arastı: 

IOAN oaAWFO&D-CLAa• GAALE~ 
cx .. ·um kadm) \te (A.llK> rollerini yarattıkları 

Mahkômlar Gemisi 
KOJcemmel &l}k ve ihtiras :filmini takdir nazarlarlle seyretmek ve 

alluflunak için 

SA RAY SiNEMASINA 
Kofu1w, llAw&en ·FOX JURNAL 80n harp ve dünya haberleri 

_.. .... ı ... - ... -u.e 

.. 8178011 

MELEK Sinem& C!Unyuınm en parlak 2 Yıldızı 

CLAVD•~~Z ~OL8E&T 

8tlfSKA81lfDA l&MB l!l'l':llWABT 
ıaraflMaD telMll edilen 

•Yni beyanatta bubınmuftUr. 

lnsDtere tarafından Sidl·BAr&nl· 
de eıde edilen muvaffakıyet Anıeri . 
k&da derin bir inti'ba ıaMıl eımı.tır 

Berald Tribune ıaaeteal «Afrika 
d&kl yıldlnm Clarbeıll> baflıtJ aıtınun 

llrı•lar lta!yanlar Avlon pda ;:--wtı ı.tm•kalemnde töyle dı 
L.._ l.ondra, '3 (A.A.) - Reu- Müşkül Vazirette lngll1*rin tank ve pike tayyare 
~ ... 

nnee;--. _.. ve OOk IÖO ..... e9i ı:nvertye 13 btrincUcl.nunda lrtl
ft ~ allalda ..,......,._ • hal etmı,tır. Cenaze91 H blrincikl
berl dll.,.. eden 1ııa .-hu'81ıe nun bucUnkO Cumartesi öfle tllerl 
•ldMıelndeld bU'ellMta. ceMll' h Maçka Karakol ııokak 148 No. lu ha· 
an kJta1an tı1119slıblıl ve Oerlmle ne11inclen kaldmlarak Tefriktye ca
lnldretlertld lııa7betme•aa. ..,.. mil şerifinde cenaze namazı 1nlln· 
r1 Mr 41..,1,..... Wlll o1m9t&w. diktan sonra Asri mearlıtmdaJd 

Hayat Güzeldir 
~ İngiliz ukerl .CSzcibü. lerle yıldirrm harbi yapmıya mukt~ 
~ ~ 

0 
da dahil olmak üzere Atına. 13 (A..A.) - ttbmda deter dil' oldukları aabit olmuttur. tngi-

;-Q 1 kaynaklardan alman hüerlere ,on. lllderbl ltaıyan kuvvetlerine karş 

~İret:~b.C:~~= ::i:. tnglltz baakmlan ltaıyanlann Av • bir kıskaç hareketi yaptıkl&rı. Yu . 
~k lonyadaki vaztyetlerlni çok mO,kW nanldarm da bu harekete parlak bi 
~ " ta olduiuna dair Londra· bir hale koym~ur. llUJ'ette bAdlm oldukları prülür. B 
~~r~er ıelmit bulunduiunu iki memzuc hareketin muvaffalurt 

ıttır. Lord Lothian Vefat Etti Faşist rejim için fel4ketll lhtllAtla 

~I Faruk Mehmet Ali Vqington, 12 (AA.) - ra ı:!°11er ~ Nevyork Time& gıı-
Baraı"mı Açtı Amerika Birletik devletleri bari· zetMi "' mtıtaıAaları ytlrütmekte • 

ciye nezareti, İngiliz büyük elçi- c:Ur: 
..,.-...... J.3 A. I.) • K!'a! Faı'uk, liiinin aşağıda.ki beyanatmı n.,. Sinyor Muaolini hiçbir 9eyin kem! 

tlelti..: .!zerinde ...- edilen Mo- ret:rnittir: •lnl durduraıruyacatmJ bildirmişti 
..::_r 'd Ali barajını ~· Bu lngiliz bUyük elçiliii. Marqui.a S«lsleri motörlü ltlvarlsinin dörtn~ 
~. beth.· parlak muuim yapıl· de Lothian'ın düıt eabab erken gtttili geri lsttkamette yerini bu 

'l vefat ettiğini bildirmek.le müteel· maktadır. 
.._ • ii.ıen ~ ,.. : :nSl;)'Qr sterline mal timdir. Lord Lotbian, pazar ee- B. LI• G......ı Wa•el'ı 
1\ O&rajııı ı.ı11ası iki a.ıc silrmllş- cesi haatalanmıttı. Hutanm vazi. tebrik elti 
' J!aı.aJ b~ ı. glllı: flrkllti taratın- yeti pazartesi ve salı süııleri iyi- Londra, ıa (A.A.) - Harbiy 
...._~şa edilm~. Yeni bı&raj 100 letmit iae de hMtahk dün sece Nasm B. Dtm ve İmp&r&tor1ıak ge 
~~ mell'Ctlf ol&.n eski bir nübetmiftir. Ölümün aebebi, 1 ;ıellaırmeW bafkam orta f&l'ktak.i 

'- .. _, .. vAnt1nn1'ttr. ;;,.,..m;' ~;,._ f İn«filz kuvVetleri 'bqkuınar.danı <• 

Bu .........,_ tnırms llare • meUenl ebedlalne teWi edDecelctlr. 
ltAtnına "1nall Afrlkada mavaffak Cenabı hak merhumeye malftret " 
.ı.p AnaY11Uü ealtaeelne düa kederdtde ailesine sabn c4111lil lllılan 
fallla tanare 99 hatU Dan.o JI. eyleein. 

lllalllanm .,....,_...... edeoell ========-==::::::s:===:::ıs:====== 
deala avweaerı a&ldel'rwlne ka-
.... ~ ....... lllÖIBldtndllr. 
fbatlllk .............. bir "87 ROBERTKOCH 

J'ranııuca s6Zl.0 nefti blr qlt ft ansenuc lllml: 
Seanslar: ı (Tenztllth), 2:30 • -4,80 • 8,30 suare 9 da 

DİKKAT: Geceler için numaralı bDetlertll 8"ekleft aldınlmMı rica 
olunur. Telefon: 40l8I 

• BVGttN 

i PEK 
Sbil!:MASINDA 

LA DAK OKAMELYA'dan, ROJDDO •• 

.JUL YET'den daha gilr.el daha milesalr 

ve Clünya edebtyatmm f&beMl'lethaden 
w • eah ele ele artık lf&lyaa 
i1l1lftffaloyet Uıtllnallnbl stimtu • 
..... baluı• • mr. 

neral Wavell'e ~ telgratı çek 
mişlerdir: . 

Anavatanla diğer harekAt sahalıı 
rmdald orduıarnnız nl.mma sizi vr 
ıcumandanız altmda bulunanları ııa

'ferinlzden dolayı telılik ederls. Par· 
lak muvaff&Jayetııüz hepimisi " • 
"1ncltrm1f ve rublaımml cmwia clof· 

durnlattm'· 

OIUme Kar81 Sav~ .......... _ 
::;nave'a:::mg: .M 1 N o N LE s K o IANNİNGS'ID kuandJtı fev· 
kallde muvattakıyet huebtle 

SAKAR YA 
81NEMA81 programında 

1 Gt'JN DAHA 

JlulGne kadar iPEK 1"lLll 8tlldy08Wld& :yapıl&n TCBKCIC. • 
tumıerln on milkemmeli Ye en çok muvaffak olanıdlr. 

Seanlllar:1·2,30-"81·~~veta 

Dugün saat ı de tenstat'lr matine. deftDı edeoelCır ver, k ala lıır il W 
.. mııl .. tçtnfırııat.lliJlijllfmliiiil --. .......... lilm ...................... ""1~ 



u 
BİR 

Ey yurt!. 
renk.Siz 

rdum! o · 

nin kuca 
k; senin 

ık- Yalçı 

öllerin sa.b 
lhana ün 

ürk ruhu, 
inde. yefil 
nluğunu 

narında. hi. 
Ben, şim 

yurdumda 
YUz kere. 
htorkes du 
kün varlığ 

Bir zam 
sanlar, ta 
vuk.ların 

da refah 
vaş asırla 

TUrke yal 
ruhu, fi.kr 

zundı. 

gelmişl 

daraldı. 

o zam 
bu Uziln 
ıer aram 
gidern1e 
bayram 

Ye~il 

ruldu; d 
dı. Jhtiy 
ı~mrnızl 

nıanlar 

kırk g 
Yurdun 
kalkma 
rindcn 

birlerin 
leri gül 
de ken 

Kırkı 

kat gô 
dırdı ; 

zim! 
denk 
mek? 
Türk 
b._,ka 
mını 

muzu 
geliyO 
ter. 
ken 

sular 
kanlı 

bu d 
ter. 
Yurd 
bllrll 
ı;ik 

miz 
tarı 

lu;la 
lan 
ler 
San 
yük 
duy 

ziri 
dil .. 
sazı 

çad 
~reş 

dE"V 

"" bul 

nü 
dl. 
re 
ku 
ot 
ra 
di 

• 
ki 
g 
b. 

t 
tı 

g 
1 

1 
b 

., 

BURSADA Hacı Hasan Nedir? 
Parti Kongresi 

Toplandı 
Bursa (Hususi) - C. H. Par

tisi kongresinin faaliyeti devam 
ediyor. Bugünkü toplantıda söz 
söyliyenler mühim mevzulara te
mas etmişlerdir. Bugünkü müza
kereleri huli.saten bildiriyoruz:. ı 

Yeni Hastahane, Akıl 
Bu Eski Tımarhaneden 

Hastalarını 

Kurtardı. 

Rüştü Akyürek; Bursanın gun. 
den güne ehemmiyet kesheden 
bir turist şehri olmıya doğru git
tiğini işaret ederek büyük cad· 
delerde yeraltı helalarının inşa· 
ıını dört sene evvel dilemiş; ol
duğunu söylemiş ve bu dileğin 
henüz tahakkuk ettirilmediğini 
il.ive etmiştir. 

Delegeden Haşim; ziraatçiler 
için auni gübre ihtiyacının geçen 
seneki kongre dilekleri meyanı· 
na alınmış olduğunu söyliyerek 

• 

raporda bundan bahsedilmemiş 947 tantıınde Manisada yaptınlmq olan Şifahane 
bulunduğuna işaret etmiştir. Par· Mani5 a (Vatan) - Yeni akıl 
ti Müfetti~imiz Zühtü Durukan: hastalıkları binası eski Hacıhasan 

- Arkadaşımız haklıdır. Bun. fclakctzedclerini kurtarmıştır. Bu 
dan bahsedilmemiştir. Öğleden zavallılar artık rahattırlar. Hacı 
sonra kongreye gelecek olan Zi· Hasan kimdir} Necidir} Manisa
raat M .. ~dürü a~kad~ımızdan öğ· ya gidip de Hacı Hasanı görme· 
renccegız; dcmışlerdır. den dönenler pek azdu. Manisa· 

Hasan Kestelli; kaza heyetinin 1 da ekseri söz arasında çok söy
sık sık köy ve nahiye ocaklarile leme seni Hacı Ha.sana gönderi· 
temas etmediğini bildirmiş, kaza rim derler I Ben bile oraya gitti
hcyetlerinin köy ocakları ve na- gım zaman arkadaşlarımın bu 
hiyelcrile alakadar olmalarını di· şekilde latifelerine maruz kal· Maniaanın yeni akıl baıtalıklan 
!emiştir. Hasan Kestellinin bu dım.,. Merak ettim ve bunun ne binası 
dileği çok yerinde görülmüş ve olduğunu öğrendim. hir1i hayvanlar sokmaz ve hatta-
alkışlanmıştır. Valimiz Relik Ko- Osmanlı imparatorlarından Bi. lar sıhhate kavuşup ömürleri ol· 
raltan; Parti arkadaşlarının en rinci Selimin valide · Hafiz Sul· dukça hasta olmazlarmış! Çok 
büyük eksiklerinin filhakika bu tan csk" Sultan ye ~·M. ·s·na şükür cümhuriyetin parlak ııünc· 

ı , nı unar ı n . b b l . ,.. d k "b· . . 
noktada olduğunu tebarüz ettir- mahallesinde 94 7 tarihinde bir §ı u atı ıtıx.a ı ar gı ı erıtmı§ 
miş ve demiştir ki: tımarhane yaptırmıştır. Bu ma· I ve ortadan kaldırmıştır. 

•Büyiik Türk milletinin hepsi hallin hademelerinden gayet gad- 1 Dış mahallede .yapılan emrazı 
Partilidir. Parti defterine kaydo· dar ve haşin bir gardiyan var· aklıye hastahanesı bıçare hasta· 
lunmıyanların Partili olmalarına mış. Adı Hacı Hasan imişi Onun ları bu h~vasız ve rutubetü ve 
imk8.n yoktur. Bu bizim pren&İ.p- için bu timarhanenin adı Hacı kar~nlık zındand~n ~urta~ı§ v_e 
!erimizin asla kabul ctmiycccği Hasan olarak kalmış ve Manisa caki tımarhane ııınıdı ~~tr~k hır 
bı"r telakkidir. Bütün Türk mille- h-"-· d d b d d 1 halde kalml§tır. Her ıkı bınanın 

aıJU ar&.SJn a a un n o ayı 1 . l . . .. d . 
ti Cumhuriyetr.idir, Halkçıdır. b · · t h · h t ] tm k resım erını gon ersyorum. 

~ u ı•ım ımar ancyı a ır a a - H .. ıı·· · d · "f d 
Lıiy"·tir. ilah... Ancak Partinin t d N 1 k" 1 t b ı O k.. avanın guzc ıgın en ıatı a e "' a ır. ası ı • an u un s U· . . 15 d f ] h b h---' 
defterine kaydolunanlar, şüphe- darda bir Toptaşı•ı var idise Ma- ıçınkal den bcaz a hula alb".,,.....l e 
•iz daha •ereflı· bir hizmet kabul . d b" H H d ar arın a yaz ast4 e ıae e... 

y nısanın a ır acı asanı var ır. .1 b. .. b. k d 1 
ediyorlar ve böylece kendilerini B timarhanenin avlusunda rı e ır a.§AJıl ır yu arı o aııyor. 

u !ar. içeriden kadın kahkahaları, 
hizmete arzediyorlar demektir. ta!llltan büyu··k havanlar vardır. la 

7 kapıyı aç diye vuru n yumruk 
Arkadaşlar, bu şerefli hizmete Nevruz aününe hazırlık olmak ve tekme sesleri. erkeklerin p.r• 
h~r vatandaşın girmesi üzerinde için yapılacak (Mesir) macu. kıları kadınların feryatları, duyu· 
çalışmak ve dikkatli bulunmak nuna karıştırılmak üzere Ha· luyor. 
)ilzımdır. Bu da sizlerin göstere· cı Hasan kuvvetli kırbacı altında ! -----<>-----

Bursada Ekmek Fiyatı 
Bursa (Hususi) - Belediye

mizin yeni bir kararile bugünden 

VATAN 

SIVASTA 
Bir Köylü Balta 
ile Öldürüldü 

iZMiRDE 
Tütün için 
Hazırlıklar 

Kabahat Fırlayan Kapakta mı, Kayr.ayan 
Suda mı, Yoksa Ateşi Körükliyende mi? 

Yazan: Cemal BARD.R..KÇI 
Bu sefer Halil aganın köyüne ka- rın hükt\metlerini hıç le cıe\•rniyor .. 

Sıvas (Vatan) - Sıvuın Ka· Devam Ediyor !abalık bir heyet halinde gidiyorduk. / muş. Bu böyle lk°' nasıl oı:ıu d• 
raçayır nahiyesine bağlı Ba~ıbü- Geleceğ'lmizi telefonla haber alan milli sava_, başlarken merr.Jeketin :fU 
yük köyünde bir köylünün ölümü lzmir (Vatan) _ Tütün pi- köylUler, bizi önlerinde davulları kö- rasında burasında, meselA l<onvada. 
ile neticelenen feci bir cinayet İ§• yasasının açılmasına doğru artık yün dışında karşıladılar. Otomobille- Yozgatta onların lehin~ isyanla; çık-
lcnmiştir. Bu hususta aldığım h l ki b"·t·· h . 1 d rlmlzden indik. Bu temiz yürekli tı? 

1 son azır ı ar u un ızıy e e- • 
ma Umatı bildiriyorum. vam ediyor. Kumpanyalann bir gUler yüzlü insanların arasına katı- - Efendim, 0 ayaklanmalara böy-

Köyden, Turan Çağların kü- k .. ba I d.. larak hep blrUkte hazırlamış olduk- le rnAna verenler, Hüda !ilah.it ki, ya· 
çük og .. lu Halil Çag"'lar ko··y cı·va- . ısihım l mu yaak l memur .atrı. l un ı tarı eve gittik. I -r ' ıat sa mınta a arına gı ml§ er· ru ryorlar. GUnaha giriyorlar. Bu mil 
rında koyun otlatırken kendisin· d" M h l . t" h ·· t h Köyde bir fevkalAdelik göze çar- let uzun yüz yI!lar ensesinde boZO 
d d h 

ır. a su vazıye ı. er mus e -
en a a küçük bir çobanı döv· 1,,_. d .. b"t ed"l · 1 pıyordu. l\teydan ve sokaklar temiz- pişiren adamların daha bir mlld"et 

k 
. . . .. ıKln a ına. gore tes ı ı mış o · u 

mc ıstıyor. Halil oglu Kadir Çağ. d • d ] l lenmiş, kilçUk bayraklarla donatı!- başmm üstünde tepinmelerine nasıl 
lar da bu akraba çocuğun haksız ugun an kumpany~ ar sa!ıkn a a. mıştı. Köyün nüfusu da artmış gi- razı olurdu? Kanını dökerek bu 1.nl· 
harekctı·- k k ] cakları nıalıann nevı ve mı tarını blydl il d .. _ ızara onu azar ıyor. . . . l · m evam ettirmiye nasıl çalr.ı~ı? 
Çocuk bunwt üzerine bazı kü- ı yakınen bılmektedır er. 1 - Halil ağa, maşallah çoğalmış-· BeJfmlzde kıJıconız germanı 
fürler savuruyor. Kadir bundan Dün piyasada bir haber fayi smız, dedim. ı· Taşı deler mlzrağnruz Temram 
içerliyerek Halilin kafasına bir olma§tur. Bu habere göre Egenin Cevap verdJ: Hakkımızda devJet etmiş fermanı 
değnek ile vuruyor. Halil ağlıya- bazı mıntak.alarında tütün piya· - SlzJeri yalnız kendi.miza mal Ferman PadJ~To, dafJar bJxiındlr· 
rak babasının yanına kol}uyor, sasının açıldığı söylenmiştir. Yap- edemeyiz ya, geleceğinizi kom~ köy Diye Padişahlara meydan okuye!l 
Kadirin kendisini d.9ivdüğünü söy- lere de bildirmiştik. Oralardan da ve: 
lüyor. Turan Çağlar evinde •ak- tığımız tahkilcata göre bu haber, geldiler, Aşafıdan lskAn emri gclln<e 
ladığı büyük saldırmasını alarak hiçbir esasa istinat eylcmcmcktc· Akııam yemeıtınden sonra: Sararıp ta gül benzlmtz ooluoca 
Kadir Çağların önüne çıkarak dir. Tütün piyasası açılmamıttır. T:"ıo , -•· ··~ h/iylUler sizi &.f&tıda !tfalım, millküm seyfl gözlUm kaJ_m(':ll 

b ·ı • · d 1 K h bekliyor, dediler. Ka k onu ı cgm en yara ıyor. om- Fakat açılması bir gün ve atti. ypa Osmanlılar size aman mı! 
•ular araya gı"rcrck bunlan ayı- İaclü.: . .i. - • ı.. ,nın ötesine berisine DJy nı k • 
Y saat meselesidir. e 0 ara 8.I1I duydukları bu,.· 
rıyorlar. Ertesi akpm alaca ka- me,aleler yakılmış, erkek, kadm, zu, kinl açığa vurmuş olan ln•anla<lll 

Yalnız Manisa m.ıntakasında. ,. luk k b ranlık köyün üzerini sararken ~0 çocu ütün köylU orada top- torunları dedelerinden başka tUrlÜ 
Turan evlerinin önünde balta ile bir, iki münferit tütün satışı yapıl.. lanmıştı. Gösterilen yere geçtik, o- düşünür, onlarınkinden aykın hare· 
odun kesmekte iken çocuğu dö- mı§hr. Bu satı§lar 72 .. 90 kuru§ turduk. Davullar çalıyor, gençler yer- kette bulunurlar mı? 
ven Kadirin o yoldan geçtiğini arasındadu ve birkaç balya tü· 11 oyunları oynuyordu. Biraz sonra - HalU afa, stSztlnU kestim, bU 

görüyor. Akşam karanlığını hr· tüne inhisar etmektedir. Halil ağa oturdufu yerden ayağa güzel tllrkWer bu kadarcık mı 
sat bularak hemen elindeki bal- kalktı. Meydanın ortasına doğru ller Başlan sonıan yok mu? 

