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Yarım Milyarlık Devlet Serma-' 
Yesinin Hesapları Tamamlanıyor 

1 

8ii.gük Millet Meclisi Devlet Sermayesiyle Kurulan ' 
'f'eşekküllerin Umumi Heyeti Sıf atıgle Hareket Edecek 

'Devası 
0/mıyan 
Hastalık 
~iktatörlük denilen ejde
r.., gıdası sürekli muvaf
~akıyettir. Bunun arkası 
esitirse aç kalır, yere 

serilir. 

l!a Undan on bir sene evveldi. 
Romada ge~Ol'duk. Bir 

~danda durduk. Bize rehbec
\~tden arkadaş hir duvara asılı 
....... llıan bir haritayı gösterdi v-e 
"il iti: 

4İ;" lıte Faşist İtalyMWn müea
gayeleri ••• 

~arita eski Roma imparat~r-
rıu gösteriyordu. Akdenız, 

~lllıııya ait hususi bir göl, bu gö
~ etrafında nereye bakılsa hep 

~ııı ••• 

ltf:'lllfist İtalya bu haritayı umumi 
~ llleydana asmakla fUQU ilan 

•)ordu: 

~ Ben eski Romanın meşru 
~~im. Aradan geçen 2500 
~ li.lc zaman bence hiç yoktur. 
b~bütün dünyaya bildiriyorum 

s..-Utiin bu toprakları elde etme
~ rahat etmiycceğim. 

l İşletmelerde Alınacak 
Verim ideal Şekle 

Yeni Tedbirlerle 
Yaklaşacak 

Ankara, 'I (RuSllSI muhabirimizden telefonla) -
Bllyük MHlet Meclisinin yllzde yllz devlet sermayeli 
ieşekküllertn hesabına bakan heyeti llkkA.nunun 19 un
cu günü Bliytlk Millet Meclisinde Baş,·ekll Dr. Refik 
Saydamm relslltl altında tw>n ve kat'i toplaıltı"mı ya
pacak , .e görlilen hesaplar hakkında ibra kararını n
recektlr. Hesaplan tetkik edilen ve semıayelerlnJn ye
kftnu 450 milyon lira tutan bu t~kllller &ra8ında 

Ziraat Bankası, Eti Bank, Sümer Bank, ve Toprakofl-
91 de \"ardır. 

1\lürakabe komisyonu tarafından llazırlanan rapor· 
ları tetkik etmek üzere all'lkııdarlarla bazı 'eklllerlm!. 
tarafından teıpkll cdllmlıt bir komisyon bundan en,· 
Başvekllln reisliğinde toplanmış ve hesaplann tetkiki 
ne başlamıftı. Büyük MDlet Meclisi, bn ~Wlerl 
umnmt heyeti ınfatile vazife görecektir. Hazırlanan ' <' 
tetkik edUen raporlarda işletme 'aziyetlerf ha.kkındr 

etraflı ~rmalar ,·ardır. Elde edilen t6('Jti~lere gU 
l'e işletmelerde tedbirler alınlM'.ak n \'erilllln ideal şek
le yakl&l}nt&IH bu sayede temin edil6<'ektlr. 

Yeni Nizama Ek k 2 G •• S . me un onra 
''GiRMEYiZ!,, 1 

Demenin Başka 14 Kuruş 30 Para 
Bir ifadesi Pazartesi Günü Mura~abe Komis:gonzı Una 

Fiyat, Belediyede Ekmeğe Narh Koyacak 
Tüc~•lu•n ve hükmô ,.h,.Ja"n r 

ellerinde bulunan yüz kilodan 
fazla buğday ve çavdarların mü

' bayaası işi için Toprak Ofisi tel· 
kiklerine devam etmektedir. l 

µ : .. .. 

lit tna meydanına asılan cih~
~Ltt haritadan maksat, halkı hır ı 
~ büyüklük rüyalarına siirük-

tl, sarhoş etmekti. 

tt l-falbuki halkı devamlı bir su
lıı~ sarhoş etmiye hiçbir yerde 
)l rı yoktur. İta.lyada da ltal-

1 
~: milletini sarhoş etmeyi dü-

Ellerin<ie buğday ve çavdat' 
bulunan şahısların pazartesi gü
nü akşamına kadar mıntaka Ti
caret Müdürlüğüne beyanname· 
!erini vermeleri lazımdır. Bu sa
bah mantaka Ticazct mudürlüiiin-
de bankacılar bir toplantı yapnuı
lardır. Bu toplantıda bankalara 
terhin edilmi§ olan buğday ve 
çavdarların beyannamelerinin ne 
şekilde tanzim edileceği kararlaş
tırılmıftır. 

• trıler bizzat büyüklük sarhoş
tlırıdan baş kaldıramadılar. 
B· ~it •taraf bir memlekete mensup 

>ii(~egfektaş bana İtalyanın bü
~ triıfden btrile olan hususi 
t 

1111tınrsını anlattı. Partinin ile
lı:f ıclcnlerinden biri olan bu 
ıı:ı:ın. samimi bir dakikada de-
~ ki: 

Y UBOSlav &,vekili B. Szvetkoviç 

Radyo Gazetesinden : 

Eski fiyatlara göre alınmış ve 
elde bulunan buğdaylar ancak 

j pazartesi gününe kadar ihtiyaca 
kifayet edeceğinden, fiyat müra
kabe komisyonu pazartesi günü 

Buğday ıilolanmısdan 

Sivaa silosu 

sabahı fevkalade bir toplantı ya- / rarnamenin 4 üncü maddesine 
pacaktır. Bu toplantıda dün Be- göre, ekmeğe fiyat koyacaktır. 
lediye lktısat Müdürlüğünde un 7 7 numaralı kararnamede İs-
ve buğday tüccarlarının toplana- tanbul mıntakası ile lstanbuldan 

cDün; Yugoslavya başvekili, rak aldıkları kararlar gözden ge- uzak bulunan bazı mıntakalarda 
Yugoslavyanın yeni nizama can· çirilecek ve ekmek ve un fiyat- buğday fiyatı ayni olarak tesbit 
cak emniyeti, hürriyeti ve istik- ı ları tesbit edilecektir. Pazartesi edilmiştir. Hükumetin bu defa 
lali masun kalmak şartile girebi- akşamına kadar ekmek 12 .. kuruş nakliye masrafını n~zar~ itibara 
leccğini» söylemiştir. Bu; Mihve- on paraya satılacaktır. Muraka- ı alarak bu yerlerdekı fıyatlarda 

De\'amı: Sa. 4, SU. ı de). j be komisyonu 7 7 numaralı ka- (De,·amı: Sa. 4, SiL 4 te) 

" ..t .. .._ çabnlamk berp ~ taimye dcJD.,.,,._. d.tro,eleri M7Ü' balincle 

FIA.delfiya, 7 (A.A.) - Amerikan 
bahriyeslne dUnyanm en büyUk ge- A M E R 1 K A 

çi mesele«>inin aı-zetuti mÜfkilit do-
layısiyle iroaJA.t a.zaıni randmıaıunı 

vermemektedir. 

60 B• T 1 k Milli müdafaa. komisyonunun bil-in on u dlrdlğlnc göre, bir kruvazörün inşa-
sı için IA.znn olan kırk a.ym sekizde 

G 'I y k bir nisbetinde azaltılması, bir denl-e m 1 er apaca zaltt gem!Sinln inşası için lcabmda 
otuz ayın yirmi dört aya indirilmesi 

il tihalwu temin 

-
-

.. 

Son Yunan - İtalyan harekit aabumt ve Y unanlalann İRal e ltdderi yerleri eöstesir harita 

BULGARİSTAN 

TORKIYEYE 
Yaklaşmak 
istiyor 

Macar Yugoslav 
Münase batı da 

Düzeliyor 
Londra, 7 (A.A.) - Gazete

ler, bir taraftan Yunan muvaffa
kıyetlerini. Ayasarandanın zaptı
nı ve Ergirinin sukutunu ve diğer 
taraftan da İtalyan yüksek ku
manda heyetindeki değitikliği 
bahis mevzuu etmektedir. 

Gazeteler, Balkan memleket
lerindeki muhabirlerinin makale
lerini de netretmekte, Bulgaria
tanm Türkiyeye yaklqmAk için 
yaptığı t~eri, Romanya 
ile Macaristan arasında biç de 
dostane olırmyan münasebetleri 
ve nihayet Macar - Y ugollav mii
naaebetlerinin iyiliğini ka,dedi
yorw. 

.aglltereye Bava 
Taarrnza 

Londra, 7 (A.A.) - Ha.va 
ve dahili emniyet nezaretl«inin 
tebliği: 

Bugün gündüz, düşmanın hava 
faliyeti. yine çok mah<iut bir su
rette vukuagelmit ve bilha8sa 
prk ve cenubu şarki sahillerine 
mürıbasır kalmlflır. 

Bugün aündüz aY<:ı tayyarelıcri.. 
miz iki dütman bombardtmaft 
tayyaresi düıürmüşlerdir. 

VATAN 

İtalyanlar 
HARP 

• 
istemiyor 

istifa Eden Başku
mandan Krala : 

ı- YUNANLILAR 

2. Buçuk m:lyon 
lngiliZ Lirallk 

Ganimet Aldtlar 
Faşistlerin Memleketi Yut"o&lavyaya 6 Bin 
Çıkmaza Sürükledi - İtalyan Askeri 

ğini Bildirdi İltica Etti 

ltalya Krah Vilder r.ıl!:-

Radyo GaıetesindeA: 
cBir haftamız ckı.fta sonuna 

ererken siyaset dünye81 şu man· 
zarayı gösteriyor : 

ckalyan Of'dulan genel kurma
yı, baıkumendan Maı-cşal Badog
lio' nun çekilmcei, bütün dünyayı 
alaka<lar eden en ehcnımiyedi bir 
mevzu olmufblr. 

cıBütün ihtimaller bir nokta 
(Dewml: Sa. 4, Sil. S tc) lf-== 

Londra, 7 (A.A.) - Yıınan ordu· 
lannın h a rekAtr hakkında Tbnes ga 
zete8i diyor ki : 

Heyeti umumiyesl itil5:ı.rlyle, ha
berler harp harekO.tımn seyri hak
kında t.amamiyle memnuniyet verici 
mahtyettedir. Muha.samabn baflndan 
beri İtalyanlardan alman teçhizatın 
kıymeti 2,500.000 İngiliz lirası tah
nıiR ediliyor. Beş yttzdcn fazla mit
ndyöz almmışt:ır ki, bu 1taıyan iş

lerini düzdteoek mahiyette değildir. 

Çlhıktt malzeme nakli meselesi dUş 
man için hayatı ehtınmriyeti haiz -
di:r. 

YunaAhJar tarafından esir alınan 
ftalyanlar, nulkabll taarruz yapıla
ıııı.ğı vCıdiyle kendilerine mukavemet 
~elerini 1stı1enıemı meeuıtyetin -

den şiklyet ediyorlar. Bu esirler A.
mirleri tanmndan kendi .hallerine 
terkedRmiş!erdir. 

Araavutlarla ltaJ,.anlann 
kampları aynldı 

Londra, 7 (A.A. ) - YugoelMrya -
dan alman haberlere göre, cenubi 
SırhiStanda 1taıyarı ve ArmWUt ffra
~ igllı 3 ilA. fOO tiflıUk 18 kamp 
mevcut bllhlJımaktadlr. Aralarında 

Sik ,;B k&Vg8lar vuku& gelditl için 

(Deftmr: Sa. '· sa. 2 del* 

Yarından tibaren Gün Aşırı 

8 SAYFA ÇIKACAKTIR 
Koordinasyon Heyetinin Gazete Sayfalarının Tez
yidlne Milsaadesi Üz~rine Gazetemiz Yalnız Sayfa 

Adedini Artilrmalıla Kalmıyarak: 

Yeni Kalemlerin Kuvvetli ve Mütenevvi Yaza!annı, 
Merak ve Heyecarna Takip Edeceğiniz Tefrikaları, 

Yakından Alakadar Olacağtnız Şeçme Yazılan 

Neşre Başlıyacaktır. Yarın ki 8 Sayfalık Nüshamızda 
Bu Mütenevvi Mündericatı Göreceksiniz. 

