
Cam art esi VATAN EV 1 
O A el A L O el L U No. 3% 

7 T E L E F O N : 24136 

lnci Kanun :TELORAF:VATAN lst. 

19 4 o BAŞMUBARKtRt: 

AHMET EMİN YALMAN ... 

Fiyatı: 5 Kuruş SiYASi SABAB GAIBTEIİ 

Yeni Bağlarla 
Perçinlenen 

Dostluk 
..... iHerler vardır ki birbirleri· 
IYU le dost geçinmiye adeta 

~hkumdurlar. Coğrafi amiller, 
hayati menfaatlerdeki beraber· 
Ült, harici tazyik -ve tehlikelere 
l.roı elbirliğile korunma ihtiyacı 
~Yle milletlerin mukadderatını 
oaer adımda birbirine bağlar. 
t' lıte bizimle İngiltere arasında-

1 dostluk bu tabii ve zaruri ne
~endir. Fazla olarak şurası var· 
d1t ki lngilizler ve Türkler tabi
~tiıl centilmen olarak yarattığı 
~'-nlardır. Birbirlerini pek ko
l Y anlarlar, anladıkça da sever
er, 

lıte bunun en ağır bir imtiha
~!: Hepimiz biliriz ki muharebe 

Şeker Fiyatlarına Hiç 1:~tt. 
Bir Zam Yapılmıgacak 
Ekmek Fiyatlarının 2 Kuruş Artacağı Tahmin Ediliyor. 

l 
. ~~kara, 6 (A.A.) - İcra Ve-1 liyeti durmuş, yapılan ilk satııı· I verilmiştir. Kalite şartlarının tes· 1 

~~len Heyeti kararile bugünden İ lar da anüle edilmiştir. Dün sa· biti için dün alakadar tüccarlar 
ıtıbaren buğday fiyatlarına yapı· tılmak üzere borsaya arzedilen Toprak Ofisle görüşmeler yap· 
lan fiyat zammı dolayısile şeker yirmi vagon buğday satılmamış· mıılar ve buğday cinslerine göre, 
fiyatlarının da arttırılacağı husu· tır. Satışın durmasına sebep ka· çavdar ve analiz nisbetlerinin 
ıunda yanlış bir zehap hasıl ol· !ite itibarile yani analiz ve çav· tesbttini istemişlerdir. Bu talep 
duğu anlaşılmaktadır. dar nisbetlerine göre, 18 tıı Ticaret Vekaletine bildirilmiştir. 

Anadolu ajansı, ~ker fiyatla· şartlarının dünden itibaren değiş- Beyanname miiddeti uzatıldı 
rına hiçbir zam yapılması mev- mit bulunmasıdır. lstanbul tüc· Vilayete, zahire ve h b bat 1 
zuu bahsolmadığını, alakalı ma· carlanrun elinde esasen büyük ~kul! f 

"- beyannamesi vermdde mu e e kamlardan yaptığı tahlciKata al· bir stok buğday yoktur. Mevcut 
tutulan toptancı ve yarı toptan· 

fen beyana mezundur. mal ancak iki günlük ihtiyaca ki· 
cıların beyanname müddeti son 

Zahire borsaımc:la salıt yapılmadı fayet edecek miktardadır. Bun· kararname üzerine pazartesi ak· 
Hükumetin son kararı üzerine !arın da bir kısmı un yapılmak şamına kadar uzatılmıotır. Fakat 

dün zahire borsasında satış faa· \nere fabrika ve değirmenlere (Devamı: Sa. 4, SU. ' t.e)t,9 

Slmer Bank 

Klçlk Ya'fl"Dlarıa Girişleri 
Yeni nestiıı diınya ft memleket sporu hakkındaki 

dü+üacekı ini tebariiz ettiren bu yazı üçüncü 

sayfetom:ladır. 

Y ı 1: 1 - Sayı : 104 

~ nefret kaynağıdır. Birbirleri
Ilı öldürmek maksadile siperler
~e saklanan ve iki taraftan karşı
ıldı olarak yüz binlerce kişi öl
~~ren ve yaralıyan insanların bir· 
I ırlerine nefret bağlamaları bek
tnir, değil mi? Hayır, hiç öyle 
değil... İngilizlerle Türkler Ça-
4.Jckalede aylarca vuru~uktan 
'°nra birbirlerine karsı derin bir 
~"ii ve saygı duyar~k ayrılmış· 
•rdır. Muharebe §eklinde bir te· r .. bile iki millet arasında bö.y: 
' ıevgi izleri bırakırsa böyle ıkı 
~illetin birbirlerinin kalbinin yo· 
111nu kaybetmeleri eklilik olur. 

Büyük Millet 
Meclisi Toplandı Elbiselik Kumaşların Tüccara 

Satılmasını Yasak Etti 
Resim; Arnavutlukta biiyiik müıkülatla karıılqan n vaziyeti her an biraz daha miiı'diDe,en 
ftalyan ordusunun bir kohmun ceçit vermiyen dağlarda yol almıya çabalad~ p.termektedir. 

Kötedeki resim; istifa eden İtalyan ordulan bafkumandanı Marepl Badoeliyo 

Ne çare ki milletlerin gidişi 
İllın icaplarına uymuyor .. Biz~· 
c lngilizlerin arasına vakıt vakıt 
'<>iulduklar, dü:manlıklar, an
laflnamazlıklar girmiftir. Neden? 
<;iinkü bir defa dünya denilen 
)er bugüne kadar anarşiden, is
tiltrarsızlıktan kurtulamıyordu. 
~illetler, esaslı gayelerin icabına 
töre değil, günün hadiselerine 
töre siyaset kullanmak mecburi
>'ttinde kalıyorlardı. 

ı..~Sonra lngilterede Türk dost· 
~ bir P.arti mevzuu haline düş· 
~ıtü. Partini!' b~~ bizimle. d~~
~ aradığı içm dıger partı duş
~ kesilmeyi tabii görmüşt~. 
lrti menfaati; bize ait herıeyın 

~rı görülmesine, liberal damga· 
~ lııgilizlere ters duyurulmasına, 
Qll rnaksatla bir takım taassupla
tın harekete getirilmesine sebep 
0lııyordu. 

Diier taraftan bizde haneda· 
l\ın lcendi mevkiine ve menfaati- l 
l\e ait endişeleri, uzun müddet 
~illi menfaatleri gölgede bıraktı. 
.llgilizlerle dostluğun hür bir re- . 
lfınJe beraber yürüdüğünü gören 
i>ldifahlar, kendi keyifleri ve 
1'1cnfaatleri için Almanyaya, hat· 
~ Çarlık Rusyasına sığınmayı ter
cih ettiler. 

Nihayet gunun birinde iki ta· 
<lf da gözünü açtı. Dünyanın 
l&ayişsizliği karıısında elele ver· ! 
'neyi, tehlikeleri durdurmak ve 
>'eni bir alem kurmak maksadile 
~eraberce çalıımayı tabii gördü· 
er. Bu harp esnasında öyle daki
t'lar oldu ki asayişi ?ozan ~araf· 
•• } . vaziyete tamamıle aahı~. ve 
""ltirn göründüler, fakat boyle 
qrrıanıarda bile İngilizlerle Türk· 
lcr birbirlerine karşı olan saygı 
"c emniyetlerini biran için bile 
~Ybetmediler, müşterek gidişle
hlrlden, müşterek davalarından 

1!0bir zaman şaımadılar. 
Bu kadar nadir ve kıymetlı 

llcviden bir dostluğu tesadüfe 
bırakmamak, aradaki her türlü 
ltıUnasebetleri kuvvetlendirmek 
'llretile perçinlemek lazımdır. iş· 
tc lngiltere ile olan son ikt~sa~i 
'rıla.şma bu neviden kıymetlı hır 
"-rekettir. İngiltere ile Türkiye 
lta.aında ticari alıJVerişlerin bir 
lta.lık durması, aradaki temasın 
~almasında ve dostluk ihtiyacı-
1\ırı unutulmasında belli başlı bir 
'cbepti. 
. Bu ıon anlaıma ile yalnız bi
~le İngiliz adaları arasında de
tıl, bütün Büyük Britanya impa· 
?\torluğu arasında canlı ve de· 
"•rrılı iktısadi münasebetlerin te· 
~tli kurulmuştur. lngilteredeki 
tedilerimizi Hindistandan, Avus. 

~ta.Jyadan Kanadac!an mal almak 
'çirı kulla~mak mümkün olacak· 
tır. 

