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Jlı&.. yle bir tiyatro aahneai ta· 
'=il aavvur ediniz ki ayrı ayrı 

bölüklere aynlmış... Her bir bö-ı 
liikte ayn bir oyun oynanıyor. 
liepıi de ayrı ayrı heyecanlı, her 
birinin en son neticeye tesiri do
ltunabilir. 

Seyirci elbette ıaıırır, kalır. Ne 
tarafa baksın? Ayn bölüklerde 
cereyan eden hadiselerin netice
tini birbirine nasıl bağluın) ·· 
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YALMAN 

SiYASi I A BAB 8AllTlll 
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Tesrii Masuniyetin Ref'i Hakkında 
Mecliste Münakaşalar 

• 

Umumi Heget, Üç Meb 'u s u n 
Teşrii Masunigetlerinin 
masını Devre Sonuna 

Kaldırıl
Bıraktı. 

Ankara, 27 (Husuıi muhabiri- ! ğini söylemiftir. Bu sözleri taki- 1 Bu sözlerden sonra Salahaddin 
mizden) - Bugün toplanan Bü- ben kürsüye gelen Mazhar Mü· Yargı; kanunlarda bir deii§iklık 
yük Millet MecliMnin ruznameain- fit, devre meselesinde Kazım Ka· yapılması belki doir& olabilece· 
deki suçlu sanılan mebuslara ait 1 rabekirin yanıldığını, çjinkü yeni ğini, fakat bugünkü hükümlerin 
muhtelit encümen mazbataları intihap yapılıncıya kadar eski Kazım Karabekire hak verdımıı
okunurken bazı mebuslar Meclis mebuslardaki mebusluk sıfatının yeceiini bildirmiftir. Sözüne de· 
heyeti umumiyeainin muhtelit en· baki kaldığını bildirmiıtir. Tekrar ı vam eden Salahaddin Yargı müd

Bugiin dünya sahnesinde cere· 
hn eden hadiselere seyirci zözile 
bakabilecek bir mevkide bulunan 
talihlilerin hepsi, böyle bir pşırtı
cı vaziyetin tesiri altındadır. Fazla 
olarak da propaganda makineleri 
bir saniye bile yakamızı bırakmı· 
tor. Gözümüzün kara gördüğü· 
lriin beyaz olduğunu bize inandır. 
ltlak, iç muvazenemizi, soğuk
ltanımızı sarsabilmek için bir dü· 
liye dil döküyorlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• cümen mazba~~e mukayy~ ola. söz ~an Khım Karabek~ ~~~ d~umumilikl~inhazırl~~hkika. 

Bugiin ne yapalım) Arnavut• 
luk ve Trabluata Yunanlılarla in· 
gilizlerin ltalyanlara hazırlamakta 
oldukları akıbete mi gözümüzü 
dikelim~ Neticeyi o a.tikamette 
illi arıyalım} 
Almanyanın bir taraftan Ro• 

manyaya olan asker tahıitlerile, 
diğer taraftan ispanya üzerine 
olan tazyiklerile garbi ve prki 
Akdenizde mukabil taarruzlara 
ıeçmiye mi hazırlandığına bük· 
ınedelim} 

Asıl harbin lngiliz ve Alman 
tayyareleri ve Alman denizaltı
larile lngiliz nakliye gemileri ara· 
11nda cereyan ettiğine mi inana· 
lım~ 

Yoksa geçen harpte olduğu gi
bi Amerikanın gittikçe canlı te· 
killer alan müdahalesi yüzünden 
terazinin bir küfeainin gittikçe 
•iır basacaiını mı hesalia 1'.ata· 
lım) 

Haflr. sözlerimizi Arn vutlu1i-

llİzine, merikadan Çin mu re
be meydanlanna dolqtırmakla 
aradığımızı bulamayız, nıhumu
~n ihtiyaç duyduğu topluluk 
duygusunu elde edemeyiz. 

Bugünün asıl harbi: toplar, tay. 
Yareler, tanklar, zırhlılar ve de· 
nizaltıları arasında cereyan etmi· 
Yor. Bunların hepsi ikinci dere
cede silahlardır. 

Hava Harbi 
Tekrar 
Başladı 

işgal Altındaki 
Birkaç Şehir 
Bombalandı 

ı 

.............. 
ClrtlllR 

------·-·--... --· ~- .. -- ~, 

mıyacağı tezrni müdafaa etmif· litı uuiye kanununda devre bi· tı yapmadan mebus kelimesın 
!erdir. ter diye bir kayıt bulunll)a•ının gorur görmez masuniyetin ref ı 

Kazım Karabekir, serek tefki- kendi iddiuını haklı çıkardığını için Adliye Ve.kiıletıne tezkere 
litı esasiye, zerek dahili nizam· ileri sürerek şöyle demittir: yazdığını, halbuki deliil toplayıp 
name mucibince mebusLuk sıfatı - Üçüncü intihap devresin- mebusu zanlı gördüğü takdirde 
nın bir devre nibayetinde bitmit denberi n.izinelerle davaların it- Adliye Vekaletine müracaat et· 
olmaaı lhımgelecejini, binaena- hamı altında kalmıf arkadqlar ve mesinin doğru olabileceğini ileı i 
leyh yeni intihabat olmazdan ve bu davalar yüzünden sızlanan va· sürmüı ve Adliye Vekaletinin 
suçlu sanılan mebuslann tekrar tandaılar vardır. Bu iti benim de. nazarı dikkatini celbetmiştir. Bun
intihap edilmezden evvel muha- diğim tekilde halletmek kabil olur .dan sonra söz alan Refik İnce ve 
kemelerin rüyet edilmesi icap etti- zannındayım. (De\•amı: ~. 3, l:)it. S le ' ~ 

Kirmasti 
Yeniden 

Çayı 
Taştı 
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"Aman Dileyene Kılıç Sallanmaz, 
Ben Sana Kahpelik 

Öğretmedim.,, Diye Gürledi 
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- ••• Babam bir gün yayla· reıir, Hint horozile dövü!le kalkan 
dan şehre giderken yolda üç soy· ışpenc;ler gibi sıc;rıya 11c;rıya yum
guncunun pususuna düşmüş, bir ruk sallayıp, avurtlarını çöker
ken anin karşı.aşmı~. ilkin bu üç tirdim. 
nonmdan korkup da koynundaki Hilaf olmasın amma, on dör· 
b.c eleri, denklerindeki ağır ku- düme bastığım sıralarda babam
maşları ve oun.arla birlikte ker· dan başka tanışlnrımın arasında 
vanın önciı.erının de silahlarını bileğimi büken kalmamıştı. 
teslım etmekte olduklarını görün- Kendımi çok övüyorum galiba 
cc, bu karı gıbi heriflere mehel· ağalar. Amma Mevla bana bu 
dır dı) :p atının dizginlerini bile yürek pekliğini vermİ!jti. Babam 
c; ., irnı m e. Fakat kervandan bir da o yüreği. çeliğe su verir gibi • 
kadın: her gün daha pekleştirmiye sava· 

PARTi 
Vilayet 
Kongresi J 

(Ba.'ı ı ln<'lde) ** 
letilmesi. 
FATİH KA7..ASI: 

Şehir tiyatrosunun Şelızadebaşında 
haftanın muayyen gUnlerinde temsil 
vermesinin temini, Samatyada bir or 
ta. okul açılması, yeni terkos çeşme
leri tesisi, sokakların ta.mir , .. e yeni
den ınşası, Koca l\Iusta fapaşn çayı

nnın çocuk bahçesi haline ıfrağı . 

KADIKÖY KAZASI: 
Kurbağ'alı derenin temizlenmesi, 

MerdlvenköyUnde bir ilk, KadıköyUn
de bir orta, Erenköyllnde bir erkek 
orta okulu, Kadıköyt.lnde de bir kız 
lisesi o.çılmru;ı, sokaklara yangın muıı 
lukları konması, tramvay ücretleri· 
nin tenzıli, Uzun çayır araı:~~ırıin 

koylUye tevzii işinin neticelendiril -
:-nesi. Kadıköyilnde asrı bir mezarlık 

liii:illl!~· 

• 
Istanbulun Yolları 

Belediye, 1 ki Senede Beled:'ge Hudutları 
Dahil:nde r aptır" ığz Yolları Tesbit Etti. 

- ) ığ,t Osman. Yiğitliiini şıp durmu:ıtu. Ondan ötürü hilaf 
göster, darda kalanlara imdat ey· diyorum sanmayın. Herifler be
le! Deyinc11; dayanamayıp dön· nim bu marifetlerimi bilmedikle
müş ve bir çalımına getirip herif- ri için boyuma tosuma bakıp gü· 
!eri kaçırmı,. Bunu birin üstüne lüyorlardı.• Fakat kılıcı şöyle bir 
bin katarak her yanda söyleyip savurup da ona ıslık çaldırdığımı 
gezmişler ve bundan sonra da ı görünce akıllarını başlarına top· 
yola düzülen büyük kervanların !adılar. Hele bir hamlede ic;lerin
hatırlı ağaları, babamı kendilerile den birinin kılıcını elinden fırla· 
bile yola çıkmıya zorlamışlar ve tıp ortada kalmış avrat gibi bırak. 
her scfcr:ndc de selametle men· tığımı görünce şaka etmediğimi 
zillerine u!aştıkc;a üç beş kese su- anladılar. Babam abani sarığı 
narak onu kendilerine bend eyle- başından çıkarıp bileğine dola
miı;Jer. mış, yarasını sararak ayağa kalk-

ınşs.sı. İstanbul belediyesi 1939 yılı ile I yol, 99962 lira, 1940 ta 28 yol 31829 
KARTAi, KAZASI: 1940 senesi içinde belediye hudutları lira. 

Mualllmsiz köylere muallim tayini, dahil ve haricindeki yol inşaatının Beykoz 1939 da 10 yol, 62156 llrn, 
Pendikte bir orta mektep binası ya • bll&nçosunu yapm19tır. Bu bllAnçoya 191'0 la 85473 lira. üskUdar 1039 da 
r>ılması, göre, EminönUnde 939 da H yol ya- 20 yol 28136 lira 1940 ta 44 yol, 

SAlUYER KAZASI: pılnuş 276096 lira 940 ta 38 yol ve 70587 lira, Kadıköy 1939 da 35 yol, 

Ben kendimi bilip etrafımı ha- mıştı. 
yal meyal sec;miye başlıya\ıdan- Ben tekrar gelip elimden kılıcı 
beri at terkisinde gezmişimdir. Bu alarak heriflere saldıracak sana
sebeple c;ocukluğumdanberi sayı· rak tasalanmıştım. Meğer aldan· 
sını unuttuğum dövüşler gördüm. mışım, o bana: 

Bır dispanser açılmnsı, YenıköyUn 1:57947 lira sarf edilmiştir. l 07531 lira, 1940 da 30 yol 92453 lira, 
sıtma. mUcadelesi teşklllı.tı dahiline l Fatih 1939 da 48 yol 43782 • Ura Adalar 1939 da 25 yol 18689 lira, 
nlınması, BUyUkdcrede bir ilk okul 1940 da 28 yol, 90:500 lira Beyoğlu 1940 da 8 yol 5835 Ura., Kartal 1939 
inşası, Kıreçburnunda bir çocuk balı- 1939 da 72 yola. 490M lira 1940 ta da 1 yol, 23017 lira, 1940 do. 2 yol, 
Çe6i tesisi, EmirgAn otobüslerinin tek 57 yol, 382627 lira, Beşiktaş 1939 da 28298 llra, Yalova 939 da 2 yol, 3912 
rar işletilmesi. kazada umumi bir me 37 yol, 18791 lira 1940 ta 6 yol, 15355 Ura, Çatalca 939 da btr yol, :5000 lira, 
zarlık tesisi. lira, EyUp 1939 da 11 yol 27888 lira Şile 939 da 2 yol 1540 lira sarfedll -
SİLİVRİ KAZASI: 1940 ta 20 yol 71919 lira, Bakırköy miş umumi olarak 939 seneıılnde 320 

Yaşım on dörde henüz gelmişti. - Ayaklarını çok açma ileri 
Develiden çrkmış, Kayseriye doğ. atılıp, g_eri çekilmek güç olur; 
ru yol alıyorduk. Dolana dolana kuvvetini birden tüketme, savur, 
dağa çıkan bir kervan yolunun savur da, ok gibi ileri atıl. .. diye 
dar dönemecinde zorlu bir eşkıya öğüt vermiye koyulmuştu. 

Sinekli nahiyesine bir dispanser 1939 da. 14 yol, 35303 lira 1&40 da 16 yol yapxlmış 1,245,959 lira 19·10 ta d:ı 
inşası ve bir ebe tayini. suların lçlle- yol 224621 lira, Sanyer 1939 da 51 286 yol 1 .257.494 lira sarfedilmlştlr. 
cek bir hale konulması, çiftçiye Zi· 

sürüsü yolumuzu kesti. Dediklerini harfi harfine yap· 
Babam enli kılıcını çekip ileri tım. Herifler baktılar ki papuç 

atıldı. Adamlarımız da ardına pahalı, ikisi utanmadan tabanı 
düştüler. Ben de beygirimi sürüp yağlaxıp kertenkele gibi kayaların 
onlara katıldım. Tozu dumana ardından süzülüp görünmez oldu. 
katarak dövüşen babamı seyre· lar. 
diyor, savurduğu kılıç eşkıyanın Üç beş yerinden yara almış 
keilesini uçurup vücudü kayalara olan diğeri de kuvveti tükenerek 
çarpa çarpa uçuruma doğru yu· dizüstü gelmiş, aman dilemiye ko. 
varlandıkça, el çırpıp ma~allah yulmuştu. 
çağırıyordum. Amma babamın bileğini kopa· 

Fakat bir aralık babam sende- ran bu herifin kellesini bir çirpıda 
ledi. Kılıç elinden dütmüştü ve uçurup, ötekilerin peşinden seğirt
sağ dinin bileğinden kanlar fış· mek istiyordum. Arkamdan ha· 
kırdığını gördüm. Yüreciğim sız· bamın sesi gürledi: 
!adı. Gözlerim doldu ve içime bir (Arkut var) 
ateş yayılıp, ağzımdan kor gibi 
dışarı fırladı. Kendimden geçip 
uçurumdan yuvarlanıyordum. 

Bu sırada babamın yere düşen 
kılıcını eline aldığını ve sol eliyle 

1 
onu savurarak kar§ısındakini ye· 
re serdiğini gördüm. Biraz ken
dime gelir gibi oldum amma, öte I 
yandan Üç kişinin daha gelip ba
bama çullanmıya savaştıklarını 
sezinleyince, yine içime ateş yayıl· 
dı. Yine bu sıra babamın sağ bi· 
leğinin biıkülmüş ve kanların da 
durmadan akmakta olduğunu da 
gördüm. 

Yeni Bir ihr kar 
Mevzuu 

Son «Ualertle ihtikar mevzuu 
te,kll edebilecek yeni bir hldiııe 

daJıa meydan& çıkmıştır. 
ÖA"rendlA'lmlze göre bazı otomo

bil ııahlplerl takslleria, tek ve çift 
olarak ayrı ayrı l..flemelerlndcn 
klr Umlnl hususunda Mkl vaı:Jyct 
lerlnl kaybettlklerlnden, kiraya 

Ne oldu, ne bitti bilm\rıorum. H'!rdlklerl arab:ılannın şofOrlerin
Ca.liba attan atlayıp ileri fırlamı· den dalın fazla fiyat istemekte -
şım ve bir hamlede babamın sol dlrler. Hususi otomobillerin orta. 
eliyle pek iyi kullanamadığı kılı· dan kalkmuı 'e tek ~ift dolayı
cı alıp heriflerin üstüne saldırmı· 
şım. 

sile ortada daha fazla şoför bu • 
lunması ~117.llnden patronlar, kira· 
ya verme hu~u~unda hl~blr 81kın· 
h llt- knl'!!'ıla,mamakta ve her an 
lstt'dlklerl kadar ~oför bulabilmek-

raat Bankası tarafından parasız to
hum verilmesinin temini. 
ştı,E KAZASI: 

Şilede bir dispanser ve ortamek
tep tesisi, Beykoz • Şile yolunun ge
nişletilmesi, 

C~KflDAR KAZASI: 
Çocuk bakımevinln tesisi, seyyar 

sütçülerin sıkı kontro!U, sivrisinek 
mücadelesinin ÜskUdara teşmili, Bey 
lerbeyinde bır orta okul inşası, Çen· 
gelköyünde bir çocuk bahçesi yapıl
maııı, Şirketi Hayrıye biletlerinde ten 
zilıit temini, ÜskUdardan Hisara ka
dar otobüs servisi ihdası. 
YALOVA KAZA~I: 

Bir mektep inşası, ziraat Aletleri-
nin ucuzlatılması, Yalovada bir tütUn 
~epoııu inşası. 

Dileklerin oktınmwıından sonra re
is delegelerden söylemek istedikleri 
bir şey olup olmadığını sordu. Ge -
rek tahriri ve gerek fifahl daha bir
çok dileklerde bulunuldu. 

Birçok hatipler söz söyledikten son 
ra. Vali ve Belediye Reisi Dr. LQtfi 
Kırdar iki senelik mesal hakkında 
şu izahatta bulundu. 

- cBelediyeler yaptığı iş progra
mında partilinin dileklerini esas ola
rak almıtır. Yaptığımız ı,1er parti 
dlleklerıdlr. 

Dılekleriniz okunurken gördUm ki, 
üzerinde en ziyade durulan yol, vesa
iti nakliye, ışık, su, maarif ve Halkev 
leri iı,lerldlr. 

Yol işlerinden bahsedeceğim yol 
işlerini yapmak hem paraya hem za-

1 

marıa mUtevakkrftır. Programımız 

bUYuk yolları asfalt yapmaktı. Ve 
böyle çalıştık. 

Işık işlerine gelince: 936 da 3630 
lamba mevcut iken 939 da 5313 lı'l.m-

Karıımda birer sırım gibi geri· 
len üç heyulanın birer kahkaha 
kopardığını duydum. Besbelli or· 
taya atılan parmak kadar çocuğa 
kılıç snllamıya lüzum görmeyip 
gülüyorlardı. Bu gülüş kanımı te· 
peme sıçrattı ve: 

tedlrler. baya çıkardık. Su ve maarif işleri i· 

- Heyi Çapulcular: kendinizi 
kollayın, yoksa canınızı cehenne
me yollarım, diye haykırdım. 

Ben on yaşımdanberi kılıç ta· 
!imleri yapar, keçeye pala çalar, 
havaya attığım ince yaşmakları 
yere dü~erken kılıçla karşılayarak 
ortadan bölmiye savaşırdım. Bu· 
nu beceremedikçe oturup ağladı
ğım günler çok olurdu. Gel gele· 
lim ağlıya, sızlıya ergeç bu iı· 
leri becerir olmuştum. Sıraıına 
göre yayladaki delikanlılarla gÜ· 

- LAkln beni temin etti.. Y&lsn 
.sö71edlttne kat'lyyen la-ı \mak lllte· 
mlyorum ... 

- O halde ben susayım .Sefirin .. 
Görüyorum ki, sana hiçbir ııöz tt>Slr 
etmiyor ... Yalnız, sonra naalhatlerl· 
mi dl~lemeıllğlne çok pı,ınan olacak 
"in ... 

- İn,,ailah olmam? •• 
- nen de bunu temenııl ed.:rlm .. 

J.<"akat beyhude bir temenn~: .. 
Piraye son kelimeyi arka.ı;ını clö • 

ncrek SÖyledl. \'e sakin adııııla~h u
:ıklnşıp kaımlan çıktı. 

* UAKlKAT GİZLİ KAI.m lll! .. 
ArPdDn bir hnçıık ay ı::"<"Çml,tl .. 

Bu ltlharla cwvt!l<'n kllomr-tre çin aranızda bulunan maarif müdU • 
ba.,ına ~oförlerden lııtedlklerl IS rU Tcvfık Kut ile sular idare.si mU-
kuruş ~·erine 18 kuruş lııtemekte- dUrU Ziya Erdem arkadaşlarımız iza. 
dlrl~r. hat verebilirler. 

tııtanbulc.lakl 'oförlerln uzağa Ziya Erdem su, Tevfik Kut ta ma· 
~tmeomr-lertndekl :yegtlne ııebep arif işleri hakkında izahat verdik -
buna atft'dllmektedlr. ten sonra dilekler reye konuldu. Ve 

Dün aktam kendlalle konuttu· ittifakla kabul ccllldl. 
pmuz bir şoför, kilometre başı· Yeni idare heyeti Azahklarlle ku-
na patrona 18 kanıttan hesap ruıtaya gönderilecek lı.zalarrn intl • 
verirken naaıl olur da boş vazf· habma geçildi. Ve açık reyle şu zevat 
yette dönmek mecburiyetinde kal· ittifakla seçildiler. 
clıtmın: yerlere mU,tert cöttırebl· tdare heyetine aslı olarak Aziz Ak, 
liriz. Deml9tlr. Ce!A.l Dikmen, Faruk Dereli, HAmit ..... ____________ _, ı Olgunsu, Ha&ene Ilgaz, İbrahim Ke-

.Seıırin hemen tamamen lyllfllJnıif, 
~lftllkl uhlıılerl eıııkl neşelerini tek
rar hulmu,ıardı. Hatta Piraye bile ilk 
zamanlar biraz mağmwn ise de şlm· 
ıti her ~ye IAkayıt du.'Uyordu. 

Bir sabah, Safl<'t te birlikte oldu· 
ğu halde, Murat Be~J alle11l kestane
lerin altında otururlarken !IOkakta 
bir araba ıtürültUsıi l!Jltlldi. Ve çok 
seçmeden biz.met~[ ~elerek iki ha
nını.la bir Be,>1n Saffet ~yl aradık· 
larını söyledi. 1 

Saffet e' ,·eıa şa'jırmıştı. Kendi 
kendine: 

- Hayırdır ln,aallah ?.. Kimler a
caba! .. 

Dlye)ııöylendlkten sonra: 

mal Baybora, .Mithat N'emll, Doktor 

- MUaaadenlzJe gldlp bakayım .. 
Diye ayağa kalktı ... 

Bu ıırac.la gayet 91k &lylnmlş ve 
nazara çarpM'ak derecede gilzel bir 
genç kızla orta ya.,h bir hanım yan
larında yaıu,ıkh bir erkek oldutu 
halde etrananna bakınarak gellyor
larc.lı. 

Saffet• birden yıldırımla \'UJ'ulmu' 
glbl sarsıldı. A~·ata \kalkmı,ken tek
rar kanapenln Ur.erine düttü. 

Bu nzl~·et herke.si hayrete dü!Jür· 
mü!Jtü. Yalnız Piraye mUatehzlyane 
bir tebeııallmle gt1n(! adamla etlen
mektc.-n keııdlni alamadı. 

Kadınlar blraz geride durmuşlar; 
yanlanndakl erkek Saffeti farkedin· 
ee gülerek yakl&l}muıtı: 

- Vay Saffet Br.~·efendl •.. Bu ne 
ağır ba,hhk <'arıım '! .. tnııan nl,anlı

sını bö~lc mi k:ırtfılar'?. 

Saffetin hlra:ı: enel kireç kesilen 
yilzüne şimdi kan çıkmıııtı. Tltriyen 
bir sesle kekeledi: 

- Şey... \'alla.hl göremedim... &
fa. gr-ldJnlz elendim ... 

\' e ayaklan dola11arak onların ya
nına kottu, hepıılnin hararetle elle
rini sıktr. 

EKMEK 
1 O Para lnecak 

Pazartesi kaza kaymakamlarlle 
emniyet A.mirlerfnln de bulunacağı 

bir toplantı daha yapılacaktır. 
İstanbul belediyesi borsanın verdlğt 

cetveller üzerindeki tetkiklerini ek• 
mek fiyatlarını tesblt etmek üzere 
yapm19tır. Ekmek tlyatı varıla.n ne
ticeye göre 10 para inecek ve 14 ku
ruş 10 paraya satılacaktır. 

FrancelA. fiyatında blr tebeddUl 
olmıyacaktır. 

Fiyat Mürakabe 
Memurları 

Ticaret Veklletinin açtığı imtihan 
da kazanarak tstanbulda fiyat mura
kabe teşkilAtmda. çalışmak üzere 100 
kl•i arasından ayrılan 20 kı.i ifa e
decekleri vazifenin ehemmiyetinden 
dolayı f&y&nl itimat Referana göıı

termek mecburiyetinde tutulmakta· 
dırlar. 

Bu itibarla bunların tayini lfl bir 
müddet gecikmiştir. 

Bu hatta içinde lfe ba.flyacak olan 
bu gençlerle takviye edilecek olan bu 
tetkUAt kontrol işini daha mUkem • 
mel bir tarzda ifa edeceklerdir. 

Nureddin Bcrkol. 
Kurultaya gönderilmek üzere 911 

zevat seçildi: 

Faruk Dereli, Ferit Hamal HAmit 
Ungunsu, lbrahim Kemal Baybora, 
Naci Ali Moralr, Refik Ahmet Seven· 
gil. 

Seçimden sonra Mllll Şet Rclskl\m 
hurumuz ve Pnrtinin detlfme% Baş· 
kanı lıımet 1nönU, Bafkan Vekili Baş 
vekil Dr. Refik Saydam, Genel Sek· 
relere kongr~e g!Snderllen tAztm tel 
graflarına verilen kongreye iltifat 
buyurulan cevaplar okundu ve al • 
kışlandl. 

Parti idare heyeti reiai lzmir me· 
busu Reşat Mimaroğlu küraüye ge
lerek birkaç sözle kongre riyaseti· 
ne, encUmenlere, delegelere mesai • 
lerindcn dolayı lefekkUr ettikten son 
ra Milll Şef İsmet İnönUne, Bafveki· 
le, Genel Sekretere t.Azimi bildiren 
sözlerle kongreyi kapadı. 

Kahraman aakerlcrlmlze kı ,lık he 
diye toplanma işi her tarafta hnrn
reW bir fekllde devam etmektedir. 
Bütün mOeeseeeler bu 14ıe hUmmalı 
bir tekilde mefl'Ul olmaktadırlar. 

İstanbul Ticaret Od&11 6000 liralık 
etya toplıyarak aakerlerimlze tevzi 
edilmek üzere İstanbul Kızılay mer
kezine teslim etmifUr. 

Bu e,yalar arasında en çok yün 
fanila, gömlek, çorap ve eldiven var 
dır. 

290 Durak:lan 
29 u Kaldırılıyor 

SeyrüSefer komisyonu dün Beledi· 
ye ret. muavini LQtti Akaoyun baş 

kanlığı altında toplanarak durak yer 
!erile bazı ifler ilHrlnde kararlar ver 
miştlr. 

HA.len lstanbulda mevcut 290 du· 
raktan 29 tane.si kaldınlacaktır. Ya 
pılan bir istatistiğe göre tramvaylar 
günde 250 bin kişi nakletmektedir. 
Bu 29 durak kaldinlmca sürat te -
min edilecek ve tramvaylar mevcut 
lM araba. 80 romorga göre günde 
8:5 saatlik bir zaman kazanmı' ola
caklardır. Bu suretle nakil nlsbeti ar 
tacaktır. Ve günde 25 bin fazla. yol 
cu ta.şmabllecektır. 
Diğer taraftan Osmanbey, Altm

bakkal, SUrpagop, Teşvikiye, Nişan· 
taşı, Tepebaşı, Eminönü, Kara.köy, 
Tophane. Ortaköy, KurUÇefllle, Fa· 
tlh, Beyazıt, Sultanahmet: ve Türbe 
tramvay durak yerlerinde üzerler! 
kristal camlı olmak Uzcre kapalı du· 
rak mahalleri yapılmasma. karar ve
ı ilmiştir. 

Daniz Banka Ait 
Yeni Bir Dosya 

İııtanbal Cümharlyet Müddei· 
umumillğfnden Denlz Bank er -
kaDJDdan ba&ılan hakkında bir 
ehli \."Ukul hA.4Jses1ne dayanan 
yenJ bir doRya blrinci sorgu hl
kimliğine tevdi edllrnl9tlr. 

Bu ha8uı;ta &ldıpmız tatsUıı.t 

\.'e öğrendiğimiz noktalar aekl • 
zlncl aayfada Adliye sUtunu
muzdadır. 