4 Sayfa Çıkllgımız Gü!llerde de Aym Tenavvüü Muhafaza Edeceğiz. 



2 VATAN--

Milli PiYANGO Şehirve Memleket -Haberleri 
4 üncü Tertibin 

Dün Ankarada 
nci Keşidesi 

Yapıldı 

2 Basra Yoluyla CaddelerdeMaske1i1Sürgü;n Cezaları 

.I~~~,~~~~T~~~,g~~~~: Lambalar Arttırıldı ~~~~~~~~f.~~~~~~ Milli Piyangonun 4. cii tertip l ( 2 72 2), ( 4S 29). ( 4 781). 
2. ci çekiliti dün Ankarada Ser~ ( 4900) ile nihayet bulan ISO 
evinde yapılmııbr. Saat 12,30 da bilet beşer yüz lira kazanmışlar· 

100 Jira kazananlar 
baılıyarak 13,30 a kadar devam dır. 
eden çekiliJin bütün safabah An· 
kara radyosu vasıtasile neıredil- Son üç rakkamı (549) ile 

nihayet bulan 300 numara yüzer 
lira kazanmışlardır. 

rniJtir. 
Kazanan numaralar ıunlardır: 

40 bin lira kazanan 

252698 
1 O bin lira kazananlar 

131797 • 48309 
5 bin lira kazananlar 

9689 82747 197968 
218300 280292 

2 bin lira kazananlar 
20618 23442 111954 

140105 185374 189044 
195926 205608 226244 

229521 
1000 lira kazananlar 

Son dört rakkamı (O 194), 
( 7951) ve (7986) ile nihayet 
bulan 40 numara biner lira ka· 
zarmuşlardır. 

500 lira kaz.ananlar 
Son dört rakkamı (2045), 

50 lira kazananlar 
Son üç rakkamı (530), (S99) 

ile nihayet bulan 600 bilet elli· 
~er lira kazanmışlardır. 

1 O lira kaz.ananlar 
Son iki rakkamı (91) ile ni· 

hayet bulan 3000 numara onar 
lira kazanmışlardır. 

3 lira kazananlar 
Son rakkamı ( 7) ve ( 2) ile 

nihayet bulan 60,000 numara 
( 3) er. lira kazanmııılardır. 

Teselli mükafatı 
Beş rakkamı sırasile ve mütea

kıben büyük ikr~miyeyi kazanan 
252698 numaranın ayni olup 
herhangi bir hanede bulunursa 
bulunsun yalnız bir rakkamı de· 
ğişik olan 47 numara seksener 
lira teselli mükafatı alacaklardır. 

memı,ur. Haber aldığımıza göre şeh ma kanununa göre şimdiye kadar bU 

rimizdekl Amerikan tutun kumpan· Bir Halfa Sonra Mühim Cadde/erdeki tUn yurtta mahkOm olıınların sayısı 
yaları, ellerinde ve depolarında bu· J ' 200 U geçmemektedir. Bunlardan 98 

ıunan mUhim miktarda tutunu B~ra lambalar Kısmen Yakılacak ini İstanbul mahkemeleri mahkOm 
yoluyla Amerikaya sevketmek Uze- etmiştir. Öğrenildiğine göre lstan • 
redlrler. HUkılmetimiz Bura yoluy- Caddelerdeki lambalar, cad- 4 - Gedikpa,a Tiyatro yoku- bulda mahkfim edilen suçluların hiç· 
la Suriye, Mısır, Irak, Hindistan ve delerin genişliğine ve seyrüsefer ou 8 • 12 No. Hulusibey apartı- birisi hakkında henUz sUrgün hllkUm 
Amerlkaya muhtelif mahsullerimizin ehemmiyetine göre, bir hafta son- manı solda ikinci kat pencereleri. lerl infaz edilmi'I değildir. ÇünkU da· 
fazla miktarda ihracı için mühim ra kısmen yakılacaktır. Beyoğlu 5 - Kumkapı Arayıcı sokak No. valarm hepsi de adi hllkUmlere gö
tedbirler alınış ve vesait temin etmiş ve İstanbul cihetinde caddelerde 26 alt kat pencereleri. re temyiz edilmiş ve henüz hlçbirlrl 
tir. Sevkiyat bu vesaitle yapılacak- maskelenmiş lambaların da mik· 6 - Ankara caddesinde Ka- de kaUiyyet kesbetmemlştır. On a~· 
tır. Ayrıca Ticaret VekA.letinden şeh tarı arttırılmıotır. naat kitabevinin bulunduğu bi- danberi tstanbuida ihtlktrdan mah 
rimlzdeki alt\kadarlara gelen emir- lfıkların maskelenmesine dik· ı nanın birinci katı. kQm olanlar vardır. Fakat henüz hic 
de Bağdat • Basra tarikile mal sev- kat etmiyenler arasında büyük 7 - Meserret oteli karşısında bir suçlu sUrgüne gönderilmemiştir 
ketmek istiyen tııcirlerimiz'ln derhal hanların odab~Jı ve kapıcıları da terzi atölyesi. • lı:ılerin gecikmesinde temyizin çok 
ne miktar mal ııevkedecekler1 sorul- vardır. Damları cam olan bu gibi 8 - Kahramanzade hanının meşgul olması sebep gösterilmekte
muştur. hanların içinde yakılan ışık, pen- en Üst katı. dlr. Söylenildiğine göre her !lene bir 
Öğrendiğimize göre Bağdat ve Su· cerelerden sızmasa bile damların- • 9 - Adliye dairesinin Ankara temyiz ha.kimine tetkik için iki bin· 

riye cİemlryoluyla son zamanda An· dan en arzu edilmiyen bir şekil- caddesine nazır bulunan üst katı. den fazla dosya verilmektedir. Tatil 
kara ve lstanbula pek çok ithala.t de kolaylıkla görülebilmektedir. 1 O - Dördüncü Vakıf han ve bayram gtinleri çıkarıldığı halde 
eşyası gelmiştir. Bağdat - Basra yo- Bir okuyucumuz ışıkların maske- karşısında gömlek mağazasının bir sene 250 gün hesap edildiğine gö· 
lunun dış ticaretimizin inkifa!mda lenmesi hakkında çok yerinde üstündeki oda. (Işık sızmak de- re her temyiz hAkimi gUnde sekiz 
çok geniş mikyasta işe yarıyacafı mütalaalar zikretmekte ve pasif ğil de adeta taşıyordu). doqya tetkik ediyor demektir. Adli)'C 
artık bir hakikat olmuftur. korunma memu.rlarını a~atma- 1 1 - Balıkpazarında meyda- Vel;~leti t"m:;lzin işlerini azaltmak 

nın bir zevk değil; bunun mem· na nazır bulunan tütüncü dükka- için istinaf t:eşklllltı yapılmasını e· 

Emniyet MUdUrlUgUnde 
Nakiller 

lekete hiyanet olacağına işaret nı. sns itibarile kabul etmiş bulunuyor. 
etmektedir. I:ıklarını örtmemek Osküdarda: İlk fırsatta meclise böyle bir ka • 
için: c:Canım bu emirler muvak- 1 2 - Üsküdar Halk tramvay nun teklif edilecektir. 
kattir, beı on gün lambalarımızı idaresinin 30 No. lı arabasının 

EminönU emniyet Amiri Niyazi yakmayız. Sahanlıkta oturur kü- ön büyük feneri hiç boyanma- Bc:rO Umumi H )yeti 
Baykal emniyet birinci şube mUdUr çük bir fenerin ışığında yer, içe- mıştır. 
muavlnliğ'ine, emniyet mUdUrlUğü em rizl> gibi mülahazalara kapılacak 13 - Bağlarbaşında polis Oiin Toplı.n;ımadı 
niyet Amirlerinden Şevki Eminönü k d b · d" .. ı· · l ın kt ka sındak· bakkal a ar asıt uşunce ı ınsan ar no asının r§ı ı Baro umumi heyeti dUn öğ'leden 

M kt ı•ı f •*tb } Şampı·yonaSl emniyet Amirliğine tayin olunmuş • aramızda bulunacag~ına ihtimal dükkanı, dün sabaha karşı saat e ep ı er U O lardır. sonra saat on beşte toplanarak reis 
.1. vermiyoruz. Ancak bazı vatan- altıda açık ve ıııklar içinde idi. ile inzibat meclisine beş 11.za seçecek· 

Geçen hafta başlıyan liseler arasında oynanmıştır. daşların dün gece de pencere ve Beyoğlu cihetinde: 
futbol şampiyo~ma dün Beşik· Avrupadan spor tahsilinden Prevantoryoum balkonlarının maskelenmesine ih- 14 - Beyoğlu Kalyoncu Top· ti. Birinci Ticaret mahkemesi salo· 
taıı Şeref stadında devam edil- dönerek geçen senedenberi Harp timam etmediklerine şahit olarak çekenler sokak 33 No. evin ikin- nuna iskemleler ve sıralar konmuş-
miııtir. okulunun sı:.-..ır hocalığına tayin Genişletilecek mesken ve mağazalarının mevki ci kat pencereleri. 1 tu. Yarım saat kadar beklendikten 

Gu"nu"n en müh' un· m•u•ı geçen edilen eski uzun atlama •ampi· ve numaralarını tesbit ettık. Mas- l 5 - Kalyoncu caddesi 107 sonra reis Hasan Hayri kUrsUye ge-~ ~ Maarif Vekaletinin Va.ide bağında· d 
senenin ıampiyonu Galatasaray- yonumuz Tevfik'in müsbet çalış- ki Prevantoryom mUessesesl geçen kelenme ışı memleket işi ir. No. lı evin üst kat pencereleri. lerek mevcudu saydı. İstanbul baro· 
la Darüşşafaka arasında olmuş- masile bu sahada muvaffakıyet- sene biraz genişletilmişti. MUessese Halkımızın elbirliğile hükumetin 1 6 - Kumbaracı yokuşu 129 sunda 625 avukat kayıtlı olduğuna gö 
tur. Her iki tak•m sahaya tam ler ıgörmİye baııhyan Deniz icraatını kolaylaştırması yurtse- No. Jı evin 2 nci kat pencereleri. 

nin bilhassa sanatoryom kısmının 'f d ş h · h 1 kadrolarile çıkm.,/lardır. lisesi kuvvetli rakiplerini 20 - 19 verlik vazı esi ir. e rın ve a • 17 - Karaköyde Moda mağa-
Çok çetin ve çok zevkli bir yenerek Askeri liseler basketbol inşaatı ikmal edilecek, yatak mik- kın emniyeti bakımından her va- zasının üst kat pencereleri. 

re intihap yapamilmek için hiç olmaz 

sa 32ri Azanın bulunması !Azım gell· 

yordu. Halbuki 170 Aza gelmişti. 

Ekseriyet olmadığı için intihap ge· 

ıecek hatta cumartesi &11nUne ta.Uk 

edilmiştir. 

oyundan sonra Galatasaraylılar şampiyonu olmuşlardır. tarı arttmlacııktır. tandaş bu vazifeyi seve seve yap- 18 - Firuzağada Modclep 
J _ O galip gelebilmişlerdir. Bugünkü maçlar Çalışkan fakat fakir hasta talebe- malıdır. Biz evvelki gece ışıkları• apartımanının birinci katı. 

Vefa _ İstanbul lisesi arasında- Birinci devrenin tehir edilen lerle muallimlerin vakit geçmeden te nı iyice maskelemiyen bazı ev ve 19 - Cihangirde Furuzan 
ki müsabakada. da hakim ve gü- lik maçlarına bugün F enerbahçe davi edilmelerine çalışılacaktır. dükkanları yazmıştık. Bugün de apartımanının ikinci katı. 
zel bir oyun oynıyan Vefalılar ve Şeref stadlarında devam edi- gözümüze ilişenleri bildiriyoruz: 20 - Kirkor Astoryanın Aia 
maçı 5 - 1 gibi büyük bir farkla lecektir. Piyasada: İstanbul cihetinde: hamamı. 
kazanmışlardır. Günün en mühim maçı Şeref 1 - Gedikpagada Tiyatro yo· 21 - Galatasaray hamamı. Milli Bir Tarih Kitabı 
Denl·z Lı"sesı· Basketbol stadında Galatasaray - Pera ara· tneç Ticaret Heyeti - Yakında kuşu No. 69/ 1 evin ikinci kat 22 - Ağahamamda ltalyan Yazılacak tnnda olacaktır. Beşiktaşlılar da tsveçten tleart bir heyetin memleke- pencereleri. mektebi pencereleri. 