lngiliz gazeteleri, yeni iktıaa· 
<h anlaşmanın geniş ma~aıını 
~t güzel kavramışlar ve ıfade 
ttrniılerdir. Bu mananın Türki· 
~~~e de ayni kuvve~)~ takdir edil· 
tırıden emin olabılırler. 

1 Şuna hiç şüphe etmiyoruz : Öy
dc bir gün gelecektir ki lngilt~~e· 
'1'ürk malını, burada da lngılız. 

~alını tercıh etmr.k her iki tara· 
•rı İnsanlarına vatani bir hareket 
·~i .... .. kt' .. orunecc ır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankara, 6 (A.A.) - Büyük 
MUJet Mecllıl bugün Dr. Mubar 
Germen'lo ~kanlığında toplan
m"'tır. Müı.akereye başlanırken 

Türkiye - İngiltere arasında im· 
za edilen 3 ~ubat 1948 tarihli ti· 
caret ve tediye anlatmuına mü· 
zeyyel anlaşmanın ı&8dlkhıe alt 
kanun layihasının iadesine alt 
Ba,vekAlet tezkeresi okunmuştur. 

Bundan sonra askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 66 ncı mad -
desine bir fıkra llAveslne alt ka
nun 1Ayllıa8ı ile röçmenlerle nak
ledllenlere \"e muhtaç çJttçJJere 
tohumluk ve yemlik dağıhlmaııı • 
na ait kanuna ek layihanın bl· 
rind müzakerelerini yapmı!}br. 

Meclis gelecek toplantısını pa· 
zarta! günü yapacaktır. 

Kont Csaky 
Belgrada 
Gidecek 

J kinci El Ortadan Kaldırılarak Halka 
Ucuz Kum aş Satılacak 

Ankara, 6 (Telefonla) - SUmer ı cma yetecek kadar kum&f satacak
Bank, fabrikalarında yaptırdığı elbl· tır. Bu suretle toptancı tUccarlann 
selik kumaşların toptancı tüccarlar- yerine bizzat geçecek ol&n SUmer 
la toptancı terzilere satılmasını ya- Bank, hem yerli kumaşların Avrupa 
sak etmiştir. malı diye halka aUrillerek lhtlkfır 

SUmer Bank fabrikaları memleke- yapılmasına mAni olacak, hem de 
tin bütün ihtiyacını karşılıyabllecek fabrikalardan doğrudan doğruya ku 
bir stok vUcude getirmiye başlamış· maş satın alarak kendisine bir ko -
tardır. Bu stok tamamlanır tamam- misyon çıkaran ikinci eli ortadan 
!anmaz Sümer Bank yerli mallar pa kaldırarak halka daha ucuz mal sa
zarlarmda veya ayrı yerlerde birer tılmasmı temin edecektir. 
aatııJ .ıJUbeleri açacalt ve halka ihtlya· (Devamı: Sa. 4, Sli. 5 te) = 

Sovyetlerin, Çine 
Karsı S~yaseti 

Deö:smedi 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliğinin Japonya bü

yük elçisi Smetanln, dört kAnunuev
velde B . Ohaşiyi ziyaret etmiş ve 
Sovyet hUkümeti adına kendisine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

Lo~dra Uze~lnde 
14 Alman Tayyaresi 

Düsürü.dü 

TORİNO 
Fabrikalarına 

Taarruz 
Silah ve Tayyare F ab
rikaları Bombalandı 

Btly!ik Yangınlar 
Çıkarıldı 

Londra. 6 (A.A.) - Hava nezare
tinin istihbarat servisi bildiriyor: 

Çal'lfB.mba akşamı İngiliz bombar 
dıman tayyareleri Torino'dakl bUytlk 
sllAh fabrikaları Uzerlne muazzam 
bir hUcum yapmışlardır. En mUhlm 
hedefi yine devlete alt millıimmat 

fabrikası teşkil etmiştir. 

cSovyet hUkümeti, Japon hükflme· 
tinin, Japonya ile Mvan Çing Vey a
rasında aktedilen anlaşmanın Uçiln· 

1 cU maddesinin Sovyetıer Birliğine 

l
karşı olmadığı ve Japonyanın Sov
yetıer Blrliğile mUnasebetlerinl tan· 
zlm etmek arzusu tızcrlnde teşlrl bu
hınmadığı hakkındaki beyanatından 

Londra, 6 (A.A.) - lngillz hava 
nezarPtinin tebliğine göre, dUn 14 
dUşmnn t ayyaresi imha edilmiştir. 

Cenubu şarkide cereyan eden muha 
rebeler esnasında dUşenlerden maa· 
da, 'bir dUşman bombardıman tayya
resi cenubu garbt sahilleri açıkla -
rında düşUrillmüştür. İki İngiliz tay 
yaresl zayi olmu~sa da bunlann bl· 
rlsinln pilotu kurtulmuştur 

Vindsör ,.tosuna üç bomba düıtü 
Londra. 6 (A.A .) - \ ı ds ır s • 

Saat 21 den az sonra bombardı -
mana başlamış olan tayyarelerimiz 
bu fabriltan ın Uzerinde iki saate ya· 
kın bir mUddet kalmışlardır. Şimal· 
den cenuba doğru uzanmakta olan 
bir bina tamamen alevler içinde ka· 
lıp kesif dumanlar çıkarmakta idi. 
Yangın yerlerinde parlak ziyalar neı, 
reden !nfilAklar müşahede edilmiş • 
Ur. Di~er pir pilotun ifadesine naza
ran yangınlar o kadar çok idi ki, 
bunların ortasına düşen bombalan· 
nın tesirlerini görmlye muvaffak ola
mamı"Ştrr. Son bombardıman tayyare 
si bu mevkiden ayrıldıktan yedi da· 
klka conra şiddetli bir infilAk olmuş 
'l: e ~·angın t ekrar şiddetlenmiştir. 

Tayyare dönerken 70 kilometreden 
yangınlar görülebilmekte idi. 

Kont Cskay 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Stefanl : 
İyi haber alan mahfellerde temin e· 
dildiğine göre Hariciye Nazırı Kont 
Csaky, gelecek çarşnmba günü Bel· 
grada hareket edecektir. 

Münakalat 
Veki i Sıvasta 
Sivas, 16 (A.A.) - Beraber· 

lerinde devlet demiryolları ve 
hava yolları umum müdürleri ile 
alakalı arkadaşları olduğu halde 
dün gece Sivasa gelen Münaka
lat Vekili Cevdet Kerim lnceda
yı, Bu sabah Sivas atölyesinde 
ve istasyon civannda ikmal edil
mek üzere bulunan demiryolu 
mallesinde tetkik ve teftişlerde 
bulunmuş, vazife ve mesaileri 
hakında işçi. usta ve mühendis·! 
)erle bir konuşma yapmıştır. 

Ankara Valisi 
Mebusluğa Nam
zet Gösterilecek 
Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz • 

den telefonla ) - Yarın veyahut Pa· 
zar günll münhal mebusluklara 
CUmhurtyet Halk Partisi genel baş· 
kanltğınca namzeUer gösterllecelctlr. 

Bu arada Ankara vali ve bclcdıye 
reisi Nevzat Tandoğanın mebus nam 
zetıerl arasında bulunacağı pa •'li ve 
meclis maha!illnde söylenm"k~ed !r. 

Jtaydi malfimat eder . Kendi tarafın· 

dan Sovyetıer Birliğf şu ciheti bildir· 
meyi ıuzumlu bulur ki, Sovyetıer Bir 
llğinin Çine karşı olan siyaseti hiç 
deği!!meden ayni kalmak tadır.> 

r 
Askeri ' Vaziyet -----

Radyo Gazetesinden : 

cYunan - ttalyan muharebesi
nin en karakterhıtik nokta!lı, ltal· 
yanların haftada bir kumandan 
defi,tırmelerldlr. 

cBugüne kadar üç kumandan 
değlşmi,tlr. En eoo kamandan 
Badogllodur. 

dlalbukl Badogllo; Habeıt har
bini kazanmılf, tecrübeli ve kıy· 
metil bir kumandandır. 

Kanaatimizce; bu bü)ilk mu • 
vaffaluyetıılzlltln aebebl, kuman
danlann dlrayetelzllfl değil, or
dunun bozuk olması ve harp ka • 
blllyetslzllit'ldlr. !\Unevtyatı bozul
muş bir ordunun başına hangi 
kumandan selse vaziyeti detlttl· 
rem 

cGamlen detı,ınoe yerine Vey
gand &ibl bir kumandan geJml9-
ttr. Fakat, o da ordunun taJUnl 
değl-tlrememJ•tir. 

cEn son haberlere göre, Yunan 
ordusu her cephede Utrlemekte • 
dir. ttalyan rlc'atı umumidir. 
Mukavemet gösteren an<'ak, bü • 
yük kuvvetlerin çekllm~lnl temin 
için çalı,.n artçı kun·etıerdlr. 

cOhrl gölü llerlıılnılekl Kodlça 
tepeleri zaptedllmı,ur. Devf'I \fi• 
dlıılndekl p<•trol kuyuları ate, al · 
tına alınmı,tır. 

cıBu ku_ı. ular e-hemmlyetlldir. 
Çünkü İtalya, motörlU kU\ \'etle· 
rlnln petrolünü Romanyadan \'e 
buradan temin ediyordu. 

«~08kopollıı'ln ilerisindeki Stro· 
vlça dağlarını işgal eden Yunan 
kıtaları Klsora istikametine dot· 
ru ilerlemektedirler. 

cErglrlnln bir iki JUne kadar 
dU,me8l bekleniyor. 
cAroavutluğun lklnel limanı o· 

lan Ayuaranda işgal edilmiştir. 

tosunun mUştemilatma Uç bomba f. 

sabet etmiştir. Bombnlnrdan bi'" 
gol! sahasına, ikincisi tenis kortları 
civarına. Uçüncüsü de şato mllstah 
demlnlnin top oyunu meydanına dl!' 
mü, tllr. Parkta, krala mnhsus k6şlt 
bazı hlll!ara dllçar e>l mu~sa da insan· 
ea telefat clm'lmıştır. 

Kalais' de şiddetli bir topçu 
düdloau oldu 

Londra, 6 (A .A.) DUn ak':'am. 
Pas de Calals'de şiddetli bir topçu 
dQellosu olmuştur. Ateş güneş bat· 
tıktan sonra başlamıştır. Cap Criz 

Devamı: Sa. 4, SU. 1 de) 

Flnt fabrikaları da bombardnna • 
na t.Abi tutulmuştur. Burada da 
bUyUk yangınlar çıkarılmıştır. Veri· 
len raporlıı.rdıın biri bir fabrikanın 
çatısı üzerinde iki bombanın patıa
mı'7 olduğunu bildirmektedir. Bu 
bombaların infi!Akmdan iki dakika 
sonra lflddetll bir infilAk kaydedil -
mlş ve bUAhara binanın dahilinde 

(De\·anu: Sa. 4, Sil.' te)* 

Türk - lngiliz Ticaret Anlaşması 
1 

!Mukavelenin imzası Londrada 
Memnuniyetle Karşılandı 

Taymis, B~·r Mikdar Lokomotif ve Birçok 
Vagon Verilecegini Bildiriyor 

l Londra, 6 (A.A.) - Reuter Ajan- ı ıı mUnaaebetıere taallQk etmektedir. 
sı bildiriyor: Taymis gazetesine göre, neticelen-
! Btiyük Brltanya ile Türkiye ara • mlş olan mtizakereler Ttırkiyeye blr 
I sında bir ticaret mukavelesinin im· miktar lokomotifle birçok vagonun 

1 
zalandığı hakkındaki haber Londra· gönderllmesini de derpif eylemekte- , 
da bfiyUk bir memnuniyetle karşılan dlr. 

.
1 mıştır. Bu haber iki memleket a· Dally Telegraph gazetesi de şun • 
; rasında daha geniş ve faydalı mU- lan yazmaktadır:. 

1
, bedeleler yapılacağını ı!ade etmek· Daha harbin başlangıcında 
tedir. dostane olan ve bu mahiyeti bugüne 

1 

Muayyen bir müddetle tahdit edil· kadar muhafaza eden Türk • 1ngi • 
memlş olan mukavelenamenln lngll- !iz münasebetleri bu tlcaret lt!IAf· 

ı tere ve Türkiye için istikbalde ha· namesi ile yeniden kuvvetlenmek 
'yırlı neticeler tevlit edeceğini \'e bu imkAnını bulmuftur. Her iki tara!çn 
halin muhasamatın hitamından son- ikttsadl meselelerin halledilmesi. 

' ra da devam edeceği muhakkak te· TUrk ve İngiliz menfaatlerini daha 
lt\kki olunmaktadır. Mukavelenin sıkı bir surette bağlıyacağı gibi kar
.şümul sahası pek geni!J olup bUtün şılıklı anlaşmayı da kolaylaştıracak 
Britanya İmparatorluğu ile Türkl- ve harpten sonraki iş birlltwn e • 
ye araaında her Devi iktıaadt ve ma sularını k~alrtır-

İtalyan Orduları 
Başkumandanı 

istifa Et ti 
ita/ya Mühim 

Hadiseler 
Arifesinde Bulunuyor 

Musaolini 

Radyo Gazetesinden 

cGünün en ehemmiyetli hidi· 
sesi, ltalyan başkumandanı Ma· 
reşal Badog)İyonun istifasıdır. 

cBir Roma telgrafına göre Ba· 
dogliyo, kendi talebi üzerine va
zifesinden affedilmiştir. İtalyanın 
en büyük ve kıymetli askerlerin
den biri olan Badogliyonun isti· 
fası, son günlerde İtalya dahilin· 
deki ho~nutsuzluklara bir delil· 
dir. Bunun, İtalyan efkarı umu
miyesi ve ordu mensupları üze-

(De\"&1111: Sa. '· su. 3 te) • 

IJ t a 1 y a n 1 a r 
Karma Karışık 

Kaçıyorlar 

" Ölüm Taburları,, 
lmhd ve Esir Edildi 

ıo Tanare 
Dlşlrlldtl 

Atina, 6 (A.A.) - Yunanis
tandaki jngiliz hava karargihın
dan bugün bildırildiğine göre. 
dün bütün gün Jngiliz muharebe 
tayyareleri birçok İtalyan tayya
resi düşürmüş ve kendileri hiçbir 
ziya kaydetmemişlerdir. Yunan 
kaynakları on kadar ltalyan tay
yaresinin düşürüldüğünü bildır 
mekte iseler de bu hususta resm 
beyana intizar edilmesi muvafı 
olur. 

Tepedelenle Kalsir arasındak 
bölgede ltalyanlar karmakarışık 

1 bir halde kaçıyorlar. lng iliz tay· 
yareleri ltalyan kıtalannı ve Kel· 
sirde yolların birl eşme noktaları-
nı ve halyan tehaşşütlerini bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Ayuaranda ve Ergiriyi italyanlar 