Tütün piyasasının, bütün kum- ledl Bir el lşaretil d u ta ile Kadirin arkasından koşup · e avu arı sus- - Var efendim, sırası gelince on· 
kafası üzerine üç defa vuruyor. panyaların iştirakile açılışına in- turdu. Meydanı dolduran gQ.r seslle tarı size hem de sazla, makamla O" 

Kadir oraya dü~üyor. Katil T u· tizar olunmaktadır. söylemiye b~ladı: kurum. 
ran yakalanmı§ ve tahkikata ha§· Dün de eski tütünlerden on - He ... y komşular, beni dinleyin, Ne diyordum, ha evet. eBkf zaman· 
lanmı§tır. vagon tütün ihraç edilm~tir. l sözlcrtme kulak verin, bir vakitler larda olduğu gibi bu defa da isyatl 

biz abdest alınca, araya başka bir ndı verilen bu hareketler, milletif!. 

.. 

Sıvasın 
Erlere 

a·hra a 
ış Hediyes· 

1 delil ve vasıta girmesine lUzum kal- zalim ve gaddar Osmanlı ldaresln 
rnadan Allahın huzuruna çıkablllr - karşı şahlanmasmdan b&.fka bir ~e'' 
dik. Fakat nahiye mUdUrUnUn yanı- değildi. Fakat bilirsiniz ki, bu ayak 
na girmek, dert anlatmak her kula !anmalar sellere benzer: Yatakla · 
nasip olur nimetlerden değildi. Yani rından taş:arlar, her tarafa, her ısti· 
sizin a:ııltyacağmız, millet İ.le hU - kamete yayılırlar. Onların bu hsll· 
kOmet arasında ~ılamaz uçurumlar ni bilen sayıları az ba.zı hainler, yo
vardı. İlk fırsatta boğaz boğaza ge- -ı· J r, suları taplayıp kendi ıarıal• 

Kız Enstitüsü Binasında Her lecek düşmanlar gibi birbirimize U• rma alutmıya kalktılar. o şahl!LllJJlO 
za.ktan ve yan bakardık. HtikOme• J ... padişah tara!tarhğt damga51 

G Ç 1 H 1 
bizi tanımazdı; biz ona güvenemez. vurdular.Fakat bereket verstnki aati 

Ün amaşır ar azır anıyor dik; o bizi sevmezdi, biz ondan net- Paşamız işin hakikatini çabuk ,., 
.........._ -.,ıııı.l ret ederdik. Bu ytlzdcn çekUğlmlz: herkesten evvel gördU, anladı. o 11• ,,,....-----·-

·.· \ 

... 
ceğıniz alaka ile kabildir. Yani biçare hastalara bu havanlarda 
C. H. Partisi istiyor ki: Bu kon· baharat dövdürür ve nevruz gii
greler ve bu toplantılarla bütün nünde Hindistandan, Yemenden, 
milletçe tam bir cemiyet meyda- İrandan ve muhtelif memleket· 
na getirsin. > Valimizden sonra ]erden gelen halka yapılan mera· 
Aksu delegesi Mustafa, nahiye· simden sonra bu mesir macunu 
!erde ihtiyar hcyetlcrile köy ocak dağıtılırmış. Giiya bu macunu 
ve nahiye idare heyetleri arasın- yiyenleri yılan ve akrep gibi ze· 

11'1 l'll itibaren ekmeğin kilosu ( 13) ku- / "" 
ruşa çıkmıttır. Buna sebep son 
kararname ile bug· day fiyatlannın ... / -- J 

.. ı. dt~ il 
... .. ' -il 

belAJar saymakla bitmez. Halbuki inleri ortadan kaldırdı. Seli kelld 
bugün, t,te görüyorsunuz, valimiz, yatağ'ına soktu. Fazla zararların 6'

kaymakamrmrz, hlklmlerimiz, mild- I nün.il aldı. VelhA.<ııJ şu bizim doJ<U 
deiumumtleıimlz, kumandanlanmrz, başlı canavar hikAyeei tamam oJtı!l 
maarifçtıertmlz, doktorlarımız ara - ca benim bu kanaatimin doğ'rulut 
mızda bulunuyor. Bizimle senli, ben- na herkes inanacaktır. Şimdillk sl 
)l kOnUfUyorlar. OnllU"a OCl Uca LU.M•l \)lL"J.. g'UIL evvel 1-ıpull'14ıt" seçe.• t,, 

dileklerimizi korkmadan, çekinmeden 

1 

va.kadan bahsedeyim: Bizim bacı ~ 
anlatabiliyoruz. Demek ki, milletle cuklara çorba pişirmek tçln ocaf 
hükQmet araamdakl uçurumlar ka- bUytlcek bir tencere koymuş. tçt 
pandı. Çilemiz doldu. Artık o eski su ile doldurarak ağzını kapanı 

belAJar, musibetlerle bir daha asla Gelip geçtikçe de altına çıralı bir .,. 
karşılaşmıyacağı:z. Komşular, lna· ı dun parc_;ası sokmuş. Derken etendı.: 
nm ki, bundan sonra bu milletin sır- su fokur fokur kaynamıya başlıt 

tı yere gelmez. Haydi ayağa kalkm, 1 kapağı odanın ortasına frrlatır. 'fc 

f&pkalarınızı çıkarın, vaziyet alm cered t-n taran sular da ateşi söıı 
bize bu gUnleri gösteren Cümhurtye- dUrdüğündon dumandan odanın ıçi 

te ve onu kuran Gazi pa.şamıza de göz gözU g~rmez olur. Bs.cı t 
hep bir ağızdan ve canü gönüıden hali görünce küplere biner; {Kör r 
dua edelim: Y~a.am Gazi pa.şamız, lam, ne diye yerinde uslu uslu dur· 
yaıpsm Cümhurlyet... madm da ayaklandın ortaya çıktrf 

da sıkı bir teşriki mesai yapılma· 
aı lüzumuna işaret etmiştir. Bu 
suretle köy ihtiyar heyetlerinin 
de Parti işlcrilc alakalandmlma· 
!arından çok istifade olunacağını 
anlatmıştır. 

Parti Mülctti~imiz Zühtü Du
rukan bu delegenin sözleri için: 

- Çok doğrudur. Yerinde bir 
mütalaadır. Valimizden, muhtar 
arkadaşları Parti hizmetinde da· 
ha faal bir hale sokmasını rica 
ederiz. 

Müteakıben valimiz söz alarak 
dem ittir ki: 

alaka meselesidir. Asıl hastalık 
buradadır. Eğer Partili arkadaş
lar bu vazifeyi sevdalı bir mem· 
lekct çocuğu sıfatilc takip eder· 
se; bu millet öyle temiz ve necip 
duygulu, öyle ulUvvucenap sahi
bi bir millettir ki: Ona müracaa
tin şeklini bildikten sonra, bu 
millet hiçbir şeyi esirgemez. Hiç 
bir şey düşünmeksizin, tereddüt· 
süz olarak varını yoğunu verir. 
Atatürk halkın yanına nasıl gide· 
ccğini biliyordu. O biliyordu ki: 

yükseltilmiş olmasıdır. Bununla 
beraber arada hasıl olan farka 
rağmen belediyemiz evvelce bui. 
day Ofisinden aldığı buğday ile / 
yaphrdığı ekmeklerden bqlca 
Bursadaki tüccarlarla da mutabık 
kaldığından ve bu arada bilhas
sa B. Bürhaneddinin bu İ§i mem .. 
lckct için bir şeref borcu bildiği
ni ileri sürerek fiyatları yükselt· 
miyeceğini vadettiğinden ekmek 
fiyatları timdilik Bursada { 1 3) 
kuruş olarak tcabit edilmiştir. 

Kartalda Köpekler 
Çoğaldı 

Bu milletin cevherine hıtap et· 
mek lazımdır. O cevherden ya-

1 ratılmıyacak hiçbir kuvvet yok· Kartal (Vatan) - Son gün· 

... 1 ....... 

• 

ı - -
Sıvas Kız Sanat Enatitüsü 

runda çalıp.n kadınlarımızın asi1 
ve feragatli mesaileri takdirlere 
mazhar olmuıtur, 

Antakyanın 

Hayırsevsr'.eri 

Ruhların, kalblertn en derin kö~ suyun taşmasına, ocag-ın stsnınes!. 
terinden kopup gelen bu samımı dl· sebep oldun) dlyerek kapagı: aytıı 

lekler havayı sarsarak göklere yUke larınm altına alır param parça 
selirken, Halil ağanın ak ll{akalınm der. Ben keyfiyeti öğrenince hattırı 
tellerinden inci taneleri sUz'JlUyor, çıkıştım: (Yahu, kapatın ne su~'1 

herkesin gözlerinden sevinç ya,ları var? Su kaynamamış: olsaydı o )-e 

akıyordu. Bu manzara cidden (Hak- rinde kalırdı. Sen de ocafı yakf1'l.1 

km da a.ık olacafı bir tem&I"') idi. saydm •u kaynamazdı. Şimdi gil • 
Geç vak.ite kadar sazlar çalarak, ne.h, kabahat kapakta mı, suda 111 

türküler söylJyerek eğle"ldiler. Der- yok8a sende mi?) dedim. 
nek dağılıp ta eve dönünce Hal11 a- Bacı yatıştı. Haklı olduğıı"' 

- C. H. Partisinin muazzam 
eserini gururla, iftiharla görüyo· 
ruz. Onun en büyük eseri bizati· 
hi milletin serbestçe konufması 
değil midir? Abulyont murah
hası aidatın tahsili bir alaka me
selesidir diyor. Filhakika bu bir 

tur. lerde civar köylerden gelmekte 
Valimizin hıtabesini mütcakıp olan köpekler çoialmııtır. Bun· 

mesai raporunun bu tenkidatile ların öldürülmesi için belediyenin 
birlilctc kabulüne karar veril- , teşebbüse girifcceği haber alın-
miştir. mı§tır. 

Sıvas (Vatan) - Şehrimiz 
bayanları yeni bir teşekkül daha 
vücude getirdiJer. Yardım seven· 
ler cemiyeti adlı bu tcıckkül, hu
dut boylarmda memleket mü· 
dafaası için çalışan kahraman er• 
!erimize kıtlık hediye dikmek ve 
bunları hazırlamak gayesile mey
dana gelmiıtir. Her gün munta· 
zam bir surette Kız Enstitüsü bi· 
nasında toplanan bayanlarımız 
seve seve çamaşır hazırlamakta 
ve birbirlcrilc yanı yapmakta· 
dırlar. Bu verimli çalışma herke
se büyük bir ferahlık müjdele· 
mektedir. Hayırsever bayanları· 
mızın bu içli varlıkları muhitimiz· 
de büyük bir alaka ile karıılan· 
maktadır. Memleket vazifesi uğ-

ğaya sordum: kabul etti. Etti amma, yeı}I bir ~·· 
- Demin ııöyledlğin sözlerden ve pak almak ıa.zrm geldi. Onun y~ 

•en söylerken köylWer!n yüzlerinde hiddetinin ve kısa görllşilniln zat'" 
ce- bellren mA.nalardan anlasılty.Jr ki, n bizim kMeye yani bütün aııeft 

bu millet Osman oğullqrmı ve onla· dokundu. 

Antakya (Hususi) - Yok· 
suHar ve kimsesizler cemiyetine 
ismini bildirmek istemiyen hami
yetli bir vatandatın. 200 lira ile 
bir buçuk ton pirinç ve yine iamİ· 
ni bildirmek istcmiycn diğer bir 
vatandatın da 500 lirayı cemi· 
yete tebcrrü cttilcl~ri bildirilmek· 
tedir. 

Bu hamiyetli vatandatlara 
miyct teşekkür eylemektedir. 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
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dır orada duruyordu. Bilmiyor· - Haydi Allah rahatlık ver- Bu sözler ağzımdan çıkar çık-
dum. Hala bugün yaptığıma piş- •İn diye bizi selametledi. maz derhal kırmıı olduğum po· 
mamm. En fena ıck.ildc hareket Kendimi taksinin içinde geriye tun farkına vardım. Sarhoı takli
ettim. Sessizce yerime oturup da doğru attım. Gözlerjmi kapamıg, di yapmayı unutmu§tum. 
onu görmezlikten gelecek yerde geni§ nefes almıya başlamııtım. Şoföre dikkatle baktım. Arka
bir şey sezip sezmedjğini anla- Fakat bu rahat çok sürmedi. sını dönüp bakmadı. Farkına 
mak için ona hıtaben: Önümüzden giden bir kamyon varmadığım anladrm. ihtimal ki 

- Merhaba arkadaı. güzel birdenbire durunca, toför hızla yolda gecenin ocrinliğinden biraz 
bir gece değil mi. dedim. frenlere baetı, bizim araba da ayılm11 olduğuma hükmetmişti_ 

Sarhot taklidini ifrata vardır· şiddetle sarsılarak durdu. Yanım- Buna rağmen ben yine ... rhoş 
mıştım. Galiba ki polis ~eni daha daki cesedin omuzuma doğru taklidine devam etmiye karar 
yakından görmek istedL Pence- yüklendiğini hissettim. Vazife· vermi§!tim. Biraz sonra taksi kal· 

Şoför bize doğru ilerliyordu. , rincİyc kadar akla karayı geçtim. reye doiiru yaklaıtı. Ben kabil ol· min ağırlığını ve yanımdaki ölü· dırımın kenarında durdu. Yeni 
Bunun yaşlı ve gözleri iyi seçmez Adamcağız biran tereddüt et· duğu kadar arabanın içindekini yü biran unutmuş gibi idim. Her bir pli.o hazırla.mııtım. Hemen 
bir ihtiyar olmasını diliyordum. ti. Bu an içinde bana sanki haydi gizlemiye çalışarak pencereyi ta- §eyi tekrardan hatırladım. Cesedi otomobilden inerek §oförün ya
F akat aksine genç ve gürbüz bir arabadan in diyecekmiş gibi gel· mamile vücudümle örtmiye uğ- köfeye doğru dayadım ve elimle nına sokuldum ve yava§ sesle 
delikanlı idi. di. Titremiyc başlad>m. Fakat rll§ıy<>rdum. Polisin ıc•indc fÜP· de dütmcmcsi için tutuyordum. şöyle söyledim: 

Otomobilin içinde müşteri gö- ı aynı takacı tavırla: 1 he veya merak gibi hi•lcr gizli Bu tekilde acyahet etmek hiç de J - Beni dinle arkada§ .. oto· 
rünce şapladı. Yaklaıırken ben - Peki.. dedi Nereye gitmek miydi bilmem amma herhalde hot bir şey değildi. Şoföre ver· mobildcki adam ıurada oturuyor. 
hemen mübal8.ğalı bir sarhol} tak- ı istiyorsunuz? bana öyle geldi. miş olduğum adrese varmak için Berbat halde de sarhoş. 
!idi yaparak: Ben planımı yapmıştım. Hiç - Nereden böyle? dedi. daha üç kilometre katetmemiz Elimle karşıdaki evi gö•tcr-

- Bu araba senin mi arka· tereddüt etmeden: I Sözler ağzımdan güçlükle çı- 18.zımdı. Bunun için de on daki· miştim. Şoför ayni alaycı tavri-
daş? dedim. - Beni Aberden"in köıe•inc kıyordu: kalık bir zaman kafi idi. Fakat le bana bakarak: 

O derhal vaziyeti anlac!ı ve ıa· bırakınız, dedim. 1 - Biraz eğlendilc. Arkada- eski bir otomobil olduğu için bel- - Sonra .. dedi. 
kacı bir tavırla: Şoför sarhoşluğumla için için şımla beraber bir<lZ içtik, dedim. ki bu mcoafcyi daha uzun zaman· - Sonrası §U .. o çok s.arhot. 

- Elbette benim. Yoksa. hu· alay ederek: Pos bıyıklan ve çatık kaılan da gidecekti. Bana asır kadar ben ise değilim. Farkındasın ya .. 
susi otomobil mi zannettınız. Hangi köşesine dört köıe· ı vardı. Abus bir tavırla batını eal- uzun süren dakikalar nihayet so- onun ayakta duracak hali yok. 

nereye isterseniz götüreyim, de· - Hammer tarafına en yakın - Biraz değil, birçok içmİ§si- nin önünde durdu. remez, anlıyamaz. Halbuki. evi .. 
Her ne ise emrinize hazırdır. Sizi , si var oranın ... dedi. lıyarak: na erdi. Taksi birdenbire bahçe· Etrafta olup bitecek §eyleri gö-

di. olan köşesine .. haydi acele .. de- niz, belli ... dedi. 1 lıin asıl güç tarafı timdi baılı· nin önüne vardık. Onun da far· 
Ben ona bilhassa fena halde dim. Otomobil hareket etmek üze· yordu. O dakikaya kadar §Ofö· kında değil. lçcrdc cadı mı cadı 

sarhoş olan arkada~ımı götürmek Peki, anladım. re idi. Tam o sıra.da kar§ıdan ge- rün bana engel olabileceğini dü- bir karısı var. Onu bu halde gö-
istedi~imi anlattım ve taklide de- Diyerek. yerine geçti, oturdu. len ve hızlı hızlı yürüyen bir adam ıünmemiştim. Biraz daha vakit rürse kim bilir ne kıyametler le.o-
vam ed~rek: Ben de geniş nefes alarak yerime poliain dikkatini benden uzak· kaz.anmak için pencereden ba§ı· paracak. Ben şöyle düıündüm. 