Nesrin hafif bir baysınJık ~lr • onan sözy&flarmı dlndJremlyordu. 
mı,; bUyUk bir gayretle kendini top· Ve artık Plrayenln yüzüne bn.knnya 
Jamıya muYatrak olmuştu. ce8&retl kalmamııtb• \ 

Genç adam artık ı\'lkı\r olan bir Ertesi ııabah Saffet, mlAaflr erini 
meııeleyl gizlemek lmkAnı kalmadı· az bir zaman için evde yalnız bıra
tıru anlaymc-a ,elenJc.-rl oradakilere karak geJml!tl. 
takdJm etti: Nesrin genç adamı görUncff1 tekrar 

- Nlıpnlnn Jllmran .. Teyzesi Sa-~ ba.fladı ve yüztbıll yu • 
mlye Hanımefendi ,.e dayısı Seyfi tıklana anama ııakl&elı. Saffet be
Bey... yecanlr idi. Karyolanın önüne gele • 

Neırırln daha ziyade tahanunUl ede- rek durdu ve seslendi: 
medl. GençJadama nefret n kin do· - Nesrin! .• 
lu bir nazar fırlattıktan ııonra l'fld· - ? ... 
detıe arka!'lını dönerek yUrUdü ıltU. - Bana bakj Nesrin?- Senden af 

Bu yazlyf"t ortada Roğuk bir RUlrot dJlemlye geldim ... Bent dlnlel"M'n hak 
tıaı;ıl etmlfttl. ~larat Beyle RAna Ha \·ereceksin... Yanlı" tllphelcrle ken
nım mUmkUn oldutn kadarı dt"ğl,lk dini helAk ettiğini anbyacalnım ... 
şeylerden bahsedip bu 110ğukJuğu da· Genç kız dofnıldu. Aj'tlamaktan 
fıtmıya uğra,cy·orlardı. kızaran gözlerinde bUyUk bir ızhrap 

Saffet bir derece kendini toplıya- la beraber mUthl' bir kin ,·ardı. Ell· 
bllml,tı. Şimdi o da l'akln bir yllzle nl uzatarak: 
nı,anh!n ile konu,ablllyordu.~ - ('~killnlz, dedi... YUzUnUzli gör· 
Varım ııaat kad.lr oturu1dukt:ın miyeylın ... Siz bir yalan<'!, bir riya -

sonra delikanlı mUııaade lııtedl ve kArııınız ... 
mlwlrlerlnl alarak ~lftllkten ayrıl· - Fakat Nefirin ... 
dı. 

:Se8rln o gf)('e sabaha kadar &j'· 
lamı,tı. TCM>lU için urfedllt-n ııözler 

- Devam etme)1nlz ... Seelnlz beni 
perişan ediyor. Beni aldatan bu ııesl 
duymak istemiyorum.-

- Seni hiçbir zaman aldatmadım 

~ Piyasada: 

l 16 Ton KaQ:t 
i Muhacirler Bu Kadar I 

Kağıt Getinnişler 
Bundan bir müddet evvel Roman· 

yadan gelen muhacirlerin beraberle • 
1 rinde getirdikleri kağıtları bazı açık 
gözlerin ucuz fiyatla kap:ıttıklan nn· 
laşılmıştr. Fiynt mUrat.abe büro
su bu vaziyeti nazarı itibare alarnk 
i~l ciddi surette takip etmiş ve gden 
mUh:ıcirlerdcn kimlerın nC' miktar 
kCLğıt get!rdiklerini ve bu kflğıtlnr 
kimlere sattıklarını tesblt etmekte 
tir. 
Şimdiye kadar yapılan araştırma 

!ar neticesinde mcmleltete gelen mu 
hacirlerin 16,000 küsur kg. kflğıt ge 
tlrdlklerl anlaşılmıştır. 

Bu kAğıtıarı getlrenlerln 3 U hfilc 
Escklşelıirde oturmaktadır. 

Yalnız bunlardan en çok ithal edr 
Bay Şevket tstanbuldadır. Bay Şev
ket komisyona verdiği iZahatta kA
ğıtların elinde bulunduğunu ve lıl 
milttar klğıdmın da yakında mem -
lekele geleceğini söylemiştir. 

Komisyon bu gibi hareketlerin ta 
lıaddUsUne meydan vermemek üzere 
veni tedbirler aldıktan başka gllmrU 
1e ve fskfln mUdUr!UğUne de tahrl • 
en, bir daha bu gibi vaziyetlerde ; r 

misyonu haberdar etmelerini bildir 
mlştir. 

.i.hti" a" Vak'alan 
I•'lyat mUralmbesl piyasa kontro1 

memurları dUn bir kere .. te tUcc:ırını 
'ht!'tllr yaptığından dol:ı.yı adliyeye 
te !im ctr.1 "lcrdir. 

s ·m .. ~ ı·ın istediği :50 adet ita 
ilk .ı"' c rı'y-ıı:adaki yültseltmeyi 

nazarı itlbare almaksızın eski fiyat· 
tan ver ~e :ıi ve mUteakiben, vazi
yetten h:ı1>c:dar olunca elinde mev -
cut mal kalmadığuu söyllyen kereste 
tUccnrmm dUkkflnından lüzumu ka· 
dar ite; este çıkarılmış ve bunlnn 50 
liraya s:ı.tarken 60 şar liraya satmak 
isted.ğl nnlıı.şılmıştır. Hakkında za
bıt tutulmuş ve kendisi adliyeye tes· 
llm edi'mlştır. 

Bundan başka bir z11ccaclye tUcca· 
rmın da ihUkı'l..r yaptığı tesblt edll· 
miş fakat tn.m zabıt tutulacagı za· 
rnan Davlt dUkklmdan kaçmıştır. 

Diğer taraftan dUn 'Üsküdar as • 
liye ceza. nuı.hkemeslnde mulınkeme· 
lerlnın cereyan edeceğini bDaırdiğl· 
miz Kadıköy yakasındaki 7 bakkalın 
muhakemeleri netlcelenml.f ve her bl 
risl muhtelif para cezalarına çarptı
rılmışlardır. 

lngr tereden İthalat 
Son günlerde tnglltereden mUhlm 

miktarda ithalA.t eşyası gelmiye baş
lamr~tır. Geçen gün gelen lAstiklerin 
mecmuu 8000 denk kadardı. Bu ıaıı 

tiklerin tevzline başlanmıştır. 
Diğer tara!tan gene aynı memle -

ketten 7000, tenekellk levha ile İz· 
mir, İstanbul ve Mersin için 20 ton 
ni,adır gelmiştir. 

Dünkü İhracat 
DUn muhtelit memleketlere l~ 

bin liralık ihracat yapılmıştır. 
Bu arada !svi<:reye tiftik, yaprak 

tUtUn, fındık; Yugoslavya, Macaris
tan ve Romanya.ya fındrk, Amerika 
ya Sigala yağr, Bulgaristan ve Yuna 
nlstana balık, Romanyaya Mandall· 
na gönderilmiştir. 

Pirinç, Yağ, Fasulya 
Fiyatları 

Flyat mürakabe komisyonu pirinç, 
yağ ve fasulya üzerine tesblt edece
ği O.ZamJ fiyat işini ikinci toplantıya 
bırakmıştır. 

Komisyon bu gibi gıda maddeleri 
üzerine konulacak Azami fiyatın mUs 
tahSile de a.ksedeceğini nazarı tuba.re 
alarak fiyat hususunda daha hassas 
davranmakta ve hiçbir suretle müs
tahsili mUşkUl vaziyete sokmak iste· 
memektedir. 

Netırln ... 
- ı,ıe şu anda bile aldatmıya uğ

raşıyonmnuz. 

- Sana hakikati SÖylemlye gel • 
dim ... 

- llaldkatın neden ibaret olduğu
nu biliyorum-

- Hicblr şey bilmiyorsun ... 
- Of!. Ç.eklllnlz-. Odamdan çıkı· 

nız... Sizden artık nefret ediyorum. .. 

- Benden nefret t'demezsln ... Be· 
nl sevenıfn Nesrin! .. 

- Hayır! .. Artık maskeniz dUştU .. 
Bu anda nazarımda bayağı ruhlu, A· 
dl bir adıım; rlyakfır bir aefllsinlz ... 

- Nesrin? ... 
- E\•et bir sefJI ... Bir alçaksınız. .. 
Saffet bir an dU,ündU. BUtUn ta

nıdıfı kadınlar en ııonunda aynı sö
zU ııöylemı,rer: o:Ren bir seni, bir al· 
~aksın!.» Dlyf'I onu tahkir etmişler· 
dl. Acaba hakikaten hu sıfatlara IA
~,k mı)·dı '?.. Bu suali ilk defa kendJ 
kendine soruyor ,.e cel'ap vermekte 
tP-reddllt ediyordu. 
~lhayet omuzlanru ııllktl. Ka3,t • 

ıuz bir tavırla: 
I 

(Arka11 var) 

Papanın Nutkunu 
Okurken 

Yazan: OC YILDl ... 
\\. f. ak tile ailemizin Mora Ye
W nışehıri muhacirlerinden 

meşhur bir süt babası vardı. Süt 
baba lstanbulun sapa bir mahal• 
lesınde saraçta. Kendi yaiil• 
kavruıur, ekını kimseye belli et• 
mezdı. Son derece dındar, ah· 
laklı ve suıhperver bir adaındı. 
Beş vakit namazda cYarabbl 
sen benım çocuklarımı katil ed .. 
ceksen maktul et:. diye dua 
ederdi. . 

Fakat çocuklar nedense h~ 
o niyette görünmüyorlardı. !kide 
birde birbirlerile dövilt kal
karlar, süt baba onlan ayırarak 
haklıyı haksızı tefrik eder 98 
güzel bir dersle kavg~ya aon ve.. 
rirdi. 

Bir zaman geldi ki çoçukJar 
büyüdüler; on sekiz - yiraü,... 
şında canavar gibi delikanbld 
oldular. Babalarının dük)cAıur. 
da bir arada çalışıyorlardı. M• 
tebe gidip kavgaları manevi .,.. 
haya dökmeyi ve birbirlerini 
ha zehirli silahlarla vurmayı 
renememişlcrdi. Bunun için .-.. • 
larında ihtilaf çıktıkça yine 
ile, sopa ile dövüıe devam edi
yorlar ve evde bazan saatlerce 
devam eden korkunç arbedeler 
oluyordu. Süt baba artık ihtiyat• 
lamıştı: aralarına girerek. birin• 
bir tokat ötekine bir tekme ile 
ihtılaftarı halledecek. vaziyette 
değıldi. Bundan daha ehemıni· 
yetli olarak da beyhude nasihat. 
)erden usanmıştı. 

Ağız alışkanlığı neticesi yine 
bazı yatı§tırıcı sözler söylemekle 
beraber kavga baılarken orta· 
daki kırılıp dökülecek. qyaY' 
kaldınrdı. Vazifcai kavganı.il 
muayyen bir hududu qmamatı
np. nezaretten ibaret olan bok• 
kapitcni gibi etraflarında dola• 
ı.ıarak bir yaralanma ve ölilırı 
kazası çıkmamasına dikka.t eder· 
di. c:Aman gırtlağını koparacak
sın, gözünü çıkaracaksın:. diye 
bağınr. mangalın kenanna çar• 
pacak bir kafayı eliyle iter, ufak 
yaralar, bereler olursa teda.ı 
ederdi. 

Hıı.uı\ ~avnllı oül babanın -

vakkaten kavga sahasını bıraka• 

rak kömür koymak, tavuklar• 

yem vermek gibi ufak tefek i,lr 
re gittiği de olurdu. 

Papa On ikinci Pie'nin Noel 

nutku bugünlerde aüt babaYJ 

rahmetlerle anmama vesile oldu. 
Süt baba oğlanların gittikçe 

artan kudurganlığı brtmnda 
hangi tarafı haklı buldujunU 

açıkça söylemiye cesaret edem• 
o lmu,tu. Fakat c:birisi yumruiu
na güvenip ötekinin hakkını ye
.miye kalkarsa, verdiği sözde 
durmazsa olacağı budur:. gibi 
sözlerle hangi tarafa hak verdi· 
ğini mükemmelen anlatırdı ki 
Papanın da yaptığı bundan bar 
ka bir §ey değildir. 

Jiköncc «Yarabbi evl&tlanıııı 
katil edeceğine maktul el> diye 
dua eden süt baba aonradan 
hakkın müdafaası için yapılacak 
kavgadan biraz da memnun ola• 
cak bir hale gclmifti. 

c:Bir yanağına vururlarsa bu 
sefer ötekini uzat• diyen lsa'nın 
vekili de 1940 senelik tecrübe• 
den usanç getirmit olacak ki 
ccebir ve şiddetle tecavüze ui· 
rıyan sarih hukukun müdafaa.ı 
için kuvvet istimali> ni artık 
meşru görmiye baılıyor. 

Hele Papanın c:bugünkü mil• 
cadelede kiıisenin ekseriya yek· 
diğerine zıt olan sistemlerden 
herhangi birine karıı partizanlık 
etmesinin mevzuu olmıyacağını> 
söyledikten sonra yaptığı hayır· 
lı akıbet temennisi süt babanın 
hazan ümitsizliğe düıerek: c:Be· 
nim gösterdiğim yoldan gidey
diniz. bunlar olur mıydı) lkinı.z 
de kafanızın dikine gittiniz. iki· 
nizin de Allah belinızı nrain> 
demesine ne kadar benzer. 

Hasılı Papanın da, aüt baba· 
nın da bugünlük ellerinden ge
len şey, açılmış yaraları tedavi 
ve Allah akıbetinizi hayır etsin 
duası. 

1
L J.. b W - ••• 

28 BİRtNClKANUN UNO 
CU!\IARTESl 

YIL: 11110 ·AY: 12 • GtiN: 168 
RUl\11 :1356 - ı lnctiııua: 16 
HlCRl: 1359 - ZİLKADE : 28 
\
0

.\KİT VASATI EZANI 

GÜNEŞ: 8,25 2,37 
ôCLE : 13,16 7,28 
tKlNDİ: 11),35 9,48 
AKŞAM: 17,48 12,00 
YATSI : 19,26 l,39 
lMSAK: 6,37 12,15() 



• 
--- 28 - 12 - 940 

r ' ~öVASf 
iCMAL 

Almanya Ve 
ispanya 

A lmanyanın bundan sonra 
girııeceği siyasi veya as· 

leri teıebbüsün hedefi ve mahi
)eti mevzuu bahsolduğu zaman, 
bunun doğrudan doğruya İngil· 
lereye karıı olacağı ifaret edil· 
'1ekte ve bilhassa cenubu garbi 
~\rrupayı istihdaf edeceğı nok· 
'-sı üzerinde durulmaktadır. Fil
bakika, Almanyanın, kııı aeçir· 
d*ten sonra. İngiltereye karıı 
'alteri bir berekete veya siyasi 
bir darbeye teşebbüs edeceiı mu· 
~akka.ktır. Bununla beraber. 
IÜphesiz, Almanyanın birkaç ay 
hvel, ckati neticeyi almak için> 
)apılacağını ilan ettiği bu te
lebbüs, bugünkü şartlar dahi
inde hiç de o mahıyeti haiz ola
lruyacaktır. Zira, harpte muva

e, ani bir şekilde doğrulamı· 
cak kadar lngiltere lehine 
eyletmiı bulunmaİttadır. 
Bu itibarla Almanyanın, aake
hir hareketten daha evvel, te· 
it ve amilleri kendi lehine çe· 

l'irmek için siyasi teıebbüslere 
&İrışeceğinin muhakkak olduğu 
duıünüıebilir. Bu arada, F ran• 
la ve daha sonra İspanya. Al· 
Inanyanın karııaında halledilme· 
•i lazımgelen iki büyük ve baılı· 
ta mevzu olarak durmaktadır. 
F'ransa ile Almanya arasındaki 
llleseleleri mevzuu bahsederken. 
l§aret ettiğimiz gibi, Almanya 
f:' ransaya, ağır ıartlarla bir sulh 
ınuahedesi kabul ettirmekten zi· 
}'ade onu, kendisine zahiren bir 
lllüttefik olarak kazanmayı ter· 
tıh etmektedir. Buna ~bep, ltal
hnın askeri ve siyasi nüfuzu kı· 
tıldıktan sonra, Mihveri kuvvet· 
lendirecek unsurlara ihtiyaç gör· 
illetidir. 

Diğer taraftan, ispanyanın Al· 
manya tarafından Mihvere çekil
lllesi, Fransa kazanıldıktan sonra 
tiiphesiz ki daha kolay olacaktır. 
lira, İspanya, bir taraftan Akde· 
l\İzin garbindeki mevkünde, bir 
taraf tan Afrika da ki topra1flann· 
da kendisinfFransa ile sıkı sıkıya 
•!akalı ve münasebette hissede
cektir. 

F ranaa ve İspanyayı kendi da
"•ıına birer sıyasi amil olarak 
kullanmak imkanını elde ettikten 
•onra Almanyanın, İngiltereye 
•ıkeri bir harekata geçip geçmi· 
Yeceği de ayrı bir meseledir. Zira 
o takdirde hedefin ancak Cebe· 
lüttank olacağı düıünülebilir ki. 
lngilterenin buradaki bir harbi 
kolay kolay kaybedeceğini müm· 
kün görmek pek akıllıca İf olma· 
•a gerek. 

Bununla beraber, bugün için 
Almanyanın bilhassa siyasi sa· 
hada bir teıebbüste bulunmak 
Ve sonrasını yeni ,eraite bırak· 
rnak fikrınde olduğu görülmek· 
tcdir. 

Fakat ispanyanın, sadece si· 
~asi bir hedefi bile kabul ederek 
Almanya ile teıriki mesai ede
ceğini gösteren henüz hiçbir amil 
~oktur. Binaenaleyh, Alaman• 
:tanın yeni bir siyasi teıebbüsü 
de ıimdiki halde uzak görünü
~or. 

• --------VATAN 3 -

'. (Telgraf., Telefon Haberıerı) 

YUNANLILAR 1 Parti Vilayet ·fteisinin 
Elbasan'a G f ·ı Ak y vl oooru ilerliyor aze em ere şanı emegı 

(Başı 1 incide) + 
miktar esir alınmış, mitralyöz ve 

doğru Majıno hattına gittim. Bü· rüyorlardı. Bir Şimali Afrika tÜ· .. Muharebenin şiddetı dün ak· 

Şehir Gazinosunda Çok Samimi 
Bir Aile . Toplantısı 

1939 ilkkanununun sonlarına B il y u·· k lar umumi tehlikeyi iptidadan gö- mühimmat iğtinam olunmuştur. 

tün bir sihirli saha gördüm ki bu- menine kumanda eden bir gene· şam azalmııtır. Bu; birçok yer· 
raya ne mermi. ne de gaz iılıye· Facı· an 1 n ral bir akıam bana dedi ki: de, dört metreyi bulan kar dola· Halk Partisı Vilayet Baıkanı 1 rine Dr. Lutfi Kırdar lsmail Safa. 
mezd.i. Bu kocaman kaleyı müda- - Almanlar miktarca bızden yısile mühımmat nakliyatında vu- ve lzmır mebusu Reşat Mimaroğ. nın veya Alı Vefanın bir tıirini 

'- k f l d 1 T h' tları kubulan teahhu··re atfedilmekte· l d k p Saf d · faa eden askerde pek iyi bir tesir ıı;at at az a ır ar. ec ıza unun i.ın akşam şehır gazınosun· o umasını eyami a an rıca 

bırakıyordu. Majınodan denn bır H •ık Ayes•ı bıze kıyas kabul etmiyecek kadar dir. da gazetecılere verdığı aktam ye· etmııtir. Peyami evvela Reşat 
emniyet hıasile döndüm. Umumi G mükemmeldir. Dövüş müsavı si· General Papqoamı emri yevmiai meğı pek samımi bır hava ıçınde Mimaroğlunun hitabesı~c arka· 
vaziyete nisbetle bu emniyetin ne !ahlarla olmıyacaktır. Benim as· Atına, 2 7 (A.A.) - Elen or· geçmıştır. daılar namına cevap verdikten 
kadar mevzii ve kıymetsız kala- Bütün Bir F r an s l z kerım kahramanlıkta hiçbir asker- dusu baıkumandanı General Pa· Zıyafette Vali ve Belediye rei· sonra Ali Vefanın acıklı macera· 
bileceği sonradan belli oldu. den geri kalmaz. Fakat tanka kar. pagos, Noel münasebetile kıtala· si Dr. Lutfı Kırdar ve Parti idare sını anlatmııtır. 

Majinodaki askerin çoğu Lo- Ordusunun Emrinde ıı müdafaa topları bulunmayınca ra hitaben neşrettiği bir emri yev. heyetı ile lstanbul gazetecilerı ha· Ali Vefa Yahya Paşanın kızı 
reni •. ı·dı". Bu hattın kurulduO.u sa· motörlü kuvvetleri çıpla~ kollarile mıde ezcümle ıöyle demektedir; b 1 ı d Nadire Hanımı seviyor, ailesı kızı "' A k S k · ~ durdurmaları beklenemez. Bunun zır u unmuı ar ır. 
h kl d B d nca e lz ayyare cYunanistanın hürrıyetini ve k l ··ı·· anın çocu arıy ı. u saye e k b' Reşat Mımaroilu cSevgili ga· vermıyor, ız vewm o up o uyor. 
sulh zamanında bile pazarlarını Vardı için sulh müza eresine akıran ev· ıerefinı müdafaa eden sızlerın ce· zetecı arkadaşlar, çok sevilen va· Ali Vefa deliriyor. Peyami Nadı· 

b k . 1 •• b d vel giri§Sek fena olmıyac · aaretinız sayeaınde, memleket No. re Hanımın ölümü üzerine Ali 
ve oı va ıt erını ura a geçır· Rı.skten yılmaz, cesur bı·r asker 1 k limıu dıye söze başlıyarak kısa 

k k b 1 l d M el bayramını hür hır mem e et V f d - · · k 
halli bir takım genç ihtiyat zabıt· YAZAN: eıfatile ıöhret sa i i u unan ge· halinde kutluyor. kuvvetlı hır ıekilde inpd etmiş· me ım anını u mu~ ar ı. a· ~ h b b l hır nutuk söylemıı ve nutkun nı· e anın yaz ıgı mersıyeyı pc 

uRr FEranMsızAMUuRhaOrrinl"S neral Jiro da şu sözleri söyledi: Hazreti Jsa ve Hazreti Mer· hayetınde demıştır ki: cPartımı· 
leri gördüm ki sivil hayatta avı.:· - Bız' • 1941 senesınden evvel d zin, hepımızın partısınin matbu· tır. 
k l k ··h d. lik 'b' · l · yem, sizinle beraber ir ve gayre· '- d l 

at ı ve mu en ıs i 1 ı 11 erı taarruz vazı'yetm· e a-emeyı"z. atla münascbetlernın samımiyeti, Bundan sonra arıta aş arın rı· 
S k d . h ·· .-.. tmızi takdıs etmektedırler.> 1 vardı. e iz sene ır er pazar gu· ' Söylemesi acıdır, amma noksan· geçen günkü toplantımızda ken· cası üzerine Yusuf Ziya, smet 

nünü Majinoda geçirmitler, ora· süratle sukuta uğraması, müda· !arımız çoktur. Her ıeyden evvel Bazı mevziler alındı dini belli ettiği gibı bugünkü top· Jnönü hakkındaki bir şiirini oku· 
da pazar eğlencesi diye top men·) faa kuvvetlerınm kusurundan de· tayyare ... Ben bir ordu kuman- Atina, 27 (A.A.) - Elen or· lantımızda da bunu bir defa daha muıtur. Daha sonra Ahmet Ihsan 
zili hesapları yapmakla meogu ild'W. . E . 1 d k t duları baıkumandanlığının diın teyit etmiıtir .. Memleketimizde Tokaöz yeni edebiyatın tarihçe· 
Olmu-1-rdı. İtte bu uzun h••ırlık ğildi. Sırf arkası çevr ıgı ıçın danıyım. mrım a tın a aç ay· 1 6 I • 

ır- - k ) b ı d w .. w k · t akşam neşrcdi en 1 numara 1 •u veya bu noktada ayrılık gay· sı"nı· ve Jsmail Saf anın bu edebi· 
aayesm. de nı·•ancıl•'-ta son derece- teslim olmıya mecbu. r a mı.ştı. . yare u un ugunu ogrenme ıs er l v 

" ıı; k · · · ') T k. b' fazla teb İKı: , rılık tahayyül edenler varsa, her yattakı· yerinı" anlatnıı• ve edebi· 
de l·aabet elde edı"lebiliyordu. ı Bu felaket şunu ıspat edıyor ı mısınız. amam se ız, ır . il h k k 1 v 

d 81 yok. Evet, İngiliz hava kuvvet- Mesut maha i arc at, ıta a· sahada, her vesile ile kendini yatı cedide ıairlerindeki birlik ve 
Topçuların önünde bir takım ha· kocaman bır sahra ordusu vücu e leri var ve bu kuvvetler mükem· rımızın ilerlemesını ve düşman gösteren şuurlu birlik gözlerini ihenıin bugünkü gazetecilerdt 
ritalar vardı kı araziyi bir takım getirmiye yarıyacak bir parayı meldir. Fakat benim ordum bir mevzilerinın ışgalını mümkü~. kıl. kamaştıracak. seslerini kesecektir. de bulunduğunu ve bir gazetenin 
murabbalara ayırmııtı. Mesela böyle bir müdafaa hattı yapmak keşif uçuşu yapmıya ihtiyaç gö· mıştır. Esırler aldık ve muhım Arkadaıları sevgi, muhterem va· çıkması için gazetecilerin emek ve 
B • 248 işaretli murabbada düş- k h ·ı b' . . B 1 b . 1 J . mıktarda harp malzcmesı iğtınam · limizi saygı ile eclimlarım.> eziyehııin kariler tarafından iyi 

248> demek kafi idi. On saniye nun mesuliyeti Majino hakkında- general Gamlene, Gamlenın Ma· ettı · Rept Mimaroğlu Peyami Sa· anlaplma.dıiını ileri sürmüştür. 
man gorununce telefonla cB . için israf etme ata ı ır ıştı. u- rürse enım genera orıa.' onun 'k 1 

.• d h . ~ l ki kararı verenlere aittir. Yoksa reşal Barata. Baratın Vismareşal Prionne bombalandı fanın babası lamail Safanın hoca. Ziyafet çok samimi bir aile top· 
ıçm el 0 sa ad mermı yagmuru a • Majinoyu müdataaya memur Blounta müracaat etmesi lazımdır. Atina. 27 (A.A.) - Yuna· sı olduğunu ve amcası pir Ali Ve- lantıaı halinde acç vakte kadar 
tına a ınıyor u. ı k • f' k t" . l h l · f d d ~ ·· 1 · ·· d .-. · f . . b" l . . ·ıah ı olanların as en şere ıne a ıyen İngiliz tayyaresının keşıf uçuıu nistandaki ngılız ava kuvvet erı ayı a tanı ısını soy emesı uze· evam ... mi§ ır. 

Genç ıhtıyat za ıt erının sı a • halel gelme:r.:ştir. Her tarafta · . ·h t Blount umumi karargahının tebliğı: 
· · d · 1 · . . yapması emrını nı aye 

}arına olan ıtıma ı ve maıyet e- görülen düıkiınlük ve acız aevıye. . f k l d .... d 1 Tayyarelerımız. diın şımendı- Amerı·ka Hu""ku· metı' 
d d ki . l M . ..d f .. verır a at mese e onup o aııp I l A l rindeki erlere kartı uy u an sine mabet e aııno mu a aa gun. ' . . . fer hatları ve depo ar a v on· IRLANDAN iN 

Bitaraflığı 
Tehdit Ediliyormuş 

bağlılık kalbe ferahlık veriyordu. !erinin hali, her zaman içın parlak ona gelınceye kadar ış 11ten geç· yanın cenubunda .kiın Prıonneyi • 

H . tihkA . ke di kendine bir istisna olarak kalacaktır. 1 miş olur. bombardıman etmişlerdir. Bütiın lng·ııtereye 44 Yen'ı 
m~:ta~~I bi;r::~rp g:misi ve erle- I Cephenın diğer kıan~larında - Ya Almanlar Bclçikadan bomba~ar ~~d.~f ıttıhaz edilen aa· 1 
· b un mürettebatı gözile ba· ı bilhassa süvari kuvvetlen arasın· geçerek bize bu sene hücum eder.