terkettiler 

Londra, 6 (A.A.) - Yunan 
ileri hareketi hakkındaki haber· 
ler matbuatta geniş bir yer tut· 
maktadır. Daily Herald gazetesl 
bu hususta şunları yazmaktadır: 

Bütün gece devam eden mu
harebeden sonra Ergiriyi müda
faa eden ve sonuna kadar çar
pışmak ertlrini almış olan İtal· 
yan cölüm> taburları kısmen im· 
ha kısmen de esir edilmişlerdir. 

(De,·amı: Sa. 4, SU. 2 de)* 

.~aıya - Hey arkadaı, dikkat et! Aramızdaki bağ kopmak 
üzere .. 

Almanya - Ne yapahm birader, 
lmıcMr ciaymldaj11M ne matla!! .. 
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~ Şehirve Memleket. Haberleri . 
Osküdarım,Sen Zat en Birinci İdin! T .. 

füdm bu şeh>in "bi ~:::t.~ ~~k~:::.~·,,~,:~:·: c~:ıili.' °.!:~ erk os Suyunu 1 Işı [ti nn Maskeleme işini G o ç MENLER 
Her Çetmcden ib şcrefabadı hakkak ki bizden çok dahıı. ev- Memba Suyu 1 ' Romanyadan 
s;, cuyi bahann ~~:~~~~: ::~h~~?~~=1:~:~~~::::::~: Diye Satıyormuş 1 hmal Eden er Var Kanıt Getir'yorlar 
Dil farkına varmaz ki akan cuyi da eski rical ve vüzeranın geniı H bi d C h d \1 

zamandır. bahçeler içine kurdukları o mu· ar ye e üm uriyet ca · Devt'el Teşkz.la"' lına vardım l'ufaksadıyle B ·z Son zamanlarda Romımyadan 
x desinde 347 numaralı dükkanda 1 ~ ~ 1 1 LVJı • 1 h · 1 · b b le 

Her lahzası bir zemzcmei ıuzi azzam ve muhteşem konaklar, 1 gc en mu acır enmıze era er • 
dilara, 11altanat mirası dörder anadan e.ucul1:1.k Y?Pa.n Hasan Baıaranc- de 1-zk Sızan Yer .... eri 1 esbit Ed yoruz rinde mevcut servetlerini döviz 

Her saati bir faslı beyati uraban· dal budak salan bin bir verese lın muıterılerıne memba sularının -)> olarak çıkarmalarına Romanya 
yerine Tcrko- ıuyu verdiği haber 1 hük • · ·· d t dtx.· d dır. elinde yıktırılıp satılmak ıureti· 1 D '". H d "kka Işıkları ımaılr.elcndirme itinde faatleri iktızaamdandır. Caı.ete· umetı musaa e e me • 1n ~n 

Her basına ziynet nice bir servi le burYÜn, kimbillr kimlerin ıo· a ındmııtır. Un asanın . u d • şehrimizın birçok semtlerinde ak- miz bu vatani iıte devlet teşkila- muhacirler ellerindeki para ıle 
e nın a yapılan arama netıceııın e k' k' d . B . • R d k .. !"yeti" miktarda hıraman. balarında kül oldu. Kalanların .. t 'I . k . . h sa .ı ·.ar cvam etmektedır. u tına yardım etmıye Karar vermıı· omımya an uı ı 1 • _ 

Her kasrına revnak nice bir da halen ne tamirine, ne de or· mlı erı ere kt.ev~ etme ıçb l a- tedbirın alınmasına sebep, halkı· tir. Dün geceden itibaren muhar· agıt s...tın almış ar?ır; Kagıtları~ 
ıuhi cihandır. manlaıan bahçelerinin tanzimi· zır anan Be 1~ amacaı°ıı. u ~n- mızı hem bu mühim iı,e alıştırmak rir ve muhabirlerini ve okuyucu4 ya mda memlc.{etımı:.ı:e ıelmesı 

Diye zcnain bir ahenkle de· ne imkln var. 1 İU§tdur.k' u "h~·iac.an~k~rın. ~gı;- hem de herhangi bir hava lehli- !arından bazılarını bulunduK!arı oc. ~.eı.me.ıdedir.o-----
vam eden Uıtat Yahya Kemalin Eıkiler yavaı yavaı ahrete, alrın kakı lml u tur crı~'hıü ılncı ide a 1 kesı vukuunda şehrimizi korumak semtlerde iyi maıkelenmemi, ve 
O k d f . . . d 1 o ara u anı an mu r er o U· .• d 1 I lb k" b k ' 1 b k d 1 . b t" ".ft u" nar, a· t \ "ekAlatı' Tr.ı {t"ı~ « ı U ar vaa ında gazel> baı· yeniler de bırer ıkııer mo a a· .. . . d d T k b ıçın ır a u ı azı 1m1e er u ışı aız ıran yer erın teı ı ıne ll l\'4. V el " T 

lı~ile yazdııtı bu nefis ıiı"rı'ni ti .. tül ı gu ve ıçın e e er oz ıuyu u- İ"İ lüzumu k d h mıyetle t . 1" B neıriyatımız H t" R • . ( 1 
• ti ıan ıem erüc gkoçd edr. .. lunduau görülmüıtür. Yapılan by . a arS fe beml.k u m~mhur e mıhş ırk. u "k b ..Jy.J 1 91$1 ~a aş aul. 

,ah11na hla olan okuyuı ıcvkile Bugün ı ü ar ıı. numune t h1_.k t' . d H Ba enımsememı,tır. e er er ı m • mun uıran a ı ımızı ı az ve u Y 
k d k d ' • d d" 1 1 k h a ıı.t at ne ıcceın e aean • d'" t··v,. .. f. 1 . d ., ff k l" t" "Lünakal"t V sonuna a ar en ıaın en ın· halinde ka an ar, anca ma • l" d b · ur u~unun te tıt erı netıceaın e ,;ntmanın muva a ıyet 1 ne ıce· " .. e-

lediğim zaman Adeta memleke· dut bir kıeımdan ibaret eski ıaU~ane .1
1
n . urun bza.mlan an eerı birçok ev ve dükklnların maske- terini elde etmek içindir. Uün !<Aleti Heyeti let· 

, b l Al f m ıten erme mem a su arının Y • 1 . b" db" . . k 1 · i ııa-ı tımı ıaıırır gi i o muıtum. muhafaukirlardır, t tara ı, . T k tt v t b "t enmcmış veya yarım ır te ır· gece ışıklan ıyı maı e enmcmıt ...ışıye re s ene 
b ğl k rıne er oz ıuyu aa ıgı eı ı \ } . !" . .. l .. ··t \ J 1 d tayin edilen An· 

Geçen çocukluk ve sençlik bgeçlmi~i ucuzla la ahma t mcd~· edilmigtir. Haean mahkemeye ve- e penclder: erın .. ~~! ış~. g~ze Bortu: o ıı.nl yer eEr ıu.n ar Sır: d - b .. 
zamanlarımla ömrümUn hemen uriyetınCe o an ar. aya ın ı· .1 . muş o ugu goru muştur. u gı- - :nnıyct an ıııının u• kara mUddeiu • 
hemen nıafına tasarruf eden bu ğer pahalı ve ıUıılU görgUlerıne rı mııtır. bi yerlerden dışarı sızan ışık ka· yük kap;ıı. mumtsi Arif Ya· 
ÜıkUdar, acaba baıka bir diya· vcdalaıanlar, evine gelince ver Baro Umumi Heyeti ranlık sol:akklara aydınlık vere- 2 - C.. ğ ioğlu yokuşunda 6 zar yeni \•azlfe-
rın ÜıkUdarı olmasın deml§tim. ıu terliğimi diye mcıut, çözülüp • cek kadar fazladır. İnce perdele- numaralı ev.n üıt katı, sine başlamıştır. 

Herhangi bir talihıize, onun bağdaı kuranlardır. Bugün Toplamyor rin arkasındaki lambalar, maske 3 - Şirke:ı t ıayriye binaıının Kıymetli hu • 

yıldızı aöndU artık yUzUne kim· ;Akıad'~ap~rile KÔd~~Jüne Baro umumi heyeti bugün saat ı..a:rları~ın her tara~ın~nn sızan üst4 ır.atı~k ·i or:t penceresi,kt ~~~ı~~::: r:uen~ 
ıe bakmıyor? Dendiği gibi, mu· evıme .•• ?ne.rb'cnk, k ı uf arı.n on beşte birinci ağır ceza mah- ışı 1· ar "hgozc çdarpm~ taı._ ırl.k ' .. - ·ş~m ızl sanlat me e-
hakkak ki semtlerin de baıında hasta gozu gı ı ısı ve crsız k . d l'k toplantısını mt. an evr<m ·na ımızın uının antresı ve a t sa onu, vııf'fal<ıyet dile -
parlıyan ve ıönen bir talih yıl· yanan htek t~k ıııkları1nda b. y:;a:'~k ~e ;;~c ı ile geçen sene g_öster:~~ği ldu~affakı->'.".ct neti:e· 

1 
s .- Sipahi ocağının iç pence- riz. Arif Ya.zar 

dızı var. cukluk atırkal arımhı par atdır.. u yedek aza seçilenlerden beıinı sınh~ t~ ı ·ıod·v ~gduna ııdore, ckger re eNrı.k'l K k ' A d 
Öyle Ya' Vaktlle Ayazpa•ada- canlı ve ıaı 1 ıe rın te nccn 1 •• A 1 k tı"hap edecektir şe ır ıstenı ıgı erece e mas e• a 1 vasıtalarının ycknaııak r.ymu amıar rasm a 

" k 1 b' . 1 aııı aza o ara ın . 1 . b" . . ·ı . . 1 k k 1 k . 
1_. halt I . karara arara naeı ır zeytın Ek. . H Hayrinin tekrar cnmış ır vazıyete getın mıı ısc o ara mas e enmesi aran üze· N k"J T . I 
Al • arsa arın ve perıpn me· k' d w• d"" d"W•• .• d'" .. s 1 reııı aııan b d k 1 k k . kd" d . d"" .. f 1 a 1 V'l lyın er zarlığın ıiyah selvileri ve küflü c;~. ır •. egıne on u~unu uşu- intihap edilmemesi için azadan u evre ısa aca a ıı t~ . ır e rıne un scyruıe er mernur arı .., ... 
taıları u""zerı'nde bugu··n her bı"rı· nurdum. Demek kı her şeyde .. .. d"l" w. yerıne Mckki devre uzatılacaktır. Bu ıtıbarla birçok takııi ve kamyonların mas. Ankara, 6 (Telefonla) _Da· 

l - 'b' lih d ·ı 1 1 ozur ı ıyecegı ve b" ·· h" l'1 · ki k ' l k·ıı · k'k · 
birer servet ifade eden muhte· 0 dlgk gı 1 ta l e~ı e~ 0 Ü tı - Hikmetin seçılcceği ku vvetlı bir l ut~~ şc ır ;.crın ışı a~ı. m~ı ~~ Ke e~me ıc 1

• erını tet 1 e~mış biliye Vekaleti bazı kaymakam· 
ıcm binalar ve apartımanlar '!m ı uvvek~ldıı;mt. erbin h e ~be: ihtimal olarriıt ılcri sürülmekte- hen~ırme tba·t~matnakmelcsınıd . ar ı ve buç~k n_~k~~ vasıtasının plaka· !ar arasında değişiklikler yapmıı· ı 
var. rınd~n. le k ı mı, . a tı gı ı I dir. Eğer toplantıda ekseriyet le· ar.1ı.e tal Ut etme en ı men· !arını aökmuıhır. tır. 

Bir zamanlar Şiılide oturma- rengını e arartıvcrıyormuş. min edilemezse ayın on dördün- 1 Biga kaymakamı F'ehmi Tanok 
nın cakası ne idi. Hele orada Benim, c Firdevs bu şehrin de tekrar bır toplantı yapılacak- Medreseler Fakir Askerıı·k Dersı· Çıldır kaymakamlığına, Bozöyük 
mülk sahibi olnhrın, adeta §ebi ruzunda _ayandır> vasfına tır. kaymakamı Hikmet Arar Biga 
tavrı ağırlaşır, konuşması bile layık eevııili Üıküdarım, senin T ) b H kk d kaymakamlığına, Hızan kaymaka-
ağdalanırdı. Şimdi Öyle mi. bugünkü maskelenme vazifesin- Adliqede: a e eye a ın a mı Nureddin Ôzcebey Sungurlu 

Oranın dl havası hızını kaybe• de birinciliği aldığım gazeteler· kaymakamlığına, Alanya kayma· , 
k d b . U'' k'" Diploma sn.htckdrlığı - suıtanah· T h . Ed. ı k y . K ı 

derek Ni•antaıına dog"ru akıvcr· de o u uğum zaman ır s U· a sıs 1 ece enı arar ar kamı ;\!iyazi Altınsızan kayma· 
di. İstanbulun en güzel yerlerin- darlı olmak sıfatile ne sevindim. met birinci ceza hfı.klml dlln yeni kamlığına, Sungurlu kaymakamı 

Ne de hayret ettim. bir diploma sahtektırltğı iddiasını D V l" L"" f K d M S f l d Adı"! Dı'nrta11 Alanya kayma· ',1 

den biri olduğunda hiç müna· S b b" . • d" tetkik etti. Suçlu HUsamettin ismin- ün a ı ut i ır ar ve aa- ını usu U üzerıne te riaat ya• y .. , 

kaıa ıötUrmiycn, üstadın şiirin· en u itte ıaten ırıncı i ın. rif Müdilrü Tevfik Kut Fatih pan yüksek mekteplerde ve fa· kam lığına, Mülkiye müfettisi 
deki tavııifi gibi, gecesi ve gün· BAL de bir gençti. Str gUn lllisamettin medreselerini teftiş etmielerdir.

1

1 kültclerde sınıflarında kalan ta• Naci Rolas Bozöyük kayma4 

arkudaşlarmdan Azmiye müracaat e· B d 1 d h l b k 1 b 1 le l"lc d kamlıgwına, Çldır kaymakamı lı derek: u me reee er e a en ir ııım e e er, erteıi sene, aı er ı er• 

E 
• · · H 1 k • _ sana mUhim blr iş buldum. Üniversite talebeleri yatıp kalk· sinden g~mit olıalar da yine bu $efik Erol da Ağrı vilayeti mek· 

m 1 n O n Ü 8 0 V 1 maktadır. Vali, :medreaelerin derse devam edeceklerdir. Yük· tup.-uluauna. Direcik kaymaka· 
diplomanı ver. Demtş ve diplomayı . ... • 

Kimsesizler Yurdu 
KurmıgaÇalışıgor 

aldıktan sonra da ken(ll fotoğrafını Üniversitenin değil, lstanbul Ma· sek Ticaret ve İktısat fakUlteıln• mı Nasuhi Körosman Çorlu kay· ı 
yapıştırarak ve ismini de Azmi HU· arif mlidUriyetinin emrine veril• de a1kerlik dersinden mu\'affak makanılığına. Çorlu kaymakamı 
samcttln göstererek Demlryollar ida- mesini belediyeye blldirmittir. olmuş ve fakat bir dersten 11nıf· Muzaffer Güven Erdek kayma• 
resine mUrııcant etmiş ve iş lStcmlş· Bu medreselerde derhal tamirat ta kalmıt olan talebe, ertttıi sene ka·mlığına, Geyve kaymakamı M. 
tir. ;Muamele bitmiş işo başlamak U· ve diğer tcıiaat yaptırılarak fakir aıkerlık dcrıine devam etmiye· Hatim Kovan Şile kaymakamlı• 