- Şoför, dedim. Siz beni yerleşmek üzere iken bir de ne 
1 
Iattırdı. Araba hızla hareket etti. mı uzatarak şoföre şöyle söyle- Şoför yerinden kalkmıya hazır· 

belkı sarhoş zannedersiniz. Fa- , göreyim. Karşıda duran polis gel- , Halccandan kalbim duracak gibi dim: ]anarak: 
kat ben sarhoş değilim. Olanlar miş te otomobilin yan camından idi. Elimle polise ıelam verdim. , - Elli metre kadar daha gidip - Anladım dcd~ Size yardım 
ona oldu. Onu otomobile bindi· bakmıyor mu? Ne kadar zaman· O da: tam feneri" önünde durunuı:, edeyim de onu ıı:ötürelim. Ben de 

• 

evli adamım, halden anlarım. mişti. Ayılıp da paralan geri alı· 
Yüreğim oynadı. Yerinden rım korkusile hemen oradan de" 

kalkar da adamı görüne itim bi· diğim tarzda uzaklaıtı. 
ter. Hemen ayni sarhot tavrile Ben de cesedi sürükliye ıüri.İ~· 
devam ettim: !iye yiirütmiyc başladım. Bir•; 

- Y ooo.. öyle fCY olmaz. oldu ki etraftan yüzlerce •Yj. 
ikimiz birden iş görürsek patırdı sesi duyar gibi oldum. Ev"'• 
olur. Kansı duyar, uyanır. Sen korktum. Sonra bütün huni•'': 
benim dediğimi yap .. ben onu k.orku ve halecandan doğduğıı" 
indireyim. Biz iner inmez sen anlıyaralc aüklınet buldum. 
hemen bur.adan uz.aklaı. Motör • Planım ıu idi: Önünde durd"~ 
patırdm falan olmasın. Anahtarı gumuz parkın bir kötc•inde b ıı 
cebindedir. Ben kapıyı açar onu umumi telefon yeri vardı. B• 
ueulca evine sokarım. Al ıu pa· d f d JdO' c a ora an telefon etmİ§ o 
raları taksi ne yazdı göremiyo· ~ 
rum. Herhalde kafidir, Haydi ğum için yerini iyice biliyord . 
Allah rahatlık venin. Hatti. kendi kendime ıchrin bl~ 

Sözlerimden ıüphcyc düşme· oldukça tenha köşe•inde kut" 
sinden korktum. Fakat o p~- , mut olan bu telefon kulübesİJI~ 
ralan görüne~ memnun oldu. Y ı· pek az iıe yanyabilcccğini de d"" 
ne nazik ta vrıle: .. .. .. p 1 fo~ 

- T ctekkür ederim. Fakat ~unmuştum: osta ve tc e •f 
hiç olmazsa onu indirmek için ıdaresı meger bunu oraya Y • 
size yardım edeyim, dedi. makla isabet etmİ§. Yükümü or• 

- Yoo. Dedim ya .. ~en. indi· ya bırakarak uzaklaımayı l<"~ 
ririm. Beni o kadar çcl.imsız mi muştum. Bundan münasip bir ,e: 
zannediyorsun? kil h ] . . H cJe6· 

- Ne münaaebet efendim. di· atırıma gc mcmıft~ e ,Ji 
ye güldü. me yaklaşmıştım. Artık c.~• r· 

Otomobilin kapısını açtım. Ce .. Adeta sürjklercesine götürtJY~ e 
•cdi kucaklayıp kaldırımın üzeri- dum. Nihayet telefon kulüb••'" 
ne indirdim. Ayakta durmasını vardım. Ne içjndc ne de etrafı• 
t~~lin dctmekf.~ldukbçaka zor idıti. Ya

0
n kim•clcr yoktu. T ahminimd• i.-; 

goz e e ıo ore ıyor ttm. Ce!t~' 

motörü iılctİyor ve harekete ha- bet vardı. Kapıyı açtım. 
zırlanıyordu. içine bıraktım, artık kurtulJ11~1 

Ver mit olduğum külliyetli hah. tum. ) 
ıiı herhalde onu çok memnun et-1 (Arkaııı ,,ar 
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Tarihin En Büyük Aşk Roman 
Yazan: NİLLA KDK 

Nuricihan, 
Baskından 

Tek Başına 
Kaçıyor 

- 81 
Mehabet Han gükreyen sesile Şah, ata binerken üzengisini tut· 

Cihangire çıkıttı: tu. Şahla Mehabet Han ata biner 
- Kendi mührün altında ba· binmez Efgan ve Racbut askeri 

ıı. ferman göndererek fillerini etraflarını çevirdi. Bu manzara 
~ldığımı söylersin hal karşısında Mehabet Hana büyijk 

Cihangir, kendinden geçmit bir gurur geldi: 
bir halde kurulanmıya. ve giyin· - Hindistan tahtı elime geç· 
tniye çalı§ıyordu: miştir. Bu memlekete artık haki· 

- Filler mi? Ne filleri~ diye mim, diye kendi kendine övündü. 
lordu. ı Bir saniye geçmemişti ki aklı 
b - Bingalde zaptedilen filler... başına geldi .• Tahtın aaıl sahibi 
uunlann bir listesini istemişsin. olan, eski düşmanı Nuricihanı 
Orada tahsil edilen paraların da unutmuftu. Hemen atından indL 
he.abını ararnıpın. Kabilli Zama. Harem dairesinin bulunduğu ça
lle, hiçbir zaman altın ve menfaat dırlara saldırdı. Hiçbir feryada 
~liinden ıerefine leke sürülme· aldırunıyordu. Fakat Nuricihan 
•ıne müsaade etmemiftir. Dama- hiçbir tarafta yoktu. Kaçmıştı. 
dırun elleri, ayaklan bırakarak Şahın çadır lan Jeli um nehri· 
döViilmeaine cevaz vermez. nin yüksek sahilinde kurulmuştu. 

- Neden bahsettiğini anlıya· Ordu, nehrin diğer sahilinde bu· 
~1Yonım. Bu söylediklerinden l lunuyordu. Aaaf Handan böyle 
tnim haberim yok. emir almı§tı. Ordunun olduğu ta-

- Haberin yok hal Galiba. rafa doğru bir ;ralık, periıan kı· 
~rıu yaptığın zaman da kendini yafetl; bir yemişçi geçti. Mehabet 
l~rniyecek kadar sarhoıtun. Hanın askeri hiç aldırmadı. Da· 
'Yltrnleketin mührünü bir kalı· ha mühim adamları muhafaza 
~- teslim eden adamdan her ıey altında twtmakla meıguldüler. 
0 tltlenir. Fakat gün batmadan köprÜyÜ 

Cihangir giyinmit. kendine geL yıkmıya ve karşıdaki ordunun 
~i. Şah olduğunu hatırlıyarak taarruza geçmesini güçleştirmiye 
'Ylthabet Hana hiddetle çıkı§tı: karar verdiler. 
, - Sen kimin huzurunda oldu· Karanlık basınca Şahın zabit
~nu unutuyorsun. Bana neler !eri hir araya toplandı. Ne gibi 
&öylemiye cüret ediyorsun 1 bir yol tutmak münasip olacağı· 

Mehabet Han bir saniye için nı müzakere ettiler. İçlerinden 
:ltıldı. Asker sıfatile eskidenberi çoğu yapacak bir§ey olmadığına,' 
vtha itaate alışmıştı. Fakat Şahın Mehabet Hana karşı durulamıya
~ı.i olmadan kızile evlendiği i'fin cağına kani bulunuyordu. Hepsi 
dtınadına dayak atıldığını, ken· meyus bir halde düşünüp durur
diaine hınızlrk, dolandırıcılık is- ken karııla.rında bir Zenci hamal 
~t edildiğini hatırlayınca hidde· peyda oldu: 
tı teki itaat itiyadına. galebe etti: - Hangimizin yÜZÜ daha ka· 

- Çok lakırdı edecek vaktim ra? Benim mi. sizin mi? 
>.ok. Benimle beraber gel, esirim- Asaf Han kız kardeşinin sesi· 
lıııl dedL ni tanıdı. Nuricihan, Salimenin öğ. 

- Geya. ava gidiyormuşuz reUiği usullerden istifade ederek 
lıb; 'beraberce atlara binsek, git· evvela yemi§Çi, sonra. zenci ha· 
~ daha. iyi olmaz mı? Yoksa mal kıyafetine girmişti. 
~erimle çatıpnak tehlikesi var· Asaf Han sordu: 
it. - Ne yapmamızı bekliyor-

k - Ordu dediğin ,ey, kadm el. sun? 
~lleai giyen zavallılardan ibaret· - Dövüflllenizi ••• 
lir. Onunla beni korkutamazsın. Asaf Han omuzlarını silkti. 

Fakat Şahın fikrini kabul etti. Ömründe dövÜflllÜ§ adam değil· 
~~a ava gidiyorlarmıı gibi bera· dL Böyle ıeyle alakası yoktu. 
b rce ata bindiler. Hatta Meha· ı Nuriciha.n devıımı etti: 
tt Han eski itiyatlara kapılarak (Arkası var) 

Fenerbahçeli!tr Beşiktaş Karşısında 
Ümitsiz Degildirler 

lann Fenerbahçe ve Şeref statıa
l'ıııcta yapılacak maçlann ikincı dev
te l lg maçlarına başlıyoruz. Bu dev-
t~e senenin en mUhim ve ~plyo
'Ca. rol oynıyacak bir karşılaşma

ı.'~ "''"fv')ruz. Fcnerbııhçe ile Beşik
"'"91 Şeref stadınd .. karıµ karşıya gö· 

~ terıerbahçelller sahaya bölge CP.z:ı 
t)eu tarafından tecziye edilen Me· 

en mahrum olarak çıkacaklar, bu 
ta mukabil Beşil<taşlılar tam kad· 
tcııarını muhafaza edeceklerdir. 

l.ıı.~erıerbahçe taraftarlan belki Me· 
~ bir takımdan o kadar llmiUi 
~Uerdlr. Ve şimplyonanm bu en 
lıtıırn maçını kaybedeceklerinden 

~tltuyorlar. Fakat tecziye edılen ar 
~larmın yer1nl doldurmak azmi
~ıııyan bir Fenerbahçe takımı biz 
l>ek tımlt.<ılz değil, bnAkls kazan

~ ~:ınsı, Mellhle çıkacak normal 
t takımdan daha fazladır. 
P'enerbahçe takımının orta mtıha 

, ite kimi oynatacağını bugün kat'! 
'-~ bilmemekle beraber o mev
'1e Ver alacak oyuncu bUtUn kudrc 
1 ortaya kovarak oynı •acaktır. 

yapılacaktır. Koşuya okullar da 14-
tlrak edecektir. Ankara Halkevi be-
den terbiyesi genel direktörlüğünün 
yardımı ile İstanbul, Kocaeli, Bursa 
ve Eskişehir vilAyetleJ'.inden de dör
der atlet davet edilmiştir. 12,200 met 
re olup Dikmen'den başlıyarak vilA
yet konağı önünde bitecek olan bu 
koşuya arzu edenler iştirak edecek
tir. 

Mtısabakaya gireceklerin 20/12/ 
940 tarihine kadar Halkevine müra
caatla isimlerini kaydettirmeleri f
cabebnektedlr. 

Boduri öldü 
Galataaarayın kıymetli oyuncusu 

sol iç Bodur! dtın henüz teşhis edile· 
mlyen bir hastalık neticesinde vefat 

Hadiselerin 
Peşinde 

• • • 
Yedi Başlı Ejder 
Şimdi Anlaşıldı 
Anadolu Ajansının geçenlerde tel

graflarmdan birinde, şimdi pek hatı
rımızda değil, ya Stefanl Ajansı, ya
hut ta bir İtalyan gazetesi tngiltere
den bahsederken cYedi b~lı ejder> 
demişti. 

Son bir Londra telgrafına göre, 
İtalya şimdi sekiz cephede birden 
çarpışmak vaziyet ve mecburiyetir. 
düşmüş. 

Yukarıdaki tarifi kullanan İtalyar 
her kimse, meğer haklı imiş. ÇünkU 
Yunan cephesini çıkarırsak geriye 
kalan yedisi, olsa olsa <Ejder> in 
cYedi b~ı> ndan her birinin önün
deki cephelerdir. 

Başka e;r M ~kln LAz:m 
Sandal Bedesteninde, otuz bin lira 

kıymet konan ceviZ btıyüklüğtınde 

bir pırlanta satılıyormuş. 

Ey muhterem pırlanta! Sana San
dal Bedesteni az gellr, senin gibi 
böyle bir kıymet mUmesslline en a
şağı bir vapur bedesteni llzım! 

H3pimiz3 Kotayhk Olur 
Hemen hemen gün geçmiyor ki, 

ajans bize birer satırlık şu iki ha
vadisten birini vermesin: 

<Lava!, Vişiden Parise gitti> 

el.aval, Paristen Vişiye döndU> 
Hastanın birine karnından ameli-

yat lAznn gelm1'. Ameliyattan sonra 
yarayı diken doktor:. cAman, demif. 
nişteri karnınızda unuttum> 

Hastayı tekrar yatırmış. karnmı 

yarmış, nişleri çıkarmış, fakat arka
sından yine: <Eyvah, demif, bu se
fer de makası unuttum> 

Hastayı yine yatırmış, karnıru 

yarmış, makaar çıkarmış, yarayı dik 
miş amma yine: <Aman, gözlUğtlıntı 
unuttum> deyince hasta dayanama
mış: 

- Allah aşkına doktor, karnıma 
bir !ermejtıp dik te ııana da bana da 
kolaylık olsun! demi§. 

Ajans da bize her ay ba.şmda: <La
val bir gün Pariste bir gQn Vişide> 
diye toptan bir havadia verse de, 
kendisine de, bize de, okuyuculara da. 
kolaylık olsa! 

Yurddaf! 
Türk ordusuna gtlvendifln ıfbl 

Türk paruma da ctıven. 

ULUSAL EKONOMİ 
,,e 

ARTTllL"WA KURUMU 

Yarının Büyük 
Musiki Ustadı 

Ayla; Daha 2 Yaşında Klasiklerden Birini Dinlerken 
Bir Konser idare Eder Gibi Tavırlar Takınmıştı 

Küçük Aylayı nasıl arayıp Ona: 
bulduiumu §İmdi burada uzun - Radyo dinlemesini aeviyoı-
boylu anlatmıyacağım. Yalnız musun~ dedim: 
onunla ilk kar§ıla~amızı tarif - Hayır, radyoyu hiç ıevmi· 
edeyi.mi.. Dün evlerinin misafir yorum. diye cevap verdi. 
kabul salonlarında bekliyordum. - Öyle ise ne yapıyorsun} 

Aradan ne ka<iar zaman geçti - Keman 11 •• 
bilmiyorum, kapılardan biri açıl· - Büyüdüğün zaman ne ola· 
dı, içeri genç ve çok cici bir ba- caksın? 
yan olan arap dadısı ile minimini - Kemancı. 
sarıf1n bir kız çocuk girdi. - Peki keman çalıp da ne 

İıte bu benim aradığım küçük yapacaksın? 
müzisyen idi. O Türkiyenin de- - Konser vereceğim. Babam 
ğil, belki Balkanların bile müzi- ağlıyacak, ben de ona ağlama 
ğe en erken baılamıı. müziği en babacığnn diyeceğim. Ona çiçek 
erken bir yaşta içinde duymuş götüreceğim. o da susacak!.. 
çocuğu idil. Bana doğru ilerledi, Çünkü Aylanın hatırasında 
dudaklarında çok ince tatlı bir yalnız Tibo vardır. Tibonun bir 
mi.nası olan bir gülüt vardı. Da· parçasını iki sene sonra işittiği 
ha ziyade nezaketle tebessüm vakit onu he~cn hatırlıyor ve 
ediyordu. Halbuki henüz be§ bu- Şimdi çaldıfl keman bir çeyrektir heyecanla: 
çuk altı yaşların<ia idi. Amma cuk 

0 
gece 12 ye kadar uyku aa- - lşt~ bu Tibo diyor. w 

büyük bir artistlik kabiliyetini ! O esım de yapar karaladıc:n ati gelip geçtiği hal-de gözlerini r • . ,.. 
kendi çocuk ruhunda sadele•tire- şeyle d keman Frak ve çıçek· 

y kırpmadan tatlı bir melal içinde r e • 
rek aksettiriyordu o... d" I . t" tir. Aynca Mozarta da atıktır. 

Elimi sıkarak yanıma oturmut- onu ın emış ır.. • Ona ait bir kitabı daima karış· 
tu. Dümdüz koyu san saçları Eksa9J!1. a~es~ ~ylayı br k?,n~:- tırır, eline kağıt kalem alır ken· 
omuzlarına dökülrnüıtü, onları ~e en .~::ın .. ki :1" ah e~e/;;uz~e di kendine kompozisyonlar yap· 
okşıyarak sordum: 

1 

arıı god lu e_r1 ı .~1:~ u ~le d.e· mıya çalışır .. 

- l ~11~ sın y a Bunu burada daha iyi anlayıp -d y a, 
N 1 A ı·? yecan ° ayısı e goturmuı er ır. I A 1. sen müzik dinlerken 

- yıyım... tesbit edeceklerdi. ne uyuyorsun, ne hissediyor· 
- Ben i•ittim ki sen müzikle "' d d" 

y l ik k"" •. k sunr e ım. 
meıgul oluyormupun} Aya iki yaşında en .. uç~ 

1 

Düşündü, dü§ündü: 
_ Eveti. arabasile Taksim i.bidesının Ö· _ Bilmiyorum .. dedi. 
- Neye çalışıyorsun~ nünde dolaştır.~lı~ormuş~ ~u sıra- - Nasıl bilmezsin canım diye 
Yüzüme çok tatlı bir §CY SÖy· da radyoda buyuk klasıklerden ısrarım üzerine bir yorgunluk 

liyecekmiş gibi baktı: bir parça çalınmıya başlıyor ve çökmüş gibi sıkıntile: 
K 1 d d . hemen bizim minimini Ayla uya· y ilah 1 c·· l - enıan .• e ı. - a i an atamam. uze 

- Öyle amma dedim, senin nık, RitmıK hareKctıerıe m ... ..:.ge bY. şey duyuyorum. Amma bunu 
gibi ufacık bir çocuk, kocaman doğru dönerek bir konser idare size söyliyemem. Ne olduğunu 
kemanı tutabilir mi~ eder gibi bir takım işaretler yap- bilmiyorum. diyerek bunu bence 

- Y oook diye itiraz etti. Be· mıya başlıyor, Oradan gelip ge· matlup olan en mükemmel bir 
nim küçük bir kemanım vardır. çenler hayretler içinde kalarak surette izah etti. Bir çocuk bu 

Neler çalıyorsun? ona bakıyorlar ve ondaki bu ilk hiaai bundan daha açık, sade, 
- Sonate Mozart. uyanı§a §aprak şahit oluryorlar.. nefis beyan edemezdi. 