1 

haya duşmuıtur. ı 
~~~:rd:~ da; ayrı ayrı !.akdi~e layık birçok lerse'? İtalyanlar Korfuyu bombaladılar 

Majinoyu müdafaa eden asker. kıtalara tesad.u~ ettım. Öyle alay· - O zaman bizim de bu sene 1 Atına, 2 7 (A.A.) - Alınan Silep Veriyor 
den takdir ve galeyanla bahset· lar gördüm kı ideal b.akımından d" .. . 1• l cek fakıtt son haberlere göre, Noel günü 
tim. Bu takdirlerin yerinde oldu· daha iyiıi tasavvur edılemez. o~uımemız . ~ımıre e ' ltalyanların Korfu üzerıne yap· 
ğuna hail inanıyorum. Majınonun' Fakat aklı baıında kumandan·' nc-tıce bızım ıçın çok acı olacak. 1 tıklan hava bombardımanı netı· 

cesinde 2 1 k11i ölmüı ve 30 kiti 

Nevyork, 27 (A.A.) - Ame· Berlin, 27 (A.A.) - Berlinin 
rika hükumetinin 44 yeni şilebin akpm gazeteleri. Amerika bitil· 
lngiltereye devredilmesine mü· rıı.flık kanununu kaldırmak ve ay· 
saade ettiği öğrenilmektedir. Bu ni zamanda lrlandanın kati bita· 
devır İşi, yakıncl. rcamen ilan raflık azmini tehdit etmek yolun · 
edilec~ktir. • daki }ngiliz • Amerikan teıebbüs. 
Amerika, ~tere lehine harbe lerile m~nul olmaktadır. Atatürk Kososu 

-=::(llafı 1 bıcld~=-
5umersan, 3 • Cel&I Bekin, 4 • 
Cahit Gezer • 5 inci Kemal T o· 
sun {derece alanların beti de Gazi 
Terbiye Enstitüsü talebesidir). 

Lise ve meslek okulları 2130 

Roman yada 
<aa.a l lDclde) =

Janmau ~.bir!UMJ 4iln dalı!!- bek· 

§ 
ıı-mek llzınl gelıyor ... > 

(Ba!jl ' ın<'lde) - Radyo sazete.a -

Tesrii Masun~yJtin 
Ref'i Hakkında 

Feridun Fikri şu tezı müdafaa et· Londra rami mahfillerinde 
mişlerdir: Heyeti umumıye muh· ı MalUınat yok 
telit encümenin mazbatasına uy· Londra, 2, lA.A.) Almanların 

metre: ı mak mecburiyetınde değildır. Bu.

1 

Macaristan yoluyla Romanyaya kUt 
1 - Sabahaddin Sungur, 2 • nun için gerek teşkilatı esasıye le halinde askerler gönderdiği hak • 

İsmail E~n. 3 · Seyfi Muılu, 4 • gerek dahili nizamnamede sara· kmdald haberlerle a!Akadar olarak 
Hamza Zeybek, 5 • Ahmet En· hat vardır. Heyeti umumiye hak· resmi Londra mahfillerine hiçbir şey 
ver. 1 kını kullanarak isterse muhtelit gelmemiştir. 

Kız talebeler 1000 metre: encümen mazbatasının lehinde ve Budapeşteden alınan haberler' gö 
l - Süzan Aykut, 2 • Saffet aleyhinde bir karar verebilir. Teş· ıc, tren saatlerinde bUyUk değişik • 

K 3 Remzıy· e Gürsoy, rii masuniyet mebusa verilmiş bir ilkler olmuştur. Birçok trenlerin ha 
oıman, • · · d w 'ld' T ·• · t k ti blld' ·ı kted' 4 • Fahamet Ercan, 5 • Lal1}ia ımtıyaz egı ır. e.ş~ıı mas~nıy.e re e ırı me ır. 

Ça~ı Büyük Millet Meclısıne verılmlf· Berlinde, Romanyaya Alman kıtala 
g ıyan. · Bu d ht l'f hatip rı gönderildiği tekzip olunmaktadır. Büyük Atatürk koıusu 12,000 tır. n an sonra mu

1 
~ 1 b .. • 

ı 
ler söz alarak mese enın ugun Sofya da.Alman kıtalarınm Bualga· 

metre. • • Meclise gelen muhtelit encümen ristana geldiği hakkındaki haberleri 
F erdı neticeler. mazbatalarile alakalı olmadığını dün tekzip etmiştir. 
1 - Mustafa Kaplan (Anka· tebarüz ettirerek yalnız ileri sÜ· • ----o-

ra), 2 • Rıza Maksut {İstanbul). rülen bu mühim tezin nazarı dik- Bir Korsan Gemisi 
3 • Şevki Kuru {Ankara). 4 • kate alınması lazımgeldıği temen- Nauru Adasmı 
Ali Karaduman, 5 - Hüseyin Al· ı nisinde bulunmuılardır. . 

bayrak. Muhtelit encümenın. Cümhurı- Bombardıman Etti 

yaralanmıştır. 

MISIR pmeye hazar . Böraen Zeitunı diyor ki: 
londra, 27 (A.A.) - Daıly 1 Amerikanın yardım mevzılerİ· 

Cephesİnde Tel~~raph gazetesi, ~evyork ~u- ne lrlandayı sıkıttırmak yolund 
habırınden ve Amerıkanın. d~er İngüizlerin teıebbüsleri son za· 

D • •kı•k y k kısımlarda bulunan muhabırlerın- manlarda daha ziyade tehdit edi. 
egıw ŞJ J 0 , d~n._aldığı etütleri neşretmekte~ir. ci bir mahiyet almııtır. Amerika· 

Butun bu makaleler, Amerıka da da bitaraflık kanunu atlat· 
(.ea,ı ı lnclde) X X halkının lngiltereye ne kadar bü· mak üzere Amerika vapurlarının 

yaptırmadığı bildirilmektedir. in- ~ük bi~. kuvvc-tle ~ağlı bulundu· girmesi memnu olan harp mınta
gizli bombardıman ve avcı tay- gunu gosterm~ktedır. liaaından İrlandayı hariç tutmak 
yareleri ketif uçuşlarından maada Bu gazetenın Nevyork muha· için uğraıılmaktadır. Bu suretle 
hıçbır hareket yapmamışlardır. ı b.ri ıunla~ı yazıyor: .. İngiltereye ait harp malzemesini 

Bardia'da fiddetli topçu . cAme~ika h~lkı, bugun tama· Amerıkan vapurları lrlandaya çı· 
ketif faaliyeti mıle lngılteren~n arkasın~.• yer karabileceklerdir. Bu malzeme 

Kahire 2 7 {A.A) - Bardia almııtır. AH'?e
1 
r~ahlıar }~g~l~ orl· oradan da Jngiltereye götürüle· 

önündekı vazıyette degl§ı lik yo • )erinden gelen her ıeyi yapmıya ce tir. ___ .,._ __ _ 
.' · .... 'k . k ı dularının ıt en yenmesı ıçın e • k . .,. 

tur. hazırdırlar. Bu tarzı hareket, A- M s· t v . ı· 
Bu mıntakada harbetmekte merikayı harbe girmek mecburi· IS1r1n IJ8S azıye 1 

olan ln.giliz kıt~~a~ı ~ez~in.~~ki yetinde bırakmıyacaktır. Fakat Degi~miyecek 
bir harp muhabırının bıldırdıgıne icap edene Amerika harbe de T 
göre ıiddetli topçu ateıi ve ba· hazırdır. 
zan ıiddetli piyade ve keıif kol· Amerika yardımı çis pi 
lan faaliyeti ~oel esnasında da aelec:eldir 
devam eylemiştir. Londra. 27 (A.A.) Mefhur 

Nevyork, 27 (A.A.) - Nevyork 
Thnea gazetesinin Kahire muhabirine 
göre, Mwr parlAmentosu gizli bir 
celaede Kıaırın harp karşısındaki va 
ziyelini tetkik eUW.tir. 

Takı~ i~ib~ril~ Ankara b~~i~ci, yet gazetesi sahibi Y~nus Nadi, 
İstanbul ıkincı, yme Ankara uçun- Adaneda çıkan Türk Sözü gaze
cü olmuıtur. I tesi sahibi Ferit Celal Gören ve 

İngilizlere, durmadan takviye İngiliz iktisatçısı Sir Layton. A· 
kıtaları gelmektedir. Bu kıtaların merikaya vazife üc yaptıiı seya· 

Melbourne, 27 (A.A.) - Avustu • ekserisinin ı:ıaklinde ltalyanlardan hatten dönmü,tür. Sir Layton de
ralya Başvekili B. Menziea, bir dUş· alınan kamyonlar kullanılmakta· miıtir ki: 

İyi malQınat alan mahfillerden öt 
renildıttne göre Muır muharebe dıf~ 
vaziyetini muhafaza edecektir. 

Bugün bütün yurtl~ Atatürk Seyhan mebusu Sinan T ekelioğ· 
koıusu yapılmıı ve musabakalara 1 n masuniyeti te•riiyelerinin 
b 1 •. k . . unu .. 

man korsan gemisinin cenubi pasifik dır. Amerikan yardımı, bir kere 
te kAin Nauru adasının bugUn şafak Bir haftada 31 İtalyan ta,.,.anai baıladı mı. çig" gibi gelecektir. 

in erce genç ııtıra etmııtır. kaldırılmasının devre sonuna bı· 

---·B-U·G-O_N ___ l_B_l ..... T-1-·.-·,-·.·L-·M------ ri:k~:::ı~· h:~eı:::::~t:~~~~ ~~~: 

iPEK 1-HA YDUT AŞKil miftfr. 

tan az sonra şiddetle bombardıman d .. ürüldü Fakat bu yardım hemen yapıl-
ettiğini bildirmiştir. Maddi hasar bU- • Uf 19,. 1 · 

Londra. 27 (A.A.) _ SalaA· maz. Eier "" acnesı yazına yUktUr. Fakat insanca zayiat olma· k Am 
h' ı· hfll d .. w ·ıd•w· kadar dayanırsa o zaman e· 

mıştır. ıret ı m8:lkık.er en ogrenı ıgıbn.e rika bize nihai zaferi kati olarak 

Küba Adasmda Müthiş 
Bir Kasırga 

Havana, 27 {A.A.) -Havaıı: Cuba 
adasında fiddetli bir kasırga çıkınıf 
ve 40 kişinin ölmesine yUz kadannınl 
da yaralarunaaına sebebiyet verrnlt
Ur. Mühim hasar vukua gelmlftir. 

Sinemasında ( Ç 1 S K O K 1 D ) 
latanbulda ilk defa olarak büyük sorgüzctt filmi 

Baı Rolde: ,S E Z A R R O M E O 

2 - 3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
Türkçe sözlü ve Methur ARŞAK PALABIYIKYAN'ın Şaheeeri 

Buaün dat 1 de_ tenzilatlı matine 

- Bu Hafta -Her seansda Sa!onunu baıtan baıa doldurtan 

DEANNA DURB/N'in 
En IOD Ye en güzel temsili 

AŞK 1 • 
1 LK 

filmindeki ıevimliliii. güzel sesi ve lüks, ihtipmından her 
yerde bahsedilmektedir. 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

Hava Harbi 
Tekrar Baslajı 

(Safı 1 incide) _ 
Londra, 27 {A.A.) - Bu sabah ka· 

ranhkta Manş sahillerinden iki bu -
çuk saat sUren oldukça şiddetli top 
sesleri gelmiş ve Fransız sahillerinde 
bulunan uzun menzilli Alman topları 
nın Douvres nuntakasma ateş atık 
lan anlaşılmıştır. Ateş, saat 7 de ke· 
silmiştir. Hasar ve zayiat yoktur. 

Bir tehir &serine hombalar atıldı 
Londra, 27 (A..A.) - Hava neza

retinin tebllti: 
Düşman tayyareleri bu sabah İn· 

gflterenin cenubu ,arklsinde bir şe· 

hir Uzerine oombalar atmışlardır. Ba 
zı hasar olmuş ve bir kaç kişi hatif 
surette yaralanmıl}tır. 

... Pazartesi Aktamı ~ EN BÜVOK FRANSIZ FiLMi 

Sinemuında FIRTINA 
Aık • Heyecan ve ihtiraı hislerini canlı bir surette aröı1eren Muazzam filmin Bat Rollerinde 

B. Menzies Korsan gemisinin Ja - gc>re, 25 ı anun gece yarısı ı- . . . d h 
pon bayrağı altında Vl'.l, bir Japon is- ten hafta içinde lngiliz tayyarele. kaz.anma.mız dıç;:l ıc?t· e en er 
mi taşıyarak hareket etti#ini i!Ave ri hava muharebelerinde 31 hal· f4i~1__~~n e e. 1 ec~ ır~_. 

· h · t · 1 rd · llllSIAanrfe ı:azanu y11n1UD etmiştir. yan tayyaresı .ta rıp e mı~ e ~r. Vaşington, 27 (A.A.} _ Beyaz sa· 
Bu rakkam katı olarak tesbıt edıl· r dan bildirildiğine göre, B. Roose
miıtir. Düıürülmüı olması ~uh· v:iı. Amerikanın maruf şahsiyetlerin 
temel tayyarelerle, has~ra ugratı· den l50 sinin imzasını ta•ıyan bir 

--0--

iki Fransız Generalı 
Serbest Bırakıldı lanlar veya yerde tahrıp olunan· 

Londra, 27 (A.A.) - Hür Fransız lar buna dahıl değildir. 
kuvvetleri matbuat servisi bildiriyor: 

Fransa seferinde esir edilen ve Al-
manyada enterne olunan general 
Carles ve Falvy'nin Alman makam • 
!arı tarafından tahliye edildiği öğre
nilmiştir. 

Tuna Dondu 
Münakalat Durdu 
BUkreş, 27 (A.A.) - Stefanl: Tu· 

na nehri buz partaları sUrUklemekte 
olduğundan seyrtlsefer tatil ediimif· 
tir. Kezalik, Giurgu ile Rusçuk ara· 
sında sallarla yapılmakta olan ser
vis de tatil olunrriıştur. Buzlar, Ka· 
rAdenlzdelti '!"una ağızlarını tıkadı· 

ğından birçok vapuriar Galaç ve Su 
luPada mr 'ısur bir vaziyetle kal • 
mışlarc'ır. Buralarda Tenr.ometre sı· 
fırdan aşağı 15 dereceye dUŞ."llilşttir. 

-0--

Macar Ziraat Nazırı 
istifa Etti 

İtalyan tebliii 
ltalyada bir mahal, 27 (A.A.) 

- ltalyan orduları umumi karar. 
gahının 203 numaralı tebliği: 

Bingazi hududu mıntakaaında 
her iki taraf da topçu ve kctif ko· 
lu faaliyetinde bulunmuıtur. 

Hava kuvvetlerimiz, büyük bir 
faaliyette bulunarak ileri bir Üs• 
sün limanında bulunan gemileri. 
bataryaları ve makin"'li vesaiti 
bombardıman etmiflerdir. 

Yunan ce:>hesinde topçu faali· 
yeti ve mevzii mahiyette bazı ha· 
reketler olmuıtur. Bombardıman 
tayyarelerimiz, liman lesiaatına. 
demirli bulunan vapurlara ve ka· 
ra harekatile dofıudan doğruya 
alakadar olan hedeflere isabetler 
kaydetmi...:- .-dir., 

Alarm Deneme~i 
Umumi a.i6rm denemesi hazırlık 

!arını gözden geçirmek üzere vtayet 

mektup almıştır. 
Mektupta tmzaaı olanlar arasında 

birçok gazete mUdUrleri, profesörler, 
mUelllfler. siyuet adanılan, gazete
ciler ve rtlhban 111nıfına mensup kim 
seler vardır. Bllhaaaa sinema artlatl 
Douglaa Yunior'Ja kadm gazeteciler· 
den Dorothy Thompeon'un ve cYa· 
le> 'Onlveratteet sabık rektörü doktor 
Angell'ln lııimleri zikredilmektedir. 

MezkQr mektupta, B. Rooeevelt'in 
pazar gUnU radyoda aöyllyecett nut
ka temas edilerek şöyle denilmekte
dir: 

cSlzden, hakikat oldutuna inandı· 
tmıız bir '9Y aöylementzi lstlyorua. 

Vif i Hükumeti On Sekiz 
Subayı Serbest Bkırall 

Londra, 2 7 {A.A.) - Hür 
Fransız kuvvetleri matbuat servi
si bildiriyor: 

Vıchy hükCimeti, eylulün eon 
aünlerinde. Dakarda arkadaşları 
tarafından tertip edilen bir tuza· 
ğa dütürülerek tevkif ~ilmi, bu· 
lunaq, on sekiz hür Fransız su
}- .ayının veya bunlardan bir kıs
mının serbeat bırakılacaiını bil
dirmektedir. 

--0--

Bu hakikat ı,udur: Elimizde mevcut İzmir, 27 (Hususi) - Son yatmur 
harp levumu Ue kara. deniz ve ha· lardan 110 bin balya tahmin edilen 
va kuvvetıertmls ve bundan sonra pamuklann yüzde kırkı bozulmuş • 
yapabllecettmfz bUtUn harp vuıtala· tur . 
rı, ancak İngiltere ayakta durdukça Pamuk fiyaUarı yükseldi. 
dır kl, mihver devleUerfnin mağlObi· --C>--

yetini temine muhakkak BUrette ki· Bir OtoaoltU Dtabe 
fayet eder. Fakat lngiltere yıkıl • • ._. __ ... 
diktan sonra bUUln bu men balar kA· ı • aw...-..... 
fi gelmiyecett gibi ileride daha atya. lzmlr, 27 (Hususi) - İtalyan knıı-

AN N 1 E DUCAUX ERIC V. STROHEİM Budapeşte, 27 (A.A.) - Ziraat na- mUtehasrns mUdUrlerinden mürekkep 
de arttmımasına da imk&n olmıya • soloshane kavasının idare dtifl oto
caktır. Bu takdlrd~ bOtUn dünyaya mobil denize yuvarlanm~tır. 

ANDRE LUGE- zın Kont Michel T<'lekl istifa etmiş komlııyon dUn vılAyette ikinci bir to,!) "••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••l tir. Bu istifanın ~<-b.?bi bilinmiyor. ı ıantı yap..nı11tır. 
ltBr'ı kt.fl derecede mukavemet ede- K&\'3" ölmllf, otomobil t-'karı!mı.t 
tnlyecelimiZ de &flklrdlr .> ta. 
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ABDAL 
Oosteyevski'nin roman olarak yaz 

nı!J olduğu bu eser mUkAlemeleştiri
lerek sahneye konulmuştur. Doste
yevski'nln romanlarındaki insanlar 
hep söyledikleri IAflarla şahsiyet alir 
le Bunun için esf'rleri kolaylıkla ti
yatroya aJ.ınıyor. Abdal'ı ilk okudu
ğum zaman gözümün önüne Abdal 
rolünü alan Talat gibl dUm dUz konu 
,an bir adam gelmişti. Fakat halin
de. T&Ja.tta olduğu gibi. o kadar za
\~ !lılık görmüyordum. Dosteyevski 
1n~n1arın ufak hareketlerinden ve 
yü~ertnden bütün i~lerini okuyan 
blr deha idi. Abdalda insanların içi
ni oku:ror. Abdal'ın bütün hAliki 
[) Bteycv:oıkidir ve Dosteyevskinin 
kul~lasıdır-

Bazan kendisini mevllt.sına vermi~ 
m cnun ve abdallar& tesadüf ederiz; 
~0ylediklerl sade la.tıar altında de
rin ma.nalar bulunur. Ve bunun kar
ıısında.. cAllah söyletiyor.> deriz. 
Bunlar bizim için normal insanlar 
l':l}"ılmaz. Dosteyevski, bu aptal aa
)'P.Sinde eserine doldurduğu insanla· 
rm bütün gizli düşüncelerini söyleti
yor. Artistlerin bakışlarile, hareket~ 
leri1e anlatacakları bir şey bırakmı
yor. O kadar ki, Ragojin'in kıska ~ 
narak sevdiği Nastazıa'yı öldUrece· 
gini Abdal bize Ragoji'nin evindeki 
ma."anın Uzerinde bulduğu bıçağı eli 
ne alarak anlatmak istiyor. Aptala 
her fey malOm oluyor. 

Dosteye\'Bki'nin maksadı Redir! 
Dosteyevski Abdal'ile ınsanla.rın bti.
tün mürailiklerini yüzlerine vur J • 

yor. Saklamak istedikleri bUtUn giz
il düşüncelerini orto.ya koyuyor. Doo
teyevski bWtlan: göstermek için, in
~anlann cemiyetlerine kabul etme
dikleri bir abdalı fevkalMe bir tıa.-
1ise ile onlann yanlarına sokuyor. 

Abdal Mu,kin'i Prens yapıyor. Ha.-ıı 
ta.lığı dolayısile hayatını İsviçrede 
~eçirmek mecburiyetinde kalan bU 
Prens Rusya.da bir generalin kans: · 
ın akrabuı oluyor. Prens Mutki'· 

·ani Abdal generalin kızlarile tanı· 

~ıyor. EvvelA i•tihfafla bakıldığı 
halde sonradan hiç ummadığı hır 
yerden kendisine bir miras bırakı • 
Jnıca itibar& alınıyor, 

Dosteyevski bu umuml çerçeve i
çindeki bir au.ru d.ah& insanı, hırsla
rlle, a.ııklarile, dellllklerile, hodpm
lıklarile gözUmUzUn önüne koyuyor. 

Bu eserde Avni DUligil'in yarattı
~ Ra.gojin tipi; buit, ayni zamanda 
hasleten kabiliyetli bir adamın A.fık 

oıunc& ne buhranlara uğrıyabileceğı
nl gösteriyor. 

Cahil ve hodglm kimseler arasına 
düşmüş kWtUrlU ve aanatkar mizaç
lı Na.stozia rolündeki Cahide Doste
yevakinin hayal edebileceği kadar 
mükemmeldi. Bu rolile şimdiye ka -
dar yarattığı şahsiyetlerin l:ize.rlne 
cıkmıştır. Denebilir. 

Mahmut Moralının 
tekaüt tipi gilzUmUn 

yaşıyor. 

t"msil 
önünde 

ettığl 

hll~ 

Suavinin evde astığı astık kestiği 
kestik olan delikanh rolUnUn daha 
çok ruhunu kavraması icap eder. 
Kız kardef) rolündeki Samiye her 
zamanki gibi kusursuz.dur. Burada 
hırçın bir kız ka.rd~ rolünü h.o!}I ya

pıyor. 

iLK 
Karşılaşma lan 

Nevyorkta La Conga isminde h !" 

bar .. ~tarlen birkaç ark.ad.• _,ı ile bı::· 

raber ve John Hall"de kendi arkadaj
ları ile bu bara gelmişlerdi. Biraz 
sonra onları tanıştırdılar. Marlen h~ 
men John'un boynuna atıldı c:Hurri
cane• filmi için diyerek bir o yana
g"ından hir öteki yanağından öptü. 
John cYüz ta.ne Hurrica.ne filmi yap 
madığrma yanıyorum!• diye cevap 
verdi.. Ondan sonra. dedikodu aldı 
yilrüdU. John Hali o zaman daha 
Francis Langford He evlenmemişti 

nişanlı idiler ... Az kaldı bu ht.ı.dise yü 
zUnden hiç evlenemiyeceklerdı. 

• Kay Francis nişanlısı Baron Bar

nekov ile bir otomobil gezintisinden 

dönüyordu. Birden karşılarına bir 

adam çıktı. Elinde rovelver, yolu san 

ki mitralyöz ateı;ıine almış üst üste 

8ilAh atıyor. Otomobili durdurdular. 

Kay'ın rengi uçmuş cAman polise 

haber verelim bu adam deli! Muhak

kak deli ! • diye &öyleniyordu. Fakat 

Baron daha soğukkanlı idi <Dur ba

kalım nereye ate~ ediyor!• dedi. Bir 

de baktılar ki, yolda 2,5 metre uzun 

luğunda bir yılan can çekişmiyor mu. 

Kay kendine geldi şimdi otomobile 

doğru gelen adama baktı cA !> dedi, 

siz benim kmn9um değil misiniz- Ben 

Kay Francis'im> Adam <Evet dedi 

ben de Ray Millan'un sizde benim 

kom9ımı değil miı!inlz? .. > 
Douglas Falrbanks dört gUndUr 

reverans yapmasını, .ı,u ve bu etiketi 

öğrenmiye <;alışıyor durmadan prova 

yapıyordu. Onun lisanı ile birkaç ha

zır cümle de ezberltyebilse her şey 

tamam olacaktı. Fakat İspanya kra

lı Douglas'm yanına gelir gelmez 

mUkemmel bir İngilizce ile ve bir 

elini omuzuna koyarak.: cDoug Hel

lo! Dedi. İşler nasıl size her 'eyden 

evvel funu sormak istiyorum kuzum 

Fatty Arbuckee ne oldu?.> 

• Bir gön Virginia Weidler'i John 
John: Barryımore'a takdim ettiler. 

cOooo!. Dedi ben Matmazeli öteden

beri tanırım!. Daha üç yaşında iken 

beraber bir film bile 

Vırglnlo.: 

çevirmiştik!> 

- Ne tuhaf~ Dedi, sizi hiç mi hiç 
hatırlamıyorum! .. Fakat o kadar çok 
kimse tanıtıyorlar ki, mazur gör-
menizi dilerim.-. 

John kızarak: 
- Anneniz ti.zerinizdeki beyaz el

biseyi çıkarmak ve başka elbise giy

dirmek iStiyordu.. Oyle bir kızmış 

öyle bir kıya.met kopannıştınız ki ... 

- Mümkündür.. Çocukmu,um ve 

tabiatlle biraz alıkmışım değil mi? 

Amma belki de o elbisemi fazla se
viyordum kimbilir .. 

- Hayır hayır renkli donunuzu 
görmemden çekiniyordunuz da on -
dan! > Bu sefer de Vtrginia kıpkırmı
zı kea!ldi.. 

HaroJd Ldoyd, Jack 
stüdyoda rastladı. 

Demp.sey'ye 

General rolündeki Hadi 
bir canlılık gösteremiyor. 

nedense - Ne kadar yorgun haliniz var 
Bilhassa benzinizde uçuk sakın hasta olmıya-

ilk tabloda manken gibi idi. Eserde
<l general tipini anlamıya gayret et· 
nesi iyi olur. 

Bu piyesteki tevziat çok iaabetll 
yapılmJ.ljltır. 

Bana öyle geliyor ki, Dosteyevski· 
nin Abdal'ı tiyatroya tatbik edilince, 
asıl eserin her yerde varlığını hisset 
Uğlmiz Abdal Prens Muşkln ikinci 
dereceye düşmüş ve esas olarak Ra.
gojin ,.e Nastazia'nın a..şk işi kal 
mı.ştır. 

Yuııuf AJUSKALI 1 

Bagblıl Prograıq, 
8 Program, 8,03 Ajo.ns haberleri, 

8,18 Hafif program (Pi.), 8,{5 Ev 
kadını - Yemek listesi. 

13,30 Program, 13,33 TUrkçe plAk
lar 13.~ Ajans haberleri, 14,05 Türk 
çe plAklar programının devamı, 14,20 
Riya."JeticUrnhur bandosu, 15 Ha.fit 
ı:ololar lPI.) 15,30 Ankara devlet 
konservatuarından naklen neşriyaL 
Riyaseticümhur filArmonık orketıtra .. 
sının konseri. 

sınız;. dedi. 

Dempsey Haroldu yakaJadığı gi
bi hafitçe havalandırdı bir iki defa 
döndürdükten sonra bir kenara bıra
kıverdi. Ve hasta olmadıfıru IA!la de
ğil işle lsbat etti. BUtUn Studlo gül
mekten kırılıyord11 t.aoil Harold mü.s
tesna. 

• 

• 
--------------------- -------~-""'-- 28 - 12 • 940 

Son Haftanın filmlerinden: «Mavi 

o··nya Havadis Filmleri 
Sinema Meraklı 'arını ı En Çok Sevd:gi ve Aynı Zamanda 

Şikayet Ettiği Şey: Dünya Havadis/eridir. 
cSinemada en çok severek, beğe- filminde her nevi seyirciyi &!Akad.ar 

nerek, ısttyerek seyrettiğiniZ şey ne- edecek bir de mevzu muhakkak bu
dir ?> diye soracak olsam <Dilnya lunur. 

ÇUnkü ekıserl sinemalarda havadisler 
asıl filmden evvel gösterilir. 

Gazetelerde on gUn evvel okuduk
ları bir havadisi on gün sonra gör -
mekten hoşlanmıyan kimseler vardır 
ki, yer bulmak için sinemaya vak -
tinde gitmeyi tercih ederler. 

havadisleri• diyecekler çoktur. <Pe- Fakat ... 
ki en ziyade canınızı !lıkan hiç hoş
lanmadığınız bir şey de var mı? .. > 
diye başka bir sual sorsam cyine dün 
ya havadisleri• diyecekler de çok -
tur. Ne tuhaf şey diyeceksiniz ayni 
şey ayni zamanda hem en iyi hem 
en fena olur mu? 

İyiliğine iyidir. MeaelA.: 
Bir çeyrek saat zarfında bütün 

dUnyayı dolaı,mak, en mUhim hldise 
terin içinde imiş gibi şahidi olmak, 
falancanm nutkunu söylediği kürsü-

Evet fakat, her hafta bir yangın, 
üç tayyare .. Bir, iki fabrika ... Birkaç 
atlet .. Ve bunlar her hafta, her hat
ta tckerrllr ederse bundan daha can 
sıkıcı blr şey tasavvur edilebilir mi? 
Diyenlere ben evet derim. Bundan da 
ha sıkıcı da vardır. O da, haftada iki 
Uç defa .sinemaya gidip te, iki Uç de 
fa ayni firmanın aynı havadis fil • 
mlnl görmek mecburiyeti .. Her ha.fta 
hiçbir !Um kaçırmıyan kaç kl'i bili
rim. Muhakkak sizin de tanıdıkları-

Öyleleri de vardır ki, akşam işle -
rlnden geç döndükleri için vaktinde 
yetişemezler ve programın bu bil
gilerini genişleten kısmını göreme -
dikleri için UzWürler. 

Bu iki kısnn seyirciyi uzıa..,tırma
ıun çaresi, herhalde bazı sinemalar
da olduğu gibi havadis kısmını sona 
bırakmak olmalı .. 

den dinlemek, futbol, boks maçları- nızdan böyle sinema meraklıl&rı var
nı, tenis tu:rnuvalarmı seyretmek hiç dır. Hepei de bu zorla seyrettikleri 
fena. olur mu?. DllnY" h&lv~\lıleri ha.vadi.• fl.lrninrien '1-14.~tdtrler 

İstlyen seve seve seyreder te 
mlyen de seyretmiye zorlanmış ol 
maz.. 

Şöhretli 
Tarafları 

Greta Garbo moda Alemine yep 
yeni bir şey sa.lmıştır. Bilmem içi
mizde kaç kadın Garbo modasına u
yabilir. Rivayet olunur ki, na.hl Gar
bonun hiçbir kula nasip olmıyan bir 
büyüklükte ayakları varmış. Hiçbir 
ayakkabıcıda kendine göre ayakkabı 
ve hiç bir çorapçıda uygun bir ço -
rap bulamazmış. Onun için husus1 
kalıplarda hususi ayakkabı ve ıs -
ma.rlama çorap yapılırmış. Holly
wood'da Chinese Theatre'e Şarlonun 

Greta meşhur papuçlarının yanına 

Garbonun ayak izi konacağı ve gele
cek nesillere gösterileceği söyleni • 
yor. 

Lorette Young'un gözlerinin ve ba
kışının güzelliği ba,ka kimsede yok
muş ... Lorette Young ~ok sofudur 
derler. Spencer Tracy ile yıllarca u
zaktan uzağa sevi.Şmişler ve bu sofu
luk yüzünden evlenememişlerdi. Lo· 
rette ilk kocasından ayrılmak. mec ~ 

buriyetinde kalmış. Fakat katoHk 
dini hiçbir zaman izdivacı feshetme
diğinden ikinci defa olarak evlenemt
yeceğtne kanidir. Allah huzurunda 
evlenemedik.ten sonra hiç evlenmem 
deE' durur. Gözlerinin bUtün sırrı bu 
içten inanışın verdiği ifadedir diyen

i'"" cokblıı 

• 

("'_a_ö_·R_n_ü_a_üM_ü_z_F_iL_ıw_L_E_R_) 
Deanna Durbln'ln ilk çevirdiği Uç 1 gelip onları paralamasınlar. Bu sık 

filmini her zaman arıya.cağımızı sa- bu kara ağaçlar arasında yolunu da 
nıyorum. Bundan evvelki filminde kaybedecek. Aman Yarabbi bir an 
de çocuk Deanna'yı tercih ettiğimi - evvel bir eve dönebilse, burası çok 
zi anlamıştık. Ne yapalnn artık bU- korkunç bir yer. Kızcağız zorla yolu
yUdü. Bu fikre kendimizi alıştırma- nu bulup ~vlne dönmüş. Fakat tam 
mız lı\zrrn. Bizim hoşumuza. gitmek bu sırada müthiş bir fırtına kop -
için de hep çocuk kalamazdı ya.. muş. Yer yerinden oynamış kız göz· 
Şimdi, artık işi gücU ana.snı babası- !erini açınca kendini göz kamaştıran 
nı barıştırmaktan, iflA.stan kurtar - bir yerde bulmuş. Burası periler mem 
maktan ibaret değil ... O da kendi hi- leketl imi., .. Kısacası kız peri kızın
k~ye~inl yaşamıya başlıyor. Sevi - dan birçok iyilikler görüyor. Cadı 

yor .. Seviliyor. Ve evleniyor. Bu film kadının bin bir tuzağından kurtulu • 
de Deanna kimsesiz bir kızdır. yor. Birçok vakalardan sonra sağ sa 
l\tektt~pten mezun olunca bu yaşa ka liın evine dönebiliyor. 
dar kendisini büyüten dayısının ya- BillOr Kö"'k filmi (Alls h.A.rikalar 
nına gidiyor. Yengesi ile dayısmın 

kızı kendilerini beğenmiş insanlar -
dır. Bir türlü anlaşamıyorlar. Hele 
kızın sevgilisi ondan yi.lz çevirip şip 
şirin Deannayı sevmiye başladığı za
man büsbUtUn gürültü kopuyor. De
anna evden kaçıyor fakat delika."llı 

onu yine arayıp buluyor. 
Burada kısaca anlatmıya çalıştı -

ğımız mevzu çok ho~ teferruatla süs
lüdür. Deanna Durbin, sac, mA.8um, 
cici genç kız tipini yaşatan tek ar
tisttir diyebiliriz. Sesi daha olgun -
taşmış, daha a~ırla.,mış .. Ses baktmm 
dan revkalA.de .. Fakat bence nerede 
o Uç genç kızdaki Deanna Durbin ... 

Bu fllm Sümer sinemasmda göste
rilmektedir .. Bu sinemanın kapısın

daki ild.nlara nazaran son Yunan har 
bi, Görtcenin zaptı, yakın şark harp 
haberlerini ihtiva eden uzun bir ha
vadis filmi göstertleceğtni ummuş • 
tuk. Gösterilen lkl Uç sahnede tah· 