zere iken idare sahtek!rlığın farkına orta mektep, li!e ve Üniverıite cektır. Sömestr usulü tatbik edil· ğına, Şile kaymakamı İhsan Al· 
varın~ ve HUsamcddlnl cUrmUmeş· talebelerinin istifadesine tahs;s mekte olan fakültelerde diier tan Çatalca kaymakarnlıiına. Ça
hUt halinde yakalatarak mllddelumu- edilecektir. Bu medreseleri lstan- derıı_lerden .g~mİf -ve fakat u· talca kaymakamı M. Cemal Ba-
mUlğc teslim edilmiştir. suçlu: bul Maarif mUdüriyeti idare ede• kerlık dersınden muvaffak ol~- ba.ç Babaeski kaymakamlığına, 

işsizlere iş Bulmak için de Bir 
Teşkilat Vücude Getirilecek 

_ Aç ve ıasl7. knldım, yaptıın. kt" mamış olan talebeler, askerlık Babaeski kaymakamı Namık 
., ce ır. 1 d d · ki k k 1 w B k 1 Diyordu. Muhakeme şahitlerin çağı· , ersıne evarn etmıyece er ve Geyve ayma am ıgına. aş a e 

rılması lı;:in ta.ilk edildi. r ' ancak derııın tekrar imtihanına kaymakamı Hasan İlhan Engin 
Bir hırsız te\·klf edildi - Roman- SakıD &ldaDDaAJIDIZ 1 gırecekle_!!~0 Birecik kaymakamlığına naklen 

tayinleri ve Erdek kaymakamı 
ihaan Azal«ın da ~rUlen idari 
JUzum Uzerine Vekllet emrine 
alınması Dahiliye Veklletince 

EmlnOrtU Hal· 
kevi Reisi Do· 
çent Dl'. Yavuz 
Abadan, Halkevi· 
ntn sosyal ynr- j 
dım 191erı hak· 
kında bir mııhar
rirlml.Zc şu malQ• 
matı vermiştir: 

«- Sosyal yar· 
dım bakımından 

~ok ehemmiyet 
verdiğimtz bir te- Dr. ~. Abadan 
~bblls üzerindeyiz. Nuruosmanlyc 
medreselerinin, tamir edilerek sos-
yal yatdım kolumuzun emrine veril· 
meıııne belediye muvafakat etmı,ur. 

Orada bir klmscsızı~r yurdunuıt ıısas 
larını kurmıya çalışacatız. Yan.ııda· 

ki imarete alt olan bina dd cV"Kaftan 

lstenmlf ve evkaf umum mUdür!Uftl· 
ne yaııtan tahrlrata uygun ce•ıap a
lacağımw kuvvetle Umit edlyl"Jl'l:z. 

Bunları devir aldıktan sonra ora
da lOO·lM kişlnltı sıhhi ve fakat ba
sıt şartlar içerisinde ytylp, l!:IP Y•· 
tıp k&Jkmatarı temin edlleoclc, hasta 
ıartmalan halinde O"l'ada tesıc edil J· 

cek olan, kUçilk bir revirde ted1 • ile· 
rtnt itina edilecek ve hasta oınııynn· 

1 nıatxctKA:ımN rnıo 
CUMARTESi 

YILı 19'0 • AY: 12 • GU~: 3'2 
RUMi : ısae - 2 lnclteşrln: 2! 
HIOl&lı 1159 - ZiLKADE : 7 
VAIUT VA.IATI .EZA."'1 

OONEŞ: 
OOLE : 
tKlNDt ı 
AKSAM: 
YA1'~1 : 
IMllAK: 

8,11 
13,05 
1&,28 
17,41 
19,10 
U8 

2,30 
7,24 
9,47 

ı2,oo 
1,38 

12,45 

Alloae fJoretl .. ,... 

ıar 1.fe aavkec11lecektır. Bu teş1<llatı, 

ileride, lşelllere ı, bulma husu ıundl\ 
mutavassıt olabllecek bir 1· ..ı koy· 
mayı Umlt ecSlyoruz. Bu hUL ı ta vatı 
ml.JI LQttı Kırc1arın ve Parti reiııl Re· 
şat Mlmaroğtunun cok samlmt ntft.
kaları ve yar<ıımlarlle karşılaşmış 

bulunuyorruz. Neşredilen Yeni TUrk 
mecnıunsına. daha col< aksiyon mec
muası mahiyetini verecek e-Unün me
scJelerlni mevzuu bahsctUrocck ter
tibat alınmaktadır. 

yadan yeni tııtanbula gelen Akif Ah 
met muhacirlere tnhsls edilen bina
dan nrkadaşı lemallln caketlnl çal • 
dığı için yakalanmış ve dUn mllddel
umuırttllğe verilmiştir. Sultanahmet 
sulh birinci ceza hl\klml Akifl tevkif 
etti. 

Poliste: 

Bir okuyucumuı rnawaanuz:ı 
gelerek blıe bir teneke parç&.rıı 
gösterdi. Ve: 

Vali AnKaraya 
Gidecek 

Vali ve Belediye rei5İ Dr. Lut· 
fi Kırdar belediyeye müteallik 
bazı meseleler hakkında Vekalet. 
le temas etmek üzere pazartesi 
günü akşamı Ankaraya gidecek
tir. 

ı Belediyede: 

tenıip edilmiıtir. --------o 

Orrt idare Komutam Emni
yet MUdUrU lla GörUştu 

Heyeti Vekile kararile Polise 
alt bnı aallhlyetlerin Örfi idare 
komutanlıiına devri Uzerlne Örfi 

Başıboş Kedi ve Köpekler 
Ol dürülüyor 

KömUrle zehirlendi - Nuruostna
niyede 16 numaralı evde oturan be· 
ledlyc odacısı Zekerlyanın oğlu EyUp 
odada mangalda yanmakta btılu

nan kömUrden zehirlenmiştir. Nuri 
baygın bir halde Cerrahpaşa lıasta· 
hanesine kaldırılmıştır. 

- Bunu dUn gece 1eyyar bir 
he1vac:ı yirmi bet kuruş yerine ba· 
na ,·erdi. Bu heh·ıM·ıdan •eç \"8· 
kit yirmi beş kuru~Juk helva a1· 
mı!ltım. Bir lira ,·erdim. Yetmiş 
b(!~ kuru'u tlç ~1rml t>eı,llk olarak 
vermlşU. Bunları çantama koy· 
dam. Sabah para IAıım oldu, çan· 
tamda iki yirmi beşlik ite bu te· 
neke f>ılr~a8ını buldum. Dedi. hu 
teneke pur~·ıısı 215 kuruş boyun· 
da kCBllml!I vo kahclıfı insanı al· 
datacak kadardır. Uzerlrıdo hiç 
yaıı yoktur, tram\"a:\'larda bilet. 
çilere de hunlardan birkaç tanesi
nin ııUrülınU~ oldutu söyleniyor. 
Bazı açık göılerln karanlıktan l!I· 
tlfade ederek bu 5lbl ahlüksızlık• 
tara başvurdukları ı:-örlilıneltta • 
dlr. tıalkıınızın dikkatli danana· 

Halk hamamları _ Jıtanbul bel•· idare komutanı Ali Rıza Artun· 
kal lıtanbul Polis müdUrU Mu· 
ıaff•r Akalınla diln uıun bir ı~· 

rUıme >'!!..l'n.J.lli!b---
lstarıbul Belediyesi sokaklarda 

ba,ı boo dola,an köpek ve kedi
lerln hl1fına devam etmektedir. 

ıki gUn zarfında itlaf edilen 
ltöpek miktarı 1 H. kediler de 
32 dir, Bu ay içindeki yekunda 
köpekler 48 1 kediler de 169 u 
bulmuştur. 

Bir çocuk haşlandı - Şişhane cad
desinde oturan HUseylnln iki yaşın -
daki oğlu Faik oda içinde koşarken 
rnan&"alın üzerinde bulunan tencere· 
deki yemek Uzerlne dökOlmUş, rtıulı· 

telif yerlerlndcn haşlıınmıştır. Yarala 
tı ağır olan Faik Şişli Çocuk Hasta• 
nesine kaldınlmıştrr. 

rak aldanmam:ılarını tavsiye et· 
melde beraber' emniyet mUdUrlU
ğünlin nazarı dikkatini ('elbederlz. 

diyesi tararından Kuımpa1fadı ve 
Balatta açılan ht.lk tıanıamıarında 

fakir nalktn :vıı<Rl1!lbllmeaı ıçın H· 
bun dil belediye• taratın4Jan •::·lif · 
cektir. 

!abıkalılara ı., - tıtanbul beledi· 
ycsi 1<aymakamlıklarıı. yaptı~ı bir ta· 
mimde teml!lllt l~lerlndı!ltl mUn1Ulllt· 
re sabıkalıların alınmuını ve bunla· 
rn m4Aflı istihdamını re&rnen bıl· 

dirmlştiı'. 

Universfte e: 
Unlverslte1ilerln seyahati - tstan· 

bul Onıver!Hte!!i jeoloji enstıtUıU a
sist&n ve talebelerlnden bir frup 
söm~ster tatlllnde Bursa, lzmıt ve 
Sapınca mıntakuında ıımı leUclkal 
yapacaklardır. 

bir an hissettirilmemişti. tçinden geçen ıdıraph, l!ıyanıa 

dolu, nlhayctsh: derecede a<'ı şey1ert ann~ı hls!icttl ve ttrn· 
rınl tekrar ederek kendi ini uzakla1tırmayı IUSumlu ııaydıı 

- lla)·di gidip bana soğuk süt yollat, uyuyacağım ... 
Ana otuJ birbirlerinin karşuıına )·arın belki tamnmlle 

7abancıı taaUnt'le çık~aklardı. 
XVllI 

Uer umandan erken kalkmıt olan Pi'etl• CMat Be)" d ... 
1tellnde kalavalt1 muuının Unöne ctturunl'•, ilk HÖ&U anne
sini sormak oldu. Prenııet ffazret1erinln henüz zil çalnıadık
larınıı ıöre uyantnamıt bWunmaları icap cıtijl covabın1 

alftıktan eonrıı. ıııtkıal Ue blt thtcan çay içti ve 9arçabı.1k 

giyindi. 
- Otomobil emir buyraruJmayor mu! 
- Hayır, )'ilrüYeffflm. A11nem u7andifı ı&man bltaı tıa• 

, .• 81rftıya çıkhiıMı, bir bir buçuk saat sonra döneceğimi 
söylenlblz. 

okafa ı;ııktıjı uman saat benh M:ki. buçuktu. Arele 
acele işlerinin batına fldtn adamlar arasında tıdeta ko,ar 
gibi ytırüyebler ntdı. T~\'lkJyeden yukarıya doğru ilerle
di. Esklded Tunu lu Ha~·remn l*l&Ya alt olup sonra Ab
dülhamldln kıilattndllll Şadiye 8uJtana ı~·cn \' e yarı ı yı
kılıp yerine apartıman yapılan bliyllk ahşap konağın önün
de durdu. 8abıihın bu liaatlnde sokıı.ğa çıkmak Covada çok 
garip gell7or, geeıktıklerl için birbirlerini ıtıp geçerek ller
lemlye çahtan btı ıldamlar ona hakiki kimseler değil, i'ıdota 
hlrer manken bl!ıslnl verlyordıJ, Keskin bir ııotuk \'Brdı. De· 
llkanlı «Evlettne bu kadıu erken ııtmck çok ayıp ola· 
cak lıı diye d6'1indü \'C ™manbeye giden sokağa ı;aymrya
rak Harbl;,'eye çıkan cihete te\·ec<!ti.h etti. Uykusu:ı geçen 
ıece etınasında 1abahle}·ln !;nf&e flanıırun evine gltmlyc, 
bir nl,anlı stfatıhı • bunu düŞlintltken elcmJI bir korku 
IÇlnile -.cı acı tebMsüm ediyordu! • e\'etı bir nişanlı ıfati· 

le Suı.anı alıp J·arım saat beraber dolaşmak mü aadeslnl 
annesinden ı .. temlye, yalnız kalınca da ıenç kıu her şe)i 
.anlatarak bir atabey sıfatlle kendisine dalma .Uveneblle· 

KozmopoDntoerr 

J 
-

Yazan: 
aı --ceğlnl ııö)'lemlye karar vatmlttı. tkl gün &onr• firarların• 

miil.eakiıı Şıı.yeı;te, Pren C1;in itizarlarını blldlrml~e geldigl 
tam•n, hakikati bilen gen9 kı& için bd hiç te Mı bir dar• 
be te-:1'1J etmlyec•Utı. Ve Suunın aradaki sırrı da, anne• 
~inin korkunç oydnUnu da daınıa glıll tutacağından Ce\:at 
ı,Uı>M ötmıyorau. 

Yatnn 911.St kadar ııııkaklarda dolaştı. mütemadiyen bil .. 
ğlndekl saate b:ıkıyor, 'aktın hiç değllııe dokuz olmasını 

bekll)'Ol'ilü. Doku& kendi itil Tl\kllm belediye bahçcelnln ön· 
1erlnde buldu ve o zaman. kenıtlsi de gcdkmlş bir adam Jlbi 
hızlı hır.lı yürüyerek O•mtıntıe3 dllkl apartımana geldi. Su-
7.anın hicap, eser \C dch,et duyacağını tnhnıln ediyor, ta
kat lle\'lnrln mutıakt. bu hl!Jlere galebe ralaca~ını düşilnü
yı:ırdu. <t- Bir ıığıttıeylrtt o!!ia hıtyıtttıı kent!lml hiç yalnıs 
hl~5etnıe:ıdlm. Hiç ile~ll!!e bir kllçllk kardeşim, him&ye8l 
hana dUŞ(&n tılr kUçUk karde~ım olsa)·dı :ıı diye kaç kere 
söyleml!mlş tHJ)·dt '! 

Apartımanın nıethalinıle, caketlnl çıkarıp taşları )"ika • 
;,an \C soğuk ha,·atla terlemek lnıkdnı olnınınasına rağmen 
neşrettiği ağır koku ile kendisin! rahatsız ediveren kapıcı, 
hürmeti taklit eden lı:ıreketlere, r;ırıtmalara girişti ve Ce· 
vadın )'aya gelmiş olması bu hiirınet teuıttl\rlcrinde farke· 
dilir bir tesir icra etmedi. Cevat: 

- \'ukarıdnl:ır ını '! Diye sormuştu. 
- GüççUk lmnınıdRn gnyrlk hep 1 yuharda. Gllç-;Uk ha-

nım on dakika vnr yo1 elln<lc defterlrrllc derse glttl. 
Cevat be) hudc yere Jarda dolaştığına "5ef etti. Su-

zanın M~ka ta.raflarında 11ır C\'e gidip kötliriım bir b()('a-

dan tUrkç~ clersl~f'I aldığmı blllyordu. FakJr bir adarnm o
turabileceği lzbo sokaklarda ev buJntanın ptk rftllflCUI ola
bllocejlnl ıahmln etmekle beraber, adrea ahnıya \'e bu e· 
ve mutlak& sıımı1e ICarar vererek Enise hanımın dalrllll• 
nln lkt ıcat merdlvtnlnı çıktı. ıtapıyt ~ ~ah Kathtlt., 
glSf!iU b~frr blru açık va perlpn, görllndU, ve kendisini 
ıo, sahanlıkta tanır tanımaı genleri ı~ıldanıp zaten blıytlk 
olan aftı bütün dl,lerlnl göstererek, ııankl ziyaretine ıel
mı, bit l!JılC llJtlkbal ldl)'ormuş 5lbl memnun ve bahtiyar, 
onu ~eri llldı. 

_. Kııırn Hanımefendiye Mi)'lt. Müıa.de ederlel'H IU&an 
lfarıımı ıötmtlC llClyorum. 

- \'ah vah vah! klqiilıı Hatııum thlldl 91ıume, dene sıt
mlıt. 

- Blllforum, kapıcı lllylecll. Fakat Hanmat1e11dlile• ıao
caııının adre1ını tor. Or•)'a ııttoeğim. 

- Olur. 
Ve bir dlllclka beldenteııı için aımcurı salonda, All Mıaheln 

Beyin • btbMınrn ı · yağlı b&ya ve vtt«!udö bele kadar fiti
teren pörtretlnı Ce\"at uzun uıun teflctke, mımdeltl bb 
yU&la kendi çehresi al'lıeında nıutlalca bulunmaııı icap eden 