Birincisi Oldu Süley:maniyc ile karşılaşacaklar- Umlze gelmesi beklenmektedir. Son 2- Tiyatro yoku§u No. 24 23 - Tünelde Alman kütüp-
dır. Fener stadında da F enerbah. günlerde lsvec;lller memleketimizle evin alt kat mutfak penceresi. hanesi. 

TUrk tarih kurumu tarafından çı

kartılmış olan dört clltllk tarih kita
bının lklncl ve UçUncU ciltlerine bazı 
1111.veler yapılacaktır. Bundan başka, 
haztrlanınakta olan cTllrk tarihinin 
ana hatlarn ismindeki kitaptan bB.f' 
ka aynca bir mını tarih kitabı yazı
la.c&ktır. 

Askeri liseler basketbol şam· 
piyonasının finali dün Kuleli As· 
keri lisesi ile Deniz harp okulu 

çe - lslnnbulspor, Beykoz - Vefa ticarl milnasebctıerlni arttırmak is- 3 - Divanyolu 19 - 21 No. 24 - Ooğruyolda Kanzuk 
Topkapı • Kasımpaşa oynıya· temektedlrlcr. kıraathanede perdelerin arkasın- eczahancsi perdelerinden ampul-
caklardır. Memleketimizden bilhassa tütün daki ampuller sayılabiliyor. ler görünüyor. 

Taksilerin Münave~ Mu h t e kir 1 er 
be ile Callşmasından Devam il Surette 
Doğan Mahzurlar Takip Ediliyor 

ve deri almak istedikleri öğrenilmiş 
tir. Diln tsveçln tstanbulda.kl mUmes
sili mıntaka ticaret mUdUrlUğUne gi
derek Avni Sakmanla görütmUştUr. 

Kakao ihtiyacı - Haziran ayın

da limanımıza 35000 kilo kakao gel· 
mlı;ıtı. O zamandanberi bu malın 

gümrükten çıkarılmadığını nazarı 1-
tibare alan mıntaka ticaret mUdUrlU
ğU esasen bu maddeye karşı olan 
ihtiyacımızı dllşUnerek Lltvanya için 
transit olarak geldiği söylenen bu 
kakaoları piyasamıza mal etmek I· 

ORKESTRASI iLK KONSERiNi 

Akıl Hastahanesi 
Genişletilecek 

Benzin sarfiyatını azaltmak gaye-
sne taksi otomobillerinin tek çıct o

larak çalışmak Uzere tahdit edil • 
mtşlcrdl. 

Bu karara göre sabah saat 6 da 
işe ba.şlıyan tek numaralı bir oto • 
mobil ertesi sabah saat altıya ka· 
dar çalışmakta ve yerini çift otomo· 
blllere terketmektedir. 

Yalnız burada bir noktaya işaret 
etmek isteriz. Mesela sabah saat al
tıya kadar çalışan bir otomobil sa
at beş buçukta bir yolcu alsa ve u
zak b\r mesafeye gidecek olursa e· 
ğer mUddet saat altıyı tecavUz ede
cek olur!a müşterisini o dakikada 
indirmek mecburiyetinde kalmak • 
tadır. Hatta uzak bir yerden yolcu
sunu bırakarak garajına dönen bir 
~oför altıdan &vvel dönemezse 25 li· 
ra ceza vermiye mecbur tutulmakta· 
dır. İstanbul belediyesinin yeni bir 
şekil bularak ~ olmazsa bir saatlik 
marj bırakılması noktasına nazan 
dikkatini celbederiz. 

Mübasir Ahnacak 
' htanbul C. Müddelwnunı llğlnden: 

İstanbul mahkemelerinde açık bulu· 
nan onar lira maaşlı piyade mübaşir 
llklerine müsabaka imtihanı yapıl • 
mak suretiyle erkek mUbaşir alına • 
cağından; askerliğini ifa etmiş. orta 
mektep mezunu ve yaşı 35 ten aşağı 
bulunmak şartiylc talip olanların ev 
rakı mUsbltelerlyle birlikte imtlhan 
gUnn olan 12 BlrinclkG.nun 940 per • 
şembe saat 10 dan bir gibı evveline 
kadar bir dilekçe ile adliye encUmeni 
reisliğine mllracaatlan. 

TAKVill 
8 nlRl~Ct.KA.."-'lJN 19.(0 

PAZAR 
l'IL: 19.fO - AY: 12 • G~: 243 
RU:\d: 1SIS6 - Z lnclteşrln: :?:J 
HİCRi: 1859 - ZİLKADE : 8 
VAK.lT VASATI EZA....,'1 

GUNEŞ: 
öCLE : 
tK1ND1: 
AKŞAM: 
YATSI : 
1MSAK: 

8,11 
13,05 
15,28 
17,41 
19,19 

6,26 

2,30 
7,24 
9,47 

12,00 
1,38 

12,45 

Mıntaka ticaret mUdUrlUğU şehri
mlzdeki muhteklrleri devamlı bir su
rette takibe ba9lamıştır. 

çln çalışmaktadır. ' 
KUlllyctli miktarda olan bu kakao 

memleketimizde kalacak olursa mem 
lekctln ih~iyacı bu suretle önlenmiş 

olacaktır. 

Doktor Mazhar Oıımanın l.atltaııı 

Uzerine Bakırköy akıl haatalıklan 

hastanesine tayin edilen Dr. Rll11tu 
Recep Sıhhiye VekA.letile temasta 
bulunmak Uzere Ankaraya gitmişti 

B&f doktor Ankaradan avdet et -
rnı,tır. Öğ-rendlğimlze göre emrazı 

akliye hastanesin& 200 y&taklı bir 
pavyon yapılması lüzumu ileri sUrUI 
mUştUr. ÇUnkU ha.len biri Manlsada 

1 biri de tstanbulda olmak Uzere mem-
• leketlmlzde ikl akıl hastanesi vardır. 

Bilhassa iaşe maddelerlle ışıkların 
maskelenme malzemesine sıkı bir 

kontrol konmuştur. Pil meselesi 

mıntaka ticaret mUdUrlUğUnUn b-.

lıca işlerinden birini teşkil etmekte

dir. Mevcut pil buhranı normal za. 
manlara göre istıhsalAtını tanzim 
etmiş olan yerli pil fabrikasının bir 
denbire böyle bir talep karşısında 

kalmasından ileri gelmiŞ ve lstlhsıı

IAtını arttırmak mecburiyetinde kal· 
mıştır. 

Yakında tngiltereden piyasaya kill 
liyetll miktarda pil ithal edilecektir. 

tl'nin~rı;lte 'ehadetnameJeri - V· 
niversltenin muhtelif fakülteleri için 
yeni bir •ehadctname tipi kabul edi' 
miştlr. Yeni şehadetname, eskisine 
nazaran daha kUçUk ve basittir E\'· 
velce mezun oldukları halde henüz 
şehadetnamesini almamış olanlara dıı 
bu yeni şehadetnamelcrden verile -
eektlr. 

Türkiye sağır, dllsl:ı: ve 'körler te- ı Konser saıonu aoıcıunm dlnleyicl
sanUt cemiyeti tarafından tertip edi· l ler tarafından beğenilmiş ve çok 
len körler orkestrası ilk konserini 1 

U t 1 t E inö Ü H ık . d alkışlanmıştır. Resim konseri veren 
d n saa 5 e m n a evın e 

1 

T-.rada hastalar daha ziyade 1stan
bula gönderilmektedir. Ve Bakırköy 
hastanesindeki yataklar da kifayet et 
memektedir. Bu tekli! vekAletr,;e tet-
kik edilmektedir. 
Diğer taraftan Erzurumda da mUs 

takil bir akıl hastanesi açılması dtl
şllnlllmektedlr. 

dı, ve bu meışlah, lçerde elbise namına başka blr şey bu· 
lunduğunu hls!'!ettirmekslzin, boyundan topuklara kadar 
bütün l-ilcudü sarmı' bulunuyor, aynı ıamıt.nda da le,·ent 
ve gergin vUcudUn bUtiln ha.'1'1etlnl ,.e güzelliklerini ifşa 

ediyordu. Aralarına şimdi bir de Ali :\luhsln Beyl bl'klf'yl
şln mAnlru;ı girmekle beraber, Enise Hanım nıUıstakbel da· 
maılının heye<-ıınla ürpermeslnden memnun olacakh. Fa
kat o karı,r.ıındakl kadının nefa"etlnl farketmemı, \'e onu 
kollarına almı' olduğunu unutmu' görünerek sordu: - Ha
nnnefendl, Su'lan Hanımı bir dakJka görmek istiyordum. 
Böyle bir arıu beslemJye tabii hakkım olduğa.na tasdik e
dersiniz değil mi f 

Eni e ilanım gUJerek ba,ını eğdi: - Şüphesiz. :'.\fadem
k.l nıU5takbel kayın pederinlzdeo de muvafakat oe\'ab1 gel
miş bulunuyor. Ancak daha makul bir saat ınttbap etmi, 
ve müstakbel kayın\alldenizl bu şeklide kan}mna çıkarma
mış olsaydınız. .. 

C\'at: - Beni şimdiden tekdire başlıyorııunuz, dedi. 
- Her kaynanadan niçin farklı olacakmışım! Hem bir 

dakika oturun, gelmek üzere olan kab\'enlzl için. Suzan 
dönünce bu :ı:lyaretlnlzl ona haber veririm, ne zaman fıter· 
seniz tekrar gelmeniz için de bir yere çıkartmam. 

- &IU aade bııyurur.ıaım: Suzan Hanımı der9 almıya 

gittiği evde anyacağım. Garip buJacal«Jinız, fakat kendisini 
bu sabah görmek için pek büyük bir ihtiyaç duydum. 

Fakat haJI o kadar tabii ve her günkü hali tdl ki, Enise 
Hanım ortada fevkali\de bir 9ey bıılundujıına lhtlmal ver· 
medJ. Sade omuzlarını silkerek: - Loünln Aztyad6 roma· 
nrm okudunuz mu'! Diye ıordu. 

- Evet. Fakat Sazan DaDJmı aramakla b•nuo müna!'te· 
betlt 

- Pek büyük münasebeti ,·ar. Orada Lotı t tanbuldan ay
rılırken sevgilisine mektuplar ya7.mak için hani adrM alır. 
Demen hemen on dört satırlık bir adres. Sokak başındaki 
kömürcüyü geçin de sola kwnlın, oradaki çeşnıc başın· 

dan yukarıya doğru . kb; adım yürüyün, olda ~ıkmaı; so-

vermiştir. orkestra heyetini göstermeJctedir. 

-----------------------------------------
Yazan: Nahid Sırrı 

38 
kak \-·ardır, orayı g~tlkten sonra kırmızı boyalı e,·in ya
nındaki ev. tı,te Suuının hocasının evi de böyle bir "8Ymlş. 
Eğer aramak cesaretini kendlnlıde görüyorsanız yazılısı 

var, vereyim size! 
Kendilerini •imdi tamamen iki yabancı bl55ed1yorlar, 

•anki Şan-Kay veya Banckok'a alt blr garabete gUlilşU· 
yorlardı. Cevat: - Bu adresi lfitfedııı. Bu sabah kendim· 
de bUyük fedakArlıkJara katlanmAk ihtiyacını duyuyorum, 
dedi. 