mln ettirilen dolgunluğu bulamadık. 

* Bir varmış bir yokmuş .. 

Eski kış gecelerini hatırlıyorum .. 
Hepimiz minderde haminnemiztn et
rafını alır \'e merakla anlatacağı 

tnasah dinlerdik. Küçük köylU krzı, 

ormanlar, peri kızı, cadı, hepsi gö
zilmüzde canlanır, bazan korkudan 
nefes bile a1mıya korkar, 
nasıl sevinirdik ... 

hazan da 

Hepimizin ihtiyar olsak ta, bir ço
nık tarafımız kalıyor muhakkak .. 
Ben hAlA masal severim. Belki de o
nun için bu hafta Saray sinemasmda 
gdsterllen Eil!Or Köşk hoşuma gitti. 

diyarında) filmini andırıyor. Mera.kıl 
bir masal, şirin bir artist, iyi bir mi
zansen, güzel ve emekll dekorlar, hoş 
bir mUzlk BillOr Köşk filminin mu -
vatfakıyetlnl temin etmişlerdir. 

* cGrandüşes Petrovna> ismile 
gösterilen bu filmin elinde tam mA
nasile muvaffak olma.eı için Uç mü
him koz vardı. Jak Deval'm mUkAle
meleri, Ana.tol Litvak'ın mizanseni 
ve CJaudette Colbert lle Charles Bo
yer 'tn temsili ... Bu Uç kozla mükem
mel, fevkalAde bir eser meydana ge
Hr değil mı? Fakat buna rağmen 

Grandüşes Petrovna'yı umduğu -
muz kadar fevkalAde bulamadık. Bel 
ki de Litvak çok eğlenceli bir eserde 
lAyıkile kendisini gösteremedi. Bel
ki de Mlşel rolU için Charles Boyer
den daha az ciddt olan bir aktör lA· 
znndı .. 

Mevzuu kısaca anlatalım: Prens 
Ml.şel Dumatlef ile karmı GrandU • 
şes Tatla.na da diğer beyaz Rus -
ıarla Parlse gelmişler ve Dilpon aile
sine kapılanmışlar. Mişele kaçarken 
Çar milyonlarca lira para verml..ş ve 
bunu iyi muhafaza etmesini tenbih 
etmiştir. DUponlo.rda bir gUn bUyUk 
bir ziyafet veriliyor. Davetli bulu -
nan Sovyet komiseri Prens ne Gran
düş .. ın hakiki hUviyetlnl meydana 
çıkarıyor .. Filmde bu vaziyetten 1..8-
ttfade ederek birçok komik sahneler, 
ve sanatlar vUcude getirilmiş;, ese -
rin en iyi yeri burası. Sovyet komise 
ri Mişelde Çarın parası bulunduğu

nu bilmektedir ve bunu Rusyş için 
kullanmasını kendisinden rica ediyor. 
BakQdaki petrol kuyularını Rusya
nın satın almasını temin için bu pa
rayı vermesini istiyor. Ve onu, Ba
k-Oyu almakla vatanına hizmet etmiş 
olacağına ikna ediyor. 

Ermenileri Kimler--, 

NiÇiN - 1 
----ve Nasıl Aldattılar ?.I 

M. HIRIMYAN 
Bu Adam Gibi Nifak Tohumu Eaçanıa~a 
Karşı, Türk Dostluğunu Kemirenlere Ki.ı 

' Güdüp Diş Bileyen Sadık Ermeniler Çoktu 

Anlatan: Pa.nttkyan - Yazan: M. Sı ır 
[Tercüme ve iktibas hakkı ma.l:ıfuzdur J 

Bundan en·etkl yazıda Panttk
yan, ilk nJfak tohumu &&('an Ner 
ıses•t anlatmıı,tı. Bugün onun af· 
..anuan lklnct btr nlfakçıyı, 1\1..ı 

gırdıç Harmıyan•ı okuyacakAı • 
ruz.. Pantfkyan, gelecek yazıda 

da Hanmyan'ın adamı Ka -
rabağh l\"~nok'u anlatmış bu

funacakbr. 

18:;7 yılı, latiklAl arayıcılarma yenl 
bir mt.lrşit hediye ederek girmişti. Bu 
adam cMıgırdıç Harımyan> admda 
Vanlı bir ermeni idi. Tahsilini Lon -
drada yapmış, istiklAl zevkini Ame
rikada tatmıştı. Rusyada bir haylı 

dolaşmış, birçok millicilerle tanışmış 
tı. Onlardan aldığı direktif ve bol pa
ralarla beraberinde ufak mikyasta 
bir tabı makine ve malzemesi ile 
(Van) a damlamıştı. Varak manas
tırında tesis ettig-t matbaada çıkar· 
dığl Van Kartalı adındaki gazetesile . 
ermeni istlkldl fikirlerini ba.ııı örtWU 
bir tarzda müdafaaya başıam~tı. 

(~fıgırdıç Harrmyan) ın yenile ~ 

cek po.rası boldu. üstelik o gUn için, 
muntazam denilecek bir matbaası, 

şeref dağıtacak bir gazetesi de var
dı. Uzakta, yakında. ne kadar yoksul 
filosotıar, şair ve muharrir geçinen
ler var ise (Varak) mana.stmna koş
muşlar, (Mıgtrdıç Harunyan) m et
rafını kuşatrnıı:ııardı. El birliği ne, 
muhitin cahil ermenllerint dalAlet yo 
!una sokmak, Türklerden soğutmak 
için mümkün olan her şeyi yapmıya 
koyulmu,ıardı. 

(?ı.lıgı .. dıç Harımyan) la Anadolu
nun muhtelif yerlerine dağılan arka
daşları yurdun içinden, Rusyadakl 
NerAes'ln yetiştirmeleri lle taraftar
ları da dışrndan olmak üzere azılı bir 
gayret ile işe sarıldılar. Halka gizli 

gizil (Van Kartalı) gazetesi dağıtılı
yor, para toplattırılıyor, mü•takil 
F:rmenl.stan .şiirleri terennüm ettiri
liyor, yine para toplattırılıyordu. Şe
hir].~ kÖllerde bütün ev mektep 
ı.-e kili~eıercre tstlklAlden bahsedllt -
yor, halkın yalnız fiklrlert değil, dol
gun cepleri de didlklenlyordu. Dudak 
lara sürülen bal bu defa d&ha taUı 
ve ağdalı idi. Çünkü bu defa istik.IA
le kavuşulacağa, kurtuluş günü bil • 
diriliyor .. Açıkça mUjdelenJyordu. 

Ortaya haritalar seriliyor, mUsta -
kil Ermentstanrn müstakbel huduUa· 
n gösteriliyordu. tstiklA.l. hasretlllert· 
ne, meydana konulan ermeni tarihJ. 
ermeni coğrafyası, ermeni edebiyatı 
ile yeni ve pembe ufuklar tahayyW 
ettiriliyordu. Bu mesat devresine baş:
ka, bir hususiyet verilmişti. Toplanan 
paralar, her zamanki gibi deve ya· 
pıJmıyordu. Bir kısm~ kurulan çete
lere sarfedlliyor, halka, bu çetelerin 
kanlı menkıbeleri dinletiliyordu. 

Bu faaliyet te, tam on ikl sene bü
tün •lddetile devam etti. Neticenin 
ne olduğunu tahmin edersiniz? .. O· 
zillmeylniz, kısaca anlataycn: 

- Ermeniler bu defa da aldatılmıt 
!ardı. 

- Aldatanlar ne oldu?. 
- Mıgırdıç Harnnyo.n rUtbetJU bir 

patrik! .. 
- Ya arkadaştan? .. 
- Onlo.r da kudretli birer ban -

ker!.. 

Türkiye ermenileri, yeni giren 1A6: 
yılı ile yeni gelen patrik Mıgı;""dır 
Harnnyanı aynı günde sureta v• 
pek isteksiz takdis ve tebrik etn1 ş· 
lerdi. ÇUnkü, vaadoluna.n isUkJAJl bJ 
llyen t.lzgün yüreklerde uyanan iti 

matsızlığın, muhalefetin izleri, şr 
tık yüzlere vurmuştu, 1.fıgırdıç ı-l 
rımyanm coşturucu vaazlarına, her 
kesinkinden daha çok tatlı vaatl :of 
ne pek kulak asan olmuyordu artıfc 
Ortaya saçılan ermeni tarihi, ermen. 
coğrafyası, ermeni edebiyatı kil&P' 
ları, yerine getirilmiyen istiklA.l \·f 

istikbal vaatlerinin yüreklerde JW,jı 
ettiği acı boşlukları pek doldura.mı 
yordu. Hayal sukutuna uğrıyan er 
meniler de, istikbal bir tarafa dut 
sun, o günkü hal ve vaziyeUerinil 
bile daralmak ve kararmak tehJikC· 
Ierine maruz bulundugunu büyük ti 
lıtabeUe takdir ed~ ve muhalefetl 
rini şJddetlendiren akıllı, uslu ır}(t 
Jarına yavaş yavaş katılıyor, bu !I 

beple ho~ut.suzlu.k &rtryor ve h 
men hemen umumlleşmek istidad: 
gösteriyordu. 

Fakat .... , ne yazık ki, artan tı 

hofnutsuzluğu idare edecek, ermen 
mi1letini, men!aatlerl ufuruna bi 
bile, tela.kete sürUkliyenlere )<a! 

kuvvetli bir vahdet temin edebilecek 
mUco.deleye t"'lvik eyllyecek bir tor 
tuluk yoktu. Muhalefet, da.ğmıl< \'I' 

intizamsızdı. Hele, mukabil teşebhl 
1er pek ittiratsız ve o nisbette carı 

sızdr. 

Türk dostluğuna lAyık olduğu k!\: 

met ve ehemmiyeti verenler ve tı 

dostluğu kemirenlere karşı kin gU 
düp diş biliyenler gerçi pek çokl1' 

Bunlar arasında bilhruısa, o devri 1 

yazma tüccarlarmdan (Mesrup ~ 
meryan), sarraf (Ohanes Sünbül 
yan) ve C.Avadis Kantarcıyan) gıt 

TUrkler tarafından sayılan, hükO 
metçe sevilen nüfuzlu şahsiyetler t! 
bulunuyorlardı. 

izmit Avcılık Klübii 
İzmit, (Vatan) - Şehrimiz avcılılt 

ve atıcılık klübü yeni btr idare heye
ti seçerek relsJlğe meşhur güreşçi ,·e 
avcı Seyfi Cenabı getirmiştir. KlUbiL., 
çizdiği programa göre avcılığın s 
kanununa, avcılık usul ve an'anesi 
uygun olarak tatbik edilmesi ve a 
hayvanlarmm himayesi için kap c 
den tedbirlerin alınması, mıntaı<an 
domuz mtıcadelesine iştirak olunrıt 
.sı ilk plAnda gelmektedir. 

Bütün bunlardan daha mühim oltı 
rak şehir içinde de bir atış poligoı 
tesisi ciheti dUşUnWmektedir. 

Kocaeli havzası, avcılık için bul 
maz bir sahadır. Bu mıntakada sO 
lUn, keklik, bıldırcın, tavşan, tılltl 

sansar gibi av hayvanatı ve ziraa 
için muzlr olan kargalarla domuz • 
lar bol bol, bulunmaktadır. Bir çı"'1t 
meraklı İstanbul avcıları, pazar gU 
teri avlanmak üzere İzmite kadar g 
mektedirler. 

Avcılık ve atıcılık klUbünUn to.ııJi• 
yete geçmesi, avcıst çok olan Kocaelı 
köy!Olerinl de sevindirmiştir. MUşte 
rek bir şekilde büyük sürek av1ar1 

tertip edilecektir. 

SORUNUZ . 
,----SÖYLİYELiMl 
imzasız Mektubun Kıymeti Var mı'i 

N- <J_ lırwı.81le - lmzo.ao: bir 
mektup aldım. Doğru diye lıabu1 

etsem evimin yıkılmo.at ıh=- t
çlıtde yazılan şeyler, gayet mUp -
hem ve tahkiki lmkA.ıısız.- Deli o
lacağmı- Ne yapa.yon T 

Cevap - Deli olursanız tam 
mektup so.blblnln istediği çukura 
düşmU., olursunuz. İmzasız mektup 
evinizi yıkmak l•tlyenlerln ko.ran
lıkta.n Uzerlnlze sıktıkları bir ta
bancadır. İçinde dediğiniz gibi, to.b
kiki tmkAnsız ve müphem sözler 
söylenen bir mektup yrrtılır, atılır 

ve hiç gelmemi' addedilir. 

MAKIY AJDA ZEVK HADDİ 
s. s. lmza8Ue - Okuyuculannı

un müşktllJerlne cevap verdiğiniz 
sütunda makyaj taraftan renç bir 
bayan kOC88ınm istibdadından ti
kil.yet ediyor ve hafifçe pudra ve 
pek ht.fif boya ıruııanmak hakkını 
ileri sUrUyor. Siz de itidal ve zevk 
ho.ddlnl aşmamak tartlle on& hak 
vertyorsunuz. Ben kanmm bomu 
parJa.nuyaca.k kadar pudra aU:rme
slne ve dudaklarının donuk ren · 
glnl hafitçe canlandt:rmasma dün
den razıyım. Fakat boya fıçısına 

girip çıkmı' bir hale girmedikçe 

\ 

rahat edemiyor. Ben itiraz ettik
çe: «Kıskançlık ... > Diyor. Kadınla· 
nn zevk ve itidalle pudraJan.mMt 
ve boyanmuı usuJünU kcndllerıoe 

no.ad öğretmen f 

Cevap - Zevk sahibi bir kadın. 
haddi hic; bir zaman aşmaz. Kadın· 
tarın enselerini traş ettirmeleri mo 
da c.lduğu srralarda zevk sahtpleı 
bu çirkinliği görmtlş ve moday• 
tA.bl olmamıştı. Maklyajda sanat. 
pudra ve boyayı belli olmıyacak \'t' 
kendi tabit hal ve rengi zannetti • 
recek şeklide yapmaktır. Bu ha:J 
d.1 tecavüz eden kadın, tabii cazi· 
belertnin kifayetsizliğini itiraf et 
m1' demektir. 

AYNŞTAYN NEREDE? 
Mehmet Hikmet lml.Ahlle - I;i• 

\..-akitler ismi hep dillerde dolao;;Mı: 

profesör Aynşta.yn vardJ. öJchı 

mü, ne oldu! 

Cevap - Profesör Aynştayn. A· 
merikada Prtnston üniversitesinin 
yüksek etütler kısmında. hocad · 
Genç kA.tlbesi ile beraber bahçeli 
kUçilk bir evde yaşar. Ölmemi.Ş \ r 
dünyadan kat'iyyen elini, eteğini 

çekmemiştir. 

I 

18 Program 18.03 Radyo caz orkes 
trası, 18,4.0 MUzik koşmalar. 19 Ko
rı~a 19,15 Halk tUrkillerinden 
örnekler, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
1'~a.<11tl heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 
20,45 Tek ve müşterek farkılar, 21.15 
Konuşma 21 30 Radyo salon orkest- ı 

ra:-ıı.22,30 Ajans haberleı 1, 22.~0 Ko
nufma tlngilizce - Yalnız kısa daJga 
poııtasile) 22,M Cazbant (Pl.) 23,25 
Kapanı,. Son haftanm filmlerinden: «Billôr Kösb 

Bir varmış, bir yokmuş. bir köylü 
ıcızı varmış. Bu kızcağız köpeğini 

çok severmi,. Bir gUn yaramaz kö
r>ek komşuyu ısırmış. Hain kadın kö 
pegı yak:ılayıp öldUreceğlni söyle
mi~ Kızca~ız ne yapsın'?. ICöpeği;ıi 

alıp oralarda.11 kaçmış .. Gitmiş .. Git
miş .. Bir ormana gelmiş .. Koca or -
manda kimseler yok. Ay! .. Orada bir 
çıtırdı var. Sakın vahşi hayvanlar 

Karısı Tatıana yine Duponlarda 
kalıp hizmet ediyorlar fakat bu Be -
fer Mişel ile alelAde bir hizmetçi de
ğil eski mevkllerine lAyık olan mu· 
ameleyi görüyorlar. 
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s p o R 
PARTi N E D i R 
NASIL ÇALIŞIR 

renerWerl Çok Alakadar idea Bir Maç 
Maıaı Detıı, 01••• Bir ValE'a 

Parti Kongreleri Memleketle Geniş Bir Siyasi• 
H alk Terbiyesi Sisteminin Canlı Tezahürüdür 

Beşiktaş - G. Saray 
Yarın Karşılaşıyor 

,, Al/alı Seni Bir Gün 
Yoksulluktan Kurtarsın!,, 

Parti Halkın Gözü ve Ağzı, Hükiımet 
Kulağı ve Eli, B. Mil l et Meclisi de 

Bu Siyasi Vücudun Dimağıdır 

'' inci ı ,, 
40 Bin 

• 
ın Bu Cümlesi Altında 

Bir Servetçikti ! 

1 Yuan: Kmt K6YMl ll 1 

Liralık 
Bu anlatbğunıs, btr masal detiJ, yola aapmıftı. ParMaı kaldı, blnm-

hakikt ibr vakadır. .. - '-f-r.:.,:.., =(" rr.ı· hk etti. Eski arkad~larını dolan -
Sör ArtUr Rodye, otkı Rojeye hid- ';t . ,d... \ f '\"l_~ ~ l .( , ~ dırdı. Tevkif edildi, mahkCm oldu. ~ 

detıe batırdı: ~ı~ ,...J~:"\ 1 ~ Hapse girdi, çıktı. Bir haplaane çı-
- Şimdi evimden çıkınız ve btr \.:.. :ı · ~ 1 \:ıtında bir hizmetçi kıza gönül ver-

daha buraya ayak baamayına:. Siz, ;"':i;~ di. 
bana l&yık evl&t defilsiniz. Bundan -.., ''·":... " - cSevda, insanı birçok fenalıklar -

Roje, aon derece kızmıftı. Ellnl kal o\ ~ giden, aevgillaile evlendikten sonra 
-· .... evllt ....... .......,.....,.,. r~ ~ tan korur!> Deri"· doğru. Roje, ... 

dırdı, ve olanca kuvveWe bebaımıın f ıyi bir adam oldu. Hayatını yeniden 
suratına indirdi. İhtiyar baba sar- ~ kurmıya ç~tı. Bir oflu dünyaya 

hrd top._..nncl .. birinde 

famplyonada mUhlm bir rol a,ru
J'acak Befiktaf • Galata.saray karfı
latmaaı yarın Fenerbahçe stadında 
hpılacak. Şimdiki halde ligin başın
da giden Befiktaşlılar bu müaabaka-
11 da kazanacak olurlarsa vaziyet
leıinl daha kuvvetli bir hale koya • 
Caklar, beraberlik veya mağlöbiyet 
halinde de FenerbahçeUlerin Umltleri 
artını' olacaktır. 

Gör1llüyor ki, maç Befiktqm ra
kibi Galata.saraydan ziyade Fener -
bahçellleri ala.kadar etmektedir. 

Galatasaraylılar geçen hafta Fe
ııerbahçe kar'18Jnda bilhaııea birinci 
devrede gUzel bir oyun çıkardılar. 

8u hafta ne gibi bir kadro ili saha
Ya çıkacakları kat'l olarak blllnme
ınekle beraber Cemllln cezalandmla
l'ak oynaWması muhakkak adJedı

leceğine göre, Gündüz yine merkez 
ıtıUhacimde oynıyacak demektir. Bu 

da Galatasaray için bize kalırsa daha 
fyf bir vaziyet olur. 

Geçen hatta GUndUzUn içte, ortada 
olduğu kadar muvaffak olamadıfı 

Ye faydasız bir hale girdiğini gör -
dUk. 

Bu vaziyet dahilinde Galata.sarayın 
en kuvvetli m6'kWü bu ola.bilir. Yal 
nız bu takımı ortaya koyarken Ce -
illin antrenman yapmakta olduğunu 
ve lııtanbulspordan Galatuaraya geç 
t1.ıtn1 .haber aldığımız kaleci Salmln 
tescil ımuamelealnin ikmal edildiğini 
kabul edlyorU. 

Saim - Fanık, Adnan - Celll, 
Enver, Musa - Süleyman, SalAhad· 
din, GUndUz, ~fak, Sarafim. 
Maçın ll'enerbahçe ııt:adında ve ne

Uce ile al!kalı Fenerbahçell seyirci
ler önünde oynanması da ,uphe yok 
ki, san kırmızılılar için büyük bJr 
avantajdD". 
Galatu&raylılarm muvaffak ol -

tnak için yenmekten ziyade yeııUme
lnek için oynamaları lAzmıdD'. 

SalAhaddin, E~ak bir parça geri 
oynarlar ve ~ktaş htlcum hattmm 
iki eakl oyuncusu Şeref Ue Hakkı
nın marke edilmesine yardun ederler 
ae siyah beyazlılann 1' görmek kabi
liyetlerini yan yarıya fndirmit olur
lar ki; bu BUretle muvaffakıyet ih
Umallerl o nisbette çok olur. Fakat 
Galata.saraylıların ~ktafm iki açı
tmı da ihmal etmemeleri ve sıkı mar 
ke etmeleri IA.znndır. 
~iktaşlılar birinci devre lig maç 

lannda güzel oyunlar oynadılana da 
aon kar~aşmalan hfç t.'e iyi dettl· 
dl. 

GalatasarayWar yarın bilhasaa ilk sıldı, Fakat d6'medi. Roje, arkaama ::J geldi. Fakat, kansı hastalandı, öldü. Son birkaç aydır gazetelerde 
devrede canlı bir oyun oynarlanla bakmadan evden dı~ fırladı. ~ Bir sene sonra. 1939 martında Roje- •ık sık parti konerelerine dair ha. 
sahadan iyi bir netice ile çılanalan o vakit, yirmi b8' ya.fmda olan ~::.·.1314ı.ı:i~·,..}•--~----- yf Taymis nehri kıyılarında, bir ka- berler okuyorsunuz. Bu kongre-
uzak btr ihtimal değildir. Roje, kim olduğu bellraiz bir takım bu kızla çocuğunu ~toya ve hima- nape üzerinde, kalb sekteeinden öl- ler memlekette en geniş ölçüde 

Vefa. P.. adamlarla dü.ftlp kalkıyor, kumar ve yesi altına aldı. mıı. buldular. ve en büyük bir muvaffakıyetle 
Hattanın ikinci derecede en mil· içkiden bafka bir f8Y dUftlnmüyor- * Noter, Rojenin ölUmUnU baber a- te,kilatlanmakta olan bir halk 

ilim karfıla.pnaaı da Fenerbahçe ata du. üç sene sonra, 1923 te S6r Arttır lmca, sakladığı incili oğluna ver • terbiyesi itinin en mühim tezahür· 
drnda oynanacak Vefa - Pera arasın- Babası, oflunun yaptığı borçlan öldü. Va.siyetnameai açıldı. BUtün mek istedi. Çocuğu yazihanesine da- leri, en verimü öğretme ve öğren
daki müsabaka olacaktır. Geçen ae- ödiye ödlye bıkm1', uaanmıftı. Böyle servetini torununa bağı'1&m1'tı. KU- vet etU. me toplantılarıdır. Bu konırelerde 
ne mllll kümede yer alan Vefalılar iken yine aee çıkarmıyordu. Fakat çUk oğluna, k!taplanndan birini, bir On dört yatında olan Ceymla Roje, Parti Türk halkını siyasi bak ve 
ilk devrede aldıktan çok fena dere- bir gtın, Rojenln, imzaaını taklit e- incili bırakJn1'tı. paketi açtı. Sayfalarını kanftınnıya vazifelerini müdrik memleket me-
celerle bu sene bu kUmeye ginnek derek bir çek imzaladığııu öğrenince Roje öfkelendi, dava açtı. Fakat ba4ladı, ve hayretten dona kaldı. tn- seleleri ve mahalli ihtiyaçlar üze-
Umidfni hemen hemen kaybetmif o- sabn tükendi. Son olarak bu borcu mahkeme, vasiyetnamenin sarih hU- rinde bilgili, tuurlu vatandaılar 
luyorlar. Ü,. puvan farkla önlerinde cilde cAllah aeni yokııuzluktan kur- olarak yeti•tiriyor ·, TürL demok· .. da ödedi ve Rojeyf evden kovdu. kUmlerf karşıaında kendieini haksız -r ~ 
ve dördtinoQ vaaiyette giden Peralı· tarsın! ... > cümlesinin altı kınnnıı ka· raminin aag~lam temellerini atıyor. Bu vaka, 1920 aeneei "'1bat ayının çıkardı. 
!arla yapacakları bu k&l'fllqma mil- Ro,ie, - ... un biri-..... , babaamını lemle çizilm1'. bu sayfaya 1,000 Ura- Bugünkü dünyada partiler üç 

UçUnctı gUntı olmQftu. Sör Arttır Ro- J e-· '""' 
n kttmeye girecek dönltinctt takımı diye, Londra clvarmdaJd büyük ara- noterinden bir mektup aldı. Noter; lık bir İngiliz banknotu konmUf. 11nıfa ayrılarak mütalaa olunabi-
tayin etmek noktasından ehemmiyet Ziainln orta yerinde bulunan ve ln- babası tarafından bırakılan lnclll al- Kitabın diğer bir aayfurnda, lir: 
lidlr. Bu mllaabaka da herhalde gali- gtltere tarihinde çok büyük fOhret mak Uzere yazihaneeine çağırıyordu. cGenç Y&.fUlda. hayatın fena gtlnle- 1 - Türlü zümre ve smıf tet-
bi evv~n tahmin edileMlyecett ka- Dellk0 "'lı kızdı, mektubu ......+tı, at- kiklerinin teessüs etmıt" olduğu kazanmıf olan dedesinden kalan blr -· J .. ~ u- .___ ı d ---• T•-- -dar çetin olacaktır. rnc .... '1 &fiil& an .,......._ ---,,. , ... memleketlerde muhtelif züınre ve f&toda oturuyordu. Kansı, çok za - tı. 

F --L.-L- • .__.__ Noter, D.M...ln •-'--'""6 inl .....,.._ tırta! .. > Cümlesinin de altı ç1-llnt6' mnaflann menfaatlerini gu'"tmek --~ -.ır- man evvel ölmu,ttı. BtlyUk ottu u - ,_,,,.,,, e"""'~'"'e e- .... 
Fenerbahçc stadında sarı lAdvert- wıuml harpte, ecdadına yalcıF bir ce incili kA.tlblne verdi, gönderdi. ve 1800 liralık bir t.nknot kORul· üzere kurulmuş çok sayıda parti-

nter de Beykoahılart& kar-..1~- lrahrun&ldlkla canını vermiti. ÇüçUk İncil, kalın bir kAğJda e&rıbnııp ve muf. ler ; 
lar. Beykoz oyun•nda ietikrar olwtı- ottumı yarımdan kovduktan 90l11'a Uzeri mUhtlrlenm1'ti. İhtiyar Lord, Diğer bir sa)'fada., cı.rat et.iM!• 2 - Bir zümre veya aımfm ida-
yan bir takımdır. Vefayı, Oelata.- ihtiyar Lord, koea f&toda tek b&fı· vuiyetnameeinde, mUhtlrün btnat cttmlesi ve üç binerlik banknot-.,. reyi kayıtsız ve prt.ız eline almıt 
rayla berabere kaldıtJ, Jl'enerbahqe- na Y&f&Rl&k ı.temedi. oğlu tanımdan açıhnaeını tart kot- tınhnIJ. oulunduiu memleketlerde bu 
ye çok gUç yenildili bir -.ma.nda yen Mytlk oflu, uker olmazdan evvel mu~u.. Babam, bu auretıe otluna 5,000 ln- zümre veya anıfı bütün memleke. 
dikten sonra ı.tanbulepora maC'16p bir kızla ~ ve btr çocutu ol- Roje, paketi aldı, ve aç-..darı k._ gilis liralık, bizim paramma 40,000 te hakim kılan tek partiler; 
olması istlkrarBıZJıtrn en kuvvetli m~ Fakat. nikAhlannı yapmıya Ubin kafaama fırlattı. lira bıraknuftı. Roje, bu paranın 3 - Zümre ve sınıf menfaat· 
bir delflldir. Fenerb&hçellleri de fllD1 vakit bulamamı'- askere gitm1'tf. BU * vOcudUnden haberdar obn&llUf ve leri teeeeüa etmemi§ memleketler. 
piyonluk yollarmdan çok defa çevir- daha da dönmemişti. İhtiyar Lord, Yıllar geçti Roje tamamlle kötü ııetalet içinde ölüp git.mift.ir. de amumun menfaatine hizmet 
miftir. Onun içindir ki, aarı lAcivert- -:;;~~~~~~-==ıs:ıı=-=:s=~--~;========-=-===-~~-=--=-=:::ııı::===-=ı;=:.ıı;= etmek, memleketi aiyui ve içtimai 
illerin T&k1bl DmıaJ 'etmemeMli ve o- :: • 8 1 k · -•-
na göre oynamalan lUnndır. Şirketin Tavsiyeleri B 1 [ M E c E un arı Biliyor musunaz? :~ ~:1-::.; o= ;:~c;. 

tatanbal.por • Ka...,.... A.merilauun bftytlk elektrik '"° . ı Her gtbı, tarihe ve cotratyaya ait tikr. 
Şeref stadında ilk karşıla.şmayı İlı- Un HAL L malQmatnnm arttırmak mecburi- cm.• i,,.=& U-L P-~: 

tanbulspor - Kaaunpllf& ya.pacaklar ketlerinden biri, yeni ııene m aııe- tlnd k-'""·- ı.ı....w..-ı... . --• ~-~ ~ 
betUe abonelerinin ......... " 1anna bedi- ye e ..... e .... m •..._.--·- lll • c:~-ı.. .. ..:...et Halk Partisi bu dır. Son ınaçlannda iyi oyunlar çı - .,, ...... ~ ka- ed -"• .....,."'"'T 
.... olarak -"nderdi..ı muhtıra defter· Daire ~ı '1alkaJarıa ...,... do- ~ erneJ.... eon 11nıfa gireT ve kanaatimce bu kamuya ~lıyan 1ııtaııbul8portulıarm " ev e• oy-. _,,__ t-te ..__._ 
lerinln birinci aav#aama ... on tam- lnu4lv ..,, ' aon h&d~ t:em.. eden bir --ıfa cnrebilec.ek bir narti daha bu maçı kazanmalan daha kuvvetli J• T- • llUal eerl81 -.. - r-

bl·r ihtimaldtr. -yı· yazmıf. Aynen naklediyoruz: · Eter bunlara hemen oe- henüz dünyada yoktur. Yani. ,,~ 9 İlkkAnun a&'""'ızdaki bllmeoeyf vap ebll'---•- k __ .. ,_,_, ,.._, ... 

* üzerinden elektrik teıi ıec;erı di- ,,-·· ver ....... '"' .,,nuıı .... c_, .... Cum·· hurivet Halk Partisi dünya· 
Şeref stadmda oynanacak Sftley- d ıı..... h ı ed 1 d bl ı uı..ı ı:t tıı addetm .,, 

reklel'e ve bu direklerin yakinindekl 06
• ~ a 1 en er en r ne 8 " • ma > ekle gururlanalılllrai • nın yannkı" ıaivaei in'-=·-"'nda reh· maniye - Topkapı mtıaabakaaında ge ı.z. 11'~ 

1 
.____.._..... Mı..... -,, ..,... • 

• ı..,.ıara tırmanmavwnu;. yemezde ll&hil geçlıdl Boetan aokafı n ..,._. venıımeuen z .._._. .. ...,.... L - r':k i.Unı· de uz" erine alm•• bu-çen hafta Perayı yenen Stlleymlllll· _ _,, ,,. ylnlz uc n "T"' ..,. 

* Transformatörlerin bulunduğu bl Mükerrem Pekaoy; lklncm,ıı.;, Kadı- me · ÇUnkU öfrenm1' oluyonu • ı..nuyor. 0 - - evsafta bir partiye yelilerin galibiyetine muhakkak na- &&&&• Bu d -.. 11.1 ou 
zarile N.kınak icap eder. nalarm damlarına çıkmayınız, kapı- köy Yeldeğtrmeni Bay Rıza kızı Yıl· nuz. a bö,,_ bir kt.rcbr, detti rehber - Parti, mektep - parti de-

ll.-il o.an lannı açık gönıenlz de girmeyiniz. dız Ercan kazanmlfbr. aı~? :_ 1914 te, AftUpa haritııı.nda mekÇocd~-doihru olt ur. * Ponıden izolAtörlere taş atma- ua.wn aya a hazırlamak 
A"-~- .,.____ Birer kitap kazenanlar: Kocaeıt - iaimleri bulunnuyan büktmetJer lııu . . l k _Lt ı·· b"tün 
~ .-..,.-- yuuz. _.,__. ... lr". aç.an .. naeı te mc.a. ep. U9U. • ~--

Her sene AtatUrkUn Ankar&ya a- * Elektrik telleri bulunan yerlerde Karamürsel ilkokulundan 398 F. Kal 67:. Macaristan nud idare elu • dünyada kabul eclilDUfH, va ..... 
yak bastığı gUn yapılan Atatilrk ko- uçurtma uçurtmayınız, tep oynama- yon ve 89 Vasfi Ayhan, lzmirde TU- .L .1--ı sıy· aei -.hada memlekete nuyor? ._,_. 
f\18\1 dt1n de yurdun her 'tarafmda ymız. zUn kızı Nimet, Ş1fllde Çankaya a- 3 _Balkan Antantına 4laılııM hizmet yolunda tefkilitlandırmak 
yapılm1'br· Şehrimizde de ınektep - * Elektrik çarpan JUmııelere aakın partımanmda H. Untel, Samatyada bQk6m.etıerin l8mi ne?- m.ı için de tek parti u.lüadcn daha 
iller ve klüpler araamda yapılan bu dokunmayınız. Hemen btlyUklere ha- Üner Özken, Zilede Kutay Soydan, tabii bir §ey' oiar m•) Yeter ki 
k°"1flun mektepler aranndakine •- ber veriniz. Pendikte Ergtlt Kaymaa, H. Pafada c..,ı. bu parti, mektepler ıibi. hiçbir 
at 13 te ticaret mektebi önünde bat * Kopm~. yere düfm6' veya direk RAna Tarim... fark ıözetmeden ~· vatanclq. 
lanmış ve birinclllği Kabataş lisesi ten sarkan bir elektrik teline dokun- Hediyeler, lld gibi eeara ,_. ile 1 - Polonya, Çek<*o•aqa, Ytı • lara aıçak ol.un ve bütiin vatan-
takımı kaza.nm1'br· Klüpler arum- mayınız. adreelerlae &öndertleeekUr. ~vya, Finlandiya, ıııeıe.;ııııa. Le- d.,lara düfiind ükleriai serbestçe 
daki ko~Y\1 da fert itibarile kolej- * Fwıible (Eriyebilen) madeni pa.r tonya, Lltvanya... eöylcmek ba.k.luaı ve imkanını 
den Konatantln kazanJ?11', ta1mn iti- çalara. Interrupteur (cereyanı kes- 2 - Krallıktır. Fakat bU' aaibi Yereİn. 
barlle de Haydarpaf& birinci gelerek mtye mahllU8 Alet) veya elektrik hat llaltanat tarafmdan idare olunmak • Cünı1uuiyet Halk Partisi. ka· 
kupayı almıftır. tı ile irtibatı olan feYlere dokunma- tadır. pl8l bütün vatandaılara açık bir 

KARİ------------.. 
ymız. 3 - Türkiye, Yunanı.tan, Yupe- siyui ıqek..küldür. Memleket me· 
* ıcıektrik hatlarında gördUğUntız lavya ve Romanya Ceonuncuau, Al • seleleri ve maballi ihtiyaçlar üz.e-
lnzaları hemen santrala ve yahut man i91"all üserine pakttu aınlDut- riÖde çalıtrnak ve fikirlerini aöy-