mllfl&Wlıetlerl ar""11)'& JC01'11Gd, llu 911on& blrkAO kere Cla
ha rırmı,, bu portre)'I birkaç kere daha, fakat IAkayıt na
zarlarla 111oımO,tU. lte&lm bir 11&nıat eeert olatak belki dt 
yükı.ek bir kıfmete malik defildJ ve göstetdlll lnıianın ru
huna, luLraktıerlne .nüfuz edemlyordd. Fallat bir lototraf 
gibi t&fıUAt• mallle oldufU ~in Jıllklkatln tadık, nıu&t bir 
ifadeel ınahl)'etlnl cötterlyor. b11 halile Cevadı daha emin 
olarak tetkike eevk6dlyordu. Bir iki dakika sonra aesıfzce 
içetl giten EnlM Hanim onu portre kar,ıııında çok dalgın 
bir halde bUJünca1 bu Gtrln alAkaya bakarak kendisinin ta· 
bU babasını def IJ, mUstakbel kaynataııını da del;h, fakat 
sadece rakibini tetkik ettltlne hükmetti. O sabah EnJae Jla. 
nhtun ııırttnda Hanımların kaçgöç :ıamanında bilhassa Ok· 
tepe, J:Nlll&Öy olll.U.r1nde Jiydllderl meşlahlardan biri \'ar-

mıştır. (Arkuı var) 

SDVA~ô 
ftCMAL 

MAREŞAL 
Badoglio'nun 

istifası 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 

D
a talyan askerlerinin Yunanis· 

tan harekatında uğradıkları 
mailublyct ve hezimet, h&ditl" 
Jetin vazıh dili ile her sün !r 
yit olunurken, bundan bir iki 
haf ta evvel, resmen halya tar•· 
fından da kabul edilmlgti: ,SiP• 
yor Mussolini, ltalyan milletbı• 
hıtaben söylediği nutukta, 1!" 
muvaffakıyetsizliği bildirnılfo 
fakat bunu, havaların müsaade: 
ııizliği, planların kifayetsiılii' 
gibi sebeplere atfederek mdtıl' 
göstermeye ve ciki ayda olın'" 
ıın da on iki ayda ol9Un, ne çı· 
kari Nihayet bir gün 1ıalip ıe
lec:eiin ~ibi sözlerle millete 
ümit ve kuvvet vermiye çalsr 
mıştı. 

Bugün, İtalyanın bu a.kerİ 
harekatta tamamile mağl<kp "'ı 
mUnhezim olduğunu yine it~• 
yanlar tarafından bir hldlaePill 
açıkça ilan ettiğini görüyorul1 

halyanın Yunanistan aeferill• 
memur bulunan Arnavutluk ot' 
dularının baıkumandanı Marr 
ıal Badoglio iıtifa etmi§tir. B~ 
maretalin bu İ§te muvaffakı1• 
ilmidi görmediğini, lı~lyan ın~i· 
lQbiyetini reımen kabul ettiiı.P1 

ıöıteren en vi.zıh delildir. • 
ltalyan kıtalarının Yunanır 

tanda uğradığı ani muvaffak•· 
yetıizlik üzerine Sinyor MualD' 
lini Arnavutluk. ordularının b~ 
kumandanını değqtirmif, yef1• 
ne Habeıiııtan harekatının kıh· 
ramanı Mareşal Badoglioyu ~
yin etmişti. Böyle 'mühim bır 
vazife ile Arnavutluğa geÇeıı 
yeni baıkumandanın ordtJ~ 
takviye etmi:ye, harekata ye~ 
bir planla başlamıya çalı§tıil 
muhakkaktır. Nitekim, ilk gün: 
ler, İtalyadan getirttiği yeol 
takviye kıtaları ile, Yunanlılar• 
karıı mukabil bir taarruza sıi 
tiği bildirilmişti. Bu işte keıı 
şeref, hatta bütün askeri ıne"' 
kiinln mevzuu bahıoldui'1~! 
bilen mareplin, bütün iınlt~ 
ve ihtimalleri tecrübe ettiğ~ il~ 
hayet, orduya galibiyeti del ..S 
mukavemeti, hatta bozgun• 
bir geri çekilmeyi bile tdJ01'l 
edemiyeceğinl görerek lıtifa,alll 
verdiği şüphesizdir. 

Bu vaziyet karıısında ltalY., 
hükOmetinin nasıl hareket ed; 
ceği, Yunanistana kartı a9tı j 
harpte uğradığı hezimeti ge~e 

1 
dünyaya, gerek kendi mil\etııı. 
karşı nasıl göstermiye çalı~ 
ğı merak edilecek bir meıel Ar: 

Harbin ilk günlerinde, l· 
manyanın uzaktan seyirci k• 
maııı, icabında ıulh için taV•k 
ıut imkanını hazır bulundurın• 
rayeıile dUşünillmüı bir ha~~ 
ket olarak görülmüştü. Fa • 
bugün, kendi menfaatlerini kd"' 
vetlendirmek için İtalyanın za•· 
fından istifade etmeyi düşUııe~ 
bir Almanyanın naaıl hareke 
edec:cii de bir meçhuldür. 

Asker Ailelerine 
Para Tevziatı 

lstanbul Belediyeıinin aıkj; 
ailelerine yardım için münakİ l& 
yollle ayıtdığı kırk bin lir• 1 

avansın tevzUne baılanmııtır ..• 
Yırdım miktarı her aile ıç.ıl1 

H lirayı tetavüz etnıiyecektık; 
lıtanbul Btlediye1i ka:.ı:.alardha İ 
tahakkuk cetvellerinin der • 
rnarkeıe 11onderilmeai için ka>'' 
makamlıklara tamim yapmııtır· 

- c • 
Bir Davanın Takı 
binden Vazgeçildi 
Ankara, 6 (Telefonla) - V~ 

killer f eyeti, 1059 lira 80 kurtl 
alacaiın tahsili talebile eski urı\;.
mi müiettlş Tahılrı Özer al~Y ; 
ne lstanbul asliye ikinei huk: 
mahkemdinde ikame edilen da1:ı nın takibinden vaıge.;ilrnd 
lenıip etmiştir. 

Biraz Ciddi ve 
Samimi Olalım 

Jı1Uede1em1-ıe isim ve mu\•at:· 
ıı:ah lldre1leri t.esbit edilen vatand.t° 
}atımızın birçok mUracaatıarınd::· 
bui esrtt.fın ÇAP AMAfüCA ınU9t 111~ ~eratı bulamıyoruz diyerek :ınuıı.&1 ıımatkaJarla halkı ızrar ettikleri ıırı "1 
ıplmaktadır. Piyasamu:da her n• b 
ÇAPAMARKA mUstahzeratının 111~ 
t\llen mevcut olduğunu görduğtiın 
lU..utn W:erlne tavzlhen UA~ _ ~~: 
ruz. BE~lKTAŞ -ÇAP~ 
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Kuıağımızad !Küçük Yavruların Görüşlerl G(J~ID~~ 
Gelenler ' f& fıU ~ IE 

izzet Orgüf, Bakın Neleri Be~enmiyor : 

----~ Tc..r.hin Ln Biiyülc Aşk Roman 
Yazan: Nİ LA KUK 

Fransızlardan 
Yunanlılara 

Bir Haber 

ıEski Neslin Tembel Oluşu, Mekteplerde Spor 
Olmayışı, Fakat En Fenası Şu : 

liindistan Halkı, Mihrünnisayı Tabii }i••k MalCllna, Fran!llzlar ~akadan, a- s 
u ümdar Diye Kalbinde Taçlıyor laydan hiç bıkma7.lar. Son glinlerdc • portmen ruhunun • • sporumuza gırmemesı 

_ 57 _ nan f'ransız. ne.ket ~ôyl~ bir le\·hıı B d 

Leş Kargası 
Yazan: OÇ YJLDIZ 

Ahnanya, İtalyanın Yu
' nanista na hücum edt:ceğini bi

ltyor m iyd i ? 
- Bilmez olur mu? Belki teş· 

vik b ile etmiştir. Fransı:ı · İtalyan hududunda bulu -ı 

J.f asmı~ıar: o:Durası · ransız hududu- . ana gazete en bır vazıfe ver- mektep bunu bize temin edemez. 
af . indistanda büyük bir vebd distana hükümdar yapan sebep, dur. 

0

Dfkkat ... » ~~ler: Yenı neslin dünya hakkın· yazan : Gerçi mektebin büyük sınıfların· 
bijt~~ koptuğu zaman Mihrünnısa. nasılsa elde ettıği bır unvan de- 1 Le\'hadan maksat bakın ne im iş: ı 1 'hmemleket hakkında, hadıse· NERiMAN HiKMET dalc ı çocuklar bu İşı başarmıya 

- O halde neden ş'mdi im
dadına koşmuyor? 

- Sana yanın yamalak ku· 
lacımda kalmıı; b ir eski hikaye 
ile cevap vereyim. Çocukluğum· 
da onu bana sahici bir tarih 
vakası diye aniatmışlardı, amma 
helki de uydurmadır. Vaktile 
serdarlanmızdan biri galiba Ra
dos şövalyelerine karşı parlak 
bir zafer .kazanmı!I ve muhare· 
be akşamı davullar. zurnalar ve 
kazan kazan yemeklerle mükel
lef bir ziyafet tertip etmi§. 

llt t~n varlığının halkın varlığile ğıldır, felaket zamanında boy le 1 Yunanlılar o kadar suratı e ı l erll yor· ker al~kkınlda, kenddı\erınde en Y
1
a- 1 çalı şıyorl ar amma ne de oba ol· 

\ı ._adar bnol oldu· 1 d b hl h Ik ın an a ar uyan ıran mese e- B "f 1 ~ b ... ı gunu an a ı. ır ru a a ın yardımına koş· l armı~ ki, bu gıd ı~ l e Arnavutluktan f h kk d d "" d " ki . ·- -- maz canım... U vıu:ı eyı tam n· 
ıç c •nın sirayetinden kurtulmak masıdır. bn!ll<a ı:ıımall ıtatynyı du yarıp geçe- eri a kın a ne u~un u erını yıkile Qaıaramıyoılar ••. Hem bi· 
~::. Cihangirle beraber Aimire Mihrünniaa kızı Uridıyi ha· ceklermlş Fran!a hududuna vardık· an ~ma "k I h . h 'b' zim melttepler tmizde spor" aa· 
4 ılrnışlerdi. Mihrünniaanın kızı yatta ve afiyette buldu. Fakat ıan zaman burasını da ıtaıya san- uk madsat a

5 
şa sıy1 et eda 1 1 yet az. yer veriliyor. Biraz futbol, 

tldi Agrad k 1 t G k h lk d • çocu ara ım. ağa so a sor um b' 1 . J" k dın h • a a mıı ı. enç a- a arasın a çocugunu kaybet· maınaları için Fransız eskerlerl lhti· B d d 1 k ' · ıraz. at e!ızm var. ımnastı • yer-
de h 

1
em kızına kaVU§mak, hem mıt bınlerce anne, annesini kay• ya ten hududa bir levha asıvermlşler. ana 1 e 

1 
eQ 

1 
: .. 11 .. .. 1 ler İmız hiçbir zaman sporo mÜ· 

ı, a ~a yardım etmek için Ag- beden bınlerce yavru vardı. Bun· - zzet rgu e ~o.ruş, stan· sa it değil... En doğrusu kulüpler 
~l .Emmekten bahsettikçe Ci- lar kale kapılanndan çıkmak için 45,000 Tonluk ~uld: spor meseleler5ını onu

1 
n k~- ufak, genç takımlar da vücude 

aır kıyametleri koparıyordu: no"bctç'I l l d f k t y • 0· ar avrıyan azdır. onra zzetın net irmel ı'dı'rler. 
, 1 ere ya Varıyor ar 1, a a enı z hl b' h ' ' d k' ' D 

L - Kolumu kes gözlerimi çı- kale d "b ' d k' d ı b 'I ır ır l ır ususıyetı e es 1 neıılın bazı - Bizdekı' eskı' •porculardan 
'llr f ' . . ı ın e ı mey an ara ı c hallerini mı.is "I "I 1 k" ... 
tıt ' akat benden böyle bırıey 1 çıkmalarına müaaade edilmiyor· Amerika hahrlyeııı için FIMelflya- k . pet 0 çu er e ten ıt kimleri beğeniyorsun? 

Davetliler arasında ilmi. faz
lı ve bilhassa dindarlığile mC§· 
hur bir müderris efendi varmış. CIJlcl diyo du d d ı ı etme tır. O 1 1 .. N"h r • . . u. a nşa. olunan bu muazzam zırhlı· I , .. - n ann oyun arını gorme· 

~lıd ı ayet hır gece Cıhangır UY· •Mihrünnisa bütün kapıları aç• nın adı «New-Jcrsey-. dlr Tonllat - zzet OrgUlu aradım, buldum. dim. y ıılnız haklarında fikrim 
de·~ .ik~n Mih~ünni.sa k~_>:afet!~~ tırdı. Herkesin üstündeki esvabı su 415,000 dir ve <2Unyayın, en bUyUok On iki._ ~n .üç ya~ların?a bir ço- vardır. Bekirin §Ütleri gayet gü· 
~ ~lftırdı. Salımenın ogrettıgı yaktırdı. Hepsini temiz su ile yı· zırhlısıdır. cuk .. Şışlı 1 etakkı lisesıne devam zel, kofa vuruıları kuvvetli. Zeki 
l~~ler. ıaye~in?e ~.ir .. p~s~a tatarı 1 kattıktan eonra temiı; elbiseler Bu zırhlı, 40,6 santimetrelik 9 top- edı~~r. Mektebi? ~ ncı sınıfın~ Rızanın idaresini beğenirim. For 
tld/et~ne g.ırdı. :uzunu oyle bo· verdirdi. Bol yiyecek dağıttı. Sa· la mUcehhez olacaktır. Daha kUçUk 1 henuz b~ sene gırmı§, çok zekı, hııttını eayet iyi idare eder. Ni· 
~r ~ı carıyel~~ı~den en yakın· rayMl bUyük bir kısmı, hastalık çapta birçok topları da bulunacaktır. yaşına s.o~e çok o lgun. hat mükemmel müdafaa ile san· 
Sı 1 hıle kendısını tanıyamazdı. istidadı gösterenler için bir tecrit c:-.·ew-Jersey> sUrati saatte 30 b 1_ Kendısınden bir konu§ma için .. traf oynar. 
'et I tnektup ha:mladı, üzerine yeri ve hastahane haline konul· ki 35 mil olacaktır.' ' e bir gUn evvelinden bir randevu - Yenilerden kimler vardır? 
•• :.

1
e işaretini ve Cihangirin hu· muıtu. BUyUklUk ve surat ltibarı'le dUn- istcmiıtım. Tam saatinde buluş- 1 - Fenerbahçe kalecisi Cihat, '""• d d T 1 k ıtanbulun çok aklı batında spor B .,.ln amgasını vur u. atar ar Vebadan ölenler yakılıyordu. ya rekorunu kazanacak olan bu zıı·h tu •. Galatasaraylı Faruk, e§iktaılı 

'l h b l d ) J d münekkidi, 13 yaşında bır· azır u un uru an at ar an 

1 

Bunların alevleri bUtün gece göz· Iı için ıoo milyon dolar sar!edllecek- Odnda ikimizden başka kimse fzzet OrgilJ 1 iüsnü. .• Bunlardan Cihat canlı 
ı11/11e atlayarak Agranın yolunu leri karartıyordu. Mıhrünnisa. tir. yol.tu. Karşılıklı oturmuıtuk, Ko. oynar, kalede iyi muvaffak olur. 