Kah,·eyl içmeden, bir saniye aonra elinde yazılı adresle 
merdl\'enlerl iniyordu. Sumnın hocası \'e eski romancı 

Reşit !\lükerrem Beyin e\·lnl bulmak hakikaten fe\'kaltı· 

de ı.ahmetll bir iş oldu. Akaretlerin Ust tarafında taşlık 
meydanına giden sırta kadar uzanan bir mahalleye gir· 
dl ki, hep eekl evltrde-n mUrekkeptı ,,.e içlerinde teneke 
damhlar bUe vardı. l'ttuhteşcm konakların bu kadar ya
ktnlnde bu kadar sefil e,·ler bulunuşuna son uı bir hayret 
duyarak, kaldırımsız, ııls ,.e girift tiolm1'1ardıı ç:ımurlara 

bata bata Ce\'at ilerliyor, hocanın kötiirUm oıu.,una lanet· 
ler edl:ı-·or, yüzü göıil kir p:tıı tçlndf' çocukların \'erdikleri 
izahattan şa.,kına dönüyordu. Nihayet bu çocuklardan bir 
tanesi, on on bir l'B,ımlıı bir kız, ı.nhlr gUıel delikanlıyı 
fazla befenmı, olduğu için kendisini Reşit l\lllkcrrem Be· 
yln pembe boyası kararmış ve üst katı yana e{,oilmlş e\lne 
kaılar götürdü \C uı.ath~ı b:ıh,l!l l kabul etmlyerek onu de
rin bir hayrete de garkcttl. Kapının ağır tokmağının çı
karttığı gürültüye merdln~nde gırırtılar ,.e ısonra daJııı ya
kın gelen terlik şıpırtıları ce\ap \erdl , .e sonra kapı açı-

!arak, kirlice ve mavi bir entari lçlnd& bUtllıı kapıyı kap
hyan bir vilcut göründü. Bu l-iicudün karma kadar sar
kan memeleri, 11.deta dlüere kadar aarkmıf bir karnı var
dı ve iri vücut iki taratma kısacık örgillerl& u.çı lnclJrll· 
mlş yuvarlak, kUçUk ve ae\-"1mll bir hafla nihayet buluyor
du. Bu baftakl c;<>k etu yüz ortasında burunla atız 11.deta 
kayboluyorlardı; uzun, çekik gözlerin etrafı kaim sUrme
lerle, yanaklar allıkla boyalıydı ve bütün yüzün derisi ka· 
lın bir pudra tabakası altında farkedllmJyordu. Çok lr1 ve 
fevkalllde ,ı,mao vtkuttan Ermeni ,ıveslle konu,an, fakat 
nazir ve tatlı bir 1ea çıktı: - Kimi arzu etttnlz Beyefeocll
cij'lm T 

- Boraaı Mtlkerrem Bel}lt Beyin evi defll mJ f 

- Evet efendim, Mükerrem Reşit Beyin evi. Kendlslııl 
görmez mJ latooraunu T Hem tü.rkçe hem de framuzca den 
verir! 

- Şimdilik den almayı dliştınmUyonım, fakat ders alaD· 
lardan birini görmek lstJyonun. 

Ktiçüciik ve kml dudaklı atız genit bir tebeMümle yayı
lınca sim siyah dişler göründü. - Aııladnn, Preııa Oevat 
Beyslnlz, Suzan HanDDJ görmek bUyorsunm.. Bayrun e
fendim l Şimdi haber vereyim. 

Yandaki misafir odasına girmeyi reddederek Cevat taş
lıkta, tahta merdivenin ~lğlnde bekiedl ve ,ı,man kadın 
iki yaoına çalkanarak ve tasavvur edllıne:ı miktarda et 
çıılkalı;yarak, fakat çevik ve çAla.k, yukarıya seğirtti, bir 
saniye sonra da Suzan mercllveo ba,ında göründü. 

- ?<> e var Cevat Bey f 

Cevat çok eakln blr eda ile: - Hiçbir şey yok, slılnle 
bir dakika konuşmak btedlm, dedl. 

- Yukarı gelin, sizi hocamla tanıştırayım, sonra çıka· 
rız. Esasen dersi blt!rml,tlk. 

- Hocanın tanımak ~reftn1 ba.,ka bir güne bırakalım 
da inin. Şimdi çıkalun. 

(Arkası var) 
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SöVA~ô 
DCMAL 

İtalya ve Harp 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 

Da talyan orduları erkanıhar~İ
ye reisi Mareşal Bndogiıo· 

nun istifası hakkında dünY,5 

siyasi mehafilinin tefsirleri bır 
nokta üzerinde toplanmaktadır: 

Faşist partisi ile ordu arasın· 
da evveldenberi mevcut olan "'e 
son hadiseler üzerine §iddetleıı· 
miş bulunan ihtilaf. 

İtalyada milletin harp alet· 
hinde olduğu ötedenberi bilinCP 
bir hakikatti ve, birçok ıneı:nT 
ketlerin aksine olarak, İtalya/ 
ordu da harp taraftarı değil .~ 
Zira, Umumi harpten sonra bU' 
yük bir pay elde edememi§ oidıı 
İtalyanın, yeni bir harpten e 
istifadeli bir şekilde çıkaını)'ll' 
cağı tabii görülüyordu. ' . ı 

Buna mukabil, İtalyan f n~~. 
partisi, milleti idealler ve hısY' 
!er peşinde sürüklemek ve zJ' 
hiri bir canlılık doğurmak i~· 
bilhassa gençliği harpçı emeller~ 
besliyor, eski Roma imparat~~ 
luğunu tekrar kurmak gibi 
~ayeyi ortaya atıyordu. 

İtalya ile Almanyanın haı 
vaziyetlerindeki farkı da n· 
teşkil etmektedir: Alman t11

1 

Jeti ötedenberi disipline ve 11r: 
keri nizama alışık bir millet 2o 
duğu halde, İtalya, ancıık 'p 

senelik bir mazisi olan Fa§iıJ11'., 
dinamizmi ile canlandırılınl> 
çalışılmakta idi. 

Bu itibarla İtalyan milleti ~'. 
ordu gibi, harbe müsait bir ! 9 
niyette değildi. Yalnız, d;;. 
dinamizmi kendisine gaye tP 
miş olan Faşist partisi b• 
emellerini besliyordu. jJl 1 

Bizzat İtalyan kralı da ı:n 8:. 
ve ordunun tarafında idi. . W 
nun için, Almanyanın Leh15 ,~ . e 
na taarruzu ile 19 39 scne51 d jı 
lulünde f\vrupa harbi ba~la ~ıe 
zaman ltalya harbe girı:ne .,. 
tereddüt etti. Fakat, A)rn11P) •· 
nın kazanır gibi göründiiSİİ : 0 

ferlerden pay almak fırs8 ~ı 
karşılaştığını zanneden f af 1' 
partisi erkanı nihayet halt• 
harbe sürüklediler. .,~ 

Bugün, İtalyan ordusU~I& 
Arnavutlukta uğradığı rnaj 
biyet ve hezimet, herhalde 

1~ 
yaya, ordunun ve milletin h• ~ 
istememekte haklı oldu~ 
öğretmiş bulunuyor. J-la1

' ,. 

devamdan başka birşey >'11pr•I 
mıyacak olan hükumete k11,~ 
ordunun bir protestosu . ol·f~ 
erkanıharbzye reisinin ıstı ;, 
bu itibarla, ltalyada dahili ,eıııı' 
akisler ve hatta hadiseler u~,. 
dıracak mahiyette bulunU18 

dır. • tif•' 
Mare~al Badoglio'nun ı\ı11t' 

aından sonra vaziyetin düze 11~ 
yeceği ve bilakis hükuflle , 

1 h. b' k"l 1 ~ diı~ a ey ıne ır şe ı a acagı 

==n=ül=e=bi=lir=.===========~ 
Türk Ticaret Bankası 
Kahraman Erlere Kışlık 

Tedariki için 5 Bin 
Lira Verdi 

~r 
Ankara, 7 (A.A.) - TUrldY'11 cıcJI 

zılay Cemiyeti umumi merkeZ1~ ,. 
Erlerimize kış hediyesi ted~_,ı 

dilmek üzere T\lrk Ticaret s crıı" 
ve şubeleri ntımma umunıı -~1' , 
veznesine beş bin lira yaorw ... 'cışf 
cemiyetimlzce bu hediyelerin tc 
kine derhal tevcssill edllmiştil"· 1'e$1 

Kızılay cemiyeti umumi ınef111et· 
Türk Ticaret Bıı.nltasma bU )<J) ır&1 
li yardunmdan dolııyı mUteşel'It 
-~ 

Nüfus Sayımınd~ 
Muvaffakıyet 

Gösteren Memurl~ 
Ankara, 7 (Telefonla) - '[]Jl1 p 

nüfus saynnmda muvaffııklYe~r 
teren ve kendilerine verilen ' ıır 
lerl mUkemmelen ifa eden ın~ (1 

lara iki maaş nlsbetinde ~ 
rilmesl kararlaştmlmıştır. 

U niversitede: 
Unlvenıltelilerln tercih ettlt~~ı 

beler - Bundan evvelki sen ıııe 
Unfversiteye mUracaat eden ~tel' 
daha ziyade hukuk ve tıp fal< il ti' 
rlni tercih ettikleri halde bU 11~eııl' 
lebc daha ziyade fen, 1ktısııt. t(l!iif° 
yat fakillte-lerinl tercih etsncl< s!Pe 

1111bC , 
ler. Edebiyatta coğrafya 'f- -uıı>" 
fende matematik, mUhendiS it st e' 

gerlik, eczacı şubelerine nıUrB~~ 
denlerin mlktarı evvelkine n e C'' 
fazladır. lktısat FakUitesının d r>' 
lebe miktarı geçen scnenfnJdtıll 
zııran (70) fazladır. 
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-.....ııı.ı.iiall Tarihin En Buyuk Aşk Romanı 
Yazan: NİLLA KUB 

Kulağımıza 

Gelenler 

Avam Kamarası 
Tiyatroda 

Serlevhayı okuyunca Avam Ka • 
rnarası a.zaıarmın tiyatroya, herhan
gi bir piyesi seyre gittiklerine zahip 
olursamz aldanırsınız. 

Eski Bulgar Kralı Ferdinandın 
Bizans imparatorluğu Hülyası 
• 

"Türkün Asıl 
Erkeğin Elele 

Usulü Kadınla lstanbul Adından Felaket Üzerine 
Çalışmasıdır ., 

- 58 -

Biz, Avam Kamarasının son celse
lerini bir tiyatro binasında akdettlk· 
lerini haber vermek istiyoruz. Avam 
Kamarası, Alman tayyareleri, Lon-

Felaket Gören Adam 
ti.. Bütün Hindistan bu .is~i J:'e· r ket ~~ceğim, cenubun aliyifine draya taarruza ba.şladıklarmdanbcr1 
~dıde buldu. Artık Mihrunnısa kendı.mı kaptırmıyacağım. birçok defalar Londra tiyatroların-
tii ı ~nutuldu. Şeyh Baba ile Mih- Bu nezrini Cihangire bildirdi. dan birinde top!anmıştır. 

1903 yılı baharında Rusya 
Çarı İkinci Nikola ije Almanya 
imparatoru Jkinci Vilhelm (Vis· 
baden) de buluşmuşlardı. Vil
helm, Çara, Bulgaristan Prensi 
F erdinandın istiklal ve krallık 
ilan etmek fikrinde bulunduğunu 
ve bu krallığın merkezi İstanbul 
olacağını, tekmil Makedonyayı 
hudutları içine alacağını söyle· 
yince Çarın yüzünde derin ma
nalı ve a~ylı bir gülümseme be-

Lu~- a~a~ınd~ b~ılıya.ı:ı me~- O da dedi ki: Bu toplantılar, bllhacsa ağustos 
Üt• qk hikayest tarihe Cihangır - Bundan sonra benim imza bombardımanından sonra tekerrUr 
) NUriclhan araemdaki aık di- edeceğim emirlerin ve kanunların etmiştir. Geçenlerde, Almanlann at
~..ı!eçti· Biz de artık Mihrünni- altında senin de imzan olacak. tığı bir bomba, Avam Kamarası Uzc
c.;:.,~. Nuriciluuı diye bahsede· Her hareketimiz, Salime ile Ru- rine isabet ederek ciddt hasara sebe· 
-sız kiyenin emellerine, arzularına biyet vermiştir. Bu sebeple lçUmala· 

lii Veba esnaıında Rukiye ölmüt- uygun olacak. Türkün eski usulü rın ba.şka başka yerlerde yapılması
)· Nuricihan her gün tekrar celi- kadınla erkeğin elele çalııması· I na mecburiyet ha.su olmuştur. 
Ordu: dır. Biz buna örnek olacağız. Jirmiıti. 