bQyUklerden birine haber veriniz. br) lemek istiyen vatandqlar fırka 

~----MEKTUPLARI 
Cihangir Mahallesi lstanbulun Me
deni Semtlerinden Sayılmıyor mu? 

Ofbanprde oturan bir karllnl • 111119tur ki. lllçblr o&omobll ondu 
zlm. Senelerdenberl yollaruun ya • pçmlye ruı olmuyor. 
pııacatı hakkında evvelA vld, eon- Y~ yol olarak, 8rneeh'1 cad
ra llmlt. tlmcll de iade temenni De deelne pden 7oldan dönllp, yamn. 

geclndlflmlz ba stDeı mahalleden dald caddeyi tutanık 1! ncı1 Dk 
bir ttlrlU aynlunıyordam. Şlmdl mektebine mbt.eld olan lmmı llt
&rtık lsteeem de lmkAn yok. Ç8n- Uyar eylemek blm ... Fakat ma
kll belediyemlz, llamdoJaan, Jlatt& ,.nah. OD &hdmberf lıa cıaAldede 

bir ytlk arabuı bUe ~ de faallyet .... ladıtl l9ln artrk lııu 
hatt& sırtı ytıklD bir bamal bOe yol ela ııeyröılefere a.,.......,tır. 

kurtulup seyir edemlyecek kadar, Şimdi, lcabmcla çok claba böytlk 
blıtün yolları, kazdı. deldi, açtl ve ıı:abmetlenı de btluımunu bilen, 
çamurlu bıraktı. fakat bu eebelJI an.ıa.ı1mu dertten 

{)lhaogtre, Sıruelvlden. veya Par bir buçuk aydır maztaıip olaa ltlr 
makkapıclan, ne ytlrtlyerek ne ot. vatandaf aıfa&ı ile eorayonun: 
mobWe gelmek lmkbı ka1manut- ı - Clbangtrde bir yaapn oJu, 
tır. ÇUnkU her taraf blr buçuk ay- itfaiye Jıan«I yolcJan sldeeeldlrf 
danberl ku.ılmıt, çunorlanmıt ve 2 - Bir vefat oJ-. cenu.e ..,... 
çıkan topraklar yolun üzerine yı- ı..ı nereden ~ f 

tılmqtır. a - ~ yarın bir doktora ... 
Sn Terazisi aokafmdan ela gell- le Uattya.., ~ .. ~ lıangı doktor, llaqt 

nemez. Bu sokatm, Sıruelvl cad- vuıta De plecıektlr f 
dealnln -.atı ucuna varmazdan ev- Gazet-!ıdn lllltanlannda lııu rl
vel ikiye lnkıeam etUtt noktada, cama bir yer açmak Jatfanda bu -
ve Sıruehrl caddesine doğru ıt · hnunama dllerhn. 
den knnnda, yine bir ayclanberl ye-
ni kazıntı ve ~murlamalardan do- Clllanctr: Sofaner Sokak Ne. 
1afı öyle blr bataklık peyda ol - ()eter Oöreıa 

* Elektrik enstaluyonlarında vu- Faydalı Bıs '.uısler konırelerinde serbestçe kODUfUP 
kua gelen herhangi bir &rızayı tuni- münakap.larda bulunurlar. Bu 
re veya tadile kalkqnıaymıs... konUfUp anlqmalar bütün mae-

ATA 161LIBİ 

* Halkm dili Hakkın dilldJr 
* Tekerlek Janlmca yol g&ıteren 

çok olur. 
* Bir kötünün yedi mahalleye zaran 

Yafdır. 
* Hesabı temiz olanm yUsU ak olur. 
ı1< Fakirlik ayıp detil, t.nbelllk &-

yıpbr. 

* Çabuk parbyan çabuk etiner, 
* Ekmek çtJmmneylnce yutulmaz 
* Hile De U, gören mihnet ile can 

verir. 
* Çocuksuz kadın meyvaaız ataca 

benzer. 

- lıllaaflrUte pw1r mJ Mylef •• -~D- dJ.ye pptml, ........ 

Atı ve köpetla uıhlblnl hgJanlar.. 
dan birinciye bir mllrekkepll kalem. 
ikinciye bir ..... ~ ..... 1-10 birer 
kitap, 18-IO ldrer deftıer verllecekttr. 

Cevaplar aı llkönaa akf""'ma 
kadar JtinderllmeHdlr. 

çocn BUUUCUI 
........ 4 

Atam abır olar ma 

Tabii Barometreler 
Hayvanlar, havanın ~p deti.f

miyecettni; bizden daha iyi anlarlar. 
Jlller, bunlara dikkat ederaen1s, elz 
de, tıpkı bir barometre gibi havanın 
iyWt1ni veya tenaJıtmı anlıy&blllr

lliniz. Yatmur Y'&lacatı zaman: 
Ta'nlklar tozlar içinde yuvvl&ıur

lar; llırdek ve kaslar suya kotarlar, 
kan&Uarmı oırpa.rlar ve b&gmrlar 
koyunlar tasla ot yerler; kediler ya
lanırlar; kırlangıçlar alçaktan UÇat 
lar, örilmcekler aflannm ortasına 

bUztlltlrler. YağmUI' Yatarken çallf
mıya baflıyan bir örilmcek haft açıl 
maamın yakın oldutunu haber verir. 

- Yanam, neye .....ara prdln f 

- Baynmda ..... ~ 

leler üzerinde birlqmeyi intaç eL 
mek swetiyle milli birliiin, milü 
ıu"run derinliklerine kök atarak 
k.uvvetlenmeainde amil ohu. 

K.öJ ve Mahalle Koaareieri: 
Konırelerin birinc.i kademesi 

köy ve mahalle koııgrderidir. Bu 
koqreler Türk demokruieinia 
temel nüveaini tqk.il eder. Mem
leket idare.ine fikir ve reyleriyle 
faal bir surette iftirak etmek. iati
yen bütün vatandaılar kayıtlı bu· 
lundukları köy veya mahalle Par
ti ocaiının konsreaine iftirak 
ederler. Bu kongreler her aene 
toplanır. Sene içindeki çalıflllalan 
ve kongrede ileri sürdükleri fikir
leriyk köyleri veya mahalleleri 
iflerinde ve memleket meaelele
rinde hiçbir phai mülahazaya 
mU.tenit olmıyan feragatli alaka
ları görülen partililer bu konsre· 
!erde ocak idare heyetlerine aza 
ve kaza konırelerine delel'e seçi
lirler. 

Ocaklar ve Ocak ~: 
Ocaklar ve ocak konsreleri si

yasi ist.idatların meydana çıkma
auu ve inkipf etmesini temin eden 
ve bu ieticlatlan daha yükeek faL 
liyet ealıalanna tevcih ve eevke
den aiyaat ilk mekteplerdir. Kon
ıreler.İll köylerde bu aiyaai terbi· 

ye rolünü en verimli tekilde ya
pabilmeleri için köy kongrelerine 
Partinin yetiıkin münevver ele
manlarından müşahitler gönderi
lir. Bu mü§Ahitler köylü ihtiyaç
lannın .fi~ ife1de edılmesine, 
köylü dileklerinin tam ve derli 
toplu bir ıekilde tcabitinc, ehem
miyetlerine ve ilgilendirdiklcrı 
makamlara göre tasnif edilmesine 
yardım ederler. Müıahitleı ayni 
zamanda bu toplantı vesileaindcn 
ve müzakerelerin bazı meseleleri 
ortaya koymaaından istifade ede
rek köylüye aydınlatıcı ve öğreti
ci izahlarda b"lunurlar. Bu suret
le, müphitler de halkla temaa. 
halk dilini ve derdini anlamak ve 
halka balk diliyle bitap lflerinde 
daha ziyade yetifmiş olurlar. 

Nahiye, Kaza, Viliyet Koasre)eri: 

Ocak kongrelerinde aeçilen de. 
Jegel.er nahiye kongrelerini. nahi
ye kongrelerinde seçilen delege· 
ler, kaza kongrelerini teşkil eder
ler. Nahiye ve kaza kongreleri de 
her aene toplanır. Vilayet kongre. 
leri iki senede bir toplanır. f.ier 
o sene vilayet kongresi toplanmı. 
yac:akaa kaz.a kongrelerine kadar 
gelen dilekler kaza konıresinde 
tetkik olunarak elenir ve bu ~on
grede ileri sürülen dilekler de ae
lenlere ilave edilerek Parti Umu
mi Katipliiine verilir. Eğer o se· 
ne vilayet kongreei toplanacaksa 
kaza kongreleri dilekleri vilay~t 
kongresinde de tekemmül ettik
ten sonra umumi ki.tipliğe gönde
rilir. 

Oeak kongreleri daha ziyade 
mahalli meseleleri mevzu olarak 
alırlar. Nahiye, kaza ve vilayet 
kongrelerinde i.e, tedrici surette 
geniıliyen bir sümulle, memleket 
meseleleri i§tigal mevzuları arası
na girer. 

Bi,tlk Kmab71 
Parti kongrelerinin en büyüğü 

dört senede bir toplanan Büyük 
Kurultaydır. Dört aene zarfında 
toplanan türlü kongrelerde teba
rüz eden ve Üzerlerinde ısrar ve 
ehemmiyetle durulan ana dilek
ler, tümullü memleket me.eleleri, 
Parti Programını ve Nizamname. 
eini ilgilendiren işler Büyük Ku
rultayın iftigal mevzulannı te,kıl 
eder. Büyük Kurultay, mü<ideti 
bitmekte olan Büyük Millet Mec
liainin son devresinin son ayların
da toplanır ve bu suretle yeni 
meclisi terk.ip edecek mebuelann 
aeçilmeeine ve yeni meclisin ça
}lfl1la mevzularına bir hazırlık tef. 
k.il eder. 

Parti Umumi Katipliğine gön
derilen dileklerden mevcut mev
zuat dahilinde tatbiki mümkün 
olanlar Parti tarafından ilgili ma· 
kamlara, kanun mevzuu olanlar 
da Büyük Millet Meclisine verl
lir. Kon,grelerde ve Kurultayda 
idare erkanı da hazır bulunarak 
hem kendileri tenevvür eder, hem 
de toplanblan hük6met icraab 
hakkında tenvir ederler. 

Bütün kotll'feler ve Kurultay 
Türk.iyede Halk Parti ve hük&net 
birliiinin bir ifadeeidir. Parti Mlk 
Üe hüldlınet araaındaki birliğin ir. 
tiba "'Gekam.D1aun. -.kil ecir. 
Parti. balkın ırözü ve ağzı; hük'1-
l'Mlt de nu.fı ve lidir T"'arlti;,.e 
Büyük Millet Meclisi ise bu aiya
el vücudün dimaimı tqkil eder. 
Memleketin her tarafına yayılan 
Parti ve hiiıkQmet ıebekcai milli 
bünyenin ve Türk inkılabının tam 
bir i.henk içinde inkifafıru temm 
eder. 

Vilayet Bit~e Yap.ı.a 
Mün•k•'el• 

İetanbul, Bolu, Trabzon. Ço
nım ve Çankın vilayetlerinin 
1940 bütçelerinde yapılan müna. 
kaleler ile munzam tabeiaatlar 
hakkındaki kararname yük.ek 
htııdikı ikbraı .:ım'"' .- iaıba •-i 
llyetlere teblii edilmi§tir. 



ken 
Kırk 
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·ıngiliz Adalan~--' 

Açll01 Mahkum 
EdUebilir m1 ? 

)'.azan : 
Hüsamettin OLSEL 
E6kl Bahriye M:Usteşarı 

İngiltere kısa bir harbi, Alman. 
ya iıe uzun ıürecek olan bir mü
cadeleyi muzafferiyete ula,tıraı..nk 
bir vaziyette deiildir. Buna mü
easir olan (factor) ları sathi old· Büyük Britanya adalannın hariçle münakaleaini temin eden ıemiler 
rak değil, biraz daha deri ılere 
giderek tetkik etmek doğru olur. 

Harbi kazanmak için müeaıir 
olan iki amil vardır. Gıda ve har:'> 
malzemesi. Gıda maddesi olmaz
sa İngiltere yaııyamnz. Harp lf'· 
vazımı bulunmazsa lngiltere Al. 
man askui makinesinın a1tınd .. 
ezilir. 

İngiltere adaları küçük ve ve
rimsizdir. Bu adalar üzerinde ke· 
sıf bır halk kütlesi yasamaktadır. 
Jngiıtcre gıda ile ham maddcl-::rin 
hemen yl.zde atmışını deniz aşın 
ülkelerden getirmek ıstırarında. 

dır. 
Hitlerin söylediği gibi İngilte· 

re kafi derecede ithalat yapama· 
dığı takdirde açlıktan ya teslim 
olmak veya ölmek ııklarından bi. 
rini tercih edecektir. 

Bunun ıç.n lngiliz donanmasını 
imhay;ı muvaffak olamıyan Al· 
manya, Jngiltereyi sulha icbar et· 
mek için bütün bava ve denizaltı 
gemilerini lngiliz ticaret ııemileri 
üzerine tevcih ve teksif elli. 

Bu hareketin bugüne kadar ver· 
d:ği netice nedir} Tekmil hava 
ve denizaltı taarruzlarına rağmen 
her gün lnıiliz. filosunun himaye 
ve muhafazası altında sevkedilen 
otuz, kırk gemilik bir ticaret filo· 
su muntazam ıurette İngiltere li· 
manlanna gelmekte ve bu ıuret· 
le her hafta takriben bir milyon 
tona yakın gıda ve ham madde ile 
malzemei harbiye çıkarılmaktadır. 

Çıkan tetrinievvel ayında itha· 
lat miktarı, geçen senenin te§rİnİ· 
evvelindeki ithalat miktarından 
(23) milyon Jngiliz liruı kadar 
fazladır ve ayni J.Y zarfında gcti· 
rilen harp mab.emeıinden kaybe· 
dilen hemen yok gibidir. Şimdi
ye kadar Almanyanın hatırı sayı· 
lır derecede İngiliz gemilerini ba· 
tırdığı ~phesizdir. Bu gemiler, 
tabii lngiltereye ithalat yapan kıy· 
metli unsurlardır. Fransanın çök· 

diyen akıp gelmekte olan ham ni tatbika imkan bulamaz. 
maddeler ve harp malzemesi pek Şimdiye kadar İngiliz tayyare· 
çoktur. leri ile Alman tayyareleri zayiatı 

lngilterenin diğer müttefikleri mukayese edilirse İngilterenin bir 
ne de bol bol yardım etmek vazi- tayyarecisine mukabil Almanya
yetine de yüksclmif olması lngil- nın on dört tayyareci ve bir tay
tereye gelmekte olan malzemenin ya resine mukabil de ( 3) tayyare 
çokluğuna en İyi bir delildir. kaybetmiıt olduklarını görürüz. 

Her §Cye rnğmen İngiltere ta- Zaten Almanların da bu cihet-
bii harpten evvelki refah İçinde ten faydalı netice elde ettiklerine 
olamaz ve fngiliz halkı bazı husus. kani bulunmadıkları, Alman tay
larda fedakarlığa katlanmak ıztı· yarelerinin İngiliz halkının moral 
rarındadır. Bu ıztırar lngilterenin bakımından mağlup edilmesi için 
gıda bakımından hayati mevcu- bombalarını sivil halka tevcih et· 
diyetinin uzun müddet için mühi;n melerinden anlatılmaktadır. 
surette idame etmiş olacaktır. Bu tarzı hareketin lngilizlerin 

Binaenaleyh Hitlerin İngiltere moralini. aksine olarak, intikam 
me\ cudiyetine nihayet vermek hissi le beslemekte ve kuvvetlen· 
içın lngilterenin eltonomik ve dirmekte olduğuna emin olmak 
endüstriyel cephesine yaptığı hü· icap eder. 
cum beklediği semereyi verme· Görülüyor ki İngiliz halkını aç 
miotir ve veremez de. ve cephanesiz bırakarak İngiliz 

Hiılerin bundan evvel muaz- hükumetini diz çöktürmek ve İn
zam bir kuvvetle yaptığı hava giliz adalarına bu y_oldan varmak 
hücumları, lngiliz hava kuvvetle- da kabil olamıyacaktır. 
rinin tiddetli tazyikı karşısında Bu hususta Almanyanın yeni. 
tamamile akim kalmış ve perip.n den yapacağı y;ni teşebbüsler 
olmuftur. Almanya, İnııilterenin neticesiz kaldığı takdirde Alman. 
hava kuvvetlerini imha etmedikçe 1 yanın askeri kuvveti ve şöhreti de 
hayalinde beslediği emeli, fngil· nakisedar olacaktır. Askeri mu· 
tereyi ekonomi ve sanayi cephe- ı vaffakıyetaizliği siyaıi sukutun ta• 
)erinden tamamile yıkmak fikri· kip edeceği iıe bir emri tabiidir. 

Telepati Hadiseleri 

Yevmi Hayatımız 
Harikalarla Doludur --

Sizin de Belki Biraz Evvel Hatırınıza 
Gelen Bir Dostunuzdan s;raz 

Sonra Bir Mektup Aldığmız o:muştur. 
mesi de Almırnlara Fransanın ıi· Bazıııı, uzun müddettenberi da, sebeplerini bilmedikleri, anw 
mal ve garp sahillerinden istifade görmediğiniz bir dostunuz bir- 1 lıyamadıkları telepati hidiıele
ederek hava kuvvetlerine ,;c den~ denbire hatırınıza gelir. Az son- rine inanmak iıtemezler. 
altı gemilerine daha yakın yuva· ra, poıta nıüvez:z:ii ondan bir Ben iae bunu doiru bulmuyo· 
!ardan daha ıidetli taarruzlar yap. mektup getirir ve yahut, başka rum. Bunlar teaadüf değildir. Bi
tırmak fırsatını da kazandırmııtır. bir dostunuz gelir, ondan bahse- rer telepati hidiıesidtr. 

Buna mukabil İngiltere, Alman. der. Profesör Riıter, meıhur ctele· 
yanın istila ettiği devletlere men· Teıadüf mü? Yoksa bir tele· pati hadiseleri• adlı eserinde, bi· 
sup ticaret filolarını kullanmak pati ~adisesi mi}·· .. ribirinden meraklı birçok hadise
mevkiindedir. Bu tonaj miktarı lhtımal, hayatınızda bu gıbı ler naklediyor. insan, bunları oku
lngilterenin kaybettiii ticaret fi. hadiseler çok olmuştur. 1 dukça hayretten kendini alamı· 
loıunun tonaj miktarından pek 'ı Ben, bu hususta size bir fikir yor. 
çok fazladır. Ayni zamanda lng;. ve~ebilmek için i~i. ~aka anl~ta- Doktor Rine, 90 bin tecrübe 
liz tersanelerinin de mürettep bir cagım. Bunların ıkısı de .dogru· yaptığını söylüyor. Bu tecrübe
program üzerine batan gemileri- dur. V c itimad~ şay~~ k~m.seler !erinin neticesini de cLiberte:. 
nin yerine konmak üzere ticaret tarafından tabkık ettı:ılmıştır. risalesinde neşrediyor. Bu tecrÜ· 
gemileri yapmakta olduğunu ila· I Gen~ bir kadın, pıya?osun~n beler, üç sene devam etmiı, ve 
ve etmek icap eder. 1 taburesıne oturmuf. Vakıt geçır- yüzde 75 i muvaffakıyetle neti-

İna-iliz ticaret filolarına zarar m_ek içi~ ha~~ .. par~alar çalıy~r. celenmiş. 
veren Alman vesaitinin taarruzla-

1 

Bıdr~enbı5r_e bbub~u~b~ır .. 511~.ıntı l hıs- Doktor Rinenin tecrübeleri 
rına karıı icap eden tedbirleri al- se ıyor. _ e e '.nı ır tur u an ıya- pek sadedir. Herkes yapabilir. 
mak üzere lnailiz fen adamlarının mıy~r, aglamıya b~şlıyo~. 
bot durmadıklarını kabul etmek _ 1Bdıra_z sondra, akynı dakıkba.da ve Bir toplantıda bulunanlardan 

- - t birinin iÖzleri siyah bir mendil 
lazımdır. Miknatisi {mayn) )arın aıı ab'lıgkı sıra a, ~cas~n~n ırt 0h~- ile bağlanır. Herkes ıusar. lçle-
tehlikeaine karşı derhal tedbir bu- mo 1 azasına uııra ıgını, e ı- d b h I b 
lan kafalar tabiidir ki bunlara kar- keli bir surette yaralandığını ha- rin en irisi, zi nen göz eri ağ-

b 1 lı olan adama şu emri verir: 
fi başka çareler de aramaktadır. er a ıyor. ·ı . b" k d ._ - Kalkınız, piyanonun üze-

1 d l Kontrol edı mıı ır va a ana: 
Deniz aıırı memleket er en n· U • h t b' k d rindeki küçük vazoyu alınız, ba-

~ d mumı arp e ır genç a ın, 
giltereye ithalat akını evam et· h b h k d k lk ca e na getiriniz. 

ı . . b er sa a uy u an a ın , c p-
mekle beraber n~ılt~renın arp· hede bulunan kocasının fotogra- Gözleri bağlı ola!l adam has· 
ten evvel stok. ~dıl~~ ~uazzam fını öpmeyi adet etmişti. &as ise bu emre itaat eder, kalkar, 
gıda maddelerını gozonunde bu- ' B. b b d 1 l piyanoya kadar gider, vazoyu 
lundurmak lazımdır. b' ~ ~ a·1 uyan_ ı, dan ar lm~z alır, getirir. 

İngiliz ricalinin muhtelif zaman- ır . 1~rku ı e yatfagın anf ır aldı, , Bu tecrübenin muvaffakıyetle 
1 d h ı "f ·ı 1 ·ı ·· 1 aevgı ı ocasının otogra ını a ı, . . . . • .. ar a mu te ı vesı e er ı e soy e· • b l d h netıcelenmeıı ıçın en afagı uç 
dikleri nutuklarda lngiltereye gı· ı a.gla:nıya af a ı. ~ sırada em· ı dakika ıükut etmek ve bu müd-
d dd 1 · k k b' ııresı yanına geldı. Hıçkırıklar . . . . 

ama e erı taııyaca le ır ge. _ .J •• 1 .. l .. ·u· det ıçınde yalnız verılen emri dü-
mi bulunmadıiı ıurette İnııiliz arası~a soy enen ıu soz erı ışı ı: şünmek l&.zmıdır. 
adalarında sakin balkı bir sene - Jan batından yaralandı! 
besliyebilecek gıda maddesi oldu- Bak, fotografta kan izleri var ... 
ğu zikredilmiıtir. Hakikaten fotografın üzerinde 

İngiltere iaıe nazarının yakın· kırmızı lekeler vardı. Fakat bu, p ıJana KIJlla 
larda söylediğine göre, İngiltere- genç kadının dudaklarındaki bo- UCaN 1 
de harpten evvel iddihar edilmit yanın izlerinden başka bir şey PQH Tok · 
stoklarına henüz el bile sürülme- değildi. Bir gece evvel Öperken İzmit (Vatan) - Bu ııene lzmlt-
miıtir. kalmıştı. te pancar mahsuttl çok bereketli ve 

Harp malzemesi yetiıtirmek - Dudaklarının boyası bu randrmanlı bir '41kilde latlhsal edll-

IZMITTE 

Hadiselerin 
Peşinde 

Agnı Sebepler ve 
Agnı Neticeler . .......... __ • • • 

Otomobillerde 

1 ~~~~?!!~~~!.~ ... 
iki Bin Sene Evvel Roma' da Ne Olmuşsa Bugün 
Aynıyle Arnavutlukta, Manş Kenarında Tekrarlanıyor 

l ıu olmanın zorluğu• serlevhasile bir 
şoförün otomobillerde unutulm°' eş· 

l ya hakkındaki sözleri vardı. Bu me
l sele hakkında salAhlyetll makamın 

dUuUnceslni sorduk. Bize şunları söy 
ledıler: 

- Kaybolmuş eşyanın mutıakıı 

altıncı fUbeye teslim edllmesine IU • 

Miladdan önce (55) yılı baş· 
!arken, imparatorluğu müştereken 
idare eden {Üçler) den ikisi Ro· 
ma kapılarından dı§&rı çıkıyor, 
Romalıların alkııları, muvaffaka· 
yet dua ve dileklerile uğurlanıyor. 
du. 

Bunlardan biri tark, diğeri garp 
istikametinde yol almıya baıttadı. 

Ztı"'ı yok. Her şoför bunları en ya- Şark yolunu tutan yolcu, (Bren· 
km karakola tevdi edebilir. Zaten dizi) den Arnavutluk sahilinde 
altıncı şubeye çıkmak için altı kat 
merdiven trrmanmıya IUzum yok -
tur. Asansör vardır. Efyanm muka
bilinde makbuz vermenin usulen ol· 
madrğı söyleniyor. Y&n11'tır, mak • 
buz verilir. Bulunmu, etyanın 90för
ler Cemiyetine tcısllmlne mahal yok
tur. Cemiyetin sanata ait muayyen 
vazifeleri vardır ki, bulunmu• etya 
ile uğrqmak gibi ifler bunların ha· 
rlcindedlr.> 

FUzuJi G1yret~eşlik 
Birkaç giln evvel, cazetemizde çı· 

kan bir •ehlr reportajmm bqlığı 

dolayısile Son Telgraf gazeteelnde 
Ahmet Rau!, seyyar esnaftan birf· 
ne .. ulan, siz Amerikada dünyaya 
gelmeli imişsiniz, milyoner olurdu -
nuz• sözUnU hafifçe jurnal ederek 
diyor ki: 

..Yahu, ayıptır, kendinize gelin.» 
Biz gazetecilerin üstatlarından 

- fakat hakiki üstatlarından - Ah -

(Draç) a çıkaracağı ordusile (E
pir) i, Makedonyayı, Trakyayı, 
İstanbulu ve Anadoluyu geçerek 
Suriyeye inecek, ve oradan Büyük 
İskenderin izi üzerinden yürüye· 
rek, efsanevi hazineler diyarı sa· 
yılan İranı istila eyliyecekti. Gar· 
be giden diier yolcu da daha ev· 
vel fethettiği (Galya - ıimdiki 
Fransa) kıtasının henüz işgal edil
memif o lan mıntakalarını da ele 
geçirdikten sonra (Mant) kanalı· 
nı athyarak Britanyayı zaptede
cekti. Bu adada da kıymetli ma
denler bulunduiu aöyleniyordu. 

İki yolcu, Romanın en mümtaz, 
en tanlı iki generali idi. Onların 
geçmifteki harikalı zaferleri, bu 
yeni seferlerinde de muvaffak ola. 
caklarının çok ıailam bir temina
tı idi. Şu halde ya.kın bir gelecek
te, garptan, ,arktan Romaya ye· 
niden ha.dsiz heaapsız altınlar, 
sair kıymetli madenler, esirler, 

met Rasim merhum, !ıkralarlle bU· oluklardan botanır gibi akacaktı. 
tun okuyucu smıfiarı arasında geniş Bangerlerin kasaları dolacak, da
Vf! haklı bir şöhret temin etmişti. hili harpler yüzünden zaruret ve 

Merhum, Kadıköy vapurunun alt sefalete dütcn halk da tekrar zevk 
kamarasında geçen bir vakayı erteııi ve acfahate dalmak imkanını elde 
günkU fıkrasında hUIA.aaten şöyle hl- eylemiş bulunacaktı. 
kAye etmi1Jti: Generaller de heyecanlı bir se. 

Alt kamarada merhumun yanma vinç içindeydiler; Britanyayı ve 
düşen ve kendisini tammıyan iki kişi İranı iıtila eylemenin, acrvet, ıöb. 
üstadın o gilnkU fıkrasını birlikte ret, kudretlerini ve halkın hakla
gözden geçirdikten sonra bunlardan rındaki hayranlıiını ve bağlılıiını 
biri ötekine: 

arttıracağını dütünüyorlar, bu sa· - Vay köpek Rasim vay, ne sil· 
yede rakiplerini yok ederek im· zel yazıyor, demiş. '- . 
paratorluğa tek baılarına haAım Merhum Ustat, bu .. vay köpek Pa-
ve sahip olacaklarını umuyor• sim vay• sözUnUn söyleniş tar 1ına 

göre kendisl için en takdlrkAr b!r )ardı. d • 
cBravo> dan daha kıymetli old..ığuı;u . Bu generaller~~n .garba ogru 
memuriyetle ve açıkça fıkrasındıı. gıden {Sezar), dıaerı) (Gra1Sus) 
t ba tiz tt . · t ' j idi. (Sezar) ı (Britanya) nın fet. 
e r e ırmı.ş ı. h 'k d b. b 

B d k. ı d k 11 1 hine sevk ve ta rı e en ır aı· ura a ı cu an> ın & u anı ışı . . ·1· 
tarzına göre bir tezyif değtl, bh· tak ka sebep daha vardı: X enı. ıstı a· 
dir hlııııinln samimi bir ifadesi oldu· nın ve zorla kabul ettırılmış olan 
tunu Ahmet Rau! hiç ,uphttılz an- sulhun {Galya da doğurduğu za· 
ıamışlardır. I ruret ve müzayekanın tamamile 

. olmasa da kısmen olıun ortadan 
o halde, bu gayretke,litfn hl ~me- k d l d"' ·· · B k t 

ti?... 1 aı ırı ması uıuncesı... u ı a-
Bunu da, Ahmet Rau! bl7.den ty1 da aıırlarda_n~eri harp bi! itiyat 

bilir. haline gelmıtti. Pok çok kımseıer 

Rusyanın Pamuk 
ihracatı 

Bugün dUnyada en ziyade aranan 
ham maddelerden biri pamuktur. 
DUnyanın pamuk mahsulüne lngtlte· 
re tarafı hfıkimdlr. 1939 da Amerika 
da yetişen 12 milyon, Hindlstanın 

dört buçuk milyon, Mısırın lkl mil
yona yakın. Brezilyanın, 2 mllyon 
balya pamuğundan denlZlere hlklml
yetı sayesinde o taraf istifade edebi· 
lir. Sovyet Rusyada ayni senede 
3,700,000 balya pamuk yetiıpnlftlr. 

Fakat Rusya bunlardan merkezi Av
rupayı iatifade ettirmek istese bile 
kendi ihtiyacını ve nakliye zorluk· 
!arı ihracata mdnidir. 1938 de Rus
ya ancak 18,000 ton pamuk ihraç et-
mlştir. 

Tayyarelerin Bir 
Numaralı Düşmanı 
~ aylannda tayyarelerin en bU

yUk dUIJın&nl fırtınadan da ziyade 
buz tutma tehlikesidir. Tayyare kar 
dan korkmaz, takat bir nevi bulut 
vardır ki. ondan korkar. Tayyare bu 
bulutun içine dU"1'9e her tarafı ıs

lanır ve bu rutubet yUksek irtifalar
da derhal buza döner .. Bu buzdan 
ağırlık artar ve mUva.ene bozulur. 
Tayyare berbat bir buluta dUşmUş
ııe bazan kazaya bile utı-ıyabllir. Bu 
nevi bulutlardan kaçmak tayyareci 
tçln pek mUhlm bir llJtir. GUndUzUn 
buna u, çok dikkat eder. Fakat ge
celeyin g!Szti baf1ı gitmlye mecbur
dur. 

bu harpler yüzünden geçimlerini 
temin ediyor, bu harpler sayesin· 
de kudret, şeref ve itibar kazanı· 
yordu. (Roma ıulbu) onların 
içtimai kıymet ve ehemmiyetleri. 
nin ve geçimlerinin bu en mühim 
amilini birdenbire ortadan kal
dırmıttı. Bu sebeple bu adamların 
hoınutsuzluk ve karışıklık unsu· 
ru olacakları ıüphesizdi. 

Bu noktayı iyice kavnyan (Se· 
zar) işsiz kalan askerlerden mü
him miktarını kendi ordusuna yar. 
dımcı o larak kullanmıya başladı. 
Hatta Gollülerin askeri gururları. 
nı ok,amııt olmak makıadile sırf 
onlardan mürekkep olan (Legion 
de !' Aluette) kıtalarını teıkil etti. 
Bu icraatı ile guya gollüleri de cİ· 
han fatihlerile müsavi haklara ma· 
lik olarak ordusuna katmıı bulu· 
nuyordu. Halbuki hakiki maksa· 
dı onları da Bri.tanya seferine iş· 
tirak ettirmekti. Bu ıuretle hem 
gollülere; dövüş arzularını yerine 
getirmiye uygun yeni bir faaliyet 
sahası göstermiş bulunacak, hem 
de arkasında, tehlikeli olabilecek 
bir kuVTet bırakmamış olacaktı. 

Grasa\ü'un hayali - Graçiani, ben yolıı biliyorum aana göaterirlda 

1 zar) ın gollüleri beraber pdlf" 
Yazan: C9mal Bard.ıkcı düğü gibi o da bugünün FranSJS• 

Eskl Konya Valisi 
larını {Britanya) maceruınd• 
kendisile işbirliği yapmıya kandır. 
mak fikrine kapıldı. Evvel& (Se• 

sında imha eylemek niyetinde bu- zar) devrinin Ariatokratlannclaa 
ıunduğunu söyııyerek arkadaşıarı- farklı olmıyan bugünün (Lavali) 
nı hareketten alıkoymaya çatışı- ile konuşmıya ba§ladı. Bundall 
yordu. bir fayda çıkaramayınca, bpkı _. 

Bu zorluklar Sezan tereddüde, ki milli parti gibi halk kütlelerin• 
kararsızıığa düşi.ırdü. Brıtanya dayanan Mareşal Petenle müd• 
teşebbusunden vazgeçmenın akıl. kerelere girişti. Sezann gollüler• 
ilca b. h k t - d "' .. den bir lejyon teşkil etmesine mu-

ır are e oıacagını uşun- k b'l N 1 wı L !l. 
miy b d F k t ..., d b a ı npo yonun og unun a.emı..· e aııa ı. a a noma a u l . . p · ·· d d' 
· f A ·dd 1 ·1 · d erını arıse gon er ı. 
ıa ııa §ı ete ı tızam e ıııyor, ne. I A b 'h k il · .. _..ıü• 
t . · b J b ca a cı ana arıı en .uru 
ıcesı aa ırsızlık a eklenıyordu. ı w • • 'dd' ld s.ı 

H d k ·1 1 gu ı ıasının ve mensup o U•-
azırlıkıar a ço ı erıemıştı .•. 1 •11 d d w • • 'tl : .. _ 

B b 1.. d mı ette uyan ır ıgı umı er-
u se epıerıe .Jezar, or usuna ve l h I ı · ı ·b 1 -'" 
jl .. · h . tat ı uya.arın mag u u o arP. 

go u reısıere areket emrını ver· ı k l · . ·1 b ' d. ek 