tu. ateşli göz yaşları döküyor, Allaha Amerikalı profesör Kurt Klrsten nuşmıya başladık. harbinde kayakçılar da kahra· ' Farukla Hüsnü takımları için bü· 
)ij~r~da bugünkü ölçülerle beş yalvarıycsdu: . . . . yeni bir pervııne fent etmiştir. l~zc:tc: göre apor, yaıamak içi~, manca çalışmamışlar mıydı'> De· ı tün fedakarlıkları yaparlar. 
" kılometreden fazla mesafe - Allahım, ışte ben hepsı ıçın Yeni yapılnn gemilerde kullanılan canıı olmak ıçın en mı.ihım ıhtı- mc:k ıpor vatan müdafaası İçin - Ecnebilerden kimi beğenir• 
~~dı:. Genç ~adın, gece demiyor, a~lıyorum ... A.~tık fukara halka bu pervane 4·8 dlllmlldlr. ve aşağ'ı· yacımızdır. de lazımdır.> ein) 
~cıatduı d~mıyor, . yol ~lıyordu. goı; yaşı dok~urme. .. .. dan yukarıy~ doğru hareket eder. ı _ Bize, diyor, su, hava, ye- Bunları söylerken heyecandan - halyan merkez muhacimi 
l a yerme gelınce 1 atarların Veba geçtıkten sonra bulun Amerika bahriyesi, profesörün pro mek nasıl Jiı.zımea hareket etımi- yanaklar; pembeleımişti. Yumu- Piyo)a ••• Çok dalıcı oynar, öyle 

1:c~c mektu.pları başka bir !ata• 1 Hinditıtan. h~lkı _ kalblerini yokl~: l jesinl kabul et'medlğf için Almanya- ye de muhtacız. İşte bu noktada şak bakıtlı üzüm gibi siyah gö:ı:- bir dalar kı kar111ındııkini allak 
llıc) e:m.elerı'. orada kalıt;> ~.ınl~n- d~. ~e Mıhrunnıs~yı orada t~bıı ya satmak mecburiyetinde kalmıştır. eski neııille hiçbir zaman anla~a· !erinin ıçi ııülümıuyordu. Sor• bullıık eder. Tıpkı bizim Melihe 
llıe crı adettı. Fakat ıv:_ıhrun~~sa hukumda~ları . dıye . ~a~l~dı.gını Almanyada yapılan 495 tonluk ge- mıyorum. Eskilerde bulduium dum: benzer. 

ktubun mahrem oldugunu soY· duydu. Cıhangır, sevgılısını nıha- mllerde bu p<'rvane kullanılmaktadır. ayrılık, hatta kusur sadece tem- - Sen en fazla hangi ıporu Artık ayrılıyordum. Ona son 
~~;rek bizzat .~ola devam edi· ye~ k_~lları. arasına alınca şu söz· ı' Prof'es1lr cBu porvaneler tayyare· bel ve hareketıız olmalarıdır. 8 eveuin) olarak bizdeki sporculukta ekıik-
11{) du. Attan duşecek kadar yo- len soyledı: !erde lrnllnnılırsn santte 800 kilomet- - Sence bu ne iİbi bir tem· - Futbolü... lik olup olmadığını sordum: 
·~l.lnca kırlarda duruyor, biraz -J.. Sen bir meleksin, cihana re surat elde edilcbllece""ini> söylU- bellık? .• y - Bakınız biı;de bir noktıı ho-'" d b - a dığerlerini? 

Snıp dinleniyordu. . n
1
ur. v. erdin .. Bundan sonra a ın yor. Acııba doğru mu ?.. _ Bakınız bunu siı;e anlata- şuma gitmiyor, dedi. O da §U· 

d b h h N h d 
- Onlarla da me"gulüm. Te-. d s· • 1 t ~ onra an u . seya ~t! . az.ır· urıcı an ıye tanınsın... yım: 13en babama, anneme: " ur: ızım sporcu arımız epor • 

~hn: anladı kı kendısını Hın- (Arkaeı var) cl-Iaydi baba, haydi anne böyle nis oynuyorum, koşuyorum, yü- men değildir. 
~ oturmayın kalkın, gezelim• di- rüyorum, kürek çekiyorum, bi· Durdu bir Nnİye geçmeden 

'yorum. Hayu, efendim, o turu· şiklete biniyorum. Daha ileride 1 devam etti: ,,_,..~ .............. :, 
BULMACA 

'ı 

\':ldan Sağa: 1 - Bir renk 2 -
~de - Kader 3 - Siyahluma. • BU
$ ..... kardeş 4 - Saşr boş - Feryat 
~ Mevcut • Ay • Kendi nokta! 
rıaı; t"J 6 - Bir hayvan - GUç - Ya· 
l'aıı • satan mdnasma 7 - Hoş olmı· 
çııı • Hastalıktan kurtulma 8 - NI· 
~ • KUçliltme edatı 9 - Tire san• 
tııı" Nota ıo - Tıınvır Aleti • sev. 
~tft 11 - Ateş al - Dolap bolmesi -

el( lsmi 
ı· 2 Ukandan aşağıya: 1 - Suratsız 

tıı;- AsıJ vatan - Nota 3 - Büyük 
~al • O anda 4 - Utanma • Bir 
~e 5 - ErU~k ismi • 'tatlı bir 
ı~e 6"- Muti· Çok (leğll • Sarho' 
~it 7 - Eziyet - Sevimli 8 - Yok 
bUı ade eder - Yalvarma 9 - Ten
~ :trnek için söylenir - Nota - Ni
lııeıt O - İnsan gibi - Olacağı bil
lı ll - Kendince • Okur. 
Stil\){l)' BUI.MACA~IX HALLI: 

~!dan sağal 1 - aıu;mıuıapan 2-
~ -. • Niyazi 3 - Tamam - Araına 
.\tı1t bayak :> - Hoş - Kış - Şaz 6 -
~Samur 7 - Duralama - Al 

BtJYtlK AŞK Filminden 

ıonra. en ihtiraslı, en mütıflk ve 
en gilzel Aşk filmi: 

K A L P 
SIZILARI 

Fraruıız s!lzlU şaheser 

SUMER 
SİNE MAS! 
Seyircllerini gaşyedlyor. 

l3a~ Rollerde: 

CAR OL LO ~BARO 
KAY FRANCIS 

CARY GRANT 
Bugtın s3at ı de te11zııatıı matine 

8 - Ye • Şube 9 - Kumru • Ur ıo
Az • İkame 11 - Mesken - Alev. 
Yukarıdan A';'ağıya: 1 - Sat -

Had - Em 2 ..... Anttdôlu 3 - Çaınaşır 
4 - Ay • Kaymak 5 - Anmak -
Lerze 6 - Si - Kts& 1 - Aya • 
Şıı.m 8 .... Para - M119uka 9 - Aza -
Şu - Ural 10 - Nim • Arab • Me 
11 - Arz · Le - e!v. 

ŞEHiR Tll"ATRO ~t1 'r E 1\1 S t L L ~ R t 
tSTlKLAL CADDEStND!!l 
Ko:tt~DI KISMI 
ugtln saat 14 tö Çocuk o~'Unu 

TEPEBAŞINDA • 
t! l>RAM Kt MI 
~ 16 da ve akşam 20,30 d 

t1 L U N 1\1 A Z U Ş A H 
~azan: J. M. Bnrrie 

Bu akşam sı:ıat 20,30 da 
o A o 1 Son hattası 

Kahkaha Kra'.ları LOREL-HARD Y'nin 

S A R A Y SiNEMASINDA 
Gösterilmektt: Olan eh1sal~iı del'O(leCSe ncş'eli 

LOR EL· HARDY 
HAYDUTLAR ARASINDA 

Ti.lrkqe sözlü :komedisini görüp candan ıuıunuı. 
BugUn sut ı dtı tenıl!Ath rrıaUnt. 

Seanslar ı · 2,30 • 4,30 • 6,30 suare 9 da 

lfAl'ATl:oıfl hlil~ERl\'&T IÇIS 

Bir folAkct olan VEREM mlkl"obunu mucadelcs!ne feda edın 

ROBERT KOCK 

Fas kadınları arasında modem 
bir hareket diye bisiklet merakı 
pek yayılmıtlır. Fas kadınlarının 
modernliii tatbikatta fU ucube 

,ekli alayor. 

yorlar. Bir düziye oturuyorlar. de ata bineceğim, güreş yapaca· - Size bunu küçük bir miaal 

! 
Oturmaaını çok ıeviyorlar. Hat- ğım, sürat koıusu, kayak hep ra- ile izah edeyim: Buraya lngiliz 
tiı bana da oturmayı taV1iye edi· pabileceiim sporlardır. Hele ata oyuncuları gelnıişlcrdi. Neticede 
yorlar. Bu noktada birbirimizden b inmek idealimdir. Bütün bunla- ı Fcnerbahçeyi yendiler. Oyun es• 

1 çok ayrılıyoruz. Halbuki ben ıi· rın arasında bayıldığım oyun fut· nasında Mehmet Reşat &akatlan-

1 1 k k 1 boldür. Ben maçlara giderken dı. ln.,.ilizlerden iki ki•i oyunu 
zin e onuşur en bi e burada ye• • • 
rimde güç durabiliyorum. ellerime eldiven giyerim. Niçin bırakarak Mehmet Reıadı teda-

i Büyiıklerıl e kendiıi aruında· mi diycceksinız? Heyecandan viye kalktılar . .. Spordan maksat, 
ki bu uı;urumdım mütec11ır sörı.i- parmaklarımı afizımıı g8turüyo· sportmen ruhlu olmaktır. 

'

nüyordu. devam etti: rum, tırnaklarımı kemirmiye baş- Biz ruhi maksadı unutuyoruz 
- Size birşey daha anlatayım l ıyorum, da ıporu inatçılık Ye kavga diye 

da dinleyin: Büyük babamla da - Bizdeki ıpor teşk ilatını na- anlıyoruı;. 
1 her zaman münakaıa ederiz. o sıl bulursun i.. Ayağa kalkmıştık. Sözünü ta• 
hep der ki: c:Bugünkü devrın İn· - ,ena deiildir. Fakat boksa, marnlamak için dedi ki: 
sanlarına sporun hiç lüzumu yok. Okeye ehemmiyet verilmiyor. - Sportmen ruhlu olamadık• 
O eskilere ait bir şeydi. Çünkü Bunun neticesinı iyi görmÜ>·orum. tan tıonra sporu bırakalım, hiç 
etki muharebelerde İnHnlar an- Spor mecmuaları bile bu mevzua faydası yoktur. 
cak kollarının, vücutlerinin kuv· ayda yıldıı bir ehemmiyetsiz bir =============== 
vetile dUtmanı yenerlerdi. Buaün şekilde temH edip aeçıyorlar. Yal ••mık Kemal batllall 
makineler harp ediyor, Bundan nız atletizm teşkilatı doiruau pek 
dolayı da bu devirde ıporun mi- hotuma eidiyor. Pek güzel... 
niuı kalmamıttır. Esuen Balkan oyunlarında ileri 

- ·ı abii sen bu fikri kabul et- bulunımamızı temın eden de bu· 

l 
miyorsun. dur. 

- Nasıl ederim? Ben de ona Mekteplerdekı ıpor bak· 
diyorum ki: cSpor yalnız harp kında ne düşünüyorsun? 
için la;ıı.11 dcjitdir. Olsa bile bu· Evet, bakınız. bu çok mu· 
~ünkü harplerde de ıporun yeri himdir. Evveli mekteplerde ıpor 
biiyüktUr. Tayyarecilik mühim var diye bizi kuluplere bırakmı· 
bir spor sayılmaz mı) 1. Pike yorlar. Kulüplerın &ahaları ıenıt· 
uçuşlar: sportmen bır tayyareci· tir, mektep ~e ise bu yok ... F e
nin gôıterebileceği en yüksele ka· nerbahçe Avrupadan deiedi ve 
biliyet eseridir. Hem Fınlandia iyi antrenörler getırtıyor . Hiçbır 

Büyük Türk şairi ve vatanper
verı Namık Kemalin doğumunun 
yüzüncü yılı münasebetile yapıla· 
cak olan ihtifal hazırlıkları hayli 
ıler l emıştır. şehır ve İnkılap mU
zesınde teşhir edilecek hatıra ha
zırlanmıştır. Bunların içinde Na
mık Kemalin kendi (mz.asile Ah· 
dı.ilhak Hamide hediye ettiği Va· 
tan ve Silistre eseri gibi kıymetli 
yadig!rlar da vardır. Müze ca· 
mekanlarında şaırin bütün matbu 
ve yazma eserlerı ek teşhir edi
lecektıt. 

RESiMLE 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 

35 Muhakeme altma alın1'n J yan reisleri araı;ında mUIAzun 
Perne, Doktor \"eber, Doktor Frlk (~imdi tktııat 

Xıı.tırı) 1 Yarbay Ktlbel, Ludendorr, llit' r, Brukner (~imdi 

llltlerln yQverl) \'artıır. Mahkeme Mnunda hepsi mllteaddlt ceta• 
lar• mahkum olınuşlar()ır. 

36 l\l"hakemcde llltıer beş sene 
hapıo mahkCun olmuş, fakat 

uglu duracağına ıü& \'ermeıı.l iizerl· 
ne dokuı ay ıonra Hrbest bıra
kalmıttır. 

37 Bitlerin Laııdsberg hapishanesindeki 
hücresi &'enS, ve feraJllı idi. Emrinde 

iki kabul salonu \ardı. Hapishane nıUdü
rUnün yemetındcn yiyor ve mabpu tar 
kendlıılne bttmet e<'Jtyotiardt. 

B U 
.. t&Mı:ı:. wm' u SN& A ' 

G Ü N KALPLERi titreten 'bir müzik - Cönüllere heyecan veren bir 
Matbuat Teknisiyenleri 
Birliğinin Müsameresi 

Matbuat Tekntı;~·enıerı Blrllğlnd~n: 

Serdar halkın evliya mertebe· 
sine yükselttiği bu büyük adamı 
sağına oturtarak birçok iltifat
larda bulunur ve ziyafetin ao· 
nuna doğru hürmetle sorar: 

- Efendi hazretleri siz he· 
pimizin büyiiğümüzsünüz; ba
baınızemız; bir emir ve arzunuz 
varsa derhal söyleyin yapayım. 

Müderris cevap verir: 
- Benim dünya nimetlerin• 

den hiçbirinde gözüm yok ev
ladım; bütün hayabmı namaz 
ve niyazla; tahaili ulUnıla geçir· 
dim; on dört defo hacca gittim; 
Cenabıhak yılda bir ay oruç 
tutulmasını emrettiği halde ben 
dokuz ay tuttum. Elime geçen 
dünya malını fakirlere, muhtaç
lara tasadduk ettim. Cennette· 
ki köşküm herhalde §imdiden 
hazırlanmış olacakbr. Yalnız 
bir eksiğim kaldı. Şimdiye ka
dar temenni edemedim. Eğer 
sen himmet oder de hlç olmaz· 
sa bir kefir kanı dökmeme vası· 
ta olursan o sevabı da tamam· 
lamış olurum. 

Serdar: 
- Baş üstüne hocafendi har:

retleri, der; ondan kolay ne 
var? Şimdi em:rederim. Sana 
bugün esir ettiğimiz şövalyeler
den birini getirirler. Dilediğin 
şekilde ciğerini söker ve o eksi· 
ğini de tamamlamıı olursun. 

Serdarın bir işareti üzerine 
bir kılıç getirirler. Müderris 
efendi sırtından la tasını, batın· 
dan kavuğunu çıkanr, beyaz 
takkesini düzelterek ve sakalı· 
nı sıvazlıyarak bir dua ettikten 
sonra elinde kılıcile er meyda· 
nına çıkar. Biraz sonra dev ya· 
pılı bir fÖvalyenin kol ve ba· 
caklarındaki zincirleri korkunç 
bir şangırtı ile sürüyerek kaqı· 