Y b . .::ı. m::.111• _ Tibonun konseri Aylanın mü· A l 'l · d l d - al 1.. Sen Üy~ .... ya arın evın en ayn ıp a 
yenleri tanıyor musun? ziğe olan alakasını ailesine bir sokağa çıktığım zaman yağmur 

- Naeıl olur da bilmem? 1 ~aha .i.spat. ~diyor. Hatta ço~u· yağıyordu. Tramvay duraiına 
gun gozlerının ycqarmı§ oldugu- d w :..ı k d"" ·· d"' A" der gibi batını önüne eğdi... . .. .. ogru gıuer en UfUll um: ı· 

Sordum: nu bile goruyorlar. Ve._ onu. kon· lesi onu ne kadar İyi sezmif, ve 
- Meaela en fazla hangilerini sarin. son~nda san~tkar Tıbo~ ne güzel yetiıtiriyordu. 

beğeniyorsun} takdım edıyorlar. Tıbo d8:. k~ndı- ı Onun babası bevliye müteha ... 
Birer birer söylüyordu: sine hayran olarak onu opuyor. sıslarımızdan meşhur Behçet Sa· 
- Tibo, Aleksi V eka. Cluıe. Hemen Ju~mana~a.şlatmalarını 1 bit, annesi çok münevver. b~ 

Bethofen, Sopen, Mozart... ıararla tavaiye e r • Türk bayanımızdı. Ben ıımdı 
En çok hangisini seviyor· - Onun diyor daha henüz bir memleketimizde kaybolan, gö· 

sun} şeye dei"memiş olan parmakları rünmiyen her türlü zeka ve ka-
Hepsini yalnız Tibo baş· tellere, yaya biran evvel alışa· biliyetleri örtülü, gizli kalan daha 

kal .. 
Çünkü küçük Aylayı bir gün 

ailesi tam 3,5 yaıında iken Fran· 
sa<ian lstanbula konser vermek 
ıçın gelen büyük sanatkar Tibo
nun konserine götürmüıler. Ço· 

caktır. Hiç merak etmeyin ona nice Aylalar var ki onlara yaruyo. 
bu zarar vermez, bilakis o bunu rum. 
bütün insiyakı ile arzu ediyor. ı Aynca bahtiyar Aylaya aaa

Bu suretle de Aylaya hemen de.der ve muva.ffakıyetler dile· 
küçük, kendi gibi minimini bir rim. Onun zekasına, hedaıına ben 
keman bulunuyor. 1 de inanıyorum .. Neriman Hikmet 

RESiMLE 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 

- ___ .._....,'""'""" 
55 tt.ıUer (Ok L,aretllı 1982 de ••~•~w ._..,. 

meydanında büyük bir toplantı ,._,.._ bil· 
cum taburlarnU t.eftlş etti. O uımaa baDlarm 
llnlforma sJymelerbıi btlkamet :yuü etm1fU. 

" 

lii..t... .tlitler, Fritz l:byuen (WUerln arkasında 
JU yürüyen), Thyuen'nln terfkl Dr. Albert 
Voetor (Salda) Te Dr. Walter Borbet gibi ıı.. 
...,.tcUer taratmclaa himaye sfremlyonlu. 

Doktor Diyor ki : 

57 Uitıer Dun&oa Dır elmayı aoyarke.n SÖrü
illyor. Kelldlal tanındıtmdaaberl eeb

ze ve meyva yt!lllt'Jlrtedir. Yalnız bir ziyafette 
Mmıollnlnln ikramı tn.erbte iki yumurta yemtşUr 

Vücut Denilen Makine 
Antakyada Belediye 

Mec:isi Toplandı 
Antakya (Hususi) - Beledi· 

Bagbkl Prograa ye meclisi dün saat 15 te Beledi· 
a Program, 8,03 Hafi! Program Bir Bakım Davası ye .salonunc:!_a birinci reis vekili 

(Pl.), 8,15 Ajans haberleri, 8,SO MU- /.bdullah Feyzi Atahanın riyaae· 
zlk programırun devamı (Pi.) 8,4:S - 5 - ııera. .. gibi birçok balafıcı ve lllllpn tinde toplanarak geçen celsede 
Ev kadım • Yemek listesi. Vücut maldlle9lnln ihtiyacı için baatalddarın mikropları eularda ya- verilen istizah karan mucibince 

13.30 Program, 13,35 Piyasa l}arkı dışandan alınması zarurt olan ııuyun f&YIP onları lı;enlerl bu hastalıklara belediye reisi Sadık Yurtmanın 

l 1 1 14 
,.... iyi ve sıhhi ,·uıfta olması şarttır. bulaştırablllrler. Mikroplarla raille,·- belediye rüsumatının tarzı dbaye-

arı (Pl.l 13 50 Ajans haber er. ,w · d · ı hk'ı_ h-'-'-' ' 

1 

Gıdalarla karışık olarak temJn edl- vee olan bu C"lbl ıınlann ııUt, ayran. tine aır yapı an ta uı;at &A&ın· 

bı~er taraft;n Şeref stadında Ga
~aray da lstanbulspora karşı oy
ı, aktrr. Bu maçın neticesini Ga
~aray l .. hine görmekle beraber 
'bulsporun da ihmal edilmemesi 

dır. 

•tııeYtnaniye - Vefa ansmdakl 

Ttırkçe film şarkılan (Pi.), 14,20 Ri- len ııudan balfka. alınacak içme su· buz, limonata. ıterbet... gtbi difer içe da verdiği izahatı din!emif, bu 
yaseticUmhur bandosu, 15 Ankara yunun •ahllat üz:erlnde bUytlk teelrl ceklere karı,maaı da ayni t.elıllkele- hususta azadan bazıları söz al· 
sonbahar at yarışları tahminleri, ,·ardır. 1 rl tevlit eder. dı.ktan sonra reisin verdiği İza· 

1 ı:s,10 Melodiler (Pi.), 15,:!0 Ankara 1 Her ~yden en·el, içme suyunun İçilecek sulann eaf ve temJz ol- hat reye konulmuıtur. 
devlet k t d klen ne .. saf, bt-. rsk. soğuk. tntlı 'e temiz ol- duklanna bir dereceye kadar, inana. Mevcut azalar ittifakla reisin 

~il kuvveUI b'r Uıtımalle Vefa le-
; rıetıcelenecektır. 
~ eııer strı.dındı. c.fa 'l'nnl{""'l • P "

~- l'l\flsabakruıı herhalde güzel btr 
,''41\ olar.aktır. Gnlibi• et "an~ı d 

ıt}'ade Pera tarafmdadrr. 

1 

onscn a ua.rın a.rı nn Y ld ki b k l L. 1 .__. b1k i rd"W · ah k. fi b l d-'-1 m&Aı irap eder. lla\l o u an tuz- llıne çln .un arın .._... em va- ve ıgi ız atı a uma uı; a· 
BtJDURI rlyat: RlyasetlcUmhur fı rmonlk or lar (EmUh) m miktan itibarile. ba- sınanna dikkat etmek h\z;ırıgeHr. rını bildirmiş ve böylece bu fev· 

etmlf ve görtııen ıtızum üzerine ce- kestrası kon.seri. j r.ı suların Jeuctlerl tu7Ju. ekşi 'eya Renkleri bulanık ,.e lçlertnde gözle kalade toplantı sona ermiıtir. 
sedl morga kaldrrılınıştır. l8 Program, 18,03 Radyo caz or- acı olurlar. tçlorlndc mikrop bulun- bile görUlecek ufak rlıılmlerl ha,·ı ı Meclisin bu kararı Belediyeler 

R<lclıırl, '.l'Urk Sponınun nadir ye· kestrası, 18,rn Halk ttırkUlcrl ve o- 1 madıkça bıı suların içilmesinde sıh- 1 ol• sular dalma l}Uphell teh\kkl e- kanununun 67 nci maddesi muci. 
tiff'.tı lstidı.tlıu-ııı .. udn ve Galatasa- yun havalan örnclderl, 1!l Konuşma, h:ıt için bÜ\1lk bir u.rar yoktur. Hat dl!melldlr. bince meclis reis vekili tarafından 

' '' z - Kasım"1."I\ karşılaşmn· ray kll'IJ!JT\Uztın ttll.!un• iınttmı!l b..! 19,15 Saz c.cıcrleri, 19,30 Aj:ı.ruı ha- tA b:.ızı m:ıttrıı ~mlannın, lçlrrfnd"ltl Berraklık, aotukJuk, tatldık gibi Dahiliye Vekaletine bildirilec:ek-
' "t .,, 1 

eolt c;etırı ola •J.t: l:'- '""~a.ı..;ı kemiği denecek .ı<ad:..ı kıymetıl h; bcrlerl, 19,45 F ı..<ııl heyeti. 20, 5 Rnd- mndd lıır bakıııuııd!ın, hirtok hasta- vasıflar sulıı.nn al"%ın derin tabaka- tir. 
~. llıerlndr tahmin yUrUtmek bir tutbolcl! ld!. yo gazetesi, 2015 MııhtcllC ş:ırlcılar, lıklann ted:l\Mnd fucL'll3n bile lanndaıı stızWUp geldlklerlıfı göster· ============== 

ç, gUçtUr. Ôl1l ' "'i• .. c Sporu için büyUk bir 21,15 Konu mn. 21,30 Rndyo lon or mc' ruttıır. meler! ıtlbıırll;,, safiyet .,..e temizUfe 
Atatürk kn11taaı· ziya o mı.ıetur. kestraııı, 22,::0 Ajans haberleri, 22,50 Aıııl ııılıhnt için tehllkell olan so- al!imet sayılırlar. Şu halde \'Ü<'ut ma 

Bu dikkat aayeıılnde vücadü zarar 
ve tehlikeye sokabilecek olan birçok 
bastalıklan önlemek ve onlardan ko-~4-u,are, !S (A.A • 3al~e·.t ta· ual" a u ., klllbUne, sro'"C'ı nrl·a Konuşma (İngilizce - Yalnız kısa lar, ~inde mikrop ,.e zarar \"erici klnC8lnde herhangi bir Anza ,.e sa -

"ı l!ıcı'tn tertip edilen Atattırk kotu-

1 

da.şlanna .,., ailesine tAziyetlerimizl dalga postaalle), 22,50 Cazbant (Pl) diler canlı unaurlan taşıyanlardır. katlıp meyda!ı vermemek üzere içJ- rwunak mümktın olar. 
illa )'Il da 27 /12/HO cuma günU aunarm. 23,~ Kapanıf. ruo, paraUlolar, cllzantıerller, ko- lecek salara çok dikkat etmelldlr. Dr. NUBl EBGZNE 

:GICJNIDlrEN 
GllNE 

Radyo Başında 
Yazan: OÇ YILDIZ 

B &§Vekilin iktısat haftasını 
açan güzel nutkunu aile 

tam kadroaile, radyo baıında 
dinledi. Baba hemen her cüm
leyi başile taedik ediyor; ana 
gözlerini çocuklannın gözlerine 
dikmif, ikide bir ıehadet par· 
mağını kulağına götürüyor ve 
onlara İyi dinlemelerini, ifittik· 
lerinden bir kelimeyi kaçırma
malarını işaret ediyordu. 

Nutuk bitince ana: 
- Çocuklarım, ded~ bugün 

babanızdan, tık fakat çok pa· 
halı mektep çantaları istedinız. 
cOlmaz. Eski -çantalarınız he
nüz iıe yarar bir halde. Onları 
kullanın> dedi. Mahzun oldu
nuz. iBabamız o şık çantaları 
kullanan arkadaşlarımızın ba· 
balan kadar zengin değil mih 
diye sordunuz. Size csabredin. 
Bu akıam öğrenirsinin dedim. 
lııte yalnız aizin değil bütün 
Türk çocuklarının babası olan 
Başvekil size sorduğunuz sualin 
cevabını verdi. Artık anlarnıı 
bulunuyorsunuz ki tasarruf haf· 
tasındayız. Pek lüzumu olmıyan 
ııeylere paramızı israf etmiye· 
ceğiz. Bu bizim milli vazifem iz· 
dir. 

Çocuklardan büyijğü anladı. 
Fakat küçük safiyetle sordu: 

- Peki anne öyle olsun ••• 
Amma tasarruf haftası geçince 
babam çantaları alır değil mi~ 

Ana kızar gibi oldu. Fakat ba. 
ba dudaklarını ısırarak ona biı 
baı işareti yaptı ve cevap ver· 
ruesine mi.ni oldu. 

Mamafih ders bu kadarla ka. 
lamazdı. Baba ve ana, Baııveki· 
lin nutkunu çocuklara, onların 
anlıyabilecekleri bir dille bir par. 
ça daha açınıya. tefsir etmiye· 
mecburdular. 

Ana biraz sonra §Öyle söy· 
ledi: 

- Çocuklanm paramızın kıy· 
metini bilmeliyiz. Onu vara yo· 
ğa aarfetmemeliyiz. Hele ec:ne· 
bi malına vermekten katiyerı 
kaçınmalıyız. Paramız yabancı 
memleketlere ıiderae biz faltiı 
dü§Criz. Para aarfedeceğimi.J 
zaman kendi kendimize daima 
§ıJ sualleri sormalıyız: 

c- Bunu almıya mutlakı 
ihtiyacımız var mı} Varsa ala· 
cağımız mal vereceğimiz para· 
ya değer mn Vereceğimiz pa· 
ra kendi vatanımızda mı kala· 
cak, yok.sa yabancılara mı gide· 
cek h Demek ki daha bu yaş· 
tan paranın kıymeti ve eşyanın 
kıymeti hakkında. bir fikir edin· 
miye mecbursunuz. 

Büyük çocuk bunlan da tas· 
dik etti. Küçük, cevap verdi: 

- Peki anne •.• O halde bat· 
la bakalun bunları bize öğret
miye ••• Ben sorayım, sen cevap 
vere: Dudağındaki Karmeni, gÖ· 
zündeki rimeli kaça aldın? Saç· 
larındaki lnekto boyası nereden 
gekli? Permanatını kaç liraya 
yapılch} Tırnaklarındaki cila 
kaça mal oldu} Çoraplann kac;; 
liraya geliyor, kaç gün gidiyor? 
Mantonu nereden getirttin ~ Ge· 
çen seneki mantoyu sormuyo· 
rum, bu seneki parlak ve mini 
mini bukleli Astragan ..• 

Baba kaılannı çatarak mü
d~le etti: 

- Onlar kadın eşyasıdır ••• 
Hikmet ve kerametlerini ıimdi 
a.n lıyamazaın .•• 

Çocuk babasına döndü: 
- Peki babacığım... Sana 

sorayım öyleyse... Sen müdür· 
sün. değil mi? Dairende kaç 
adam ~lııır} Bunlara ne verir· 
ain? Hepsi aldıkları para değe· 
rinde Ji görürler mn Araların· 
da lüzumsuz i§lerle beyhude va 
le.it kaybedenler yok mudur? 
Bana yeni bir çanta almadın? 
Fakat dosyalan ve evrakları be. 
nim kitaplıamndan fazla ehem· 
miyetli olmadığı halde onları en 
lüks dolaplarda aakhyanlar yok 
mudur} Dairende ne kadar ki.
iıt sarfedilir} 

Sahne tabü hayalidir. Ana ve 
babasına bu tertipte sual sora· 
cak çocuk da öyle. 

Bir büyük kısmı Hazreti 
Eyüp ıibi fakir olan halkunıza 
bir diyecejimiz yok. Onun evi, 
kıyafeti. sofruı: Peygamber 
evi, kıya.feti ve so&ası kadar 
basit ve mütevazıdır. 

Yukariki sahne pek mahdut 
bir Aristokrat zümremizle ma· 
aum bir latifeden ibarettir. 

Yurddaf! 
Blrlkmi• paralarım elinde tut -

ma. Bankalara yatır ki, işlesin. 

ve lflerlmlz r;enlşleeln. 
ULUSAL EKONOMi 

ve 
AR'l'TDDIA KURUMU 



BİR 

Ey yurt!. 
renksiz 

rdum! D 
nln kuca 

ım \'arlığı 

ızc bağlı .. 
·ar olmak. 
aadcti, s 
· rk ruhu. 
nde. ye 

gunluğUnU 

narındıı hl 
Ben, şim 

yurdumda 
YUz kere. 

vnrınak 

zımdı. 

gelmişler 

daraldı. 

Ier ara 
giderme 
bayram 

Yeşil 

ruıdu: d 
dı. lhti 

mani ar 
kırk ge 
Yurdun 
kalkma 
rlnden 
bırlerln 

lerl gtil 
de ken 

Kırkı 

kat gö 
dırdı ; 

lar gib 
leri y 

Ey 

mek? 
Tllrk 
başka 

mını 

muzu 
geııyo 

ler, 
kena 

kanlı 

bu d 
ter. 
Yurd 
bUrU 
sik 

• 
ideal Bir adın 

A tis 1 r 
NE 

Diyorlar 
CLARK GABLE' e göre: 
Kocasının latrfolerinc g"ulmeli

dir. 
Kocasının ansızın getireceii 

bir dtıvetliye ilr.ram etmek üzere 
daima hazır birvey bulutı<lurma· 

' lıdır. 

Kendi zevkine göre giyinmok· 
le beraber biraz da koeaaının 
zevkini gözônünde tutmalıdır. 

KADDN-MO A 
HoHywood'da on son moda, kadın ai'tiotf.nn sokağa yan

larında mutlaka iri ve kuvvetli bir köpek o4duğu halde çıkma
l~tıdır. Yıldız sınıflha yükulmiş hiçbir luıdtn yoktur ki, iyi 
cıns bir kurt köp ği, bir danuası, bir dogu veya butdogu bu
lunınn ın. Ek.s riya kolda taşman uf aıctk, beyıu, uıun tUylU 
veya yer<! n bitme köpeklerin pa.pt..rÇMrı qoktarı dama atıl
m tır. 

Tanınmış HeUywnd Yıldızlan 
NaSll Bir Rejim Tıkip Edıyırlar 
HEPSiNDE GAYE 
KiLO ALMAMAK ... 

? • 
llollywood'da artistler nrasmda mıenmelerln '°il 

eUmıedlğl. erk k ve~ıı kadın artıstlcrliı herhangi b1I' 
sebeple ıı.ynldıklıın sık sık l":ltUmektedlr. sunun eıi 
hUytlk ~bebl, ~ekfı, güı.ellik ,.e muhtelif oıczı~tıerl 
dolayuılle lılnlerce, hnt1a ~ilz binlerce insan ar85ında0 
ııeçllml~ artistlerin ınüşJ,Ulpescııt olmaları, en ufak ~ 
4en kırılnınlarıdır. 

Bununla berabor JlollywOOd'da dtWB.ıhlt n m~ IW 
tld aJlclcı'l bWunduğu gtı.;1 1 yu\•r.lıınnı bozıttatnılk atlı! 
elden gelen fcruıkftrlıJ;Tf yapan kah, köl'fililr aa \iU'dil'· 

TiYATRO 
1 

Koeastna, küçük çocuğundan 
bahs~~rken: cSen anlamazsın I» 
dememelidir. Fakat Vücutlarına Lazım J ~~iıiiiiiliiilııiıillilıliiııııiiiiiı ............ 