\' b Paksızlık ediyorsunuz. Bu Nuricihan hükumet itlerine VATAN_ tSTtKLAL ve MEF-
d t ~~.itinin h~kik~ ka~rama~u ben fiilen karışınca ?üyük y~kler al- Kl1RE AŞKININ KUDRETİ· 
lt'tılı.rn. Rukıyedır. Kımsesız has- ı tmda kaldı. Fakat hepsıni seve 1''E YOKSEK BİR MİSAL 
N· Çocukları kucağına alıp baktı. l seve taııyordu. 
~•Yet kendisi de vebaya tutul- O sıralarda İngiliz, Felemenk, VATAN 

Portekiz tüccarı Hin<liatan<la bir-
~~~İye ölürken fU .özleri .c>y- leşmiş bulunuyorlardı. Bunlar FEDAı•sı• 

lftı: Hindistanın harici ticaretinden 
•• - Bütün yaıadığım müddet· büyük pay almak için birbirleri-.., b k 1 ki BUyük Harp, serg1.lzeşt, Aşk ve 
~ •t a arman çocu arına bak- le bir düziye çarpışıyorlardı. Hep· Cidal Filmi TURKÇE SÖZLÜ 
Ilı · ~jinkü Allah bana evlat ver- sinin memleketlerine yazdıkları Büyük vatanı ve askeri dram 
cu~ııti. Fakat bakabildiğim ÇO· ı raporlarda fU yolda cümleler Başta RlCHARD DİX 
ıcf• lar yalnız sarayın çocukları ı vardı: Dilber CAİL PA'l'RlCK ve 
~~ Nihayet halkın çocuklarına •Şahın emirleri, karısı Nurici· JOAN FONTAlNE olduğu hal· 
w: tnak fırıatını buldum ve bu han tarafından tasdik edilmedik· 
;.11~den ölüyorum. Kocam Akbe· çe hiçbir kıymeti yoktur. Bu ka· de 12 büyük yıldız ... on binler-

.:. ~atırasını bu sayede halka dın dünya alayişi için uğraşını· Mi~;o!~~r~~ 
Çok<lırrniye çahıtım. Mesudum. yor, kendi tabirince ölmezlik. için BU G O N 

ınesudum. çalışıyor. Bu makeatla fukaraya 

ll Rukiye ölürken, Salime gibi mahsu~ hastahancle~,. imaretler; TAKsı· M 
tın zırhlı süvari efüisesi giyin- kimsesız seyyahlar ıçın kervan· 

~~i. kupnmayı düıünmedi. Fa- saraylar yaptırıyor. Yeni saray- S j N EM AS 1 N D A 
l t ölüm Aniyesinde göelerinde lar yapılmasına izin vermiyor.> Seanslar: ıı . ı . 2,30 - 4,30 -
' lııılı parıltılar var<lı. Nuricil:ıan ölmezliğin an<:ak 6,30 ve 9 da 
ıı_ !lıafyenin öldüğü sün Nurici- sevgi sayesinde ya~yabilcceğine BugUn saat ıı de tenzllAth 

il ıunu nezretti: inanıyordu. Yalnız sevdiği şeyle- ' matine , 
.- Bundan ıonra ben kendim ri yapıyor, her yaptığını seviyor· 
~ Yatamıyacajım. S.Hme ile! du. Soğukkanlı bir devlet adamı, 
~ kiyenin iyi kalblerini kendi bir diplomat, fukara halkın has· 
I'\ lbiınin yerinde yap.ta:~ğım. t~ bak_ı~ı~ığını, ~;~angirm ~teı
"ll1-nn kalbinin emrec:lcccgı ha· lı sevgılısı rollerını nasıl bırleı
ltltctleri yapacağım. Şimalden tirdiğine herkes hayret ediyordu. 
~bir Türk kadını gibi hare· (Arlr.aa var) 

Hayat.anı ıse,erıyet için Mr felf'et olan VEBEM 

mikrobunu mic&delesioe feda eden 

ROBERT KOCK 

OLOME KARŞI SAVAŞ 
fllmlnde: EMİL .ı.urNtGS tarafından yaratılnu!tl1'. 

Bu gün Sakarya Sinemasında 
Seanslar: 11 - (TenzilAtlı) ı - 2,30 • 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Kahkaha Kralları LOREL-HARDYnin 

S A R AY Sinemasında 
gösterilmekte olan emıalsiz derecede neteli 
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• MAHŞER KALABALIGI 
Fransanın yeni dahi komiği 

BILLls•ıa 
llk 4&heeeri 

ZORLA 
TAYYARECi 

(TÜRKÇE SOZLtl) 

İ!iltanbal halkına takcllm 
olunuyor .... 

Yerl<'?inlzi vaktinde almız! 

Doğrusu da F erdinandın akıl 
ve fikri. Sofyaya yerleıtiği gün· 
denberi (Bizans imparatorluğu) 
hulyasının peşine takılmıştı. Ça
lışma odasının duvarları Jstan· 
bul panoramalarile kaplı idi. Bi
zans İmparatoru büyük Konstan
tin tarafından ( 31 7) yılında ih· 
das edildiği söylenen ve kaym
pederinden kendisine geçen bir 
nişanı daima göğsünde taşıyor· 
du. Çünkü bu nişanı, (Konstan· 
tin) in varisi diye (Bizans impa· 
ratorluğu) tahtına oturması ka· 
derinde olduğuna delil sayıyor· 
du. Hele Fransa elçisi Paleolo
ğun bir gün kendisine şeceresi 
hakkında tafsilat verirken dede
leri arasında bir Bizans impara· 
torunun da bulunduğunu söyle
mesi onu adeta sarhoş etmi§ti. 

F erdinand, 1908 yılı birinciteş. 
rininin beşinde Tırnovada kral
lığını ilan edince Bulgarİştanın 
Türkiye ile boy ölçüııımesi zama
"nının geldiğini ve İstanbul ile 
Makedonyada çıkacağını umdu
ğu ihtilallerin de yardımile mu· 
zaffer olacağı ümidine dütmüş 
ve hatta Osmanlı imparatorluğu
na derhal harp açmak sevdasına 
kapılmı§tı. Bu niyetini sefir (Pa
leoloğ) a açtı. Uzak görüşlü dip
lomat, F erdinandı fikrinden cay
dırmıya çalıştı ve dedi ki: 

- Bulgar ordasu iptidaları 
belki kısa bir zamanda parlak 
zaferler kazanacak ve Edirneyi 
zaptedemese de muhasara altına 

1 alacaktır. ihtimal harp başladık
tan yirmi beş gün sonra da İstan· 
bul kapılarına, Çatalca hattına 
varacaktır. Fakat Türkler daha 
evvel (Plevne) de Ruslara karşı 
yaptıkları gibi bu hattın arkasın· 
da da Bulgar ordusuna şiddetli, 
mukavemet göstereceklerdir ve 
işte ondan sonra harp talihi Türk. 
)ere güler yüz göstermiye başlı
yacaktır. Bu mukavemet Anado· 
ludan takviye kıtaları yetiştiril· 
mcsını mümkün kılacağı için or· 
dunuz kendisinden iki üç misli 

LOREL-HARDY 
rarengtz tebfıMömltl 

YILDIZ: MIREILLE BALIN 
PUOlllU.~E'nln eeerinden iktibas edilmiş olan 

HAYDUTLAR ARASINDA AŞKIN ZAFERi 
Türkçe sözlü komedisini görüp candan gülünüz. 194-0 ın en son Fransız filmindeki 

A\IK VE lHTiM.S SAHNELERtSt YARATIYOR. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

.... -.L~eanslar : 11 • l • 2,30 • 4,30 • 6,30 suare 9 da __ ,, .,.':" ... SUMER Sinemasında 

Yazan: 
Cemal Bardakçı 

EekJ Konya \'alili! 

kette nüfuzu kalmamııtı. Eski
den olduğu gibi hükumet onun 
değil, o hükumetinin siyasetine 
ayak uydurmıya mecbur oluyor
du. iktidar mevkünde bulunan 
Radoslavofun hükumeti Make- 1 
donyalılar partisinin nüfuzu al
tında idi. Bu parti de Ferdinanda 
Bizans imparatorluğu tacını giy
dirmeyi değil, Makedonya top
raklarını krallığa katmayı düşü· 
nüyordu. Bu sebeple Bulgaristan 
Almanya tarafında yer aldı. ltti· 
fak muahedesinin imzasından on 
bir gün sonra 17/ 9/ 915 de mu
halefet partisi reislerinden Rus 
dostu ve taraftarı (Keşof) (Da
nef) ve köylü partisi reisi (lstan· 
buliski) F erdinandın huzuruna ka
bul edildiler. Jstanbuliski, milletin 
seferberlik emrine itaat etmiye
r.eğini ve ihtilal yapacağını ııöy· 
!emesi üzerine kral ile aralarında 
şidetli bir sözleşme oldu: 

F erdinand - Sizin buğday 
Ferdin•ndm 1908 de krallığım alım ve satımı işlerindeki hare-

ilin ettiii sırada çıkan resmi ket ve muamelelerinizde incelen· 

kuvvette bir ordu ile çarpışmak miye değer noktalar vardır. . 
zoruna düşecektir. Kimbilir bu j İs~anbuliski _ -.- Majeste, benı 
hengamede belki tacınızı, hattA. tahkır etmek ıstıyorsunuz ve bu
canınızı da kaybetmek tehlikesi· nu herkesin yardımına muhtaç 
le karşılaşacaksınız. 1 bulunduğunuz bir zamanda y~p.ı· 

F d" d b ·· 1 .. e yorsunuz. Fakat hakaretlennız 
. ekr mkan • kya ldu soz ehr tuzda- bana tesir etmez. Milletin hissel· 
rıne or uya apı ı, ya u . • . _ . . I - 1 t w 
(B. k) ( k 1 · sa tıgı ve sızın gız emıye ça ış ıgınız 

ısmar ın şar mese eıı • . - Al 'tt"f k 
hır oyunudur. Zamanı olan ka· bır huwsusu (yanı... ma1?' ı ı a ı· 
zanır) sözüne ayak uydurmak nı) ag_zınızdan o~en~1? _oluyo-

d h d • 1 • d .. ·· d"" rum Sız yolunuzdan gıdınız, ben a a ogru o acagını uşun u, · . k. ed _ 
Osmanlı hükumetile anlarınak ci- de kendı yolumu ta ıp ece 
hetini tercih etti. ğim. 

Bununla beraber Bizans sev• Ferdinand - Ben bu yolda 
dasından vazgeçmiş değildi. Bal· yürümekle Bulgaristana hizmet 

ettiğime kaniim. 
kan devletlerinin 17/10/912 de İstanbuliski _ Benim yolu-
Osmanlı imparatorluğuna saldır· mun sonunda felaketler yoktur. 
malan üzerine bu defa tatlı eme- F akat siz tutuğunuz yolda devam 
line kavutmak saatinin kati ola· ederseniz batınızı kaybedeceksi· 
rak çaldığına hükmetti. Fakat 

niz. 
Ferdinand - Benim batmı 

için rahatsız olmayınız. Ben ihti
yarım. Siz gençsiniz, kendi başı 

hadiseler, tıpkı dört &ene evvel 
Paleologun haber verdiği ıekilde 
cereyan etti. İlk aünlerin zaferle· 
rile sarhoş olan Bulgar ordusu 

ı nızı düıününüz. 
Çatalca hattında ayıldı. kinci 

Bu konuımadan üç aene sonr• 
Balkan harbi Bulgaristanı yere 

F erdinand baıııını değilse de la· 
serdi. Başına büyük musibet ve 

cını kaybetti: 
felaketler getirdi. F erdinandm 

Bulgaristanın mağlubiyeti üze· 
hayalleri suya düıtü. Uçlarına hi· rine lstanbuliski hükumeti ele ge· 
lal geçirilmiş birer mızrak gibi K 

çirerek diktatörlük kurmuş, ra-
bulutları yırtarak göklere uzanan 

lı da istifaya ve memleketi ter-
minarclerini görecek kadar yak· 

ke mecbur eylemişti. 
la,.tıgw ı İstanbuldan uzakla~mak 

y F erdinandın hayatının bütün 
mecburiyetinde kaldı ve dtrin 
bir yeis ve fütura düştü. 