dan geldiği görülür. Yine ser
darın bir emri üzerine esirin zin· 
cirleri çözülür; ve kendisine bir 
kılıç uzatılır. Şövalye uğuomuı 
bileklerini bir iki kere sallayıp 
silkeledikten sonra kılıcı alır ve 
ağır ağır bocaya doğru ylirümi· 
ye başlar. 

Müderriı efendi bunu görün
ce ca.man Allah 1 Enbiyalar, ev· 
liyalar hürmetine sen yetiş İm· 
dadıma> diye bağırarak kılıCJ 
atar ve korkusundan ayakları 
birbirine takılıp yerde taklak· 
lar atarak aerdarın yanına ka· 
çar. 

- Aferin evl!dım! Bu miydi 
bana yapacağın iyilik~ Az. kal
dı beni ilin zalim Ufirine bum· 
bar gibi lokma lokma doğrattı· 
raya%dın. 

Serdar gülmeye ba~lar: 
- Hoca kafiri bize elini ko· 

!unu bağlayıp teslim etmezler. 
Biz de onu bu suretle keserek 
rızayı ilAhiyi tahsil ederiz. 

Dalma arkadan vurmayı, ya· 
ralıya ve sil ahsıza çullanma) ı 
kendine ihtısns yapını~ leş kar
gası, küçUk Yunanistana karşı 
müttefikinden yardım isterse 
asker bir milletten alacağı ceva
bın bundan başka bi~ey olmti· 
maaı lazımgelir 9mma yine de 
bilinme~. 

Bagbkl Program 
8 Program, S,03 Ham mllzlk (Pl.), 

8,15 Ajans haberleri, S,30 Hafif mü
zik devamı (Pi.), 8,45 Ev ka<2ını -
Ycmok listesi. 

13,30 Program, 18.33 Piyasa şarkı· 
lan (Pi. ). 13,50Ajaruı haberleri, 14,05 
TUrkçe film ,arkıları (Pl), 14,20 R1 
yasctlcUmhur b:ı.ndosu, 15,10 Slneını 
sesi ve hııflf sotoınr (Pi.), 15,30 An· 
kara devlet konaervntuarrndan nnk· 
len neşriyat: 

OtOME KARŞI SAVAŞ 
Filminde: EMİL JANNİNGS tarafından yaratılmıştır. 

1 ::ı Ş .. ~~' _ ~~.! ~0 ~~.~~~!sında 

M E L E K s Ao i\T' BHE Ss·rluE 
SİNEMASINDA Büyük bir musikişinasın A~kı ve Mücadelesi 

Bat Rollerde: L ON A . .. F.( Hr - ~ f ~O- -Al .uREA LEEDS 
Seansları 1 • 2,30 • 4,30 • 6,30 ve 9 da 

Blrllğlmlz adına 7/ 12/ 1940 Cumartc
rıı akşamı Dağcrlrk KIUbilnde verile· 
tek mUsamercnlh Makslm Alaturka 
kıımında verlleceğlnl arzeaer \•o sa
yın davctlllerirnlıln Mak~tm salonu· 
nıı teşriflerini rıea edcrtz. 

1 
SııJnn hcrkc.cı için ntıktır ve fiyat. 

iııl: ....................... _. ................................................ ııii lıı.razamyoktur. 

18 Program, ı ,03 Radyo c!l2 or
kestrası, 18,40 Halk tUrkU!crı ve o· 
lo-Un havaıarından örnekler, 10 Ko
nuşmıı 19,15 S~ eserleri 10,30 Ajans 
hıı.bcrlcrl, 19,45 Fasıl heyeti, 20,15 
Radyo gnzet<".si, 20,45 ::Muhtelif şar
kılar, 21,15 l<"onuşnıa 21,30 Radyo 
tnlon orkcs trasr, 22,30 Ajans h:ıber· 
!eri, 22 50 Konuşma '1ng111zcc • yal
nız kısa dalga postasılc) 22150 MU· 
tık: Cazbant (Pi.), 23,25 Kapanı~ 



4 ----------VATAN------------------------------- 7. 12 . 940 -
inoilizParıamentoso lzmitte Gökçeören Bataklığmm Seker Fiyatlennda Almanyada Fabrika-ti'-----~--~~~ 
Kralın Nutkuna Kurutulma işi Bitti Zam Yapılmıyacak ıar, Rıhtımlar ve 
Cevap Hazırladı bu grbilerin eHerinıd: in:~~ Doklar Bombalandı 

Londra, 6 (A.A.) - Reuter: Par-
22 

Ko''y buğday ve çavdarların öğiitülup 
ıa.mentoda, Kralın nutkuna verilecek 40 Bin Dekar Kazandı, un haline getirilmesi için icap Londra, 6 (A.A.) - Havıı Nezare- ...__~------------------------~~ 

cevabın mOzakere.si esnasında B. eden tedbirler alınmıştır. Son 
Battıce kUrsUye gelerek hUkftmet Sıtma Tehlikesi Ö. ı/endi karara göre beş yüz kiJ.odan faz-
nlmına cevap vermiştir : la buğday ve çavdarı olanlar be-

Kat'I sulhculuk besliyen kimseler- 1~mlt, 6 r A.A.) - Vilayetimiz için ı kanalın genişliği l 7 ve derinliği :> yanname vermiye mecburdurlar. 
le mutabık dc~im. F akat onlara dekı bataklıkların kurutulması işi metredir. Yalnız vilayet. hususi idareler, 
hilrmet ederim. Ancak, tamamıylc ilerlemektedir. Bu meyaııda tabii Bataklık suları .yakında bu kanal Toprak Mahsulleri Ofisi ve bele
ve kuvvetle sulha taraftar olan h& halde 40 bin dekar aarzlyi kaplıyan vasıtasile akıtılacak ve böylece ku- diyeler beyannameye tabi cicğil
tarafta hUrriyct ve ıstırap mevzuları Gökçeören bataklığının kurutulması rutulncnk topraklar sayesinde ci _ dirler. 
etrafında bclAğatla SÖZ sö~·liyen, fa- işi bitirilmiş ve bataklık sularını varda arazisi dar olan 22 parça köy Bu kararın neşrinden sonra eı
kat bu ısuraplara nihayet vermek Çark suyunu akıtacak olan 19 ki- kabili istifade geniş araziye kavuşa- de mevcut buğday ve çavdarla
lçln hiçbir şey yapmıyanlara pek lomctre uzunluğundaki btiyUk kanal cııl<ları gibi sıtma tehlikesinden de ra Toprak Mahsulleri Ofisince 

tinin istihbarat servisi, dün gece fe
na hava şartları dairesinde Alman
ya üzerine yapılmış olan akınlar hak 
kında tafsilat vermektedir. 

Dusseldorf'un şimalinde bulunan 
Derendorf'da demiryolu depolan, al· 
tı biR kadar amelesi olan Mannes -
mann ve Rohreverke bUyUk siKıh 

fabrikalan, Rhirı nehri boyunca rıh
tım ve doklar ve Dusseldorfun hava 
gazı fabrikası başlıca hedefler me
yanında bulunmuştur. 

Baş, Diş, Nezıe;-Grip, Romanzma, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılannızı 

DERHAL KESER 
icabında &'Üude Uç kate alınabilir. TaklitJerladen 

Her yerde pullu kutuları ısrarla lsteytniz. 
salrm•oıZ. 

hürmetim yoktur. tamnmc:n açılmış bulunmaktadır. Bu kurtulacaklardır. vazıyet edilecektir. 

Biz öyle zannediyoruz ki, hürriyet Ekmeğe ne zaman zam . 

:~c;;:::1~~1 ~:ı:~ae::~~~:n;:ıı~ 1 TA LYA N LA R l·fafyan Orduları Kararın ~:::~~?evvel Top-
mek kabildir. Nasıl ki, biz bunu bU- rak MahsuUeri Ofisi buğdayı aza-
yill< Britıınya İmparatorluğunun her mi 7 kuruştan vermekte idi. Hal-

tıınıfında, bUtün domlnyonlarda yap Karmakanşık Başku- mandanı buki dünden itibaren Ofis ken· 
tık. Ve yine öyle zannediyoruz ki, diai buğdayı 9, 15, 9,25 den al· 

tık bombardıman tayyaresi on iki 
kadar yangın çıkarmış ve akın saat 
18 den saat 6 ya kadar devam et - ı 

miştir. Pilotlardan biri Derendorf -
takl demiryolu depolarının içinde ve 
dnııında 15,20 kadar yanl:'ın müşahe
de ettiğini söylemiştir. 

siyast, ferdı ve iktısadi hilıTiyetıert- K 1 • mıya baılamıştır. Bu ve~et da-
mlzl daha ziyade genişletebiliriz.> acıyor ar lstı·fa Ettı· hilinde ekmek fiyatlarına da zam 

Müzakerelerin sonunda mUstakll , bir mecbU"t'İyet haline golmitt&r. 
işçi partisinin tAdil takriri • mu>ıa- Başı ı incide *• ~1 1 lacld"8 lstanbul Belediyesi lktııat 
U!e karşı 3!ll reyle ret bdilmlş ve Daily T elegraph gazetesi, rinde yapacağı teııir ehemmiyet- Müdürlüğü tetkiklere ibaılamış-
Kralın nutkuna verilecek cevap itti- İtalyanların cenubi Arnavutluğu lidir. tır. Buğdaydaki tereffü nisbeti 
fakla kabul olunmuştur. tahliye ederek Ayasarandayı, E.r- c Badogliyonun istifası şu Üç dahilinde ekmeğe de za.m yapıl-

Bu ekseriyet memnuniyet verici giriyi ve Premitiyi terkettiklerini suretle tefsir olunabilir: ması tabii görülmektedir. 
mahiyettedir. yazmakta ve İngiliz hava kuvvet- ı _ Ordu ile parti arasındaki - İstanbulda un stokunun ancak 

Dlğ~r hedefleri Meuss ve Dort -
mund'daki demlryolu erRtia depola
rı teşkil etmiştir. 

Sümer Bank 
(Başı l incide) -

İktısat Vekilinin ,elarimizdeki 

tetlo1deri 
İktisat Vekili Hüsnü Çakır dUn 

Sümer Bankta tetkikler yapmıştır. 

Vekilin bu tetkiklerinin bilhassa dev Londra Uzerinde 
14 Alman Tayyaresi 

Düşürüldü 

}erinin de ltalyan hatlarına dur· ihtilafı teb rüz ettirmesi. Ordu, iki günlük olduğu söylenmdtte
madan taarruz ettiklerini ilave geçen yaz harbe girmek taraftan dir. Ofis yeni fiyata göre buğday 
eylemektedir. değildi. Musolini, Fransanın ter- vermiye ba§ladıktan yani iki gün 
Bozulan İtalyan kıtalan Elbasana ki silah etmesi üzerine mücadele· sonra ekmeğe de iki kuruşa ka- let fabrikaları istlhsalAtının tek el-

doğru çekiliyor n in kısa süreceğine hükmederek dar bir zam olacağı anlaşılmak- den satılması hakkındaki karar et-
Atina, 6 (A.A.) _ Reuter İtalyayı harbe &0ktu. İtalya, uzun tadır. rafında olduğu anlaşılmaktadır. 

ajansının Arnavutluk • Yugoslav. bir mücadeleye hazır olmadığına 
ya hududundaki muhabiri yazı- göre, bugün bir çıkmaz İçerisine 

Ba.~ı 1 lucide ~== 
Nez'de bulunan Alman bataryası 

Dou\TCS elvanın .şiddetle bombardı
man etmlye başlamıştır. lnglliz top 
ları mukabeleye başlamışlardır. Bir 
saat sonra da azahnak emaresi gö
rWmeksizin ateş devam ediyordu. 

Dülc Clo ucester A lman tayyare-
le rinin taarruzuna uğradı 

Londra, 6 (A.A.) - Alman bom-
bardmınn tayyarclcri Dille Cloucester 
ile diğer bazı ordu subaylarından 

müteşekkil bir grup üzerine bomba
lar atmışlardır. Ne Dille ne dQ grup
taki diğer kimselerden hiçbiri yara
lanmamıştır. 

yor: ııirmiı bulunuyor. 
«Yunanistandaki hezimet, T a· 

ran toya yapılan taarruz, partinin 
prestijini sarsmı§br. Pıu-ti, kur
nazca mcsuliyeti üzerinden abnak 
isteınif ve partinin nafiz. azasın
dan Farinaci'ye, «Rejima Faıis
taıı> pzetesinde, kuınandanlar 
aleyhine bir makale yazdınnıı
tır. Badogliyo da bundan m üte
essir olarak istifa etmİftİr. 

2 - Badogliyo, Yunan taar
ruzu karıııında ancak ıimalde 
bir cephe kunnakla hezimete ma
ni olunabilecei'ini söylemit; Ar
navutlukta ltalyan kıtalannın 150 
kilometre geri çekilmelerini fü... · 

Torino Fabrika
lanna Taarruz 

. (BBIJı 1 in<'ide) * 
bütUn bınayı aydınlatan bilytlk bir 
yangın çıkmıştır. Otomobil ve tayya
re motörü tmal eden Fiatın diğer 

bir askeri fabrikasına da hücum edil 
mlştlr. Esas binaların üzerine iki 
bomba snlvosunun tam isabetinden 
ııonra bir ışık görünmüş ve bu ışığın 
bil!lhara dahili bir yangın olduğu 

anıa.,ılmıştır. 

İngiliz tayyareleri Torİnoya 
beyannameler ve fotoıraflar 

Vekil bu hususta alAkadarlara di· 
rektıfler vermiştir. Şehrimizde ve 
büyük lstlhlA.k merkezlerinde açıla· 

cak perakende satış merkezleri hak· 
kmda da bazı kararlar verilmiştir. 

Bu yerler en kısa zamanda açılarak 
halkın kışlık giyecek kumaşları u
cuz ve kolaylıkla tedarik imkAnları 
temin edilecektir. 

Öğ'rendiğlmize göre yeni Ticaret 

Vekili Mümtaz Ökmen de yakında 

tetkiklerde bulunmCLk üzere şehrimi-

ze gelecektir. 

DUk askeri kltaları teftiş etmekte 
idi. İlk bombardıman tayyaresi gö
rilndllğü zaman DUk otomobilinden 
henüz inml~U. Bu tayyareji diğer 

bir tayyare takip etmiş ve birkaç 
saniye sonra da bombalar düşmüş -
tUr. DUk teftişe devam eylemiştir. 

Muharebe cephesinden gelen 
son haberlere göre, Yunanlılar 
cesurane ve cüretkarane süngü 
hücumları sayesinde şimdi şimal 
cephesinde Karni ve Mokra dağ
larını Jtalynnlardnn tamamile te· 
mizlemişlerdir. Son 48 saat zar
fında bu cephede bilhassa Mok
ra dağlarının batı - şimal cena· 
hında geniş mikyasta muharebe
ler cereyan etmiş ve ltalyanlar 
çok büyük zayiat verdikten ve 
birçok harp malzemesi terkettik
ten sonra çekilebilmişlerdir. Yu
nanlıların birçok esir aldıkları 
bildirilmektedir. Sis İtalyanlara 