d. Ad · d .. · as er erını gemı ere ın ıree 

ı. ı geçen reıa yoı a su varı· . ? F l · ürükle-
lerile birlikte kaçtı. Bu kaçııtın m~ ransız fafrıkpefıl sbı~al • ı. 

1
•1 • b " · b l mıye muva a o a ı ecea. m 

unıumı ır ısyana se ep o masın· B 11" d - · ı 
dan korkan :::>ezar, süvari kuvvet. esı egı .. . 1 d ( rih ı..-. 
1 · · f" · b d on zaman ar a ta tea.-
erını ırarının takı ıne yolla ı. .. d 'b . ) "dd. d irU 
Yakalanacağını anııyan -gollü ın- brurl en ı ,nrebttırlk' ıh kıal sıdnı Fo ı.at 
t'h t · Ü • · b hA d u mıyanıar e ı a ı ır. aa. 
ı ar e tı. •ger reısler u a ıse- h kk k k' b l 'lff 

Jen korkarak sefere devama mec- şurası mu a a . ı. . aı ~ngıcı . . 
bur oldu la H ı (... ) t • sonu olmıyan hır daırenın muhıtı r. ası ı, .Jezar em .. . d d d ·· ··mb'e 
muz sonunda Britanyaya ayak uzerın e urm~ an yu~ 
bastı. Sahilde bi k" ·· ba k • mecbur bulunan ınsanlık; bır dr 

r opru şı u f ••. b ' k t le tek• 
rarak içenlere daldı. Fakat ( Ge- a gc~tıgı ır no taya e rar 
riila) barbıne başııyan (Breton)- rar ugrnmak zorunda kalıyor! .. #" 

lar az zamanda denizle muvasa
lasını kestiler. Sezar, ormanlar ve 
bataklıklar içinde ordusile birlıkte 
mahvolmak tehlikesine düştü. 
Gollü reisierden birisinin delaleti. 

T rsusda Kurb~n 
B dell:ri 

Tarsus (Vatan) - Halk, kur 
le çarçabuk sulh yaptı ve hareke· T ı. ban bedellerini seve seve ür11o 
tinden iki buçuk ay sonra eli boş H K t b••'-

1 k G 1 .. .. ava urumuna ya ırmıya ..,.-
o ara a yaya dondu 1 1 d T b .. t ·1ct da· 

B k 1 d 
'. . . mış ar ır. e errua mı an 

u va ıa ar an tam akı bın se- b · d 'd b "' ··k b " lcA- ı. •• (s ) . a ıım ı en uyu ır ye una 119 

nb~ ds?.nra, e~.ar ' k(Gra.sdsus) gı· liğ olmuı ve bugünkü yekunUll 
ı unyayı muştere en ı are et- d b b' k · ı· rt d ı.uv 

k k d .1 'k. d 'k .. a a ır aç mıs ı a maıı a • • 
me ma sa ı e ı ı ı tator mey- 1 1 b l 
d kt B 1 d b

. . S . vet e memu u unmuıtur. 
ana çı ı. un ar an ırı, urıye- _ --o----

ye ulaşmak arzusile yola koyuldu. .<artaı· da Ko" ,'l'I Ur SıK' ıntısı 
Fakat daha ilk merhalede, Epir ı ıı 
dailarile Mısır çöllerinde müda
faa kayalarına çarptı. (Aksi dar
be) nin tesirile gerilere atıldı, 

Diğeri Britanya adasını hedef 
tutarak Cermanyadan kalktı. Ro. 
malıların Galyası olan bugünkü 
Fransayı, Belçikayı işgal etti. Fa
kat (Sezar) gibi o da (Manş) kı· 
yılarında durakladı. İhtimal, (Se-

Doktor Diyor ki : 

Kartal kazasının Şeyhli, Kurt. 
Kurtdoğmuş ve Emirli köylerin• 
den, havanın bozukluğu sebebilc 
son günlerde kömür gelmemek• 
tedir. 

Kartal halkı kışın bütün ıidde. 
tile hükümf erma olduğu bugÜn• 
!erde cidden müşkül bir mevkid• 
kalmışlardır! 

Vücut Denilen Makine 
Elr Ballım Davası 

- 8 - 1 pencerelerden gelecek, ..... cere • 
Muhlttmlzl kaplıynn, her dakika yanları ortasında duruna ~ 

akciğerlerimize glrlp çıkarak beden \"e hast.a olmak tehllkeıtlne dltfd• 
hücrelerinin en kıymetli bir arıda un- l<"akat bazı insanlar, biç te terU d.
ııuru olan \"e (Oksijen) dediğimiz ğll iken, ııadece bir pencenıala hiçbir 

cevherin membaını teşkil eden hava, ha\·a cereyanı tevllt etıııl1'ecek ,e • 
vücut makinesinin dllzglin işleme • kUde, açık kalmasından bile ~ 
alnde bUyUk bir rol sahibidir. c.ak derecede slnlrlldlrler. Ba llal. ol· 

Tayyarenin sathını JBrtmak gibi 
suretlerle buzu, eritmek çaresi dU -
,nnuımuş, fakat tatbikine lmkAn bu 
lunmamıştır. Methur tayy&recllerin 
fikrine göre bu buz meeeleııine çare 
bulunursa tayyare dUnyanın en em • 
niyetli nakil vasıtası haline gelebl· 
lecekttr. 

Bu tarihte (,Galya) da iki par
ti vardı: Aristokratlar ve halk 
kütlelerine dayanan milliciler ... 
(Sezar) baılangıçta Aristokratlar
la itbirliği yaptı. Bunlardan bir 
fayda çıkmıyacağını anlayınca 
milli partiye döndü. Uzun, fakat 
neticesiz müzakerelere girifti. Ni
hayet kış geldi. Seferi aelecek ba
hara bırakmak zarureti hasıl oldu, 
Yeni bir tip gemi icat etti, Bütün 
kış bu tip aemiler yapılmuı em
rini vererek İtalyaya döndü. Bunu, bu seri yazılanmızdan biri· duldarı yere temiz havama &1rme • 

llnde etraflıca izah etmiştik. Bugün Rlne mAnJ olması balmnmdaa, ..,... 
de hava eereyanlanrun vücut üze • kendllerinl hem de kendllerlle ber9-
rlndekl tesirlerini göz;den g1J1:lrmek her oturmak mechurlyeUnde .... 
istiyoruz;. ' ları zarara soknbllir. Vaparlarcl9. 

hususunda lngiliz fabrikalarının kardeşi Amma asabisin, her §ey- mlştlr. Buna rafmen şeker firketi 
faaliyetinin muza.af bir vaziyete den bir mana çıkarıyor · kendini pancarın kilosunu 40 paradan mUba 
getirilmiş olduğu müteaddit nu· üzüyor, harap ediyorsun. Asabın yaa etmiştir. Halbuki EBklfehir ve ============== 
tuldarda sarih bir surette anlaşıl· bozulmuş senin... ha valisi pancarları 50 paradan hesap T818kklr 

(54 M. E. 3) yılının ilk aylarında 
her iki serdar yeniden harekete 
geçtiler. Suriyeden prka doiru 
yürüyüşe baılıyan {Granuı) (Fı. 
rat) nehrini geçtikten sonra çölde 
İran süvarileri tarafından çevril
di. Ordusunun dörtte üçü kılıçtan 
geçirildi. Kendisinin ölümü, diri
mi hakkında hiçbir haber alına· 
madı. (Sezar) da Galyaya dö
nünce hayal sukutuna uiramıftı. 
Milli parti reiıılerile altı ay evvel 
baılamış olan müzakereler bir 
türlü neticelenemiyordu ••• Sarfe
dilen bütün gayretlere raimen bu 
mıntakada sükun ve emniyet ku
rulamamıştı. Aristokratlar da mil
li parti reisleri de Britanya sefe
rine iştirak etmek ~emiyorlardı. 
Bu reislerden (Dumnoriks), {Se
zar) ın kendilerini bu sefer cana· 

Bazı lnaanlar, ba\·a cereyanların • tram\"aylarda, trenlerde cere,aaa 
dan ~ok korkarlar. Bu cereyana kar maruz kalmak ve Uşlbnek korkaıAl-
171 durmaktıın!la san sıln kapalı yer- nu • Temiz hM·a almak lhtlyaellll 
lerde oturmayı terclh ederler. Bura- bile unutacak kadar - sözlerlnde 
da biraz ltrat vardır. Şurasını hlc bliyiitmüt olan bu slnlrll IP•alad 
blr zaman unutmamak IAzımdır ki: her 7.nman tesadilf ederiz. LAkla ... 
Kapalı meııkenlertn kullanılm117 ve klkatte sat ha\·a, cereyan tevllt e
klrlenml'!' ha\·aııı, '\1l<'nt için, Meta dcrek 'UcndUmliz;U litlltmecllkçe. ..
bir zehirdir. Böyle yerlerde, uzun rarh olmak şöyle dursun, bllAlds vD
mUddet, kapalı hayat geçirenler, cut icln en kıymetli bir hayat elmlrl 
tenettU" l'!'lnln IAyıklle yapılamama~ halindedir. l\lerak \"e evhama daya
amdan ,.e kanlannm iyi temlzlene - nan bu knbll yersiz dtt,Dncelerle VO
memeelnden dolayı, ldet.a tedrici bir f'udU saf ha\·a gibi kıymetli bir_., 
boğulmıya, mliunln bir zehlrlcnml- den mahrum etmemek sıhhati ma
ye maruzdurlar. hnfa;r.n et:menln en mühim pı1lanll-

maktadır. Genç kadın, hıçkırıklarına de· görmu.,tur. Bu vaziyeti nazarı dlkka-
Almanyanın İngiliz sanayi mın· vam ediyor ve söyleniyor: te alan ''alimiz Z. Tekeli, mUst&MI· 

takalarına iras ettikleri zararların - Hayır l Hayır... Yaralandı, !in zararını mucip olan bu ı,ekll hU • 
derecesini bilmiyoruz. Fakat bu muhakkak bu... kCımete arz etrnilJ ve Kocaeli köylU
zararları tazmin ve telafi edecek Birkaç gün geçtikten sonra ge- sUnün panearlarının da 50 paradan 
fabrıkaların dominyonlarda ve len bir mektup ta Janın, o sabah alınması muslp ve muvafık g6rU1 • 
Amerikada büyük faaliyetle çalııt- yaralandığı, yarasının da başında mUştUr. Şimdi, pancarcılar bu 10 pa
makta olduklarını da biliyoruz. bulunduiunu bildiriyordu. ra farkı alacaklardır. MUstahsll Mll
Amerikadan ve Britanya impara- Tesadüf mü, telepati mi} .. il Piyango isabet etmiş gibi keyifii
torluğunun Kanada, Avu!tralya, Bunu telepati hadisesi addetmek· Cllr. Valimize ve hUkQmetımlze nasıl 
Niyözeland, Cenubi Afrika itti- te ne mahzur var L ı teşekkür edeceklerini bllmıyor, se-
hadı memleketlerinden mü tema- Birçokları, tesadüfe inanırlar vinç \'e şUkran içinde kalıyorlar. 

sevgill hayat arkadqım Re!I Ba· 
yarın ebedi kaybının yarattı~ı bU
yUk yasa candan iştirak eden: sevgi 
ve b&#lılıklarını göııteren kadirşinas 
dostlarına bilhassa minnettarım. 

Sonsuz elemlerimizi vefakAr alA· 
kalarile kısmen teselliye çalıfanlara 
fUkranlanmı ayrı ayrı sunmak tm
kAnını bulamadığımdan bu vazifeye 
gazetenizin tavassutunu rfca ederim. 

Zekiye Refi Bayar 

' 

Rlç lfÜphe yoktur kt, terli bir vU- dan birisidir. 
cut, iki t.araftaa açılmış kapı ,·eya 1 Dr. NUBt EllGDE 
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Meçhul Kahramanlar Serisi: 3 r UI 

l EMLE KET HABERLERi Vazife ve F azi 1 et Katlraman ları 

Edirnede 
Muhaç Koşusu 

• • 
lzmir Bağcılarının ihtiyaçları Ankarade 

Sağlık Filmleri . ..., 
1 Ankara (Hususi) - Evvelki 

Fedakar Telgrafczlar, içinde 300,000 Lira 
Saklı Buluuan Afat ve Edevat Çuvalı ile 
Vagona Atladılar, Derin Bir Olz! Çektiler 

Edirne (Hususi) - Beden ter
.ıiyesı genel direktörlüğtinün ter· 
p t-ttığı koşularda 5 000 metrelik 
.un ... ç koşusunun ikinci kısmı da 

}apııdı. 

l taıkevinden baılıyan koşu 
l a,iık, Ayşekadın, İstanbul yolu, 
"araçlar caddesi, Abacılarbaşını 
takıben yine Halkevinde bitirildi. 

Muhitte ve bilhassa gençliğin 
arasında büyük bir alaka ile takip 
cdı.en koııuda birinciliği 1 7, 12 
dakıkadn. Nıhat. ikincilıği 1 7, 1 3 
dakıkada Mehmet, üçüncülüğ~ 
,)abri ve dördüncülüğü de Kamı! 
ı..azandı. 

Yeni Sene 
ihtiyaçları 

Temin Ediliyor 

İngi..tere Bin Ton 
Manipüle İnc:r 
Sipar·ş E.ti 

lzmir (Vatan) - 94 1 senesi 
için bağcıların muhtaç bulunduk
ları kükürtlerin mart ayı nihaye
tinde kati surette temin ediimesi, 
Etibank tarafından Keçiborlu kü. 

1 akşam Ankara Halkevi halk ders· 
haneleri kolu başkanları dahil ol. 
duğu halde Etimesut köy yatılı 
okuluna gittiler. Orada toplanmı~ 
olan kalabalık bir halk kütlesi vt. 
okul talebeleri ile milli birlik ve 
çalışma mevzuları üzerinde bir 

' nasbihalde bulundular. Bundan 
sonra, gösterilen iki sıhhi filmı 
seyrettiler. 

Filimler nezleden korunma ve 
ilk sıhhi yardımlara dairdi. Filim 
seyredilirken kol gençlerinden bir 

l tanesi ayrıca izahat vermiştir. 
Bundan sonra da karagöz oy· 

natılmıştır. Toplantı çok samimi 

lzmlrln işgal musibetine uğradığı 
o kara günlerde idi. Aydın postane • 

nde İ:ı:mlre gönderilmek Uzere muh· 
1lf yerlerden gelmiş Uç yUz lı in lira 
le ha,·aıe akçesi bulunuyordu. M!l -
Ur Sırrı Bey, gönderildiği takdirde 
!!galcllerin eline geçeceğini bildiği 

ıu paraları,vazlyctln alacağı şekle 

ntlzaren, idare kasasında saklamayı 
nuvafık görüyor ve sevkini tehir e
liyor. Birkaç gUn sonra aynı musl
'>etin Aydına da ç6kmek Uzere bulun 
1uğunu haber alıyor, endişe ve telAş 
içinde kıvrana, çırpına mutasarrıf 

vekUI Fuat beye ko~yor ve parala
ın hUkQmet veznesine alınmasını, 

•a da civar vllAyt'tlerden birine yol
anmnsı için del!lette bulunulmasını 
rica ediyor. 

Bu koşular her hafta devam 
edecektir. Ayrıca ayın yirmi ye
dısindc yapılacak olan Atatürk 
to§u,arına da hazırlanılmaktadır. 

--o kürt fabrikasına bildirilmi§tir. Ge- • • . . . 
rek kükürt, gerek kara boya ve Geçen eylulde ıncır borsasının açılışından bır antıba 

olmuş ve geç vakte kadar devam 
"4~ .. etmiştir. :Mutasarrıf V<>klll, elinde bir icra 

ve inzibat kuvveti bulunmadığını ile· 
ri sUrUyor, paraların herhangi bir 
ebcp \'C suretle Ziyaı halinde. ,ah· 
ına teveccüh etmesini lhtlmalll gör 
1Uğü mesullyetten UrkUyor. Parala-

Zeytinyağı Piyasası 
Sağlam 

bağ hastalıklarında kullanılan zaç,-

i:sti/ç!dil~~ !:~~~:rı~:ı~e~r~~~ 01ğc1 va Kayakc1lar Aras~nda Müsabaka 
1 ngilterenin 
İncir Siparişi 

lzmir (Vatan) - Zeytinyağı yaası da aynca temin edilmiştir. ----'---------- Jngiliz hükumeti namına yapı· rı en teslim almak. ne de komşu bir 
lan siparişler arasında, bin ton· vllll.yete yollamak cesaretini göstere 
luk bir manipüle İncir siparişinin T?ılyor. ••tııları hakkında temas ve müza. A----o-ks3h.ırde S~.t_m_a 

lt~rede bulunmak üzere lstanbula , 
ıden heyet Jzmire avdet etmiıtir. Bu sene yağan yağmurlardan 

Birliklerce tesbit ve Ticaret Ve· sıtma hastalığı salgın bir hale geL 
~letince tasdik edilen fiyatlar miş ve halkın ~o 5 O den fazlası 
dahilinde cereyan eden müzake· sıtmaya tutulmuşlardır. Sıtma mü· 
reler kati bir neticeye vardırıla- cadele memurlarının ve bilhassa 
rnamıştır. Ancak, bir hafta veya müessesenin kıymetli mıntaka rei· 
on gün zarfında bir mukavele si Dr. Rıdvan Önolun mesaileri 
ı.anzimi imkanının elde edilebile- ile hastalığın önüne geçilmiııtir. 
tcği zannolunmaktadır. ' Kazamız sıtma mücadele ııubesi 

Yeni mahsulün layık olduğu bu epidemi zamanı olan iki ay 
fıyatlarla ihrac edilmesi, ayni za· içinde ( 19,800) ki§İ muayene 
manda dahili ihtiyaca taalluk ederek ( 10,800) kişi tedavi el-
den maddeler üzerinde hayat mit ve halka bu müddet zarfında 

muvazenesini ihlal edecek ıekil· ( 70) kilo kinin tevzi eylemiştir. 
de sipekülasyonlara meydan ve
rılmemesi bilhassa nazarı dikka· ANTAKYA'NIN 
le alınmaktadır. K I • H ı· . 

Bu haber, zeytinyağı piyasa11n. Ç. lram::n ara Jllly: S; 
da zaten mevcut olan sağlamlığı Antakya {Vatan) - Hudutla. 

Bu Müsabaka;a Ankara, İs~anbul ve 
Bursa Dağcıları 1 ti a1

-: Edecekler 
Bursa {Vatan) - Kış mevsi- için birçok hazırlıklarda bulun· 

mi münasebetile dağ sporlarının muştur. Bu sene, ilk defa olarak, 
daha geniş bir şekılde inki§afını Otel • Zirve - İnegöl yolunun ka· 
temin maksadile Dağcılık ajanlı- yakla katedilmesi de verilen ka· 
ğı tarafından bir toplantı tertip rarlar arasındadır. 
edilmiştir. Halkevi spor komitesi Bursa {Vatan) - Vilayet, da. 
başkanı ve azaları ile Dağ kulü- mızlık olabilecek saf veya yarım 
bü umumi katıbinin de buıunduk- kan Montafan veyahut Pilonebuz 
lan bu toplantıda, bu kış yapıla· ırkından danalar alacaktır. Bu da
cak hareketler göı üşüımüştür. nalar, bir yıl kadar hususi besi 
Geuçlik ve mektepli kafilelerinin ve bakımdan sonra boğası olmı
Uludağdaki tesisattan tenzilatlı bir yan köylere dağıtılacaktır. 
tarifeden istifade ettirilmesi, genç. Halkevi gösteri kolu tarafın· 
lik teşkilatından mürekkep ve on dan temsil edilecek olan c Yedek
beş gün devam edecek bir kayak· çileu piyesinin provalarına de· 

l çılık kursunun açılması kararla§· vam edilmektedir. Yakında tem-
tırılmıştır. sillere başlanacaktır. 

1 Dağcılık kulübü de, Kurban Tarih, müze ve köycülük ko· 
bayramında İstanbul, Ankara ve mitelerinin eksilen azalarının ye
Bursa dağcıları arasında yapılma. niden seçimleri pek yakında ya
sı tasavvur olunan müsabakalar, pılacaktır. 

de verilmesi, bir müddettenberi Millet ve Hükiımetin Bir vediası 
faaliyetlerini tahdit etmiş olan Sırrı Bey, bu vaziyet karşısında, 
incir işlctmehanelerini yeniden millet ve hUkQmetın bir vediası say
faaliyete setirmiştir. Manipüle in· ctııtı bu paraların muhafazasını Uzc
cir satışları, hem mahsulümüzün rlnc almak mecburiyetinde kalıyor. 

Bu uğurda sa.Jgıncılarla boğuşmayı, 
sarfına hem de işçilerimizin men-

icabında bu paralarla beraber hava-
faatine hadım olması, ayni za· ya uçmayı da göze alıyor. O sırada, 
manda da Türk - lngiliz dostlu- Aydında bulunan 57 ncl fırka ku -
ğunun bir nişanesi bulunması iti- mandam miralay Şefik Beyin verdiği 
barile, umumi bir memnuniyet cephane ve mavzcrlcrle dokuz memur 

uyandırmıştır. 

Bornova da Yılbaşı 
Eğlencesi 

Bornovada yeni teşeldcül eden 
gençlik kulübü binasında sayın 

tümgeneral Avni Uler'in eşj Ba
yan Belkıs Uler'in himayesinde 
yılbaşı gecesinin eğlenceli geçme· 
si için çok zengin bir program ha-

zırlanmııtır. 

arkadaşını sollAhlandırıyor. Tahrip 
bombalarını da postanenin altına yer 
leştiriyor. 

bir kat daha arttırmıştır. 1 nmızı bekliyen kahramanlara bir 

ı §Ükran nişanesi oll'l}ak üzere ve· 

r USA BJ.BEBLBB 1 rilen kıılık hediyeler mecmuu bu-

l güne kadar 4800 pamuklu, 5200 E S }' T bl f K f B f 
lzmir (Va.tan) - Malatya vali çift yün çorap ve eldiveni bul· • nver arı.ıa 10 a O arı, ema aysa 10 

muavini ekrem Yalçınkaya vila- muıtur. Kızılay cemiyeti, yurtae-1 F otograflan Çok Takdir Edildi 

Z0Jg1ldakta Resim va Fotoğraf Sergis: 
Eğlenti hem kulübü bornova

lılara tanıtmış olacak, hem de 
uzun zamandanberi sakin geçen 
.Bornova hayzı.tında hareketli ve 
canlı bir gece yaşanmış olacaktır. 
Eğlence hasılatı tamamen kulüp 

O kara günlerin bu ak yUz!U ve 
tok gllz!U memurları, bir santimini 
bile dUşman eline geçirmemek için 
dövUşe dllvUşe ölmlye, çaresiz kaim· 
dığı takdirde, bombalarla tahrip e
decekleri postane blnesının enkazı al 
tında gömülmlye hep birlikte and iç
mekle beraber, diğer taraftan da 
kurtarılması yollarını ara.ştırı)•or, 

her çareye başvuruyorlardı. Ne yazık 
ki, aradıkları yolu. gözledikleri fırsa
tı bir tUr!U bulamıyor, Urnltslzllk için 
de yanıyor ve kıvranıyorlardı. 

Kara Yüzlü Birkaç Sima 
Sırrı Bey lle arkad:ı.şlarmm uyku· 

suz ve endişe ile geçirdikleri kas · 
veUI gecelerden birinin sabahı idi. 
GUneş doğuyor, yeiSll yüreklere, san
ki, teselli veriyor ve yeni ümitler 
sunuyordu. O esnada, postanenin ka
pısı yavaşça açılıyor, Aydının bat • 
tan ayağa karalara bUrilnmu, bir -
kaç kara ytlz!U siması, Sım Beyin 
kar'1sma sıralanıyor. Bunlardan bi· 
ri, urıtkan bir eda Ue söze b~ı • 
yor. Çok acı ve hakaretli bir tarz
da o gUnU hUkCmete, idareye insaf
sızca dil uzattıktan ve Aydına gele
ceklerin hırlstiyan ve mUslüman hal 
kı bir tutacaklanndan, memlekette 
şefkam ve adaletli bir idare kuracak 
!arından bahis ile dört başı mamur 
bir propaganda yaptıktan sonra. elini 
Sırı Beyin omuzuna koyuyor. GUler 
bir yUzle: 

' t' · ı· · l"~ın· tayın' ver ve hamiyetli köylülerle yar· 1 
~e ımız va ı muavın ıg e . . .. 
d

'l . . dım sevenler cemıyetıne teşekkur 
c ı mıştır. 1 t • t• • e mış ır. * İzmir muhtelitinin bayram ta· 

liıinden istifade ile Ankaraya git- ANKARA DA l ihtiyaçlarına sarfolunacaktır. 
mesi. bazı sebeplerden dolayı ge. 
tı kalmı§tır. * Vııayet mürakebe komiayonu, 
"'ali Fuat Tuksaı'ın reisliği altında Milli Kostümlü Ba:o 

An.kara, (Vatan) - Her yıl Çocuk lop:anmıf, manifatura fiyatlarının 
tetkiki ile meşgul olmuştur. Ha
ber alındığına göre komisyon, Is- Esirgeme Kurumu Genel merkezinin 
tıı.nbul mürakn.be komisyonunun Ankarnpalas salonlıırında vermekte 
cvveice tayin etmiş bulunduğu fL olduğu mim kostl\mlU balosu bu yıl 
ht,ara mütenazır bir liste tertip bUtUn yıllardan Ustun olncağ'ı anla· 
cd ' · 1 ece ... tır. şılmaküıdır. Kurum tarafından mil· * Toprak Mahsulleri Ofiai de· 
" d b 1 b w d la 11 raksları:mız için mahallerinden he .. oıarın a u unan uı ay r1n 
tohumluk evaafı haiz olmadığı yetler davet edildiği gibi birçok yUk 
:1apııan tetkiklerden anlaşılmış ve sek bayanlarımızın şimdiden balo 
bunların halka dağıtılmasından için cazip millt kostUmlcr hazırlamak 
arfınazar olunmuştur. Ticaret ta oldukları da memnuniyetle haber 

Vekaleti, bu havali halkına tevzi alınmıştır. 
edilecek tohumluk hakkında bu 
günlerde bir direktif verecektir. * İkiçeşmelik caddesinde Sab
rj oğ.u Mehmet, Altı aydanberi 
bir.ikte yaşadığı yirmi beı yaıın· 
da Zeynebi, kendinden ayrılmak 
tasavvurunda bulunduğu zannile, 
ağır surette yaralamııtır. 

--o----

Kartal:fa 
Kartal. (Vatan) - Kartal llk o· 

kulunun bahçesi kUçUk olduğundan 

talebenin lstiabma kd!I gelmemek -
tedlr. Bunun için okulun arka kıs • 
mında bulunan Tevfik, Yusuf ve Ha· 
sana alt arsalarla Osman vereseslne 
alt ah,ap evin lstlmlAk işlerine baş· 
lanılm1' olduğu haber alınmıştır. 

Ka. ta!da Balık 
Bolluğu 

Kartalda bugünlerde gırgırlarla 
fazla miktarda torik balığı tutul
makta ve motörlerle Balıkhane

! ye sevkedilmektedir. 13ugünulerde 
Torik akını olduğundan bütün 

1 balıkçılar kayıklarile Kartal rıhtı-

! 
mını işgal etmiş ve Kartal adeta 
bir bayram yeri halini almıştır. Bu 
balıkçıların Kartalda bulundukları 

1 

müddet zarfında gerek esnafa ve 
Zonguldak {Vatan) - Bura· ı toplanan hakem heyeti birincilik- gerekse hazineye menfaat temin 

da bir resim, fotograf ve heykel leri fotograflarda Kemal Baysal'ın etmektedirler. Lakin lodos ve 
sergisi merasimle açılmııtır. cHulya> adlı portresine, resim- kıble denizine maruz olan sahi· 

Sergil)İn açılmasında C. H. P. l lerde de Enver Sarıdal'ın cÇo· )imiz deniz vasıtalarının barınma. 
reisi Ahmet Gürel serginin ehem- cuk> adlı tablosuna vermiştir. ıı için bir mendirekten mahrum 
miyetini tebarüz e'ıtirdikten son· Sergi salonu büyük bir alaka olduğu için gelen balıkçılar cidden 
ra serginin geçen seneye nazaran gösteren seyirciler tarafından do- müşkül vaziyette kalmaktadırlar. 
daha güzel ve zengin olduğunu, lup boşalmakt~ Bu gibi hadi!eleri Kartal bele-
önümüzdeki senelerde daha mu- diyesi, Liman idaresi nezdinde 
vaffak bir sanat köıesi olacağını Nazilli Su Teaiaah evvelce yaptığı mürıı.caatler neti-
bildirmiş, genç istidatlara muvaf- Nazilli belediyesi, Nazillinin ıu cesinde, geçen sene vapur iskele· 
fakıyetler dHiyerek sözlerini bitir· tesisatını yapmak üzere Belediye- si ittisaline mendirek yapılması 
mi§tir. ler bankasından 75 bin lira istik- için yaptırılan keşif ve planlar bu-

- SiZin, diyor. Temiz kalbli bir 
insan, vazife ~şıkı bir memur oldu· 
ğunuzu blldlğlmlZ ve sizi çok sev • 
dlğlmlz için, bir şey rica etmlye gel 
dik. Blllyorsunuz ki, Aydının da ffga 
11 muhakkak ve çok yakındır. İflal 
esnasında iki taraftan da kan dökW 
memesini, şehrin harap edilmeme
sini temin için icap edenlerle akfam 
görtlştUk. lşgal kuvvetlerini dosta
ne bir şekilde davet için sözleştik. 

Şimdi, onlara dostluğu.muzu, işgale 
muvafakatimiz! bildirmek için bir 
telgraf çektlıımek istiyoruz. 

«Ne Yapayun ki, Muhabere 
K.ik-.» 

hataplarının bu kan oynatıcı sözle· 
rl, teklifleri karşısında kızacağına, 

bilAkls gUIUyor \'C tekliflerini yapa
mamaktan mUte~ ellit ıztırabın t. 
slrlerl ile kıvrnnıyor gibi görün' 
yor: 

İstiklil mücadelesinde Aydm 
Posta ve Telgraf Müdürü 

Sam (Bey) 

- Ne kadar müteessirim bilse 
nlz, diyor. Heptmlzfn selAmetinl te
mine matuf bulunduğunu çok iyi tak 
dir ettiğim bu arzunuzu yapama -
maktan. İnanınız ki, teller Arızaya, 
muhabere inkıtaa uğramadan evvel 
gelseydiniz, bunu minnet ve memnu
niyetle yapıırdım. 

Bu kara haberin bQsbUtUn karart
tığı yUzlerden biri soruyor: 

- Bu bozukluk tamir edilemiye • 
cek gibi mi acaba? .. 

- Ne yazık ki, öyle ... Hat üzerin
de bulunan telgrafçıların çoğu is· 
ya.n ettiler, telleri kestiler ve iç A· 
nadoluya. doğru çekildiler. 

- Acaba bu kesik tellerin tamiri 
ve muhaberenin tekrar temini mUm
kUn değil mi, ne dersiniz? .. 

- Eh... Çalı,ılır ise olur. Fakat. 
bUtUn hattJ gezip gözden geçirmek 
lAzıın. Bu da bugün için imkArunz .. 

- Neden? .. 
- ÇUnkU, vasıta yok elde. 

300 Bin Lira Çuvalın İçinde 
Sırrı Beyin gaflet ve sAfiyetinden 

istifade ettiklerini ve onu arzulan· 
na Alet edindiklerini sanan ahmak
lar, söylenen sözlere fJ\anmış, kan -
m1'1ardı. Yamn saat blle geçmemif· 
ti kl, Aydın istasyonunda hazırla • 
nan açık bir yUk vagonunun başın· 
da heyecanlı bir faaliyet ba.şlamı,tı. 
Aralarında mUdUr Sırrı ve fen mü
fettl•I Ali Rıza Beyler olduğu hal<le 
fedakAr telgratçılar, sırtlarında ta
şıyıp getirdikleri tel kangallarını, 

fincan çuvallarını vagona yUkletiyor, 
yerlettlriyorlardı. En nihayet, eski 
bir yorgana sarılı olduğu halde için
de Uç yUa bin lira saklı bulunan llAtı 
\'e edevat: çuvalı ile birlikte kendlle
ri de vagona atlamışlar ve bUtUn m!'ı 
naaile ferahlamışlardı. 

Biraz sonra, tellerin tamir, lşgal 

kwnandanile muhaberenin temin e· 
dileceği hUlyasının verdiği sevinçle 
iataayona toplanan memnun çehre -
ler hep gUlüyor, telgrafçılara muva! 
fakıyet temenni ediyorlardı. Hiç ştlp1 
he11lz ki, Sırrı Bey ve arkadafla.rı d'! 

seviniyor, istuyonu dolduran bu ah· 
mak sllrUsUnUn hallerine, gafietlerı. 
ne gü!Uyorlardı. 

FedakArlar, o gUn Nazlll!ye ka • 
VlJ4MUf}ardı. üç yUz bin lira, alAka{ 
1: kimselerin huzurunda Na.zilli poa1 
ta ve telgraf merkez mUdUrU Hllaa; 
meddin Beye teslim edildiği sıradaJ 

Aydındakller de aldattıklarını san · 
dıkları adamlara aldandıklarını an· 
lamıtlar, hiddetlerini Sırrı Beyle ar· 
kada.şlarmm evlerini yıkmak, eşyala· 

* Kemal Güncer, Bürhan 
ıığıı.çdeviren adlarında ve 16 • 1 7 
hş!arın<la iki genç on bq aün
denberi kaybolmuşlardır. Yapılan 
araııtırmalara rağmen hala ikisi 

Bu yerlerin istlm!Aklnden sonra o
kula kalbolacak ve bahçe tevsi edile· 

Sergide bilhassa Kemal Bay- raz yapmıya karar vermiş ve Da- güne kadar bir netice vermemiş
sal' ın fotograflarile Enver Sarı· biliye Vekaletine müracaat etmi~- tir. Biran evvel yaptırılmasını Kar. 
dal'ın yağlı boya ve pastelleri t~. r::azilli bel~diye~inin bu ~ileği ı tal halkı alakalı makamlardan di- MUdUr sırrı Bey, tehdllklr vazı - rıru yatma etmekle almıflardı. 

de bulunamamıştır. cekttr. göze çarpıyordu. Sergiden evvel \ ekaletçe tetkık edılmektedır. )emektedir. yetlerle caka satmıya kalkıpn mu- Mim SIFIR 