Sarfedilecek bir paradan bah- V't • • lh I E . 1 B • R K A ç 
~lcselli .Jôatı Blondoll bir giln ıt>O dolara snbn o.ıctıf1 

şapka.'lındatı ROC'&sl nıc Powell'ID hoşlanmadığını gli' 
Hlfioo şapkiı3 1 ô(]a hlzme~l lıie vermekte ta-eaaut et• 
nıetıılftlr. Onun bu hareketlnl twıı. hassasiyet sa.fiilİ~t 
olabilir. Fnkat biraz <lüşUnUlecek ölaı-Sa kocasının Ji<Y 
şuna gıtmlycn bu şnııknyı tnşüiiakta ısrar etmenıcid0 
"1UI ııttl!ıt bellil de btrt.ok Ua\·gru:ırın 8nline geçnıtştlf· 

Paşa 
Hazretleri 

sederken kocasına, lilan veya 1 1 amım ma tmıyorlar 1 
fa!anın kansın~. sarfettiği .P~rayı ANN SHERIDAN: Haftada 

gun sıra ı e erevız, avuç, o. * mısal olarak gostermemelidır. u··ç ·· ·ı k · h d 
RICHARD GREENE'e göreı male$ ve lhhna püre~inden baş- SAT IRL ı Chlıtlio Clihptıfi•le, iliilia ıtısncflAI' 
Güzel&m ;ı;iy de sevimli ol· ka bir~y yemez. Bu püre ha,lan· N E G u z E AD fil Şano ne e,·ıendlğlıtl geçertıeri.\d 

Bu eserde mahallilik olmadığı 
için adaptasyona güzel gelmiş. 
Mevzu, ananeci ve müetchit zen· 
sin bir Paşa haz.retlerine damat 
olmuş zavallı bir adamın gÜlüne· 
cck halidir. Damat rolünü yapan 
Vasfi Rızanın bu komedide, her 
zamanki şahsiyetinden başka bir 
şeyler ilô.ve ederek, çok muvaf· 
fıık olduğunu hemen söyliyeotli
rim. Mevzu yalnız güldürmüyor. 
Kendini tantana içincle tanıtan 
dıımadın hııldki vaziyetini öl· 
renen arkadaşile bakışmaları, 
O'neil'in psiko1ojUc eaerlerini 
hatırlatıyor. Sonra hissi sahneler 
dtı ekelk deiil: Bilhaııta Paşa 
Htızr tletinin oğlunun aevdii;i bir 
daktilo kızını, bafka bir paıanın 
kııı tannedtrck ltib4lr eden Paıa 
Hazretlerine bu kızın, hakiki va
ziyetini anlıı.tma11 ve bunun ü:ı:e· 
rintı Pa a. Hatrellertnin müteeı

malıdır. mıştır ve salçasızdır. Yıldız bu 5on ı:e\'lralğl cDIRtaför» fllfill uıuıii· 
Evlenirken kocası dostlarından p!Jreyi gl.lnde dört defa yer, fa# 1 ~bctne Hğttıtlllğlliilz. PaUlcttc o&tt· Va:t.~ec;miş olmıyacağı için koca· kat yemek arasında birşey içmez. Greta Garbo ile evlenmtye ~ BÖYLE DED1}'.IMIZ sı· NEMA dıırd koMShtn. bir sUrprtz. ol ntt iJl}'ll 

""'" dootla"m oevmelidl,, CAROLE LOMBARD, Ha- ı ,.,... L. tok.,..kl ,..ı• .. •- bl• U .,, glln akıona ....ış, ""ıa"nı ol" 
Ev işlerine ait teferruat hak- zırlop yumurtaya ve domatese mm·afakat oovDbı aıamayınca YILDIZLARININ HEPS &hrıya böyıı.lmı!}. ba~l d F k d T.:."kl"k l E\·e "'lrdlM iıımn.n bunu gUrcti ~ııt kında kocasının fikrin" sormalı- g ı ır. il at eı;,,.ı ı o sun hıkmu~ ve Milel Fare De dlğw .. b" · ··• dır. ı dtye domatesi hazan c;iy, hazan <'anlı re8lınl rlu mntıdli olaıt m~- CİDDEN KUSURSUZ MUDUR? lo hlı; esini çılmttnıunış, rakat fil". h ) y ld b " d ••• nıılı ve a.lııyh bir tt\n.ilA du6nk bU-

k 
çok memnundur. aylık bir mukavele ım.r.aııınııştır. kUp k~lahıu ~tmı~ Kocası eve döndüğü zaman aş. anmış yer. ı ız u teJıtn en ı ı Jıur Walt DIAoey Ue oa .Oou~ 

endi.sini Öpmezse İçerleyip kafa JANE.y. CAYNOR·. H .. ftada ___ ....,ıı tutmamalıdır. ., Q Stoko"-skl bu dA.lıi resS&mm HAYIR FA AT Pnuletw kizhıış, knpiları c:ırp:w~ 
bir kere: Sabahleyin canı iatediğı fllmlcrfııl 8'ıll1Clldlrecekttr. ôlla.snih çıkmış. .• ÖfkCM geçince a • 

Ne kadar sıkıcı olursa olsun kadar tneyva suyu ve bir kahve: * • • • • • • ŞünmUş, taşmnuş, nlluiyet bir ~ 
koc sının gideceği herhangi bir öx.ı .. y·n seb'"c ,,. b.. ·· t k H • I bo'-"ll!lt '-

0

Uz.Unilcn .. ~.,· .. "fn"" bir tA16fıl ~ " ı L. ".'ror Qsı, su · oyun !\>leı;,hur nathlaJ' krall--..1 on epimızin ho§landıg" ımız, hoc:.- kusurlu tarafını buldu
1
"lah sonra "' "' .,~ ""' uu '" 

ziyafete veya icabet cdeceC.i bir külb .. stı" .• .. k " \°""' 1 I " • ônlııcrttta:ı'lıklıir ao~"sına ~ı "-dj" 
d vete kocasile beraber gi~iye 0 " 1 ve an .. nııs suyu: A pm ja. llenlf!'nln son çevlt41tl nı· ~n~~k~an ?a azla, bayıldığım~, bu kusura, yUzünUn hop giden .,... .. .. ~ .. "' ha~ır owmalıdır, meyva ve domates suyu ile gü· mın ımıt «lln:r. urayı t>lııay th bıttıgımız sınema yıldızları hakı· tarafı halini verıneıidir. vermeyi mllruısız bülmu,. 

nUnil geçirir. Haflanın diğer gün- ı <lir ,·e tıa,,tan l:ıalJa bir tn.bıta m· ka~en güzel midir!e.~) Creta Gar· I ıGüzellikten ziyade, vahıiyet nüyle ciUşUnünce doğru berberi: 
JAMES STEWART" göre: !erinde canının istedi~ini yer. midir. •·nmt ortaya atııııııı.tın boyu Bette Davıs ı, Joan Crav• ve hususiyet sahibi olabilmek g\tınlş, sa.çlarını tabU renğtne çerl ' 
Hiç surat Umadan kocasının GRETA GARBO: Ayda bir I fon b&!Jl} mıCMn clllnlMI: «.Esraı-, ford'u, Nancy Kelly'yi, Reanna kadınların muvaffakıyetind c~ mlş. Şarlo, onu ~ltne lyab ~1&1'

11

~ 
piposuna veya sigarasına taham· defa bütun bir glin çıy veya piş· cınayet v• pathııı.j• dır. Durhih'i, Allce r~aye'i Norma mühim amildir. gtirünce gözleri 11uıanrıuş. 
!fiili etrnelidır. miı lihr.a yer. Biraz su ke.rıştml- * Shearer'i, Doröthy Ltı.ıtıour'u, Cidden de dikkat edilecek * 

Hi"bir zantan: cBcn s"tın .. 1. mış domates suyu içer. Bu rejim Kath. artne Hepburn'u, Myt .• na oluna, sinemada asıl pu'"ru":ı:s"-, Olaudotte Oolbcrt ima ıtırnıJSl~ 
... 0 .. • d C. kl 1 • I ..ı ıı. Joan C.m.wford, on hir a)'lıR L h b ki U4 rnış olsaydım herhalde daha iyi- sayesın e reta sı et nı o au~u oy u, ve da a lrço ıırını coz· kl&.sık güzeller daha fazla fi .. u. tırnak boy™ıına bayı11rmr1ı. ıtd.11 

'b' h r ~ kt • çok sevimli bir çocuğu e\l!\.t ('ı- 1 i 1 l .. .. ' . d . i .. ·v ~ sini alırdım > di••erek kocasının gı ı mu ti nzn e~me e ve vıta- ı er rfi :ı n onune getırır e ıy ce rant"lar arasındadır. Onların bel• doktor Jo~ Pressınann Ue ovl ndlıı· 
J , 1 k d dinerek adını Chrlstına ko~'hlu,. h 1 1" b 1 k kıravatlarını tenkit etmemelidir. mın a ma ta ıt. atır arsa,. un arın usursuz ve ki de bütün hay tlarınca f' "ta t zaman tn'naklanndald rengin kot'' 

Başka bir kadının zdasını ve- d JOb ANd fCRAWdFOI RD: hHafta- ;~;· t~:~iııa~lı=~e ,:~~: ~~~ gü.z~l olduklarına hUkmeclebilit 1 kalmalarının •ebebi de ı!':ıe~e sının hoşuna gttmedltrtnl nnJIJD1lf' slr olması gibi •. 
Şevkiye May, gururlu P ıa 

l laz:.tetleri kmnı güzel lemsi! et· 
miıtir, Ancak konuşurken •Özleri 
ezberlemi.§ hissini veriyor; ve bazı 
yerlerde de oaşırır gibi oluyor. 

ye güzelliğini soğukkanlılıkla ka· fak ırf c a , rllen e enmiş avu~. <;eı-gl e-osterm(!l..-tedlı'. Diğer ta- mıyj ız~ . . .. . >;-tkarıda bahsi geçen cbir tey• tık 'llablanlarda hunu farketm~ 
bul Ve takdt

·r etmelı·d·ır. u a u ak kes rnlş domates, tuz· stersenız .bır tecrube edelırn. : cıkten> mahrum bulunmalarıdır. görünerek tımaklannı ımo kırnııı
1

• 
l k h 1 

raftan ) ıldı:ı dl\ \•orsa yıık~a G G b u ereviz ve a~ an mı~ patlıcan ChrMlnıı. demektedir. -~eta . . ar ~. n~.n tıln~· çok g~ni.Ş, I işte bunun içindir ki birçok sına bo~'lUllfl"& de'\·nm ctml'1 e de ~: 

Bedia Ştateer, Pnşa Hazretle
rinin sağır karı ı rolünde gülüne· 
cck bir tip yaratmıştır. Bu, ııanat 
hayatındaki son muvaffakıyetle
rınden biri sayılabilir. Yalnız için. 
den gelen bol tebcHünılerini bazı 

Briç ve tenıa oynamasını, ata 
bi11mesinl bilmelidir. 

Sa~larını boynmatnalı v~ yü:ıli· 
nü pek az boyamalıdır. 

Her ne olur olsun istikrarlı 
ve ttıuvazcnoli bır karakter ııahi· 
bi olmalıdır. 

yerde tutn~sı icap ediyor. .-...--...... ~ .......................... ~~ 

Dekor eski bir paşa konağı 
odasını gösterecek kadar uygun
cadır. Salon fenne addolunabilir. 

CUldürecek hazır ve yetındc ı 
sl>zlerle dolu olan bu eser, Şehir 
tiyatrosu koMedi kısmının ~tmdi- ı 
ye kadar oyııadığı eserlerln en 
muvaffak olmuşlarından biridir. 

Yusuf Abıskalı 

Sinemanın Tuhaf 
Tarafları 

Kunduralarm Kıhk 
Değiştirmesi 

Yepyeni kunduralar nasıl partal 
partal bir ha.le getirilir? Bakınız, 
John Bntrytnorc yeni filminde böy· ı 
le bir çift partal ayakkabı giymek 
mecburtycUnde olduğundan gıcır gı
cır kunduralnnnı şu ameliyelere t4.- 1 

bl tutmuş : ı - Kwıduralnrını se-ı 
ki.z gUn su dolu bir kovn.nıh içinde 
bırakıruf. 2 - Tabanlarm trııfmı I 
zımpara kAğıdı lle UirpUlemiş. 3 -
ökçeleri ıı.şınınış göst.ermek tçln bı- j 
çaklıı kesmiş. 4 - Nihayet kundura
lar fırında. pişirilmiş. 

BUtUn bu ameliyelerden sonra ktın 
duralar o kadar partal bir hale gel
mll} ki, senelerce kullanılmış old$ 1 
dUşUnmeden iddia. edllebllirm1ş... !s
terseniz siz de tecrübe edin!%. Frıkat 
bunu tecr11be edeceğln1%1 zannctınt· 
yoruz. 

Kürke itibar Meselesi 1 
Ka.dınm l<W rengi •npkıısı gözU

nUn UstUnc d04UYordu. Otomob1lln1 1 
blr eml!k accnt~iı11n önUnde dur • 
durdu. liiç te zarif olmıyan etckllğ1 
aıunda iri kundun.la.rı gözıı çarpı· 

yordu. 
CldCll bir sesle: 

mı·nya vcroceğlniı.i fü• " t lllfi· 
nı~ r•1'~llld\11eyi gezmek ı~u.roı-ıım, • 1 
dedi. 

::-.ı.. .• ı,r ) uknrıdan n.'FJ.(;ö.; kaclı .H 1 

"U~dul<tcı' ıoonra: 

- O ıtöşkün sU:o uy~.ı.n ı;clece#i· 
ni zannetnııyurum. 0:-anm kirası tlç 
aydn 'bın tlotrdır, bunu vccemezsl-
niz. 

Kadm memuru. baktı, omuzlarını 

s ilkti \ 'C kelime söylemeden gitti. 
Neden sonra memur o kadınını 

Greta C';rar.00 -0ldağu!lu öı;TCndL 

1mperlo Argentlna'nın cıK<ı.rmen• 
ve cEndUlils sooclcrl» filmlerini cö· 
renler, bu (tÜ7.el 1 panyol artlı Un 
UMıi & lul bir daha UDftta.mAm11-

lındır. 

tmperlo, isminden de nnlaşıla· 

t·ntı lir.ere Arj ııtlnde du{;"lllu::tur. 
Bnba~ı. l panyıııwı oltlukc:a tanın
mış bir tiyatro san•atırandll'. İm· 

yemektedir. gozlerının ustundekı kemıkler kimseler klasik güzele aldını et- nlan gcçtlkce kocasının bundan 
JOAN BLONDELL: Ayda iki * çok Çıkık, Çeneai sipsivridir. Bette mezken Greta Gnrbo'yu ilaht nlrlcnlllğlnl ,.c bir gün bum eıcdt

11 

veya Uç ğÜn ha~lanrnı9 palatei Hollywooo'un yeni artistlerin• Davis'in gözleri c;ok btlyUk ve !!iş, ' bulmaktadırlar. tnmlrf knbll iz ht\dueler çıkııcıı~ııJ 
ve hususi surette yttğı alınıtııf süt (len Allan Lane, ıu,eı yrldızlar• 1 yüzü. dümdüıd_ü~, ~-o~n Crav: Zevkler ve :renkler, §Üphesiz, g6rınUş. 
ile b"slenmektedir. Bu gıda, yıl· dan June 'l'rt.vh• ile nl~nlnndığı· 1 ford un tabak gıbı y~zu, çok etlı münaka§a edilmez. Fakat, fkfı· Nlhllyet bir gün kan kırmıı.ııııtı' 
dıza kilosunu arttırmadan bol nı ilfm elınlştlt. Dutiin, Soel l dudakları ":at~ıt. ~.~ey Kelly rı umumiye, güç aldanır. O ef. ebediyen \'eda ederek pembe tırnll

11 

v
1
tamin vermektedir. J ~·ortu,umlan ııonra yııpıla<·nktır. zayıf ve endııelı yu:ıuyle hasta karı umumiye ıöyle böyle nUzel cllftııı olnuş ve kullanım' cııaudııtt~ 

lb 'd' D D b' ·· ·· " ' • et , _ _.ıiııiııl_iiiili ______ _.., , ~ . ı ır. e~nna. ur ın ın y~zu kadınları beyaı: perdenin kraliçe- ooıbtırt şimdi kan Jt.trını7.ıııınıtan ıı0• 
ıyı be~_le_~n_1:ıt bır ~·m~ çocuııu• leri haline getirdiği halde, yine rot ettiği gibi o gUnfien itibaren " • 
nun yuz~du.~ ".~~ -~ozlen o kadar 0 perdenin kllsik gUzcllerine al· ı ınm kcndlııinc karşı sev~ '1' 

J>Crio lı;ııanyada ii\;, Fransada iki 
film CC>irdiktfln lıiOllr& Almanyaya. 
d:wct cdUmlş, ıu;ıl t«>lfretlnl te.nin 
eden yukandald fllınlc.rlle dlter bir 
litünl'll!ili Almıınyadıı. ccnUmI-:tır. 
JDIO tıı sekiz film kin Romadan 
nngııje edilen ıırttstln ltalyııda. ~'C\ 
rücn ilk lilıui ««Tosca» tlır. 

truparlo'nuu İspanya. '\'O :Franq-

da çevrilen fUınlcrl, sincııı~ C'Jıdüi· 

trisim şiiıılıc iz A vruııanm en i

leri memleketi olan Alıııanyada 

çevrilen filmleri yanında na ıl sö· 

n\ik kıılmı n. '{\izci Artl!lt z ngln 
Amerlkıının 11 cnıl\ f'ndlhıtrlo;ine 

dU. eydi h~rhnllle ·~ok ilnhn 1.\ ı 

fum:orhd gör'.irdilk. 

ufaktır kı guldugu zaman kaybo· dırış bile etmemektedir. tikçe artmakta imJ-:. 
luverirler. Alice Faye patates bu# 
runludur. Norma Shearer, ~aşı 
demiyelim amma, şehladır. Do• 
rothy Ltımour'un çenesi, boksör• 
lerinki gibi dört köşedir. Katha• Sinema !ılemlnde filmleri en faz· 
rine Hepbum"un ağzı kulaklan• la lıiı.sılat temin eden hlrley Tcmp· 

1 na varacak kndar büyüktür.. le artık herkesin hoşun.ll gtden ço
Myrna Loy' un alhı d racık, göı.• cukJuk \ia&ıflarmı kaybetınlye u • 
lcri ufacık, burnu da havaya kal• lamıştır. Bunun l~lndlr ki, ıtimd.I· 
kıktır. ye kadar çcvrllmlş fllmlerlııdc, 

Blltiln bu 11 ydıklarımızdan 00--,ııca roliin bütUn y\lkü küçük ve 
eônra bu yılclızlııra ahım şnhım se,·lmll artistin omuzlnrm:ı JÜk· 

demek imkinı var mıdır) j letllirken, kurnıır. ve tecrtlbell A· 
Halbuki... nıerl.lm ı;lncmııöılnrı filmin afirlı· 
F..vet, h lbuki... Bu noktalar tını 11rtık lklfe takııim ctntek m

ııözUnden kaçıtıamııı hır 11ncma zumunu duym~lardır. Nitekim bu 
muharriri diyor ki: 1.;cne .. on çenilen c)la'\'f Ku ııı fil· 

Halbuki... Bütün bu kadınlar ıninde ~hlrley'e kendlslnılen kU-
hoıa gidiyorlcır. ı 1İçin ~ Çünkü ~"!U;, fakat ~eviınll bir erl.:ck çocuk 
tıımamile kendilerıne ait bir hu· ı 
susiyelleri. yani onsuz en temi.% r 

1 güzelliklerin cazibelerini kaybet· ı r 
tikleri 4.bir ~eycik!~ •. .1> v~r. 

Sinema iı.leml seçtiği yıldızla
rın kusurlarını onların en cazip 
t~ra!.ı şekli.ne. getirmek mucizeıı- ı 
nı go~termtıtır. ,.,,:..s-··a-

Zanneder misiniz ki, çok oleun 
bir meyva gıbi ağır ve kalın ola- I 
cağına bir bebeğinki ııibi olsay· 
dı Joan Gravfotd'un ağzından 
bu kadar bahsedılırdi~ 
Diğer taraftan Marlenc Dlot• 

rich'in bütün ııırrı, çekik yanak· 
larında -ve alt dudnğının dil9uk· 
lüğUnde değil midir'? 