Elbesana doğru ricatlerinde yar
dım etmiştir. Bu ricat şimdi bü
tün şimal cephesi boyunca umu
midir. Kar ve sis dün bu cephe 
üzerinde hava faaliyetinin pek zi
yade nzalmasına sebep olmuştur. 

zum lu görmüştür. V e Mussolini- Londra, 6 (A.A.) _ SalA.hiyetll 
n in bütün askeri işlere m üdaba- mahfillerde teyit edildiğine göre, ev
lesinden stkılarak çekilmittir. velki gece İngiliz tayyareleri tarafın-

3 - C eçenlerde1 Salzburgda dan Torinoya atılan beyannameler 
yapılan Alman ve ıtalyan genel arasında lng'll\z bahriyesinin Taran
kurmay toplantısında Almanlar, toda batırdığı ve hasara uğrattığı 
her iki ordu kumandasmın bir- İtalyan harp ~emllcrinln fotoğraf -

attılar 

Macaristan dan 
idh a ıat Esyasr G ~ f di 

Dün Macarlstandan, ambalO.j kO. -
ğıdı, otomobll, radyo ve aksamı, ıı.rn
pul, telefon cihazı, santral aksamı, 

elektrik malzemesi, şalter ve aksa
mı, is boyası, SW!at do laınonlom, 

kAğıt peçete, porselen, demir keser, 
çocuk arabası, yazı klı.ğıdı, Alümlni
om mutbak takımı, Anclln boya, a
teş tuğlası ve cam gclmLştlr. 

lngil ter e y e 
Yapılan Yardım 

18 Milyon SterUng 

ltaJyanlar denize dökülecek 

Londra, 6 (AA - B.B.C.) 
- Atinaden gelen son haberle
re göre, İtalyan kıtaatını vadilere 
döken Yunanlılar, denize dök· 
mek için ilerlemiye devam edi
yorlar. 

lepnesini istemiıti. Böyle bir ku- ları da mevcuttur. 
manda tevhidini hoJ görmeyen 
Badoııliyo istifa etmiıtir. 

c:Bu ihtimallerin hangisi doğ
ru olursa olsun hadise, İtalyada 
vaziyetin hiç de iyi olmadığını 
gösterir. Başka türlü olsaydı ltal
ya, harp devam ederken başku
mandanını, bilhassa Badogliyo 

ROOSEVELT 
Yamaique 
Adasında 

Ayrıca Basra yoluyla da bir vagon 

otomobil JAstlği ithal edilmiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - Harbin baş
langıcından 28 Sonteşrin tarihine ka 
dar, mUstcmlcke htikl'.imetleri, yerli 
hükCimdarlar ve müstemleke impa -
ratorluğu dahilinde bulunan eşhas ve 
teşldlfıt tarafından İngiliz hOkOme
tlnc ve lngiltercdeki teşekküllere ya 
pllmış olan mali yardımların yekfl· 
nu hemen hemen 18 milyon stcrlingc 
baliğ olmuştur. 

Yunanlılar, Premetinin şiına
li garbisinde bir İtalyan fırkasını 
ağır zayiata uğratmışlardır. 

Yunan tayyareleri, düşmanın 
iki motörlü kolunu imha etmi~ 
ve askeri barakalara bombalar 
isabet ettirm~. siperlerde gizlen
mİ§ olan İtalyan askerlerine bom
ba ve mitralyözler ile hücum et-

gibi bir kumandanı değiştirmek Nevyork, 6 (A.A.) _ Reiai
istemezdi. Bunun ordu ve subay- cümhur Rooseveh, dün Tusca
lar üzerinde husule getireceği te- · mossa kruvazörü ile Jamaique 
sir ~ek büyüktür. ~ adasındaki Kingstona varmıştır. 

DUnkU ihracatrmızm yekQnu 35• 
bin liraya baliğ olmuştur. Her ne ka
dar evveliSi gUnkU yckOna göre bu 
yekOn çok az ise de yapılan ihraca
tın çok çeşitli olması ve mütenevvi 
memleketlere gönderilmesi nazan 
dikkati celbetmektedlr. 

c lki haftadır ltalyadan dışarı ! ----------------------------
sızan haberler, bu memlekette! 
herşeyin iyi gilmediğini bildiri- ! 
yordu. Mussolininin nutku bile 
vaziyetteki fevkaladeliği gösteri- , 

BULGARİSTAN 
Romanya 

Hududunu Kapadı 
Bilkreş, 6 (A.A.) - Stefani: Tu-

na Uzerlndc kllin Corcova'dan gelen 
haberlerden anlaşıldığına göre Ro
manyıı topraklarında. bulunan Bul -
garların anavatana hicret etmeleri
ne mll.ni olmak için Bulgaristan dUn 
Romanya De olnn hududunu kapa -
nuşt:rr. ÇUnkü Romanya ile Bulgaris 
tan arasında aktedilen ltillU muclbln 
cc ııncak 60,000 Bulgar vatana dö -
ncbllecekttr. Bu miktar, tamamlan-
mıştır. 

Rumenler ise şimdiye kadar 52,000 
Bulgarın hicret ettiğini iddia etmek
tcdırlcr. 

Amerikanın Paris Elçiliği 
Katibelerinden Bıri 
Te•ıkif Olundu 

miştir. 

Draç ve A vJ.or.ya limanları, 
İngiliz tayyareleriniıı ağır taarruz
larına uğramaktadır. 

Jngiliz tayyareleri, düşmanın 
temizlenmesınde Yunanlılar ile 
sıkı bir surette teşriki mesai edi
yorlar. 
Merkez ve cenup nuntakalannda 

yeni muvaffakıyetler 

Yunan başkumandanlığının 5 
ilkkanun tarihli ve 40 numaralı 
tebliği: 

Bugün bütün cephe boyunca 
muharebeler devam etmiştir. 
Kıtalarımız, düşman hava kuv
vetlerinin şiddetli faaliyetine rağ
men merkez ve cenup mıntaka
larında yeni muvaffakıyetler ka
zanmışlardır. 

yordu. 
cDiğer taraftan İtalyanın iaşe 

vaı:iyeti de son derece müşkül 
mevkie girmiştir. Herşey vesika
ya tabidir. Hatta makarna bile •.• 

citalyanların makarnaya ne 
dereceye kadar düşkün oldukları 
ve buna ihtiyaç çokluğu dikkat ile 
nazara alınırsa ehemmiyeti görü
nür. Esasen Almanya ile ittifak 
halinde harp, ltalyan halkı ara· 
sında sempati uyandırmamıştı. 

cBadogliyonun vazifesinden 
çekilmesile İtalyada yeni hadise
ler zuhur edeceği tahmin oluna
bilir. Bunun için bir kaç gün bek
lemek lazımdır ... > 
General K avellero ıenelkurmay 

ba§kanı o ld u 
Roma, 6 (A.A.) - D. N. B. 

1 

Mareşal Bııdogliyo talebi üzeri
ne bir kararname ile genelkur

Atina, 6 (A.A. • B.B.C.) - may başkanlığı vazifesinden af
Yunan baııkumandanlığının dün fcdilmiııtiı. 

Tayyareler düşman k uvvetlerini 

bombaladılar 

geceki resmi tebliği: Diğer kararname ile genelkur· 
Dün bütün cephede muharebe- may başkanlığına General Ugo 

)er devam etmiştir. Yunan kıtaa- Kavellero tayin edilmiııtir. 
tı düşmanın şiddetli hava faali- İtalyan nazırlar meclisi üç gün 

Vaşington, 6 (A.A.) _ Ame· yetine rağmen bılhassa merkez- sıra ile toplandı 
rikanın Paris büyük elçiliği katip. de ve cenupta ilerlemelerine de· Roma, 6 (A.A.) - Stefani: 
)erinden Bayan Elisabeıh Du· vam ediyorlar. llkkiınunun 3 Üncü, dördüncü 
gan'ın sorguya çekilmek üzere Yunan taytareleri dü§man kol. ve beşinci günleri Venedik sara
ıevkif edildiği hariciye nezareti- larını, mevzilerini ve askeri he- yında Duçenin riyasetinde yapı· 
ne bildirilmiştir. deflerini bombardıman etmişler· lan İçtimalar esnasında memle-

Nevyork Times gazetesinin dir. ketin 194 1 senesi içindeki ia§e 
Vichy muhabiri, Dugan'ın cİngi- I Korfu yeniden bombalandı ve sanayi ihtiyaçları tetkik edil-
liz subaylarının firarında methal- At" 6 (A A ) _ Umu • miştir. 

1 k ·ı k "f d "l ına, . . mı B · · 1 k 1 dar bu unma suçı c> tev ı e ı • . t' . 5 · lkk~ u ıçtıma ara orporasyon ar . emnıyet nezare ının ı · anun . b . .. 
diğini bildirmektedır. k t bı · · · . nazırı ile malıye, kam ıyo ve do· 

P 
. h . a şam e ıgı. . .. k 1 ~ f 1 

Vaşingto~ . o~t bga~etesı dba~ı- Düşman tayyareleri, bugün ye- vız m~n~ a abtahve. na ıha nazır .~rı 
ciye nezaretının ıca eden te ır- "d K f h . . b b d ve harbıye, rıye, ava mus-• nı en or u şc rını om ar ı- .. k 
!eri almakta oldugunu yazıyor. mnn etmışlerdır. Zayiat yoktur. teşarları, .~arp san~.Yll umum .o· 

B. 1 h f f h 1 l miseri, yuksek mudafaa komıs-Atlafl Okyanusunda ı 
1 
ına arda a ı asar ar 0 muıı· yonu umumi katibi ve sanayi 

bl 1 ur. umum müdürü işlirak etmişler-Dealz Har lta}yaular Erııiriyi tabliye etti dir. 

Berlln, 6 (A.A.) - Stefani: Ha- Atina, 6 (A.A.) - ltalyanlar ============= 
bcr alındığına göre cenubi Atlas Ok- son 48 saat zarfında Ergiriyi ya- ,. ÇALGILAR -... 
ya.nusunun bir mıntakasındn Almıın vaıı yavaş terketmişlerdir. --, 
d•·n\z cUzUtamları ile blr ıng'lliz kru- Atinadan bildirildiğine göre, 
\'Rzôril arasında bir muharebe ol - Ergmnin tahliyesi dün gece bit· 
Dl~· miştİr. 

Ahenk, Mandolin ve ııalre • 

Eskişehir: Ahenk mucidi 
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Türkiye it Bankuına p ara yatınnalda yalnız para bs

riktirmit olmaz, •>"ili zamanda talihinizi d e denemi; 
olunun uz. 

Keşldcler: .f. Şubat, 2 Maym, 1 Kwnbaralı ve kunıba.rMız ho
l Ağu,,.tos, S tkln<>lieşrln ta- saplarında en az elli lirası bu· 

r'hlerlnde yapılır lmıanlar Jaıraya dahil ed.llirler 

S&Aibl ve Neşriyat Müdüril. Ahmet Emin Yal.maa 
Bamkiıfı Yer: VATAN JıLA.TBAASl 

YLA 
MAKARNA F ABRIKASI 
Ber ZEVKİ Dlşlnmlştlr 

Zevk mUnak&.'}a olmaz, makarnanın e..'lkl blJdlğbniz ~rlt flbl ııl'" 
vllerlnf aevenler de va r, a rpa. ve yıldız c1bl nevllerin.I kaıpld~yı 
tercih edenler de. .• 

Her lld novl, A nadolu y aylaJannm &ert bufdaylannın lrmik)etlıı
d en yaprlmıttır. Gıda kıymetleri yüksek, leıızet~rt e,elzdlr. 

Bakkallarınızdan makarna isterken YAYLA. MAKARNASI dJ.se 
ta6rlh ve mrar edlııl%. 

Ankara Yayla Makarna Fabrlla(.-art 
Şemsi Demirkan ve ortağı 

EMNİYET SANDIGI İLANLAR() 
Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
Senede Oıo 5 Faiz e Ödenir 

Semti 

Kadıköy Hasa.npaşa. mahallesinde 
eski Tqköprü yeni Arifbey, İrfan
bey, Mahmutbaba sokağında eski 
8 mu. 10 yeni 2, 12, 12/ 1, 12/3 en 
yeni 2, 12, H, 16 No. lr. 
üskUdar Tabaklar mahallesinde es-· 
ki Orta yeni Şa.ir7.ati sokağında 

eski ve yeni 5 No. h. 
Anadolukavağr lekele meydanı es
ki 89, 91, 93, 95 No. taj 24, 12, 30, 
24, 18 No. lı. 

Ayvansaray Atikmustafapaı;a ma
halleeirıde . fırrn ve Pazarcı soka
ğında en eski 12, 12, 12, 12, 12, 12 
3 eski 14, 16, ıs, 20, 22, 24., 3 yeni 

Ciıu;l 

Üç dUkkAnı mliştemll bir 
apartmıarun ta.rna.nu 

Ev 
Eski 89 No. lr dü.kkAn ve 
91, 93 No. lı kayıkhane 95 
No. lI odayı mUftemil di
ğer dükk(ın 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 No. lı. Birer ve iki~er odalı evler ıOOo ı; 
1 - Arttırma 23/ 12/94.0 tarihine dü~ Pazartesi günü yapılaC11 

ve 13 ten 15 e kadar devam edecektir. 
İhale arttırma sonunda en ytlksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 15 i ni'' 

betinde pey akçesi yatırmak lAznndır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kal&nr sekiz scned

0 

sekiz mUsavt taksitte ödenir. Taksitler % 5 ta.ize tAbidir. 
4 - Taksitler ödenlnciye kadar gayrimenkul sandığa birinci defC' 

cede ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotoğrafları sandık dahilindeki satış salonunda teŞbll 

oluımıaktadır. Fazla tafsilat almak için salona mUracaat edilir. 

Emlak Almak Ve Satmak 
isti yenlere 

tstanbulun her semtinde her çeşit emllk almak ve satmak !Çin eıı 
kıse. yol sa~ salonumU%Wl ziyuctidlr. 

Satıcıdan alınan tqhlr UcreU: Bir lfradan aşağı olmamak Qzero OÇ 
ay için bin lirada on iki buçuk kuruştur. Sat.ı.ytan sonra başka oeret 
alınmaz. (11302) 

Şöhreti bütün dünyaYJ tutan .... - -

LOKUM ve ŞEKERLER 
Gördüğü emsalsiz rağbette halkımızın yüksek kaliteyi der• 
hal temyiz edebilmek huausund&ki kabiliyetin mühim rolii 

olmuştur. 
• 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Ha.seki caddesinde 112 sayılı dUkkO.nın fazla harabiyeUne bin~ 

yaptırılan araştırmada hissedarları bulun~. M.a.b.zurun 15 gilll 
zarfında izalesi icabetmektedir. Aksi takdirdfl belediyece 1Jktı:rııacsl1 
tebliğat ,.erine kaim olmak 1lur.e mc .ma.e:.. U MOf) 