~~~..,. F ranı bana elini uzattığı zaman 
~"!-· ! b" b" tt b 1· k ::-" gayet ta ıı ır sure e u e ı ıı · 

"·' '· mı§tım. Hatta şunu da söyliyeyim 
ki kızın elini tuttuğum anda dos· 
tane bir şekilde sıkmaktan başka 
hiçbir niyetim de yoktu. Fakat 

Xabtta ve A• .. Romanı netice, dileğe göre çıkmadı. Hafı-
,.. zam bu noktada bana tama.mile 

yardım da etmiyor. Nasıl hareket 
Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

1 

ettim, ne oldu, pek açık şekilde 
hatırlamıyorum. Yalnız şunu tek· 

- ID - rarlıyacağım ki tamamile normal 
- Yolda sizinle Mariot m~e- çınlık ve aksilik ettiğim için siz· bir halde değildim, sinirli idim. 

lesini iyice tetkik ederiz. Onun den af dilerim. Fakat hazan siz yorgundum, çok yorgundum. Cid
&uçlu olduğunu ispat etmemiz la• de beni kızdıracak feyler yapıyor. di bir §ekilde de aşık idim. Şunu 
~ım. değil mi? sunuz. Şimdi yatmıya gitmezden da unutmamalı ki hiçbir zaman 

- Fakat Mariot acaba bu c~- evvel size bir ııey sCSyliyeyim. Ba- ben tam manasile gentelmen de-
nayeti i§ledi mi? na bütün bu yaptığınız İyiliklere nilen neviden bir adam olmadım 

- Tabii ioledi. Muhakkak o candan te§ekkür ederim. ve olamıyacağım. 
}'ıı.ptı. O değilse o zaman bütün Sesi ciddileşmiıti. Mahçup bir Sözün kısası, ellerimiz birbirine 
l ü,. birisine yüklenecek .. öbürüsü tavırla bana elini uzatarak: temas eder etmez, birbirlerinden 
cl<" ben değil miyim? 1 - Elimi sıkar mısınız? diye ayrılmadı. İçimden kopan muke.· 

Kızmıya başııyordum. Budala sordu. vemet cdi mez bir kuvvet, beni 
gibi. daha doğrusu çocuk gibi dü- Bundan sonra olan §eyleri ya· Frans' a doğru çekti. Kızı sımsıkı 
flinüyordu: zıp yazmamakta epey tereddüt tutarak öptüm. Başımda şimşek-

Bu cinayeti ya Mariot, ya ettim. Fakat mademki başımdan ler çakıyor. gözlerim kararıyordu. 
• M yapabilirsiniz? Neden böy- bütün geçenleri anlatıyorum, ha· Artık ne halde olduğumu tarif 

" '">or unuz? Londrada siz· kikatten ayrı:mamam lazım ... edemem. Ye.lnız içimden ge1cn 
yon insan var. Ü> .e zannediyorum kı hakikati bir ses bana: cEğer onu ş:mdı Öp· 

~ ... m ye başladı: olduğu gıbi yaz.m~a da muvaf· mezsen bir daha böyle bir fırsat 
- Yine hakkınız var, yine hır- ı fak olaca~ım. 1 bulamazsın> di .. ordı• 

Dudaklarım kızı öperken, ev- rum. O gece görmüı olduğum kip ettim. Fakat birdenbire içim· Zengin meakUkat mütebUldlllı 
velii mukave:net duymadım. Fa- korkulu riıyaları eğer yazacak ol- den gazeteler hakkında bir alaka kim öldürdü? 
kat bir saniye sonra adeta bir saydım, hıçbir tabi bunları bas· uyandı. •Gazeteci, kaldıiımız ote- Genç kız kayıp 
bomba patladı. mak iıtemiyecekti. Bütün gece lin ta önüne kadar gelmiş, biıik- Fram'ın yanındaki adam acaba 

Ben kollarımın arasında tatlı polis, cinayet, bir de Frans ismin· Jetten inmiıı ve kapalı kapının kimdir? 
ve munis bir genç kız tuttuğumu deki munıs ve latif bir genç kızla önüne birkaç gazete bırakmıştı. 
farzediyordum. uğraıtım. Bütün bunlardan baıka Oradan uzaklaşmasını bekledim. 