1914 yılında Kral F erdinan· 
dın Bizans rüyasını hakikate çe· 
virebilecek yeni bir fırsat zuhur 
etti. Cihan harbi patlayınca coi· 
rafi mevkiinin ehemmiyeti dola
yısile Bulgaristanın kader ve iti· 
barı birdenbİTe yük9Clmiş, art· 
mıştı. Her taraftan göz ve gönül 
alıcı teklifler yağıyordu. Fak.at 
F erdinand ikinci Balkan harbin· 
den sonra siyaset meydanında ar
tık at oynatamaz olmuştu. Memle. 

facıaları (İstanbul) kelimesine 
bağlı görünür; Bulgaristanda sı· 

yasi hayatına başlarken kendisi
ni hiçe sayan ve kulda yerine 
koyan mefbur {İstanbulof) un 
diktatörlüğile karşılaşmıştı. <ls
tanbuliski) nin diktatörlüğünde 
siyasi hayatı sona erdi. Ömrünün 
bu iki tarih arasındaki kısmı da 
(btanbul) a girecği zamanı bek
lemek, ona yaklaımak ve ondan 
uzalr.1-.mak suretile ümttler, inti· 
zarlar, hayal kırıkhkları ve ba· 
zan muı\betlerle geçti. 

AŞKJN atctini ..• HARBlN heyecanını .•• SAN'AT'ın 
kudretini görmek ietiyenler 

Bugün L A L E ' ye Koşsun RESiMLE 
MevzuuRU hakiki vak'alardan alan (FRANSIZCA) 

CASUS AŞIKLAR ADOLF HiTLER'in 
il · t • 

l 

.GICJNIDEN 
GONIE 

Sükiit Suikasdi 
Yazan: OÇ YILDIZ 

N orveçten bugiinlerde ya-

nık kokulan gehniyc bat
ladı. İnsanda doğruluğu asıl ola. 
rak kabul eden ve bu temiz nik· 
binliği tramvaylardan biletçile
ri kaldıracalc derecede ileri gö
türen bu sakin "Ve melek tahiat
li adamlarda francala hamurları 
gibi için için mayalanma ve ka
barma alametleri seziliyor. Bir 
asırdan fazla bir zamandanberi 
silaha el dokundurmıyan ve ra· 
hat yaşamak için kimscniıı ra· 
halını bozmamak lr.iıfi olacağı
na inanan bu in.sanlann, gece
nin birinde uğradıklan baskın 
yalnız hayatlannı değil, insanlı
ğa olan imanlarını da derinden 
derine sarsmı~ı. Fakat ilk şaş
kınlıktan sonra onların da ağır 
ağır uyandıkları ve reaksjyon
lanna başladıktan görülüyor. 

Bir haha evvel bir takım te· 
peleri ve kayaları içlerinden 
oyup kaydırmak surctile yolla
rı lcapadıklara ve Norveçteki 
Alman ordusunu ehemmiyetli 
bazı geçitlerinden mabrnm et
tiklerini okumll§tuk. Birkaç gün 
evvel de kukla hiikflmet reisi 
Quisling' e bir bomba atılmış, 
bir umumi toplantıda kendisine 
polisin müdahalesine ihtiyaç ha
sıl olacak derecede ağır 'Ye sıkı
cı sualler sorulmuş. 

Daha sonra eski partinin jşa· 
retlerini taşıyan nüma~erle 
yerli Naziler arasında bir sokak 
kavgası olmuş ve bir çok kim
seler yaralanmış. 

Quisling'in nıaa,if nazırı bir 
yerde nutuk vereceği .zaman sa· 
!onu bomboı bulmuş. Bu ve 
buna benzer ufak telde vakalar. 

Her milletin reaksiyonu ken
di yamdıl11 ~ karak:terine göre 
oluyor. Haini kimi yerde bomba 
ve kurşunla, kimi yerde çürük 
yumurta ik, kimi yerde de ce
vabı olmıyan ağır suallerle ve 
hatta sükut ile karşılarlar. Fakat 
ıunu bilmek lazımdır ki vatan 
hainine karsı büyük bir kalaba
lığın sükutu da yerine göre öte:· 
kilerden daha az korkunç olmı· 
yan bir taarruzdur. 

Quisling"i hütün dünya, mem· 
leketini düşmana satmış bir hain 
telakki etti. Belki hakikaten de 
öyledir. Fakat İbsen'in hcmşe
risi olduğu için midir, nedir~ Ben 
nedense onu da, arkadaşları· 
nı da daha ziyade çığırtganlara 
bcnzetmiye meylediyorum. Na
sılsa ele geçen ve ayni tuzağa 
çağırdığı kuşlardan daha fena 
bir yaradılııta olmıyan şuursuz 
çığırtganlaıra. Daha iyiye eriş· 
mek susuzluğile yanan ve Gcct· 
he ile Kanfın memleketinden 
gelen sese kapılarak aradığı ide
a-1 yeni nizamı bulduğunu zan
neden gafil insanlar. 

Quisling eğer bu tasavvur et
tiğim adamsa sokakta a-blan 
bombanm onu tutmamış olması
na sevinmek lazımgelir. Çünkü 
bir hamlede onu zihninin eza· 
eıodan kurtaracaktı. Halbuki 
onun, kışa doğru donan Şimal 
denizinin sıkıp çatlattığı gemiler 
gibi ağır ağır i~encesini çekme· 
si lazımdır. 

Bir parça kafası ve ruhu olan 
bir İnsan için• memleketinin 
kendi yüzünden esir olduğunu 
görmekten ve vatandaıslannın 
ağız açacak halde olmadıkları 
vakit boyunlarını bükerek elem
li bakışlarla yapacakları rnuh· 
ıtetem sükut suikastinden daha 
ağır ceza tasavvur edilemez. 

'DDlverslte Baltası ffERBERT MARSHALL -GERTRUDE MIGHAEL 
- LIONEL ATVIL.in 

yarattığı bir heyecan kaynağı. 
F>aramunt Şirketinin hazırladığı esrar dolu bir hayat romanı. 

Günün, dünyanın, tarihin yaşatılan bir sahifesidir. 
l>IKKA T: Son dünya haberleri Türkçe Paramunt Juma)da. 

Geçen sene Erzunımda bir Üniver
site haftası yapılmış ve lstanbuldan 
Erzunıma giden Rektör Cemil Bllsel 
ve bazı ~fesörler, muhtelif mevzu
lar üzerinde dersler yapmışlardı. 

Bugün saat t t de tenzilatlı matine. 

Sinema dUnyasına .şaheserler yaratan 

CHARLES BOYER ~ GLAUDETTE GOLBERT 
in son zaferi 

DOŞES PETROVNA 
(TOVARİÇ) __ _ 

381.:n ,.._ wlııı S ;P n •ır P •IM'de Rltlerta etrarmı almttta. 
(Soldall ııeta dotJ'a) Emil Maark'e, yüzbaşı Krlfıbel, 

a.dolf Beee ve Doktor Weber. ~r haplsbanede iken 
bir yazı maldneelnde Heae'e uKavgamıı> adlı ldtalnmn 
Dk llÖ9llMrnJ dikte etttrtl?. 

KALPLER/ Titreten Bir Müzik - Gönül
lere Heyecan Veren Bir Aşk - Renkli ve 

BUGÜN 

1 PEK 
SİNEMASINDA 

39 
H?tler hap!rıhaneclea 20 KAnnaaoı .eı 9t4 
te ~aktı. KendJsl hapl8Jıanede iken fırk»ı 

mnnkkaten teebedDllllı:ıtt. ım te Ba'ryen, 
Salnıonya •e Proııyda 8M .,.1eme1ı1ırın me
nedlldl. 

40 1915 de Greg-er 
Straııııer, BöJmı ve 

Gibia«'I ziyaret etti. Gre
gor Stneeer ve R4Jlan 
1934 te telnfzleadller. 

LADAM OKAMELYA"dan, ROMEO ve JULY:ETIEN deha 

güzel, daha müessir ve dünya edebfyatmm ~eeec~nden 

SON MANON LESKO 
Şahane Sahnelerle Dolu 

BESTE 
Q Büyük bir musikişinas'ın Aşkı ve Mücadelesi 

"tollerde: DON AMECHE-Al }ON SON - ANDREA LEEDS 
eanslH: l I e 1 • 2,30 .. 4.30 • 6,30 ve 9 da Bugün Aat ıı.ı de tenzilatla matine 

Bugüne kadar İPEK FiLM Stüdyosunda yapılan TÜRKÇE SÖZLÜ filmlerin en mükemmeli 
ve en çok muvaffak olanıdır. 

Seanalu: U • 'Tenzilith) 1 - 2,30 • 4.3Q · 6,..30 ve 9 de 

Bu seneki Unive:-slte haftası ya 
Adanade., yahut ta Malatya<la ola • 
caktır. 

MARMARA' da 
Türk artistlerinin debuı 

AKASYA 2 

• 
PALAS 

c: 
1 

• Filminde A BUtün tstanbulu 
Kahkahalara boğuyor. r 

Soa 3 GiDi ta 
Ayrıca: 

ROLıUılD TOUTAlN ,.e NORA 
GBEGOR'm t tanbulda ilk defa 
KABISI ve AŞIGJ 

11 matinesi ucuz halk 
tn1lt:inesidir. 
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Ç cu Bakımı ekte · i ezun
larma Diplomaları Ver'ldi 

Dahiliye Vekilimiz Çocuk Bakımının Ehem
miyetini Tebarüz Ettiren Bir Nutuk Söyledi 

İtalyanlar 
Harp 

İstemiyor 
Başı 1 lndde lt/--=:. 

ÜJ:erinde toplanıyor: Mareşalin 
istifası, Faşist partisi ile askerler 
arasındaki ihtilaftan ileri gclmiş-

Ankara, 7 (Vatan) - Çocuk 1 temennisinde bulunmuş ve davet- tir. 
Esirgeme Kurumu Keçiören ço- lilere merasime geldiklerinden cArnavutluktaki muvaffakı
cuk bakımı kursundan mezun dolayı teşekkür etmiştir. 1 yetsizlik ü;ı;erine Fa~ist partisi, 
olan 14 kız talebey-e bugün me- Bu münasebetle söz alan Faik kurnazca bir manev~a çevirmek 
rasimle diplomaları verilmiştir. Öztrak, mektebin ve çocuk ha· ve harbın bütün mesuliyetini, har· 
Diploma merasiminde davetli kımının Türkiye için ne kadar bi sevk ve idare edenlerin üzeri
olarak Dahiliye Vekilimiz, birçok büyük bir ehemmiyeti haiz oldu· ne yükletmek istemiştir. 
mebuslarımız ve bayanları bu- ğunu tebarüz ettırmiş ve mezun· cParti mürevvici efkarı olan 
lunmuşl.nrdır. Mektebin müdiresi lara kendi elile diplomalarını da-ı cRejima f aşısta> gazetesinde 
genç mezunlara muvaffakıyetler ğıtmıştır. Farinaçi de chazırlıkların iyi ya-' 

pılmadığını ve bundan genel kur
mayın mesul> olduğunu yazmış
tır. 

(Söylendiğine göre İtalya, 
harp karşısında iki zümreye ay· 
rılmıştır: Kral ve yüksek rütbeli 
zabitler, Almanya ile müttefik 

---:VA TA N 

A~keri Vaziyet 

Radyo G8%8'tesit tden : 
<ı Yil080 ta.. ı udwt bGt1ln oep

helenle loldlJ8l ediyor. Kabla • 
man Yunan ordas•, bta mftJtlıdi -
lata rağmen, blltlln bUlarda Uer
llyor. 

cıitalyan ord~•. dırha müsait 
bir \'adyette mukabele ~in daha 
gerllere ('ekllnıektedlr. Bu çekil
me hareketi ae kadar de"am ede

cek? Bu maliım detti". 
cıl'uruın kun·cUeri, ı;ımal cep

heı.lnde, Ohrl göllinün tlmallnde 
iki i"tlkamette llerleınektedlr. Bir 
kısmı Eltmsan, Stroga, dtğer &m;
mı, Elbasnnın <>enubunda. Bugtln
kü Tlmoıılça da~farında moka -
heleye hazırlanan İtalyanları 7i
malden tehdit etmektedir. Bu ha-

reket mll\ af fak olduğu takdirde 
BPrat şt>hrlnln zaptını temin ede
<'ektır. Beratın zaptı, Yunan or -
du~unu tam bir zafere uıa,trraca
ğından gayet mUhlmdlr. 

«:\foJOkopoJi!!ten llerllyen kuv -

Romanyaya 1 Milyon 400 Bin 