Şu halde aynanın kıır§ısına ge· 
çip de gözlerinin yaoı kuruyuncı
ya kadar: cBen çirkinim . •• Gü
zelleşmek imkanım yok> diye 1 
ağlamak niçin) 

Bir çirkin kadın için daima, 
1 daha az çirkın olmak imkanı var. ! 

~dır. t 
1 Hollivood, kucağında barındır- , 
dığı ainema yıldı;,darından 1 2 S 
muhtelif tiplik bir liste yapmıotır. l 
Herhangi bir kadın, nasıl olursa 
olsun, mutlaka bu tipl erden b iri
ne yakındır. Şu halde bu tipl e rı , 
tem&il eden Garbo Sh :az t:r, 
Cravford, Faye ve diğer birçok· 
lan kadınların kendilerini daha 
az çirkin bir hale getirmelerine r 
yardım edebilirler. 

Bunun için de bir kadının ilk 
yapacağı iş aynanın karşısına ge· •-llol<""·"'·· 
çip yüzünü iyice tetki!; etmesi, " 

terfik edllml tlr. 
Johnny Rnssell adındaki bu ~ 

rul<, ı oluııdc son derecede mu,-af· 
l k olmuştur. liimblllr belki de Jl• 
merllm filmcileri, yaşı Ucrll.reıı 

hlrley'I - velev mu' akkat bir za· 
mıı.n ıcın de ol8a - beyıız perdedoP 
ayırınrı.dnn ev\·eJ, onun f(ihrctiıı• 
den istifade ederek yine onun yo· 
nınıln, yine onnn katlar ~hrct te" 
mln edecek Ye para getirecek ye
ni bir küçi\ğü ortaya atınrık ı~to
nılf1)erdlr. Resmimiz cl\lavl KuP 
filminde iki ı;ovimll nrti ti yan ya· 
na göstermel•tcdlr. 
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iyilik Kaybolmaz! ... Sadece Hastalıktır Memleket ltlerlae bUylllt bir ya -1 5eftclerden.beri tc>e&klara hlıntet 1 eJltne yapışh. Tannni.lda IUl1'z giiç
ktiıhlda '*flı bulunan VatR ı rızete- etm•k, onları ~·etışttnnek lçlıı hazır- ilik ~ektim amma. tıe'\inçle ve 7.ekii 

!Sır okuyucumuz yazıyor: 
1

11 hatiplerinden olan Amerika CUm- 111
"' alı& Ttll'lc )'laYrUlarını to'ı ~1- lanatı bir öğTe~tı talebesine blrsn lle fl$rltyan g3den o:Ben 11.a..<ö&nım» 

<Tabla Umde, beni mUŞlfülAta 611- 1 htlffcl!H Malt Klfitey bir t:Ufi, Si - yor. ÇtlaJdl Türk ~t!t ı.•ı c mck, en el ku llşmak için ne kaRnr Hbıt- diyordu. Bu çok giiı:H stylnmlş Bay, 
ftlren, meyus eden bir hususiyet var. nirleri titremeden hiçbir nutUk söy- Türk vatanını, ;yurt ist" .ıxı'll": se\·- sı7. oluyor hl~nl:r.! kö~· okuluııda çıplak ayakları \C i* 
~tık sö;llyeymı: Çök sıkılganım... Uyemediğlnl itiraf etnıı,ur. mek d&mMtlr. itte onun ı--· ıo r ki. Kll .. e 'aroım. Oltiilumı bir llGiin 1 H~ kıyafeti He iter pn Y"retlml 

cOn ifedl if8.Jllldaymı. Liselerin bi- Çekingenlik bir şereftir. Fakat sı sho gazetenin bir kb41C1Jlı,i ll)ırnral> ct<-~ndt' <'ilmhurlyet idaresinin kur- sızlatan benim ı;-alıtkan Hasanmıdı. 
l'fııde aon sınıftayım. Çalışkan ve iyi ktlganlık korkusu da bir ayıptır. fayd:ılı yollar oYutmıyn ('alı.:M'tik. dıı~ )'eni tnekt plerden pek !if:Ylm-ı * 
btr talebe olarak tanillyorum. Ve bir * Den de ba hitıno.te t!lnll lU ol~k 11 bir bina. Kit~'Un ~·ctttılŞ. !'lek5en Bu değlşHtll!ln na.m Olclujttınu siz 
llıevzu verildiği zaman onu, açık ve Cesaretsizlik bir hastalıktır. Cesa- katıldım. l:'lrnıl ~Ilı lll}an vğretrncn- se\ imli yavrusu en-atımı ..armışlar, de ülişUnebtllr.ılnl7.: Ç'911'kan Ha -
llıtlKemmet olaralt Wvlt ecıeblliyo- rets1Zlik hlsseaen bir aaaın k~disl- Jlk hayatını da r&81lıııtığnn ölnnı.7 hl-

1 
beni r;U:ıerek t.anunak ,.e du ·dok1arı l 11an, kBy okulunu cpek ~·I» dett<".dİe 

tuın. nl ti!davi etmelidir. ÇUnkU labU hal· ~yelert ve buıılarcl&h tflcacak ötüt~ yab:ıncılıtt gklertnek ısttyotlatdı. Bir hltlrıUkt.en !'\Onra. bir ögretrnenln yar 

c!İ'akat, i.rıtadıiŞlantnın karşısın- de değil demektir. Muzır mikropların eri, ~alıfmalarmızda faydalı olur kaç l(ilh sonra blrl»lrlınlr.e peıı alı!i - ftımı lle lintıhanlara girerek orta. 
da, Şifahen tasvir etmek ı~m geldi- h~curııuna miiruz tıutuııiiu~ l~ln he Umidi~e yaza<ıağım. Ylllınclnııhe·I. ını,tık. Bu okuJumu \e bu yn~ruİa· ı llı.e Hı yüksek okuld:ı par3Su: olarak 
ti Zaman bir şey ... N~ r!ıltı.t.&:,ım, rneti bir doktora gllmclldlt. hep !llz kdçUk yavhılarla konuşnu~·a rı bir türlü unutaınp;orwn. Bu ço· · okum°'tw. Yine imtihanla girdi~ 
lıa!ıı gayri kabil bir kuvve.!. • :-. lll- Hasta, kendini tedavi ettırmlyc mü ahtılt Oldufüm itin, iiHiil~rlml \•e art• «'Uklıır lı,.lııde kanla,· sö!uJlta: ftat, Yilkırek hlt işten aldığı ılolıtıın maq
aıı eatyor. Zannediyorum ki, dU9Un-

1 

temayil ISl! bazı tavsiyelerde bulu- lattıklanmr Jtolayl'a klL\'1'1)'~1\ieı - 1 tiıı.yır a,arfik olhıla muntazaman ıce- la hem ıtendlsi, hem ailesi rahata ka
llıek kabııtyetl ~nden uzaklaşıyor, halun, tecrUM etsin... nısa \•e !ıdtıJrruyaca~ınıza tnıınıyo-1 ıenler ve fam çalışkıııı olanlar çok- \'"""'" bulunuyordu. Bana kU~Qk 
"e acma.Cak cevaplllr veriyorum. Ct!satetslzllk, bilhassa valfaların mm. ı,te ~ize f-&h,ınalarıııızda örnek tu. Çok uıaktail ~ak ,.e yart iken cekttğl sıkıntıları hatırllttı \il: 
)(ektepten çıktıktan sonra yalnız kB.1 aleyhlmiZde cereyan ()ttl~i zatnatılar olabilecek, •e ırlzl IUtlabdırw:ak ya- çrp&ak twenlerdM biri de sınıfuuıa - Ôtrf'tmenlm, okuJda ç&lıfall 
dıtznı zaman daha siılfüı bir tarida aa, yani en ~lyade cesarete mutıtaç ııırlardan hlrlı birincisi Olan H ... naı. ~lar1 bir côctlfun, saa.det.e ve rahata ka\u 
llıuhakememl y{lrtıltlyorum. oldultuffiuz aırlllardtı. hASıl olut. Bundan tam on dBrt yıl C\'\'eldl. ralıştım. Vç Yıl •onra INıfka Wr kö• p.cattna iyi bir örnek oldnm. Beni 

<Blr iki arkadaşımla beraber bu- İnsan; cesur olmıya muhtiı.l; bulun- Yeni tayin edildiğim bir köy mekte- 711 ayrtlclrN. tıocuklanllna lteıp anlatıarı.. beı1ı. 
luııduğum esnada canlı, çeklCI sMler mactiğı, yani işlen yolunda. ğlttiği bl~ gitmek o.ere bindiğim trenle, * Evet. Çalı~. """'•t •e rahat 
llöyııyeblldlğim halde bir cemiyete esnada cesaretsiz buiunmalıaır. ÇUn- bir türlü ohirahııyor ve pek hrab Yıllar seott. 'Fu tatilini ~it )',.,.... ı'embelllk ise saadetin en Mı-
tltince o kadar sıkılgan, o kaaai kor kU, o \'alftl cesarete ihUyat'I Yoktur. Jtlclen trenin Meta bir .kal•• tlbl llM!nı htanbala ~· ..,. tün )'Uk 1Ml9nuuudır. 
~ oluyörUfu ki, bin mUşktıllUa bir Eksorlya, hakkımız olmıyan feyleri yava.., yttrUdükünU &anarak bir .ıı tramny bfıkhırken yıumna ~ ôl'rNtDMI 
ltaı: saz Sölemek isterken vazgeçmek ister-ken cesııretım~ kırılır. Eğer he- bir yukatı tN"n l~lnde geziniyordum. bir Bay ..... c()tHlıiHıilmıt cll7e klzBn ötctıı 
llıecbUrtyetlıtae kiilıyorum. l3enl te- pimiz, istikbalde bir hUkUmdar ol - ±===::::c=====::ı:::ı.:==:ı:==:1::::::ıı:~======~=-===...,;;;========~,.:,*====ıı::::::::=====:ı!:t:!:C:::i!!iiılliil~~~~~ 
davı edecek bir çare biliyor musu - mayı Wiı.vvur eaersek bu temennl
lllJi '! .•. ::. nln titn bir muva!fakıyetsizllıtle ne
li !ıtıtttganlilt; lforltüriutı bir ıı~vıaır. ticeleneceği tabiidir. 

lçbir kimse ellerini, dimağını ve Bir adam, mUmkllri olautu kadar 
lıaıbını koflfüfiün bu meı,um temffit - bll~ke.larına Ustun olmıya çalışır. 
detı kı.irtariitiayınca lyt bir lij ğijre- •e bt1tllii hırslannı bun&. has -
llıez. kork\ı, en bUjUk mAnlteraen bt ftle diğerlerine iyilik yaparH birçok 
tldir. acılaidan kurtulur. Hertıaltle kaza.n

,.., Öii' mlnl ıtl, bVIC! bir 900iıM bir 
"f'll tatil edilmesi tafiincia l~lie 
lteaer Verir, hii'ekeUernmzı felce uğ 
l'atij., 

l{orku; zallmlerin en kuvvetlisi, en 
l'lıa.ntıksızı ve en mülh~dir. 
sır zalimden kurtulmanın biricik 

Çaresi, kendini müstakil addetmek 
"e hUrrlyetinl kazannuya kadar o -
11tınıa mUcadele etmektir. 

Su mücadele nastl yapılır? .• 
'Oç şekilde: Evv&IA, mUcadeJenln 

l°lıhunu anlamak, sonra mOcadeh~·· 
ltnıetmek ve nlbayet harekete geç
ıııek •• , 

"-nlamak demek, hasta1Jğııt Mnae 
0tllrdutunu görmeJC; OltU tahdit et
~il demektir. 

l!u eu~Ue dll.şman lytce öttetıllt
teıt artık başkalarını, Yakalan, tatt• 
tlıııtı. şeytani C!eğil, dôğrudan cıoğ
l'ıt)a kendi korltakll#öftızı ittBıa.ıne. 
ltıecbutws. 

l{orku hlSil •e fildrlerimlzi f!?a 

'te bizi izhllhlDJe sevkeden bir Amil 

iük istehllinedlği takdli"de muvaffa
ltıyetsiillğln acısı düa ~ hlsıM'al -
Ht. 

ceeafebılillk fc;tn kal'fyyen mettuı 
bfr Sebep yoktur. Buna rsğrnen btn 
titr sebep icat edll'r. Detıilebillr ki, 

cesii'etimlıt km1ır. çUnkU Aılıhe.timfz, 
gUiıelll~mlz, eervetlmlt, WilmlZ, ka
blllyelimlz ltAti değildir. PeJ<All Mn

ra? .. BUnlart, kUi dereceye çıkar
mak t~ln lnlltl de~l, oeaaret i!ter. 

Ekseriyetle ce!ıaret.Stzllk, hayatr
mıztn en fena clhetierlnt görmekten 

doğar. Muhltimizdekl huzur ve ra

hat verecek unsurları seçemeyiz. 

Sıhhatinizi muhafaza editıfı. Sirtlt-

leriniz kuvvetli, ~nuz ,_.,, Jta

runız kırmızı ve bol 1ae fena fikir 

ler kendiliğinden defolur. 
Fikrinize hAklm olunuz. Muhayyi

leniz size değil, siz ona hAkim olu
nuz ... 

Hissiyatınız size tabi olsun. Cesa
retaizliğe karşı en lJi çan nefte 
hlkim olmaktır ... 

~kki etmeliyiz. Bundan sonra az- p, s. .. 
llıırnızı dtı.şmana çevirelim. Onu din- ============== 
1tı?ıiyeıım, ondan k&Oillrn. MUntkUn
'e cesuttne fikirlerle otıu Jçin11t.den 

lto\'aıun. Icap ~eHe a.nudane mlU:a
lltıe edelim. 

~akat, ona karşı devamlı bir mU

~eleye ~mlyecek olduktan BOn

l'a dU.,Müıl tanımak ve ona karşı 
~hnlal çevirmek fayduıadır. 

tter korkumuz cemiyeUerden ise 

otrnıyeuere sık sık devanı edelim. 
'ter kalabalıktan çeklniyorSak, bu 

lcorku k&yboluncıya kadar kalaba -

1llt 7erlere devam edelltn. 

Ceearet ve azimle ka.tfllancSikt.a.n 
'°llra ı.tri yarı yarıya kaybtlniiye
~lt bir ıatırap yoktur. 

J.lesell, blr cemiyette bulunmaktan 
111U.tarıp l.lek kendi ken4Unln: 

- Bu ıatırabı çekeeefbn. Herhal
ıı. btnı öldürecek defU &. •• 

bi;yellm. Suya girmezden yüzme 

~tltlllemu. Suya atlar ve ~b&laı-
ıı.ıı y{lubllirainlz. Kuvvet ve selA

~:ın inltlft.lı 1Cin en iyi çare müş
""ltın ortasın& alılmaktır. 

'1n4&n başka, bahta mevzuu olan 
'anlık 'Veya haasasıyet defildir. 
Eltkııranıık korku.unu da dikkat 
~a almalıdır. Haddi zatında, sı-
1 nlık, çok ince bir uzviyetin, çok 
~b: bir lıaaaulyetln ma.hlulUdUr. 
t1ı er korkuyorl!lanız, bu bir zaaf de • 

• bir kudret eseridir. 
~n bUyUk hatiplerden bazıları, bU
~ hayatlarında çekingenlikten muz 
~p olmuşlardır. 

'1 akat, bu korkuya feClane muka
t et ve galebe ettiklerinden bi!Aha
t~ bunun kendilerine fazla bir nU
' ve uablyet \"erdiğini gönnUt-

r, 

lamanının en ıarlf ve en kudret-

'--

BUNLARI 
YAPINIZ 

Rahat Edersiniz 
§ Bütün kuvvetinixle ciddi ve 

vicdani bir ııurette çalışın. 

§ Bugün yapılacak blr işi ya
rına bırakmayın. 

C Yevmi rnilnaaebetlerinizde 
daima aamimt olunuz. Arkadat
larınıza karıı taahhütlerinizi yapı
nız. Etrafınızdakileri taciz etme
yiniz. 

§ iyilik yapmayı unutmayınız. 
Size doetluk gö11terenleri ziyaret 
ediniz. Yahut mektup gönderiniz. 
Ölenlerin me.zarlannı ziyaret edi
niz. 

§ Herkes için hayırhah olunuz. 
Istırap çekenlere karşı muhabbet 
göıterlniı. Haıtalara muavenet 
edinix. 

[ Mütevazı olunuz. Sadelik 
göeteriniz. Hırılarınız.a 1talebe 
ediniz. Paranızı tasarrufa çalışı
nız. 

§ Sıhhatinize itina ediniz, vi.i
cudünüzü sağlam tutunuz. 

§ Zararsız idmanlar yapınız. 
Her günkU hayatınızda mesut ol
mıya çalııınız. 

§ Yalnız olduğunuz zaman nef_ 
einizi dinleyini2. Sabah ve aktam 
hareketlerinizi teftiş ediniz. 

Yukarıdaki on kaidenin dik
kat nazarından uzak bulundurul
mamaaına, gündelik hayatımızda 
tatbika gayret edelim. 

Dünyanın Yedi Harikası 
.• itte~. nice )'Üfyıllardanberi bü· 'iu ahnmıı, batka mabetlerdt' namına yaptırılmıştır. transızca 

tün dunyanın hayret ve takdiri• kullanılmtttır. Bunlardan 1 2 si türbe m&nastna gelen cMosole> 
ni çeken; eski tarÜ'ıçiler tarafın- Aya110fya müze11inde bulunmak• kelimesi bundan kalmışhr. 
dan methedile edile bititilemiyen tadır. Yan tuaflardaki yefil di· 
ve elan bakiyeleri mevcut olan 7 rekler... 6 - Rodoa heykeli. Bu, Apol· 
harik lorıun tunçtan kocaman bir hey· 

a. • • 4 - Zeöa'un me,hur heykel• keli idi. Otuz iki metre yüksek• 
J - M..,. elıramlatı. S.yı- trat Phidaas terafoııdan yapılan liiinde vardı. 

81 80 dir. heykeli. Takriben 18 men~ yük-
2 - Semiranüain uma -.. 7 - Son acibe, 

1 • B eekliiinde idi. Maalesef bu eanat L....e~' ,.ır. . Bu 'ener 
en. abil fehritıi kuran bu met-" n:n na r 

hur kraliçenin emrile yapılmıttır. eeerinden küçük bir eeer kalma• etkisidir. Ziya!ı 

lekenderiye 

dünyanın en 

S 5 kilometre 
mıŞhr. Eski krokilerden başka. 

J - Epbea'cMld (İzmirde Sel
çuk kuabuı) Daina mabedi. 5 - Halikamas laah. Mosol• 

uzaklardan görülüyordu. 

fskenderiye feneri 8 kat idi. 
Bu binanın büyük bir kısmından un türbesi. Halikarnas kraliçe8İ 
eeer kalmamııtır. Cutunlannın ço- ikinci Artemis taralın<Ian zevci 

POBTBILIB I f L M I C I 

G üten be r g Bir ~k imli bulunuz lı:i ilk 

Yüksekliği de 1 60 metre. Bu fe. 
ner asırlarca kullanılmıştır. 