Hıı.ıbuki Frans meğer bir cana- sırtımda taıııdığım o mahut ceıe· Aıağıya inip ıazeteleri almam ll
varmış. Kucağımdan kurtuldu ve di de görüyordum. zımdı. Yerimden kımıldanır kı· 
küçücük sinirli ellerile bana üç Uyandığım zaman müthiş bir mıldanmaz, midem bulanmıya 
tokat attı. Birincisi gözüme, ikin· baş ağrısı hissediyordum ve ter başladı. 
cisi kulağıma, üçüncüsü ise dudak- içindeydim. Bütün kemiklerim Hemen arkama elbiıelerimi 
!anma geldi. O kadar kuvvetli sanki dayak yemiş gibi ağrıyordu. giydim. Yava~ça merdivenlerden 

Re.un de Franı'ın bir resmi idi. 
Her zaman gazete fotograflan fe· 
na çıkar ve in1anın kendisine ben
zemez. Bu sefer aksi gibi resim

1 
tıpkı F ranı' a benziyordu. Kızı 
tanımamak mümkün değildi 

Xll 
vurmuş ki dudaklarım kanadı. Bu halime rağmen yatakta faz. inmiye başladı!Il· Sokak kapııı 

Anlıyamadığım bir şeyler sÖy· la duramadım. Kalktım, hemen · hem kilitli, hem de sürmeli idi. Kasabadan ayrıldığımız zaman 
ledi ve fırladı gitti. Kapıyı şid· bir sigara yaktım. Bir bardak so· ! Fakat kilit ve sürme yağlanmıı saat yediyi be§ geçiyordu. Bizi 
detle vurdu. Kendi odasını da iuk su içtim. Fakat halimde bir olduğu için gürültüsüzce açtım. hiç kimse ne görmÜ§, ne de hare-
kilitlediğini duydum. iyilik alameti hissetmedim. Merdivenin son basamağında üç ket ettiğimizi farketmişti. Kaldı· 

l ladise aynen bu şekilde geçti. Yavaş yavaş aklım başıma ge· gazete duruyordu. Üçünü de alıp ğımız küçük otelin hizmetçileri de 
XI liyordu. Olanları hatırlamıya baş- yine yavaşça odama döndüm. 

I3ütün geceyi kabus içinde ge- lıyordum. Pencereden baktım. Kalbim kopacak gibi çarpıyordu. herhalde pek erken kalkmıyor· 
·irdim. Yatağıma girmeden üze· Köy, sakin bir uykuda idi. Saat Gazetelerin hıtırtısı bile beni si· )ardı. 
rine uzandım. Hiç uyuyamıyaca· ancak sabahın altısı olabilirdi. Bir nirlendiriyordu. Birer birer gaze- Gazetede Frans'ın resmini gÖ· 
ğım, sanıyordum. Halbuki o ka- müddet böyle pencereden baka teleri gözden geçirmiye baıladım. rür görmez, derhal kapısını vur· 
dar yorgundum ki, uyuya kalmı· ı kaldım. Pencereyi açmıştım. Sa-, iki tanesinde bir ıeyler yoktu. muı. kızı uyandırmııtım. Tatlı 

ım. bahın serinliği ile başımın ağrısı Fakat üçüncüsünün birinci sayfa- k d d l 
S . d" k d d ki d b" h f'fl 'b" 1 d U d .. .. .. . d b'" "k uy uıun an uyan ırı muma ev· ım ıye a ar yaz ı arım an ıraz a ı er gı ı o uyor u. • sın a uç sulun uzerın e uyu • . . .. 
····o p- z ı, i ben kalemi kuv- zaktan bisikletle birisi geliyordu. bir serlevha gözüme ili§ti. Bir de vela surat ettı. Fakat reımını go· 
'i. 'u~ret'i b'r romancı deği- Bunun gazete müvezzii bir çocuk resim vardı: 1 rür görmez gözü dört açıldı ve 

:ın. Bnşımdan geçenleri elimden j olduğunu farkettim. Evvela ka· - Kenıinııton cinayeti !birkaç dakikada hazırlandı. 
geldiği kadar arlatmıya çalışıyo• yılsız bir gözle onun gelmesini ta. ı Frans Brandon nerede? (Arkası YU) 
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Adliqede: 

Denizbank Hakkın
da Yeni Bir Dosya 
Bu Dosya lstanbul C. Müd_deiumumiliğince 

Birinci Sorgu Hakımliğine Veri.di 
Mülga Deniz Bankta evvelce ücretlerin birer makbuzla kendi

İktısat ve Maliye Vekaletleri mü- lerine tevdi edilmesinin muvafık 
fetti§leri tarafın<ian yapılan tahki- olduğunu söylemişlerdir. Banka 
kat netioesinde bir cehlivukuf> bun<ian sonra ücretleri tediye et
ücreti meselesi de Münakalat Ve- mİştir. 
kiıldetıne intikal etmİ§ bulunu- 2 - Deniz Bank kanununun 
yordu. Bir müddct evvel, Müna· 7 nci maddeai mucibince Deniz 
kalit Vekaleti bu dosyayı lstan- Banka intikal eden müesseselerin 
bul Ci.imhuriyet Müddeiumumili- Deniz Banka ne kadar sermaye 
ğine gondermiş, Müddeiumumilik getirdikleri hakkında vaziyetin bir 
de tetkikatını bitirdikten sonra heyet tarafından tetkiki lazımgcl
dosyayı birinci sorgu hakimliğine j miıtir. Bu heyete Maliye Ve~al~
tevdi etmiştir. ti tarafından Milli emlak mudu-

Mülga Deniz Bank umum mü-1 rü Şefik. İktısa~ Vekaleti .tarafın
dürile muavinlerinden, hukuk dan Müfit Denız ve Denız Bank 
müşavirlerinden v-e erkanından tarafından da şimdi Kayseri me
bazıları hakkında kısmen memu- buıu olan, o zaman Denizyolları 
riyet vazifesini suiistimal, kısmen müdürü Sa<iettin Serim tayin edil
de ihmal ve terahi suçları ileri SÜ· mitlerdir. Heyet birkaç ay vazi
rülmektcdir. yeti tetkik etmişler, raporlannı 

Birinci sorgu hakimliği dün vermişler ve Sadettin Serim'in 
alakadarların sorgusunu yapmış. teklifi üzerine de vergileri tevkif 
tır. edilmek şartilc Milli emlak mü

Bizim öğrendiğimize göre, ha- dürile Deniz Ticaret müdürüne 
diac §U üç noktada toplanmakta- biner lira ücret verilmiştir. 
dır: 3 - Deniz Bankın teessüsün· 

1 - Deniz Bankın teessüsün- den evvel her sene temmuz ayın
den evvel hasara uğrıyan Aksu da toplanan ve bütün müessese· 

Poliste: 
* Topkapıda tramvay cıı.ddesinde 
25 numarada esklclllk yapan Ahmet 
Özkuı dUkkAnında meşgul iken bir 
otoblisün tekerleğine sıkışarak fırlı· 
yan bir taş başına isabet ederek ağır 
surette yaralanmıştır. Ahmet ÖZkul 
baygın bir halde Cerrahpa.şa hasta· 
ıreslııe kaldınlmıştır. 

* Mehmet Hilmi Altıga ait 75 sa.n
dık yumurta yUklU Mehmedin idare
sindeki !cayık limanda bulunan Sva· 
netya vapuruna çarparak batmıştır. 

Kayıkta bulunanlar kurtanlmışlar • 
yumurta sandıklan bıı.tmıştır. 

* Kasrmpaşada Bostan sokağında 
20 numaralı evde oturan ve Şirketi 
Hayriyenin 64 numaralı vapurunda 
çalışan Mehmet Kara Amavutköy 
açıklarında yanmış kömürleri denize 
dökmekte iken başı kenar demirine 
çarparak yaralanmıştır. 
* Zabıta son gilnlerde dilencileri 
sıkı surette takip etmlye başlamış
tır. DUn 12 dilenci dilenirken suç Us 
tünde yakalanarak mahkemeye ve -
rilmişlerdlr. 

HALKEVLERINDE 
Eminönü Halkevlnden: 
Evimizde türkçe (2) ve (B) kurs

ları açılmıştır. Pazartesi ve Çarşam 
ba akşamlan saat (20) den (22) ye 
kadar yapılacak olan bu kurslara da 
ha bir hafta müddetle talebe kaydo· 
tunacafından arzu edenlerin iki~ 
fotoğrafla büromuza müracaatları 

llı1n olunur. 

• vapurunun vaziyetini tetkik için lerin tarifeleri üzerinde tetkikat Beyotlu Halke\'lnden: 
İstanbul Ticaret mahkemesi tara- yapan heyette reis sıfatilc bulunan 1 - Evimizin temsil şubesi her 
fından profesör Ali Kemal, Deniz Müfit Denize bu müesseseler her hafta Pazar günU saat 14,30 da Be
Ticaret müdürü Müfit Deniz, ehli- sene 150 şer lira verirlermiş. De- yoğlunda tstıkltı.1 cıı.d~esin~e Nu~ 
vukuf tayin edilmişlerdir. Bunlar niz Bank teessüs edip de bu mü-

1 
Ziya. sokağ"Inda Partı bınasındakı 

dispeç raporunu bu sıra<:la teşek- esacaeler Deniz Bank camiasına temsıl salonunda temsiller vermekte
kül eden Deniz Bank İstanbul p- girince Müfit Necdcte ayni iş gör- dir. 
besine vermişler ve bu raporda da dürüldüğü için ken<:liaine 834 lira 2 - Arzu edenlerin evimize mllra
biner liralık hakem ücretlerini is- tediye edilmi.§tir. Bir sene evvel caat ederek davetname almaları ri· 
tcmişlerdir. Deniz Bank hukuk Münakale Vekaletine intikal eden, ca olunur. 
servisinde lsmail İsa Caniş ve bu üç badi.enin dosyası, tetkiki 
Emin Ali bu raporu tetkik etmİ§- bitirilerek eski Vekil Ali Çetinka- Da~ Mez..-n KllNID-· • 
ler ve vaziyeti Deniz Bankın lehi- yanın müfarekatindon bir hafta 
ne buldukları ve rapor c:la kanuni evvel de lstanbul Cümhurjyet 
b.r ilam mahiyetin<ie okluğu için Müddeiumumiliğine verilmiştir. 

iki Günde Otuz Kadar ihtikar Vak'ası 
YirmisiÜsküdar CezaMahkemesine Verildi 

Yalnız ibtikar i )erini tetkik orılar da bankaya yok olduğunu 
eden asliye ikinci ceza mahkeme- söyledikleri derileri bunlara göe-
sı Müddeiumumiliğine iki günde termitler ve fazla fiyat da istcmif

dan: 
İdare heyetini yenilemek üzere 

29/12/940 Pazar gUnU saat 10 da 
Eminönü Halkevl binasmda fevka
!Ade toplantı yapılaca.tından Daıilş

şafakalılann ae!Melerl ehelRM.IJ!etle 1 
rica olunur. 

8ULMACA 

otuz kadar ihtikar flosyaaı tevdi }erdir. Bunun üzerioe zabıt tutul- '-----
edilmiatir. Müddeiumumilik bun· .mu§ 'ft pol1Se tcşllm edtbnqler· , ___ ...,...._ 
ları tetkik etmiş, yirmisini su~un dir. J 

işlendiği yer olması itibarile Üs- lşik karartma kararnamesine it 

küdar ceza mahkemesine vermiş-
1 
muhalif olarak Kağtt ihtikarı ya- 5 

dir. Diğerleri tetkik edilmektedir. pan Mihail oğlu Avram Bacaran 
Müddeiumumilik Sümer Bank ve Yako oğlu Avram Bahar ve ' 
deri ve kundura sanayii müesşe- Kapnn kilosu 90 kuruş iken 1 00 1 

seai tarafından fiyat mürakabe kurup ve Yeşil mercimeği 32,5 r t--+--+-

komisyonuna şikayet edilerek ve kırmızı mercimeği 25 kuruşa '!--+--+-
yakalanan, Unkapanında 26, 26 s&tbğı anl&fllan Beyoğlunda İstik. ,. 
ve 28 numaralı <:lükkanlarda kö- lal caddesinde S 1 O numarada " 
selccilik yapan Mihal ile Vasi! de oturan Dimitri oğlu Dimitri Ta
milli korunma kanununa muhale-
fet ettikleri iddiasile dördüncü rahi ve 80 kuruşluk saplı küreği 
sorgu hakimliğine verilmişlerdi. Uzunköprü belediycşine 190 ku
Hakim ikisini de tevkif etmiştir. ruşa satan Galatada Peroembe pa. 
Hadise §Öyle olmuştu. Sümer zan ca<:ldeeindc 50 numarada 
Bank yirmi gün evvel Mihal ve Samurkaş müesseaeai sahibi ve 
vasildcn bazı deriler istemiş ve muayyen fiyattan fazlaya havayi
fiyatta da uyuşmuştur. iki gün ci zaruriye satan Kantarcılarda 
evvel banka tekrar bunlardan 12 1 numaralı dükkanda bakkal 
evvelce fiyatı kararlaştırılan deri- lranlı Abdullah ve Hcybeliadada 
lcr isteyince kalmadığı cevabını Yıldız caddeain<ic 78 numaralı 
almı§ ve derhal mürakabe komis- dükkanda kömürcülük yapan 
yonuna müracaat etmiştir. Komis. Mahmut da5,5 kuruıluk kömürü 
yon iki aivil memur göndererek 6,5 .kurup sattığı için haklarında 
Mihal ve Vasilden deri istemitler tahkikata baılanmııtır. 

Soldan Sap: 1 - Bir Balkan mem 
leketi • Erkek ismi 2 - Bir dağ is
mi - İki şey arasındaki boşluk 3 -
Mekkeye gidip gelen • Hararetlen 
4 - Etmek 5 - Bir mUlet • Çok de· 
ğil 6 - Kıymetsiz 7 - Caddenin kü 
çugu 8 - Tenezzüh gemisi - Sızı 

9 - İğne danteli - Ufak bir zaman 
10 - Yuva - Fırlatma 11 - Nota • 
ttA.ve • Bir hayvan. 

Muhittin Ustündaö 
ve Arkadaş~an 

Temyiz Ticaret 
Dairesi 

Davayı Satie Şirketi 
Lehine Bozdu 

Yukarıdan a,ağtya: 1 - Can • 
Eski bir saat markası 2 - Ekin bi-
çen Alet - Bir u:ı:uv 3 - Avrupada 
bir memleket 4 - Aptal· Bir nehir
Erkek 6 - Uzak 6 - Nida - Bura
dan da değil oradan da değil 7 -
Temizlemek, yıkamak 8 - Son har
fine bir nakta konunca (Asi) olur • 
Bir deniz 9 - Ahzeder • Esir 10 -
Anlamak - Su 11 - Renk - Çok de
ğil - Ahrette bir köprtı. 

Dtl:SKU BULMACA:SI:s HALLI: 

Soldan Sap: 1 - Kıı.ranlık - At 
2 - Adam - Sakla 3 - Lehbn • Ki· 
ra 4 - Amir - Yanak 5 - Balo -

1 BORSA 1 
21 BtJU:Sct.KANUN lHe 

~ 
Sterim 
Dolar 
laviçre Fr. 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Dl!IAI' 
Yen 
İsveç Kr. 

5.24 
132,20 

29.6876 
0.997:5 
1.8225 

12,9375 
3.175 

31.lr.5 
31,005 

ESHAM ve TAllVtLA.r 
Ergani 
Srvas - llrzuram 3 

19,77 
19.15 

Abone ttcretl 
Ttirld~ dabllbldeı 

Senelik 6 aylık S ayldt Ayldı: 

1400 750 {O() He Kr. 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylrk a aylık ~ 
2700 1410 800 Kr. yoktur 

fEBIK TIYAT&f\ilU 
TEPEBAŞINDA 

• BU AKŞAM 

Oa&t 20,30 da 

APTAL 

D&All Kl811l 

Tuv.ıetinisi yaparken 

Pudra altma dalma 

KREM 
PERTEV 

sttrUntız. Pudrayı ımnııılo tutar 
ve akm&AD\a mA.nl olur. Yatlı 
ve yağsız oıan tüp wı vuol&n 
vardır. 

TEMSiLLERi 
tsTlKLAL CADDl:SİNDll 
ltOllEDI Kl8MI 

Bugün saat 14 te 
Çocuk Oyana 

Akşam aaat 20,30 da 
PAŞA llAZIU.'TLE&I 

19.f 1 Modeli Pulantalı, Elmaslı, Cep, Kol, Kadıa Ye erkek 

ARLON 
Saatleridir. 
Sağlam, Dakik ve dünya

nın en İyi aaatleri olduğu 

gibi fiyatlan daha ucuzdur. 

Satı§ Oepoau: Z. Saat

man, İstanbul Sultanlıa
ına.m Camcıb.,ı han 1 nci 

kat 

43 Numaralı ilin 
İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

26/ 12/ 940 tarihli toplantmında kasaplarda İstanbul belediyesi hu
dutları dahilinde perakende azamı et fiyatları aşağıdaki tekilde tesbit 
edilmiştir. Bu fiyaUardan fazlaya satış yapanlar milll korunma kanu
nuna göre cezalandırılacaklardu'. (12.a9) 

1. - Kızıl Karaman: Birinoi : M Klll'1lf 
İkinci : 50 > 

2. - Beyaz Kal'amu Birinci: 80 > 
İkinci : M > 

3. - Datlıt Birinci: 65 > 
ikinci : 60 > 

4. - Kıvırcık Birinci: 70 > 
İkinci : M > 

Kızılay lstanhul Deposu DirektörlUgUnden: 

15'1 ve 16'1 No. lı 
OYUN 

KACİITLAR 
Mağazamızda Düzinesi: 1922 ve 

Dest es~: 1 8 1 ... 
Perakende Olarak Satılmaktadır. Yeniden Muhakeme 

Edilecek 
Sabık İstanbul valisi ve beledi

ye reisi Muhittin Üstündağ ile ar· 
kadaıları, Sürpagop ve Asri me
zarlık satı§larında vazifelerini ih· 
mal ettikleri iddiıuıile mahkeme
ye verilmi§lerdi. 

Mülga Deniz Bank tarafından 
Satie binasının satışı yüzünden 
Satic tir.keti aleyhine İstanbul 
ikinci Ticaret mahkemesine açılan 
bir davada ıirket mahkum olmu1-
tu. Öğrendiğimize göre, temyiz 
mahkemesi Ticaret dairesi bu da
vayı Satie tirketi lehine elarak 
bozmuıtur. 

Adres: Kızılay Han No. 20, Yeni Postane karıııı • lstanbul 
I.Af 6 - Acele - Ek 7 - La - Kale-1 im••••••••••••••••••••••••••• 
ter 8 - İdare - Lise 9 - Kızılay -

Haklarında verilen karar, tem
yiz dördüncü ceza dairesi tara· 
fından ikinci defa olarak nakze
dilm~tir. Muhakemelerine şuba
tın 12 nci çar§amba günü öğleden 
sonra yeniden başlanacaktır. 

Eliketi Kalmamışmış 

Mi 10 - Azer • Yara 11 - Şamar -
Tan 

Yakandan Aptıya: 1 - Kalaba
lık 2 - Adem • Cadı 3 - Rahibe -
Azam 4 - Amiral • Rıza 5 - Leke
ler 6 - Yo - Ar 7 - Iska - El 8 -
KAin - Kel • Ya 9 - Kral - Liman 
10 - Al.A.ka - Esir 11 - Ta - Fa
re - Ar. 

T ahtakalede oturan tekerci 
Hüaeyinin cTürk milli badem ez
mC9i> etiketile sattığı tekerlerin 
fındık ezmesi ve susam yağından 

Birinci Ağır Cezada yapıldığı anlaııldığı için Sultanah-

Bu Gece Nöbetçi 
Eczaneler 

met sulh birinci ecza mahkemC9i· Beyoğlunda: Kinyoli, Takıılmde: 
Birinci ağır ecza mahkemesi ne verilmitlerdi. Dün duruıması Limoner, Şişlide: Nargileclyan, Ga-

dün üç ay evvel bir gece yarıaı yapıldı. Suçlu kendisini müdafaa latada: Doğruyol ve Sporidla, Has
Koskada Süpürgeci hanının arka- ederken: köyde: Huköy, Kammpqada: Tu -
sında Hüseyini öldüren Ekremin - Etiketim hlmamııtı. Bu ran, Beşlktqta: Süleyman Recep, 

taklit ıekerleri hakiki badem ez- Ortaköyde: Ortaköy, Arnavutköyde; 
küçük kardeıi Süleymanın duru§- Mlltlyadl, Bebekte: Merkez, Sarıyer-

mcsi kağıtlarına sarmııım, diyor-
masına başlandı. Süleyman: du. Hakim müdafaasını kabul et- de: Nuri, Eminönünde: Minasyan, 

- O ııün ağabeyim aarho§tu. b. Küçükpazarda: Hikmet, Alemdarda: medi. Suçluyu bir ay hapse, ır 
Aile bahçesine gittik. Sonra Lale. d Sırrı, Kumkapıda: Süreyya, Şehzade-

li~ para cezasına ve bir ay a 
!ide Bnsrinin kahvehanesine gel- başında: Üniversite, Şehremininde: 

dükkanının kapatzlmasına mah-

Kayseri Tayyare Fabrikası Sabnalma 
Komisyonundan : 

1 - Fabrika garnizonu dahilinde garaj inta edilecektir. 
2 - Bu intuta ait muhammen bedeli c52624> lira c79> lnaruttur. 
3 - Muvakkat teminatı c3940> liradır. 
f - İhalesi kapalı zarf usulUe yapılacaktır. 
5 - İhale gUnU 6-1-941 pa.:ı:a.rteıııi günü aaat <11> on birdedir. 

6 - Zarflar ihale aaattnden bir aaat evveline kadar kabul olunur. 
7 - Bu ihaleye alt keflf, f&M.name ve pl.Anlar maliyeye yatınıacaıc 

~ kuruşluk makbuz mukabilinde her gUn fabrika aatın alma komla-
yonundan temin olunabllir. (8810 - 12000) 

Baklavayı icad edenler, bugün; 

HACI BEKiR Baklavasını 
Tatıala..Gı, kendi baklavalanndan ne derece üstün olduiunu 

anlamakla Kırk kat yerin dibine geçerlerdi. 

ALİ MUHİDDİN 
dik. Buradan çıkarken kardeşim Nazım, Karagümrtıkte: Suat, Fener-

•- kum edildi. 1 
yüksek sesle konuımuş olacak 11;i de: HUsamettln, Samatyada: Erofl· Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: BeyogTu, Karaköy, Kadıköy, 
Hüseyin önüne çıktı. Kamasını los, Aksarayda: Ethem Pertev: E· l•••~•••••ı 
çekti. Ben araya girmek istedim, Ekrem de nefis müdafaası için yUpte: Arif, Kadıköyde: Sıhhat ve & Mııır (Elkahire) 

HACI BEKiR 
birçok yerlerimden yara aldım. bu suçu iflediğini aöylüyordu. Şa. /Muhtar, ÜskUdarda: İbrahim Suat, 
Kardeşimin onu yaraladı~ını ve bitlerin çağrılması için dava talik BüyUkadada: Şinasi Rıza, Heybella-
öldürdüğünü görmedim, dıyordu, 1 edildi. 1 dada: Halle eczaneleri. 

S&hibi ve NCfl'iyat Müdllrü: Ahmet Emlıt Yal.mu 
B&ll&Jd.ıtı Yer: VAT~ KATBAASI 

İstanbul Belediyesi llanlan J -
97,to 7,.30 Fatih yangın )'9rlnde Hoca Üveys mahallninin ljenl• 

ıseddin S&mi ııokağınd4 IH Uncu ada.da 30/l numıırall 
ve 19,48 metre murabbaı sahalı arsa. 

135',00 101,55 Baya.zıt yangın yerinde Tavşan~ mahallcainin BtıyUk 
Haydar soko.ğında 679 uncu adada 1/1 nımıa.ralı ve 
104,23 metre murabbaı S&haJı arsa. 

2088,00 156,60 Aksaray tnebey mahallestnin Mamık Kemal caddeetnd• 
~ inci adada 15/42 numaralı çeşme yeri ve arkuında 
bulunan canan 317,60 metre murabbaı u.balJ ana. 

97,ü 7,30 Fatih yangın yerinde Hoca Hayreddin maballeıdniD 

Ba.ş!nUeutn sok&jmda 86 ncı adada 1991 b&rita numa• 
ralı arsa yanında bulunan 32,48 metre murabbu •· 
halı anıa. 

12,81 0,96 Fatihte Mutt11&U mahallesinin Kara SankJJ aoımtm-
da 19 uncu adada 12,80 metre murabbaı abaJı ana. 

Tahmin bedelleri Ue ilk teminat mlktarlan yukanda yazılı ansa1aJ' 
satılmak üzere ayrı ayrı açık artlınnaya konuhnl14tur. Şartnamet.n 
zabıt ve muamelAt mUdürlügtlnde görWebillr. İhale 6/1/Nl Puartetd 
gUnQ saat H de Dabnl Encümende yapılacaktır. Taliplerin Dk teminat. 
makbuz veya mektuplarile ihale gUnU muayyen saatte dlltml en~ 
de bulunmaları. (11971) 

YAYLA, Hep YAYLA 
Bir bakkal dUklrtrv t -. Joer9e 1* ~ Pdl '" f111e 

bk talepte bulundu: 

_.._ .. ,...._ ... , ........ 
Derhal htlkmedebWrainiz ld, Jrarfouzda l'6ztl batJı ltanılret ..... 

atmun t&dDu bllmiy• neviden bir bulan vardır. 

»ü•ek ................................. Udml ..... ..... 
ne mi ya.par 1 

Herhalde ı6d ı.ttı lluellet etmeB Mdece dfr ki: 

- Y&7la mctr 

(YAYLA) llemleketin en bOytlk makarna fabrikaıadlr. Anadolu 

yaylaamm mefhur sert butdaylumm .lnnJtini alır, makarnumı 

onunla yapar. Sersilen:le nttuc.lfat.lar kaaarunaanm, Mır tarafta 

aranmaamm ve~ IUlaneti budur. 

Gözü hallı llarelset eden M'riden bir ınaan olmacbjmm lı:mdl 
kendiniz lılbat edinis. 

1 
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(YAYLA!) di,oe -- e6İlo 
~ KAKARNA FABIUKALA.at 
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