Dolarlık Mal Satacağız olarak harbe iştiraki istemiyor- ,·etler Tlmonl('a. suyuna varmış-

lardı. Bunun önüne geçmek için !ardır ve Kll!!uradan Berata giden 

Amerika, Romanyanın Bloke Parasıyle 
Bizden Mal Almasını Kabul Etti 

de pek çok çelıştılar. Diğer taraf, yolu ateoı, altına aJmNjlardır. 
Mussolini ile Kont Ciano Alman- cBirk~ Kün sonra Tepedclen 
ya ile derhal harekete geçmek ,ehrlnln tehdit edilmesi muhte • 
taraftarı idi. Mussolini, 19 39 se- meldir. 

Ankara, 7 (Hususi muhabiri- Türkiyeye borcunun ödenmesini 
mizden tdef.onla) - Amerika Amerikan hükumetinden rica et
hi.ıkumeti son vazi?"et dolayısile mlş, Amerikalılar da Türkiyeye 
Romanyanın Amerıkan bankala- . . . . .. 

d b 1 ··h· b. venlmek şartıle hır mılyon dort 
rın a u unan ve mu ım ır ye-
kuna baliğ olan dolarlarını bloke yüz bin doların Türkiye hükUıne-
etmişti. Romanyanın son defa tine verilmesini kararlaştırmıştır. 
Türkiye ile yaptığı ticaı-et anlaş- Bu vaziyet Romanya ile yaptığı
masında alınacak mala mukabil mız ticaret anlaşmasını yalnız 
dolar vermek kaydı da bulundu- mübadele esasından çıkarıp Ru
ğundatı, Romanya hükumeti Tür- menlerin para ile de bizd8ıll mal 
kiyeden aboağı mallar için Ame· satın alabilmelerini temin etmek
tikan kasalarındaki dolarlanndnn teclir. 

İ ng iliz ler Tayyare 
Meydanlarını 
BombaladTlar 

2 Bücük Milyon . ' lngiliz Liralık 
Ganimet Aldılar 

nesi eylulünde harp çıktığı za
man, kralın ve askerlerin ısrarı 
karşısında derhal iştirak etme
miş, fırsat beklemiye karar ver· 
mişti. 

cNihayet, Fransanın yıkılma
sile harbin birkaç ayda biteceği 
zannile muharebeye atıldı. As· 
kerler de bunun önüne geçmek 
için bir darbei hükumet yapıyor
larmış. Fakat, Mussolini galebe 
çalmış, harbe girmiştir. 

cAnlaııılıyor ki ltalya harp için 
iyi hazırlanmamıştır. 

Badoglio ile Faııist partisi ara
sındaki ihtilaf dn Yunanistana 
taarruz başladığı zaman belirmiş
tir. 

cı.'vfareşal Badoglio, on gün 
evvel krala şu maruzatta bulun
muştur: 

1 - İtalyan halkının muhare-

Londra, 7 (A.A.~ - Ha.va Nezare- (Başı ı incide) * be istemediği, 
itaıyrınlarla Arnavutlar ayrı ayrı 2 - Arnavutlukta, Yunanlı-tınin tebHğl: 
kamplara konmaktadır. !ara karşı mücaıdele etmenin fay-

İtalyan ordusundan mühim mlk • dasız olduğu, 
tarda kaçmakta olan Sloven ekalliye 3 - Yunanlılara mukavemet 
tine mensup İtalyan tebaası için Slo edilemiyeceği. 

cOcnup <'epheslRln ~.n li<>nunda
kl, ku~'Vetler bliyllk bir hamlf'I ya
parak Aya."lllrandanın 15 kllometr 
rf'I lleri<ılııdekl 1''ako\-ayı ele ı;e-

~irml~lerdlr. 

«Bugün alınan bir haberde 
mevcu•lu 6,000 kl,t)·I bulan mli
h lm bir ttal~an kıtasınıu kendlll
ğlnden l'ugoHla\-yaya lltka ettiği 
hlldlrllJyor. 

cıttalyan orduları umwni kara.r
gAhınm 18"! numaralı tf>bllğlndf'I, 

'\'eterya ,;c Aleayo fırkalarının 

kahramanca harp ettikleri blldl
rlllyor. Halbuki yabancı k aynak
lardan gelen haberler, bo fırkala

rın harp etmekten lmtlnıı ettik-
lerinl g9"h:ırlyor. 

cYıına.nlılano, bir ay içtnde t
taıyanlartlan iğtinam etml!J olduk-
tarı harp nıalzemetılnln kıynıe • 
ti 7 milyar liret tahmin olunu -
yor. Bizim paramızla 60 milyon 
lira ... » 

Amerikanın 
İspanyaya 
Yardımı 

Harp Harici Kalmak 
Şartiyle Yapılacak 
Vaşington, 7 (A.A.) - Bu

gün matbuat konferansında, A
merika Birleşik devletleri hari
ciye nazırı B. Hull'den, Ameri· 
kanın İspanyol büyük elçisi B. 
W eddelin, l~panyanın harp dışın
da kalması şartile, gıda madde
leri ve iptidai maddeler alınmak 
üzere İspanyaya kredi verilmesi 
için bir teklifte bulunduğuna dair 
Lizbondan gelen haberler hak
kında bir sual sorulmu~ur. 

B. Hull b u suale aşağıdaki 
tarzd a kısa cevap ver~klc ikti
fa eylemiştir: 

Gıda maddeleri için muhtemel 
kredi itası hUSU$unda İspanya ile 
diplomatik müzakereler yapıl
maktadır, fakat henüz bir anla.t
ınıya vanlmanuştır. 

Almanya İktısadi 
Anlaşmalar 
Yapıyor 

Llzbon, 7 (A.A.) - Ste!anl: Bey
nelmilel mahfillere gelen haberlere 
göre Almanya ile lsveç ve Almanya 
ile Yugoslavya arasında iki mühim 
iktısadl anlaşma aktı için müzakere 
ler cereyan etmektedir. 

llk anlaşma mucibince Almanya, 
İsveç ihracatının yUzde 75 ini ala -
cak, buna mukabil Alman malı ve
recektir. 

Yugoslavya ile yapılan anlaşma 

da ayni derecede mühimdir. 

Vindsor Dükünün 
Nutku 

Nevyork, 7 (A.A.) - R eu
ter: Duc de Windsor, tahttan in
dikten sonra ilk defa olarak rad
yoda bir nutuk söylemiştir: 

Evvelki gece Uassau radyosun
d a söz söyleyen Dük, muharebe
ye iştirak edenlerin ıztıraplarını 

50 yqlanndaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Meşhur bir cilt mütehassısı tara-
fından keşlf ve genç hayvanların 
cilt ve hüceyrelerincl<'n kcmall ıtina 
ile istihsal e-illen ve b.r genç kızın 
tııze ve saf cıldlnln unııurlıırına mü· 
şablh olan cBİOCEL> tAblr edilen 
kıymeUI ve yeni cevhPr, hullhazırda 
cilt unsuru olan pembe renkteki To
kalon kremi terkibine karıştırılmıştır 
Bu akşam, yatmazdan evvel sUrünUz. 
Uyuduğı.ınuz her dakika zarfında eli· 
diniz, bu kıymetli unsuru maıı edip 
beslenecek ve her sabah kalktığınız
da cildiniz, daha saf, daha taze gö-

8 - 12 - 940 -

rUnecek ve gençlcşecektlr. 
1<•· GündUzleri beyaz (yağ'sız) 1'0 l<I 

lon kremi kullanınız. Terkibinde 
beyazlatıcı ve kuvveUendirici unsıır
lar, dahile nüfuz ederek gizli gs.Yf1• 
saf maddeleri ihraç ve siyah ııo~ 
!arı izale eder. Açık ~ 
sıklaştırır ve bu suretle clldtnizi;; 
yazlatıp yumuşatacaktır. BU 
tedbir sayesinde her kadın birkaç 8;; 
ne gençıe.,ebillr ve genç kızların b ııı 
gıpta edeceği şayanı hayret bir c 
ve bir tene malik olabUirsiniZ· 

Devlet Demiryollan ilanları 
.Muhammen bedeli (14080) lira olan 22000 Kg. killçe kut1uıı 

(25.12.1940) Çarşamba gUnU saat (15,30) on beş buçukta Hnydarpa.Şııd• 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuJile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1056) liralık muvakkat teminat, kSfl11
• 

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gU11 
saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri 11ZJ111. 
dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağ'ıWmıı.ktadıı'· 
(11619) 

lnglliz hıı.va ku~tlerine mensup 
bombardıman ta.yyarelerinclen mü -
tckkep ku'Aletll bir filo, dün akşam 
dan itib:ı.ren gece JJaI"lSına bir kaç 
taat sonraya kadar, Fransada ve 
l:lollandada tayyare meydnnlanna ve 
lngiliz acblanrın ka!'Şf gece taarruz
ları için kull!lRllan düşman üslerine 
muvaffakıyettl hücumlar yapmışlar
drr. Şimal denizinde ve Manştakl il· 
manlara, DUnkerk, Caials ve Bou-

venyll<ia başka kamplar mevcuttur. Badoglio, ayni zamanda, Fa· 
Kaçan İtalyan zabitleri azdır. Fa şist partinin memleketi sürükle

kat ltalyan ileri hareketi birçok 1- diği çıkmazın derin olduğunu da 
talyan kıtalarını, ya esir olmak ve- söyliyerek istifasının kabulünü 

Ekmek 2 Gü ~ Sonra 
14 Kuruş 30 Para 

Baııı 1 lndde •• 

yapması beklen-

azaltmak için sarfcttikleri gay· s A 
retlerden dolayı Amerikalılara r: 
teşekkür etmiştir. 1 

Dük, bilhassa Kızılhaça karııı -
A 

yahut Yugoslavya.ya kaçmak şıkla- rica etm~ir. bir değişiklik 
rından blı·lsini tercih mecburiyeti 1 cKral, meseleyi bir hafta sak- mektedir. 

minnettarlığını izhar ettikten son- Herkes, bilhassa çocuklar tarafmdan alınması 
ra demi:tir ki: · kolay u m Ucs lr blr mtıstahzardır. 

gayet 

logne'ye da hücumlar yapılmıştır. 

Tayyarelel'imlzden ikisi Ussüne 
dönmemiştir. 

Yeni Nizam 
~ı l lnddt'. 

karşısında bırakmıştır. ~ lamış ve nıhayet istifayı kabul 

1 

Zahire borsasında dün Toprak 
İtalyan intikamından korkarak bir 

1 etmiştir. Ofis mümessillerile tüccarlar bir 
çok sivil Arnavutlar da Yugoslav ı ~Yeni ku~andn~~n aske_ri kud- toplant~. yapmışlard_ır. ~u t.?~.1~~
hududunu geçmektedirler. retı ne oldugu henuz malum d~- ı tıda mubayaa şekıllerı goruşul· 

Yugoslavya.da enterne oclilmiş olan ğildir. Bu zat 60 yaşındadı~. ~ır müştür. Pazartesi günü borsada 
İtalyan askerlerinin adedi 6000 i T?üddet evvel ordudan çekılm~.

1 
bir topl~ntı daha ya_pılacaktır. 

geçmektedir. tıcaretle meşgul olmuş. Sonra yı· Dün lstanbul zahıre boraasın· 
• . ne orduya intisap etmiştir.·• .. da buğday ve çavdarlar yeni fi. 

Ayasaranda zaptedıldı c:Yeni alınan bir habere g~.re yatlar üzerinden satılmıştır. İs· 
Atina, 7 (A.A.) - Yunan ordula· ~e. 1 ~ ~da kumandanı da degış· ı tanbula buğday gelişatı. normal 

rin tasavvur ettiği yeni nizama rı haşkumand-_ı:ılığının 6 ilkkAnun tırılmıştır. . şekilde devam etmektedır. 
girmeyi doğrudan doğruya red- tarihli ve 41 numaralı akşam tebliği: ltalyadaki bu vaziyet, bılhas- Toprak Ofis de buğdayı yeni 