[500 üncii --1..lönum·· ül 3 harfi pek soM birıey, 4 üncü 
,...... ve 5 inci harfleri, köylülere sok Fransız tııozor-

cCütenberı )in davalarla ı•· L L d k 1 ;I lannın en methu-
ç en hayatı bir .. .AL .... tarla doludur, nayoa.a 0 unan ve •lanou • 0

-,,_. - kaldarında dola•maaına müsaade rudur. Bir asır-
Hatti, matbaa harfl•rinı"n nıuci· Y d t ı d olunmıyan bir hayvan isınınm an az a evam 
di olduğu bile katiyetle söylene- fransızcası, 6• 7, 8 inci harfleri eden blr müddet 

mez. l de büyü1' bir hayvan ismi olsun. içinde bUtUn Av-
( Gütenberg), tanın doğuşun· rupa mUtefekklr-

dan 1400 sene sonra cMayenn Hediyeler leri onun felsefe 
de dünyaya gelmiftir. Pek küc;Uk nkldele.rlnden il -
yafta makine iflerilc metgul ol-1 1 inciye ı Bir mürekkepli ka- ham aımıt ve na-
du ve yirmi bet yatında iken ı lem, 2 nciye: Bir kitap. 3 den ı:nriyelarlle şimdi 
cStr•zburg> a geldi. 1 O un~uya kadar birer defter, · ld ilimlerin uauı-

1436 tarihinde, cVenizlen> 1 1 den .SO ndye kadar birer kur- !erini koymlJtlur. cRene Dftkarb, 
ve daha birkaç kiti ile bir rnuka· •un kalem verilecektir. 1096 da el.Ahi> de dUnyayıl. &'•imiş• 
vele akdetti. Bu mukavele muci· 1 Cevaplar, 26 ilkıklnun akp· tir. Babası, parllmentoda mUfaVir 
hince onlara, gb!li ilimleri öğtet-1 mına kadar gönderilmelidir, olduğu için cDekart>, çocukktğunda 
meyi ubde11ine aldı. cVeni%lC!'n>• 1 • ciddi ve faal bir m\lhttte bUyUrnUftU. 

nin vefatı, ?irketin dağılm_aaını ve N PCln Yapı lml'Ja.1f' ? d..&klOf> cmrtt mektebinde t.&hllll 
kardcşile bır davayı mucıp oldu. ı t JVd 1 il ettikten sonra muharrir olmayı dQ-

cGütenberg> kaybetti. ~ A~erikada yeni bir oyun icat ştlndil. AııkerUkle, evvel& cMoriı 
İşte bu sıralarda matbaacılıgın o'unmuş ve çok da rağbet gör- Nason>, 30nra muhtelif Alman prena 

iptidai tecrübeleri baıladı. cGÜ· mtif. !erinin hizmetine girdi. 
tenberg> 1440 .da cStraıburg> u ~..ı; sadece muhatabına, can cDekarb; bot zarnanlar111da, ar-
t~rk ile «May~nn e geldi. Zengin sıkan birçok şeylerin önünü ala- l:adaşlarının oyunlarına girmiyor, 
hır kuyumcu ılAe .ortak _oldl u.. 

1
.bilecek sade ve kolay şeylerin 

1 

lahayyüldta dalıyor, felaeleyi ve 
Kuyumcu ,latınce hır ncıl tabı · · l d " kt . . b' b . . A nıçın yapı ma ıgını sorma ır. !enleri ıslah projeleri tasavvur edi -

ıçın ır mat aa tesuııne lazımge- ı Verilen cevapların akla gel mi- . 
len masrafı temin edecekti 1 · d"" .. ··ı t tb'k 1 1 yordu. Bır mUddet sonra askerlikten · yen erı, uşunu p a ı o unmı-

Fakat, biraz sonra paralarını 1 yanları seçiliyor ve birinciye mü-1 '·az geçti. Avrupada seyahat etti. Nı 
iıtedi. cGütenberg> reddetti. Za- kafatlar, hediyeler veriliyor. iş· ı hayet, Hollandada inzivaya ç.~kild! 
ten verecek bir şeyi yoktu. lı yine te size birkaç misal: 1637 de, cUsul Hakkında> unvanı
mahkemeye düıtü. Kuyumcu ita- cİplik -makaraları neden dört nı tıışıynn eserinde, dAhiyane bir a
zandı, matbaa da kendiaine kal-ı köıe yapılmıyod Böyle yapılsa çıklılda dört şart koymuftu: 
dı, yere düştüğü zaman sandalyenin, , 1 - Doğruluğuna kant olmadıfun 

Halen, bu matbaada basılmıı masanın altına :ruvarlanmaz. hleblr şeyi doğru olarak kabul et-
bazı kitaplar mevcut ise de üzer- Arayıp bulmak için güçlük çekil- memek, 
!erinde ne tarih, ve ne de cGü-1 mez .•. ::. ı 2 - Tetkik edeceğim bUtUn mUf
tenberg> ismi vardır. ı cÇöp tenekelerinin, sandıkları- kilileri en salim bir hnlde halledebl-

Nihayet, cGütenberg> Knraa I nın alt köşelerine birer parça lcceğlm derecede zerrelere ayırmak, 
Hommer adlı birisile birleşti. Ve kauçuk yapı~tırmak mecburiyeti 3 - En kolay \'e idraki kabil 0 _ 

hemen işe başladı. Az zamanda, olsa ıabahları gürültü eksik ol- !anlardan başlıyarak yavaş yavaş en 
o vak ite kadar görü im iyen eser- maz mı?··> 1 gilç ve karışık olanlara. kadar çık
ler bastı. 'ı cAnahtarların u9ları miknatıs- tııak şartile fikirlerimizi intizam da-

Bu, 145 7 tarihinde idi. ilk lı yapılamaz mı? insan, geç va· hlllnde scvlt \'e idare etmek, 
eser. latince cPrevaryum> dur ve kit eve geldiği zaman anahtar 
muhteviyatı, bayram günlerinde deliğini bulmakta güçlük çek-
okunacak bir takım dualardan mez ... > 
ibarettir. Bu eıer, tabı tarihini ve Okuyucularımızın gönderecek
cGütenberg> in ismini taş.ay.an !eri cevapları tasnif ve en ziyade 
ilk eserdir. orijinal olanları sırasile dercede· 

Bu matbaa, 1 465 senesinde, ce{;iz. 
yani tabiin vefatından üç sene 
evveline kadar cMayenS> de 
me .. cut idi v" miie111ı11ıne bü
yük bir ıeref ve ıervet temin et• 
mitti. 

çaen em.:.s:..caı 
..... No. 2 

-! - Her tarafta umumi tetkikler, 
lctebbtiler yapmak ki, hiçlnr şeyin 
unutulmadıg-ına emin olmak ... 

İşte, cMademkl dilşUnUyorum, de
me:< ki, mevcudum ... > hUkmUnU çı

karan, \"e bundan harici cihanı, hat
tA nAmUtenahlyi ke.,feden odu:-. 

İsveç K. allçesl, Dckartı, sarayına 
davet \'e güzel kabul etti. 

Fakat, bUyük Alim, Stokbolmun 
havasına tahammUI edemedi. Bir yıl 
sonra, 1667 de \'efat etti. 

Burs:ıda. ZUlfikar lsmlhdc bir n-ı rcmMi. Yaver gidince kendini top
dam, bu adamın da. gayet gutel bir ladı, dilşUnmlye başladı. Şımdi ne 
bahçesi vardı. Çiçe~e. meyvaya peU yapatıi.ktı? Cezadan nn!ltl kurtula
meraklı olduğu için ııabıll\tart likŞa- caktı. 

tna kadnr bahçede çalışır: çlçekleı'tn, DU$i]nd0, dil~ndil. Nıhayet, \"ali
ağaçlarm b&eideHnl, kuruyan ya~- nin pek sevdiği, slSzUnU kırmadığı 

raklarını ayıklar, köklenrti ı;ılphlar, eşrartarl bir tat hatıritıa geldi. Ka -
vakit ve zamanll~ sullli'ını 'eftı'dl. lan şeftalileri bir başka Stıpete dôl
Bu sayede blrçok nAdlde çiçekler, dtlnnıyıı başladı. En son meyvayı 
meyvalar yetlştımHye muvilffıik ot- koparüi<em naBfl sa yere dllştu. E#l
tnuştu. Çlçckl~Hnln, hele şeflaul~ lip almalt islediği ııamatı kUçUk bir 
tinli\ ~iı\sall yôktu. çocuğun harlsatie bir natarla rney-

ztiıfiklı.rın bahçesinde yetişen şer- vaya baktığını göf'dU, Şeftali, yere 
tali bir yerde bulunmazdı. :Meyvalıı- düşüne~~ zedelenmişti. Tabil bu
rı a:r., fakat gavet iri ldi. Sokflktaii nu sepek koyup götürmek muvafık 
geçenler, durup .durup bakmaktiih v~ değildi. Meyva71 yerden aldı, çocu
ağ-ızlarım şapırdathiaktan keftdllerl- fa uzattı. Çocuk, bOyük ve tarifi gay 
111 ıı\amazlardı. rikabil bir sevinçle meyvayı kaptı, ko 

Bununla beraber, cesaret edip le 
ağaca el uzatamazlardı. Zira, Zülfi
kar bir dakika bahçeden aynlmaz, 
çiçeklerini ve meyvalarmı beklerdi. 
Fara teklif etmek te beyhude idi. Zili 
rlkar, ne kadar p:ıra verilse redde
der, şeftalilerini satmazdı. 

9a koşa gitti. 
ZWfikar, sepeti koluna faktı, va

linin pek sevdiği zatm evine gitti. 
Fakat, taliin aksiliğine bakuuz ki 
bu zat ta pek sevdiği bir papat'anı 

kaybetmekten mütevellit bir yeis ve 
keder içinde bulunuyor, dünyayı gö
ztl görmUyotdu. Şcftallleri reddetme-

Bu gUScl meyvalan satmış olsay- melde beraber bti hustistli muavenet 
tlI, şUphcsiz pek çok para kazanırdı. te bulunaıtttyicağ'i cevabmı verdi. 
Fakat, onun fikri, emeli başkaşdı. Zillflkar kedetti ve gamh bir hal
Bu fikrini, bu emelini tabii birkaç de evine a6nerken yo1d11., sabahteytn 
altına feda edemezÇli. Şeftalilerini tetlaıı verdiği. çocuğa tesadüf etli. 
Padişah idaresinin rUtvetten hotla- Çocuk, yAhın!!akJ ya~dt ai'!ama: 
nan paşalarından olan vali - - Bab11.; aooi. ı,tıe, ,eıtaııy1 bana 
nin konağına hediye götUrmeyi veren mat b\i!. •• 
kurmuştu. Bu zahn şeftaliye karşı 
l>ek bUyUk bir zaafı oldug'unu işılmış Yaşlı adam, ZtllfJıtara: 
ti. Bu suretle kendisine çataclğını - T*1ckUf ederltit eVIAdtitı, ae -
ve çok işi becereeeğini Umil ediyor- eli. Bilsenii sl!e ne kadar mUte~k
du. Binaenaleyh, 0 sene yetişen Şetta kirim. Qoktanbett fiiliatsız Jdiöı. Bu 
Hlerln en güzellerin}, en bÜyUkle- tneyva bana bUyQk bll' şifa ver'dt kl, 
rlni ııeçtı ve taze yapraklara sari- hastatııtm derhal getU. Senelei"den
rak hasır blr sepete yerleŞtı.tai, va- beri aevam M~ bu dertten sayenlz
lintn konağına g8tUrau. ile kurtuldum. Fakat, nlçln böJle 

Heyhat! Ta!lavvutlıı.mnıs, ekıt~tt- rebıli Ye kedefli fffi'UnUYortıunu.z? 
yetl~ biti alaaur, Utnitletfmli Çök Bir kııkltttnı11 mı var? ..• 
detala.r hôşa çtltar. ~nırıkar, az kal· Zlllfikar, hltllııeyi anlattı. Yaşlı 
sın mllklfai ~rtne ce1a görtıyor- al!am: 
du. Baltthı! nürl: - :Merak etıne ... nen, '1fudl giller, 

Vali, şeftalileri bliyUk titr hıNı ve &eni affettiririm. 
işttha ile yt'ml!JI ve flddetli bir ııuı h!LZ nMI. M~ğer bu ya,tı adam, vall-
ma uğTamr~tt. ntn akrabasınt!an blrlnln hOCMı f-

Zlllnktt, o gUl\ akşam tl&erı, va· ıniş. ıtemen onun evtne gıttı. viliye 
linin ~\"erlerinden bir'tntn geldi!fnl ııöyllyece~lne dair ıôz iildi. 
,.e kapısı öntlnde Hun'IU!\lnu g3ffin- Akraba8mln i'icası Ufer!J\e hiddeti 
ce koşarak aşağı indi, beşuş bir ç~lt· teçen Yali: 
:re lle kenftlelnl k~ladt. Zaten adamcatrzm kabahati 

Fakat yaveHn, atından lttlfıetlen yok. eettallleri de pek nefis ve pek 
~fi fU söSltr ümlllerliıl bölpa lezzetli idi. Kabahat bende, çokça 
çıkardt: yedim. 

- Pata HüteUerine o feftAliltri Detti ve affettl. 
göntleren sensin, değil ınl ?.. 'Rıı cht'mtrılvetsl2: hM~e tızerlne 

- Evet erendim!... 2Ulfiklll' anıaaı ki, <İyilik zan ol· 
- Şertalllertn pek fena imiş! Pa-1 n. z, ıvıııı. eden iyilik bulur!> Di· 

fA Hazrf!tlerlnt rahtltan: etti. Yarın! \'<'h otalrı.rımır.ın haklan varmış. Ve 
ce&llnr görmek için hUkQrnet konatı· ı ufkk bir iyilik çok defalar nAkesane 
na pl... menfaatlcrc!cn daha ziyade semere 
ZnıtHcar şatırdı, kaldı. Cevap ve- vc.ı"tt'mt, ... 

Bu Kadarı da Fazla 

Yangın Sigortası 
••• Yangın ıigortası rnüdürü 

bUroetında. Kapı vuruluyor. Eıı
ki abonekrdon birisi İçeri giri-

19!: 
Müd6r ayağa k..lkıyor, selam

lıyor ve önündeki koltuiu ~
retle: 

- Buyrunuz, oturunuz, diyor. 
Bir emriniz mi var~ .. 

- Estağfirullah ••• Emir deiil, 

bir rica ... Ben, çok cAi abone• 

terinizden biriyim. 
- Evet, biliyorum. 

Saglık Ögütleri .· 

Bilinecek Şeyler 
* ETken yat, erken kalk ve 

gündüz meşgul ol. * Çok ~kmek beAler. Fakat, 
eıhhat için ~af hava ile güneı la
zımdır. * itidal ve kanaat, uzun bir 
hayat için en iyi eksirdir. * T ernixlik pastan muhafaza 
eder. iyi bakılmJf ma\incler en 
fazHi it görürler. * Kafi derecede uyku vücudü 
hazırlar, kuvvetlendirir. Çok uy
ku zayıflatır ve lembelleıtirir. * Jyi giyinmek, harcltctlerin 
eerbestliiini temin etmekle bera· 
ber harareti muhafaza eder Vü

- l~t~mal bunları ~ekrar. e.t· cudü, hava değişikliklerin~ ıid
mekle sızı sıkıyorum. Zıyaretımın j detindcn korumalıdır. 
sebebini kısaca anlatayım... . 

Ş .. h · '"h' b" ~ * Şen ve temız bir mesken, 

- Taksitlerimi muntazaman 
veriyorum. 

- Evet, biliyorum. 

.. -d u~ esız mu ım ır zarara aile ocaiını sevdirir. 
ugra ımz.. 1 

- Bilakiı •.• Adi bir zarar... .. '! Eilen!ilcr, fikre rahat ve 
Küçük bir seccade... Kazaen sukunet venr. 
lamba devriliyor, seccade yan-1 =============:::::. 
mıya baılıyor. Fakat, hizmetçi ayni sözü söylüyorsunuz ••• 
goruyor, derhal söndürüyor. - Anlıyamadım} 

- Ehemmiyetli bir şey değil, I - Evet, altı senedenberi ka
geçmiş olsun. Bu kaza ne vakit I rım, hemen her gün tekrar eder, 
vukuageldi. kafamın etini yer: cNiçin sigorta_ 

- Altı sene evvel... :ya g~ip 11eccadenin bedelini al-
- Altı sene evvel mi~ Şimdi- mıyorsun} .. > der. Artık her gün 

1_ d · · b lcl d" . .,. G li ayni sözü dinlemekten bıktım, 
ye Ka ar nıçın e e ınız' e p ld' y · · d · b ge ım. erınız §U secca enın e-
zararınızı almadınız}·· delini de k\rımın dilinden kurtu• 

- (Meyus bir tavırla) ıiz de )ayım •.• 
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VATAN 

Dağına Göre Kar 
RADYOLARI 

1941 Modellerimiz Gelmiştir. 
OhnUJ bikiiyelerden: 

Kar§ıki dağlara buram buram 
kar yağıyor, uzaklardan çakal 
ulumafan duyuluyo'rdu .•• 

Köyün ortasından geçen çay 
donmuştu. Üzerine ba.sa basa 
karşıdan karşıya geçenler bile 
oluyordu. 

Bu kadar soğuk. bu kadar çok 
kar görülmüş değildi. 

Arasıra korkunç bir rüzgar 
sanki ölüm şarkısı söyliyerek 
uğulduyor, karı tipiye çeviriyor, 
sokağa çıkmak gafletini gösteren. 
)erin ağızlan, buranlan, kulakla
rı buz kesilen tanelerle doluyor, 
bunlar nefes alamıyarak boğula· 
cak hale geliyorlardı. 

İhtiyar Mesut baba, harıl harıl 
yanan ocağına üstüste kütük iri
liğinde odun abyor, kaynıyan 
çorba tenceresini arasıra karıştı· 
rıyor. sonra bir kansının başucu· 
na, bir de kızının yatağına gidip 
onların nefes alıp almadıklarına 
dikka~ ediyordu ••• 

isli 15.mba odaya sönük bir ay· 
dınlık serpiyor, yanan odunların 
aksi duvarda d~ha ziyadar oy
nak ııekiller çiziyordu .•• 

Mesut babanın yüreği sızlıyor, 
beyni uğulduyordu. Dünyada 
genç kızından başka kimsesi kal
mamıştı. Arslanlar gibi oğlu Bal· 
kan harbinde şehit olmuştu. Kızı
nın iki aylık kocası Umumi harp· 
te Bağdatta can vermişti ••• 

O zamandanberi sararıp salan 
Ayşeciği nihayet yatağa düşmüş· 
tü, şimdi kan kusuyordu .•• 

Karısı, belki ihtiyarlığından, 
belki de kızının bu hale gelmesin
den hastalanmıştı. Soğuklar bas
tırınca daha fenalaşmı~ı. bir haf· 
tadanbcri yabyordu. ~riya 
kendini bilmiyordu, kuvvetini ve 
ııuurunu topladığı v:ıkit: 

- Ayşe nasıl, iyile§ti mi bi
raz) Yoksa ümit kalmadı mı) 

diye soruyor, bereket versiıı 
onun içten gelen ve bütün vücu
dünü sarsıp seren öksürüklerini 
duymuyordu. O: 

- İyice maşallah, sen de iyi· 

BULMACA 

Soldan S:ığn.: l - IAkin • Erkek
lerin yUzUnde olur 2 - Tekdir • Kuııı 
yemi 3 - Ayağı çıplak 4 - Bulmak 
için uğrnşmak 6 - TakViın - Bir 
şark vilAyetl 6 - Kırmızı • Duvarı 
boyamak 7 - Keder - Cilve 8 - Şa

fak - At yavrusu : Nida 9 - Nota -
Durmayıp gider 10 - Renk • Deniz
de değil 11 - Fena • belli. 

Yuknndan Aşağıya: 1 - İstifade
li · Sap 2 - Uzuvlar - Ayakkabı U
zerlnc giyilen 3 - Zeytini meşhur
dur 4 - Bal yapan - YtizllmUzUn bir 
kısmı - Emir li - Ekmek 6 - Bir 
kuş 7 - Yakasından yakalıyarak 

8 - lnsan - Bere 9 - Çirkin - De· 
miryolu 10 - Utanma • Kuşlarda 
bulunur - Edat 11 - Edat - Göre. 
Dtl'NKt) BULMACA~"Di' HALLI: 

oldnn SnğB: 1 - Dlyarıbakır 2 -
.A:r. - Yanak - Ra 3 - İn - Ah - La
Mi 4 - Mi - Ak 6 - Akil • Arka 
6 - Re • La 7 - İbiş • Abdi 8 -
Ma - lri - Al 9 - An - Arrza • Na 
10 - Na - Bayat - An 11 - Adana. 

l'ukarıdan Aşağıya: 1 - Daima
İman 2 - İznik • Baya 3 - trl 4 -
Aya - Leş • Aba 5 - Rah • lrnd 
6 - In - Riya 7 - Bal • İzan 8 -
Akn. • Ala • Ata 9 - Rab 10 - Ir
ma.k - Dana 11 - Raika - 1la.n. 

KVİM 
14 ntnlNctKA.1\"UN ı9ıo 

C U 1\1 A R T E S l 
l:'IL: 1040 - AY: 12 - GU'N: 3·U> 
RUMi : JSM - 1 loclkfmuo: 1 
HlORI: -s:m - ZİLKADE : 14 
V AKIT V ASATl EZA.1\i! 

GÜNEŞ: 

öCLE : 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

Yurddnş! 

8,18 
18,09 
15,29 
li,41 
19,20 

6,30 

2,37 
7,27 
9,47 

12,00 
1,39 

12,49 

Eline geçen her şeyin kıymetini 
bil. 

ULUSAL EKONOI\Jf 
ve 

Ail'ITIRMA KURmm 

leŞyorsun kadınım. Amma hinaz 
gayret ister, biraz gayret ... 

Diye teselli verirken, karısı: 
- Bana bakma, cevabını ve

riyordu, ölsem de gam yemem, 
tek kızım yaşasın ••• Pek Yakında .SO.tışa Çıkarılacaktır. 

Beri tarafta Ayşe: 
- Annem naStl baba}.. Ah. 

onun ölümünü gör~en cenne
te gitsem ••• 

Bekleyiniz ba,lca mariııa Radyo alma~1z. 

atışYeri:Ga:ata, Karaköy Palas 3ncu Kat No.16 , __________________________ ...., ________ _, 
Diye mırıklanıyor, Azrailin 

bir an evvel gelmesi için sanki 
dua ediyordu. 

Mesut babanın yüreği sızlı
yor, ağlamak ihtiya.c.ını duyuy<>l"
du. Fakat senderdenberi akmı
yan göz yaşları kunnnuştu. Bey
ni de ondan böyle yanıyordu ga
liba... Düfijnüyordu... Çocuk
ken ne mesuttu} Hakikaten ismi 
müscmmasına u}'€Un bir mevcu
diyetti. Hatta oğlunun şehit ol
duğunu kendisine resmen haber 
verdikleri zaman bile bu kadar 
ıstırap duymamış: 

- Vatan sağ olsun demişti, 
vatan uğrunda ölen bir evlat ba
bası olmak, ne mutla bana} •• 

Hasana. ederin kıskandığı bir 
ölümle öldüğü için mi böyle yan
mamış.b? Yoksa o şerefli, fakat 
kanlı ölümü gözlerile görmediği 
ıçın mi göynü pek sıkılmadan 
katlanmıştı .•• 

Hayır ..• Hatırlıyordu ki dama
dının da vatan uğruna ölenler 
kafilesine katıştığını söyledikleri 
zaman yürcii burkulur gibi ol
muştu. 

Halbuki onu da anoak oğlu 
kadar seviyordu .•• Demek. ara· 
dnn geçen seneler, ihtiyarlık ken
disini yıkrnıya başlamışb, bu se
beple acı, benliğine yapışmıştı. 

Ve şimdi, bir tarafta kırk yıl
lık kadını, ötede yirmi dördünde 
fidan gibi kızı can çekişirlerken, 
böyle bayata lanet ediyordu ••• 

- Hepsinden çok ya,amış 
olan benim, onlar dünyayı be
nim kadar görmediler. Ölümün 
bu haksızlığı niçin~ Ben durur
ken onların can çekişmesi neden) 

Diyordu. 
- Ah 1 diye inliyordu, bir va

kit mesuttum, fakat şimdi mesut
luğum nerede).. Kanıp doymak 
bilmiyen kam toprak, işte güvcn
diklerimi kendisine doğru çeki-
yor ••• 

Bu düşünceler altında gittikçe 
bunalıyordu. Birden dışarıda gü
rültü işitiyordu. Yine kurtlar kö
ye hücum etmiş olacaklardı. 

Silah sesleri duyuluyordu. Sa
kın kendi koyunları da kurt ta
rafından parçalanma.sın} 

Bu endişe ile tüfeğini kaparak 
odadan çıkıyordu, dışarıdaki buz 
gibi hava biraz açılmasına yar· 
dım ediyordu. Dönüp ocağa yeni 
bir kütük atarken, artık mütevek. 
kil ve muti idi: 

- Hey Allahım, kurbanın 
olanı, ne büyüksün... Diyordu, 
dağına göre kar verirsin. 

REFİK KESKİNER 

1 BOBS .. 1 

Sterlin 
Dolar m.20 
İsviçre Fr Jt.es75 
Drahmi GM75 
Leva 1.6225 
Peçeta 12,9375 
Pengö 2&.5325 
Ley e.125 
Dinar 3.17?> 
Yen 31.1375 
tııveç Kr. 31.005 

ESllAH•eT~T 
Ergani 19,73 
Srvas • Erzurum 2 19,09 
Srvas - Erzurum 5 19,09 
1938 % 5 hazine tahvili 52.-
Merkez Bankası pef1in 107,75 

Sayın Bayanlar: 

BAYAN 
Mafa7.oeı size ipekli 

BOBLARININ 
Ye11l kollekrıiyoouısu ve cl Ue 

lşlemniş 

Ytln Kazakların 
zengin çeşitleriıal takdim ediyor. 

BAYA 
Mataxumda en son moda 

Kadın Çantalarının 
Muhtelif çeşitlerini de bulacak
sınız;. lsttklAl caddeet ::.io. 283 

BAÇOPOULO 
pa&ajı karşısında 

MUHASiP ARANIYOR 
BUyük bir müessese, fransız

ca bilen ve ticarl işlerde mele
kesi bulunan askerliğini yapmış 
tecrUbell bir muhasip arıyor. 

Taliplerin referans gOIStere
rek ve diploma suretile bir fo
toğrafını leffederek mufas.<ıal 

mektuplarını cMUessese> rümu
zile tstanbul 176 posta kutusu 
adresine göndermeleri. 

ŞEHlR Tll:'ATROSU 
TEPEBAŞINDA 

11
. -

DRAM KISMl 

Bugün saat 16 da '! 
Akşam saat 20,30 da i~ 

BULUNMAZ UŞAh 1 

TEMSİLLER! 

İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISl\11 

Bugün ııaat 14 te Çocuk Oyuoo 

Akşam saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERİ Yazan: J. M. Barrle 

iÇKiSiZ SAZ -
BORSA K raathanesinde Nezın bır aue salonu • E R 

1 olan kıraathanemizde PAZAB 
Saat 2-6 ya kadar memleketimizin taıunrnış Bay ve Bayan san'atklr
larındnn mUtcşekk!l mUkeınmel SAZ HEY'ETİ'ni dinlemek fırsatım 

••••••••••kaçırmayınız. ••••••••••• 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Kıymeti 

144.0 

35280 
1080 
2400 

40200 

Şartlar: 

Arttınna~·a koaulaıı enlmkln 
Cin 1 Mahalle ve köy No. !lutaaarnfı 

Dükka.n Kalenderhane mahallesi 
Direkler araaı caddesi 12 

Sinema binası > > > 14 
DUkka.n > > > 16 )Sel!hattia Yıldız 
Apartman > > > 18 ) 

668 Ada 8 Parsel 

ı - İstanbul belediyesi Beyazıt Tahsil şubesine bina ve buhran 
vergilerlnden 7569,- Ura borçlu bulunan Selliliattln Yıldız'dan mezk1lr 
borcun temini tsJı.sill için tahtı tasarrufunda bulunan Şehzadeba.şmda 
Kalendcrhane mahallesinde Direkler aram caddesinde 668 ada ve 8 par
sel, 12, 14, 16, 18 kapı No. lu ve birinci derecede 30,000,- lira karŞilı
ğında emniyet sandığına.. ikinci derecede 5,000,- lira karşılığında Dr. 
Mehmet KAmlle ve UçUncU derecede 1500,- lira karşılığında Ali ağa ve 
Bahri'ye dördUncU derecede 20,000,- lira karşılığında Rauf kızı Ayşe 
İffet lehine ipotekli gayri menkuller arttırma suretlle satılacaktır. 

2 - Krymeti mukayyedeleri yekfinu 40,200.- llradır. 

3 - 20/12/940 Cuma gUnllnden itibaren 21 gün müddetle arttır
maya vazolunmuştur. 

4 - 1lk ihale ll/1/9H tarihine mUsadlf Cumartesi günU aaat onda 
EminönU kazası idare heyetince yapılacaktır. 

5 - Kat'ı ihale birinci ihaleden 10 gün sonra olan 21/1/941 tari· 
hine ml!sadlf Salı gUnU saat 10 da ynpılacakt•r. 

Birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki müddet zat'!ında % a. den 
noksan olmamak Uzere arttırmalar kabul olunur. Şartnameler her gün 
EmlnönU kazası tahrirat kaleminde görülebilir. 

6 - Taliplerin mukayyet kıymetten % 10 u olan 4020,- liralık 

teminat makbuzile ihale günG Eminönü kazası idare heyetinde bulun-
maları. (l18U) 

,. Bir Kimyager Eczacı Aranıyor~ 
M~- t L..~L...- ~·· 1 .. v::.1--n._7411 IRelllStaal ~ı muuW 14~: 

f'abrike.mrz için bir kimya.eer ecucrya ihtiyaç vardır. Ta
lip4~ terciimei hallerini ve istedikleri ücret miktarını natık 
bir mekntpla ~caat etmeletoi ve b~r fotogra.Rarını gen· 

denneleri l&zundır. 

Güzel 

Olmak 

için 
Her şeyden ııvvel sıh

hatlı ve parlak bir tene, 

lekesiz ve dUzgün bir 

cilde malik olmak IA-

Sizin de cildinizi gü
guddelerlni 

l>esliyerek c•nlandırır. 

~O eenellk bir teorllbe mahsulll olan KRE:\I PERTEV tertip ve 
yapılı' tarzındaki lncellk dolayıslyle, tenln tazla yağlaııma.ama 

mAnl olur. Yaprz olarak hususi ttlp ,.e vazolarda satılır. 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Bir aene mUddeUe hesap mUteha88ısları refakatinde staj yap

tıktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Samsun gibi 
vilAyet merkezlerine tayin edılmek Uzere müsabaka ile hesap mütehas· 
sı.s muavin! alınacaktır. 

2 - MUteha.ssıa muavinlerinin aylık ücretleri 100-120 lira olup 
imtihanda muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükümler! dairesinde 
ücretleri verilecektir. 

3 - MU8abaka imtihanına girebilmek için memurin kanununun 
beşinci maddesinde yazılı şartlardan maada hukuk veya ikt18at fakül
telerinden veya siyasal bilgiler okulundan veyahut ticaret mektebinin 
yük!lek kısmından veya bunlara muadil ecnebi mekteplerden mezun bu
lunmak. Ve fllt askerlik hizmetini bltlrmiŞ olma.k şarttır. 

4 - MUsabaka ımtlhıını 25 12/940 tarihinde 1etanbul Defter
darlığında müteşekkil imtiha.n heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - İmtihana girmek isteyenler yukarıkl şartları baiz olduklarına 
dair olan veslkalanm ve 4~X6 eb'ndmda fotoğraflarını ve şimdiye ka
dar bulundukları vazifelerle ayrılış sebeplerini gösterir kendi el yazı
larile yazılmış tercUmel hallerini raptetmek suretile bir istida ile ts
tanbul Defterdarlığına 20/12/940 günU mesai saatinin hitamına kadar 
müracaat etmeleri lcabedcr. 

6 - İmtihan Aşağıdaki mevzuiardan yapılacaktır. 
l - Hesap: kesri adJ ve .. şart, faiz tenasüp, iskonto, taksim, 

mütenasip, 
2 - Hendese: satıh ve hacim mesahaları 
3 - Vergi hakkında umurriı malfimat. 
4 - Ticari usul defteri. 

ALİ MUBiDDiN 

ACI • 
1 

ı ıcaretnanesınin 

(11787) 

KIRK KATLI S RAY BAKLAVA 1 
Hakiki bir lezzet abidesidir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 
Pazarlıkla 1100 metre kum8' alınacaktır. Metresi <6,715> ve ilk te

minatı 657 liradır. Pazarlık 23.12.940 saat 10,30 dadrr. 
Fazla malümat için mektebe müracaat. (11766) 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN va HALKIMIZIN 

NAZARI ATİNE 

Z.U.NLU6lı 4-10 METRfYE KADAR 
.. ~(A~ST~OZAM)DENILEN ŞERİTLERİ 
p.li>URUP y.uçu~:rAH .. °'SARI ATAN 
'TAM TESiRLi BiR MUSTAhlARDIR. 

S. v·. i. M. l'~ltö/~lft'tın 8/fJ N• /u '1'e ' 
2-.,.,.,. !NO l~i61i 1'uA34ftn1 Aoir.J,, 

. - REÇ/!.TE İLE SArlLI~ -

sah.ibl ve Neşriyat :Müdürü: Ahmet Emin Yalmu 
B&.sı.idUtı Yer: VATAN MATBAASI 

İLE-JL SABAH, ÖGLE YE 
' 1ıer yemekten sonra cünde uç dtofa mmıtazamau 

Devlet Demiryolları lliinlan J 
Memur Alınacak 

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek Qzere 
mllsabaka ile orta. mektep mezunlarından hareket memur namzedi ve 
ıuıkerliklerlni yapm1" lise ve yüksek mektep mezunlarından işletme ve 
hareket memuru atajiyeri alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lise mezun· 
!arına 74 yüksek mektep mezunlarına 100 lira ü<!tet verilecektir. 

3 - Müsabaka imUhanı yüksek mektep mezunları için 25.12.940 
çarşamba, lise mezunları için 27.12.940 cuma, orta mektep mezunJIU'l 
için 28.12.940 cumartesi günler! saat H de Haydarpaşa, Sirkeci, Anka· 
ra, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 1zmir ve Erzurum işlet· 
me merkezlerinde ve Srvas, Eskişehir cer atölyelerinde yapılacaktır. :MU· 
racaatlar bu ~!etme ve atölye müdürlükleri ve istasyon şefliklerince 
kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 
A - Türk olmak, 
B - Ecnebi bir kimae ile evli olmamak, 
C - 18 ya.şmı bitlrmlş ve otuzu geçmemiş olmak c30 yaş dahil>. 
D - Orta mektep mezunları için askcrllğlnl yapmamış olanların 

asker11finl yapmasına en az bir sene zaman kalmış ve lise, yüksek me
zunları için de askerliklerini yapmış olmak. 

5 - Mlisabaknda muvaffak olanların bilfı.hara idare doktorları ta· 
rafından yapılacak muayenede sıhhi durumları demiryol işlerinde vazife 
görmiye elverişli bulunmak, 

6 - Müracaat istidalarına bağla.nacak vesikalar şunlardır: 
Nüfus cil.zdam, diploma veya tasdiknan1e, askerlik vesikn.sı, polis· 

ten tasdikli iyi huy kO.ğıdı, çiçek aşı klğıdı, evli olanların evlenme cUZ· 
danı, 6 adet vesikalık fotoğraf, 

7 - Daha fazla malQmat almak istiycnlerin işletme mUdürlUklC
rine veya istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstıdalar yüksek mektep me%unlan için 23.12.940 lise mezunlatJ 
için 24.12.940 ve orta mektep mezunları için 26.12.0tO günleri saat 12 ye 
kadar kabul olunur. (8361) (11531) 

* Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlarile clnslerl ve el<" 
siltme gün ve saatleri aşağıda alt olduğu listesi hizasında yazılı ahşaP 
traversler her liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapaJl 
zart usulü ile Ankara.da idare blnıısmda satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin l!s.tesı hizasında yazılı muvakkat ternınat 
ile kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini ayni gün eksiltme sa.atin· 
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vennelerl llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarps.şada Tesellüm ve ııevk ıpıtıt· 
ğinde, Ankarada malzeme dairesinde ve Es1dşehir, İzmtrde de idare :ına• 
ğazalarında dağıtılmaktadır. 

Ltste Mlktan ct:Nst Beher adedi 
No. adet Muhammen Muvakkat 

Bedell Temlnaı 

L.Krş. L.Krş. - - -------------
l 
2 
3 
4 
6 
6 
7 

46000 Cart hat kayın travers 
60400 > > > > 
15000 Kayrn köprU travers 

8600 Cart hat kayın travers 
8800 > 
4060 > 
64g6 > 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

8 1:561 > > 
> 
> 

> 
> 
:> 

> 
> 
> 

9 66000 > 
10 40537 > 
11 111748 > > > > 
12 39151 > > Çam > 
13 30000 > > > > ) 

2300 Çam makas traversi) 

1 

ı 

1 

ı 

' 8 

S5 

80 

soo 

2000 

1000 
1c;a 

l500 

250 

1oe 
50 

20 

= 
= 

2,40 
2,60 
4,00 
2.10 
2,20 
2,00 
2,00 

2,00 
2,10 
2,25 
2,:SO 
3,15 

3.35 

!!000.

aooo.-
16()''.-

2000.-

2000.

a:sco-
4000.-

6000.-

6770,-) 
9102,-) 
4250,- ) 2.1.941 
1354,tm ) perşembe 

1452,- ) saat 16,80 
609,- ) dan itibal'ell 
974,40 ) 

234,l:S ) 
7130,- ) 3.1.941 
5810,42 ) Cuma 

14924,80 ) saat 15,80 
7416,29 ) dan itlbareıı 

) 

6660,25 ) 
(11762) 

Türkiye lı Banlreana para yat:wmalda ya}n.ar para bi
riktirmit olmaz, ayna zamanda talihirüri de d~emif 

olunun uz. 

Ketldelıır: t Şubat, Z .lla)W, 1 Kamb&ralı ve kumhuuız b9" 
ı Afwı~ S İJdnc.ltefria ta- saplarında eıı az eW Uruı ba• 

rilıJer'..nde yapılır lımanlar karaya dabJ1 edlllrlıer 