detmek demektir. Cephenin sol cenahında. kıtaları - sa Yugoslavya üzerinde tesir yap- fiyat üzerine satmıya başlamıştır. 

cAcaba başvekil bu nutku ne- mız dUşmanın Blstrica nehri Uze - mıştır. Efkarı umumiye, Ama· Borsada fiyatlar 8,25 ile 9,75 
den söylemiştir. Sebebi şu olsa rlndeki mukavemetini kırarak nehri vutluktnki harekatı sevinçle ta- 1 arasında idi. · 
gerek: geçmişler ve Ayasaranda şehrlnl iş kip etmektedir. Yunan muvaffa- Pazartesi sabahı fiyat müraka-

«Sekiz gün evvel, Yugoslav- gııl etmişlerdir. kıyeti, Yugoslavy~lıl~rı~ manevi- 1 be komisyonunun fevkalade top-
yanın kurulu~unun 22 nci yıldö- Cephe hattımız, şimale doğru ileri yatını kuvvctlendırmıştır. lantısında yeni un fiyatlarının tes
n ümü idi. Bu hadise, b üyük tö- alınmı.7tır. Düşman, rical ederken Ege mıntakası kumandanı da bitinden sonra Belediye İk~ısat 

Belgrad, 7 (A.A.) - Reuter: 

renler le kutlandı. Bu merasinı şehri yağma etmiş ve ateşe vermiş- deği,ti müdürlüğü de ekmeğe yenıden 
yapılırken Alman radyoları, Yu-1 tir. Tayyarelerlmız tarafından bom- narh koyacaktır. Ekmeğin salı Roma, 7 (A.A.) - Kral emirname 
goslavya devlet adaınlannın ye· bardıman edilen İtalyan muhribinin günü yeni narhla satılması ihtima-

. si ile, general de Vecchl Kont de 
ni nizamı anlattıklannı söyliye- limanda sular altında kaldığı görül li kuvvetlidir. 

1 · Val-clsmon. talebi ilzerlne Ege mın-
rek sert bir lisanla buna girme en mUştür. Alakadarların yaptıkları he-

1 Y 
takası orduları kumandanlığından 

tavsiyesinde bu unmuttu. ugos- 1 .1. l 6 i t 1 t • saplara göre ekmeğin o n dört 
J b k 'l ' . tk b ngı ız er a yan ayyaresı ve on iki ada umumi valiliğinden af k 
av &§Ve ı uun nu u una ce- .. .. .. kuruş otuz para olacağı uvvet-
vap vermiştir. lıaıvekil diyo r ki: duşurduler fedilmiştir. le tahmin edilmektedir. Şimdiye 

Y • • · f k Lo d ~ (A A ) t ·ıi t Dl"'er bir kral emirnamesi ile. or· d « eni ruzama gırenz, a at, em• n ra, • · · - ngı z ayya 6 kadar olduğu gibi şim en sonra 
niyetimize, istiklalimize ve hürri- releri Yunan tahminlerine göre çar general Ettoro Bast!co on iki ada u- da zahire borsasının oh beş gÜn· 

edilm k ·1 b il ü hl bl t a •-h ı mumi vallllğlne ve Ege nııntakası yetimize riayet e tartı e ... ıt şam a g n ç r ayy re .... r P lük satı" cetvelleri tetkik edilerek 
d · ba k ed dil 6 tn · ı dil orduları kumandanlığına tayin olun- ... Bu «girmeyiz!» emenm ş a etm en şmanın yyaresın · bu cetvellere göre ekmek fiyat-

b ir ifadesi sayılmaz mı? .. » şürmüşler ve bir dUşman destroye- muştur. lan ya tenzil veyahut da yüksel-
i b k d t ı ı rd G Gcnerıı.1 Bııstlco, 1876 da Bologna 

YUGOSLAV BAŞVEKİLlNlN rlne, lk ısa et ay e m ş e ır. c- tilecektir. 

NUTK U 
minin yanına da birkaç bomba dUş· da doğmuştur. Trablus harbine ve u- üun lstanbuldaki değirmen-

ü tü G 1 d ly·c muml harbe iştirak etmiş olan ge-m Ş r. em urmuş ve 1 e ya- lerde bulunan un ve buğday mik-
neral Bastlco, ispanya harbinde San-

na yatmıştır. tarı da tesbit edilmiştir. 

Mikrofonda vanımda bulunan 
Düşes, birçok vatandaşların göa-ı 
terdiği dostane faaliyet ve h üsnü
niyete karşı büyük bir gurur v e 
alaka hissettiğini size bild irmemi 
rica ediyor. --o---
Münakalat Vekili 

Şehrimizde 
Ankara, 7 (Telefonla) - MUna

kalAt Vekili Cevdvt Kerim lncedayı 
bu akşamki ekspresle tstanbula ha
reket etmiştir. 

Baglakl Proır•• 
9 Program, 9,03 Marvıar ve hafif 

parçalar CPl.), 9,15 Ajans haberleri, 
9.30 MUzik programının devamı (Pl) 
9,45 Ev kadını • Yemek listesi. 

12,30 Program, 12,33 BUyUk fasıl 

heyeti, 12,50 Ajans haberleri, 13,05 
Bilyük fasıl heyeti programının de
vamı. 13.25 Radyo salon orkestrası. 

18 Program, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18,50 Fasıl heyeti - Karışık 

program, 19,30 Ajana haberleri, 19,45 
Muhtelif şarkılar, 20,15 )'{usikl ka
leydo.skopu (Pi.) , 20,30 Konuşma, 

20,45 Saz eserleri ve yeni şarkılar, 
Başvekil Rzvetkoviç söylemiş ol
duğu bir nutukta, Yugoslavyanın 
yeni Avrupa nizamının kurulma· 
sına iştirak etmiye amade bulun
duğunu bildirmiştir. Nutkunda 
başlıca şunları söylemiştir: 

tanderl zapteden ttnlyıın kıtalarının 
Ayasaranda, eski ismine kavuştu kumandanı olarak temayUz eylemiş· ====== .......... -======================= 

ŞEHtR T İ YATRO SU TE M S l LLE RI 

Kral naibi tarafından tayin 
edilen ve birkaç senedir de takip 
olunan harici siyaset sayesinde, 
Ytıt{oslavyanın beynelmilel du
rum karşısındakı vaziyetinin iyi 
olduğunu söyliyebilirim. Memle
ketımiz henuz harbin vücude ge· 
tirmiş olduğu bütün müşkülatı 
önlememiştir. Fakat eminiz ki bu 
müşkülat aulhan halledilecektir. 
Beynelmilel bütün münasebat 
sahalarında görüşme ve müzake
relere yer vardır. Biz de Avrupa
nın yeni nizam teşkilatına iştirak 
edeceğiz. Her mesele hakkında 
gÖrÜ"ÜP müzakere edebiliriz. Fa
kat emin olabilırsiniz ki memle
ketimizin emniyet, istiklal ve hür
riyetine halel gelmiyecektir. 

----0--
Kanadada 2500 Ameri
kalı Pilot Talim Görüyor 
Ottava. 7 (A.A.) - Kanada harp 

komitesinde beyanatta bulunan n. 
Brockfngf.on, bugün IUımıda h:ı"a 

kun·etlQrlnde 2,600 Amerikalının ta
lim sörmckte olduğunu blldlmılşUr. 

Atına, 7 (A.A.) - Yunan ordusu
nun znptettlğl Ayasaranda şehri, 

Musollnlnln kızının şerefine İtalyan
lar tarafından Potr-edda diye tev
slm edilmiştı. 

~ t TEPEBAŞINDA İSTİKLAL CADDES NDE 

ltalyanlar çok ağır zayiat verdiler 
AUna, 7 (A.A.) - Progapandn 

nezaretinin bildirdiğine göre Yunan 
lılar Ayasarandayı işgal ettikten 
maada düşmanı Dclvino istikameti
ne doğru tamamen pilskürtmüşler

dlr. Bu şehrin şimali şarklsinde ve 
Ergtri'nln civnrlnrınds anQdane ve 
ta.kat faydasız mukavemet gösteren 
İtalyanlar, bUtiln mıntakalarda geri 
çekilmektedir. 

İtalyanların zayiatı, bilhassa Yu
nanlıların şimdi mUhim tepelerini 
işgal etmiş bulundukları Moı;kopoll

Bin civarında, pek ağır olmuştur. 
Ha.vatın muhalefetine rağmen 

Pogradeç mıntakasında da buna ben
zer muvaffakıyetler kaydedilmiştir. 

Amerika Yunanistana yard1111 

edecek 

İtalyan askeri zimamdarlan 
arasında ihtilaf 

Londra, 7 (A.A.) - Reuterin dip
lomatik muharriri yazıyor: 

Genernl de Vecchi'nln de <Kendi 
talebi Uzeı·lne> vazifesinden affi, t
talyads siyası ve askeri zimamdar· 
!ar zUmresi içinde tam bir teşevvüş 
mevcut olduğunun yeni bir mAnldar 
bürhanıdır. Mareşal Badogliyon\ln 
çekilişinin kendi arzusu lle vukun 
geldiği bahsinde en ufak bir şUphe 
mevcut ise, bu şliphe ltaıyruı yUkl'lek 
kumanda heyetindeki bu ikinci azil
le tama.mile ortadan kalkmış bulun
maktadır. 

Gerek Mareşal Badogllyonun ge
rek general de Vecchlnin askeri ha
rektıttan çekilmek arzusunu bu da
kikada hisseyle.miş olmaları herhalde 
bir tesadüfe atfedilemez. 

Badoılio'nun istifuı 

Londrn, 7 (A.A.) - Halkın tevec
cUhünU kazanmış olan ~1:areşal Ba -

Vaşington, 7 (A.A.) - Amerika dogllyo'nun çekilmesi, halktaki M.,. 
Blrll'.şlk De\ !etleri Rei ı B. Roose • nutsuzJuğu herhalde arttracaktır. Ma 
\elt l<:I ııler Kmlı George ile yaptığı reşalın Hııbeşistandakl el'·mmııetsiz 

bir m :ıj tıntlslnde, Amerika Birle- bir iki muvaffnkıyetten lstl!adc ede· 
şlk De,ıetıcrlnln l:'unnnlstana yar- rek nihai zaferi nasıl elde ettiği elAn 
dun edeceğini \fı<lchnişUr. hatırlardadır. 

D R A ~ K 1 S :\1 1 K O M E D t K 1 S M 1 
Bugün saat 11 de ve 15,30 d, 

Akşam saat 20,30 da 
B ULU~~tAZ UŞAI. 

Yazan: J . ) 1. Barrle 

""ugün saat 11 de ve 15,30 da 
Akşam saat 20,30 da 

D A D 1 Son haftası 

,.- t Ç K 1 S ·ı Z 

1 
Bu~a!~~ 21t~~~: ~:ı:aur BORSA Kıraathanesinde 

SAZ 

K NOBAR TEKYAY ve arkada.şiarı. A Y R I C A 
emani kıymeUI san'atkAr t.anburtnin 

1 
flıALATYALI FAHRi lştlrakile MtlKE~l:\IEL SAZ 

dinlemek fırsatını kaçırmayınız. 

Tekirdağ Vakıflar Nüdürl üğünden : 
Beher Kental 

K uru.'} 

20 
20 

:\IU\ 08kkat 
teminat 

408 22 
419 00 

~luhammen 

bedeli 

6443 20 
5583 10 

Kenta l 

27216 
27918 

Serf 

B. 

No. 

1 
2 

Sene 

9~ 

940 

ı - Sarayda mUlhak Ayaspaşa Ormanlarının yukarıda hizalannda 
evsafı yazılı şekilde kapalı zarf usuıue arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 12/12/940 perşembe günil saat 15 de Tekirdağ Vakıf
lar idaresinde yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya girecek müşterilerin 2940 sayılı kanunda yazılı ve
slkalan ibraza mecburdur, 

4 - Daha fazla malO.mat almak isteyenler idaremize mUracaaUarı 

llAn olunur. (11448) 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gayet tesirlidir. Barsak olot'anlarmın bllyUklerde ve 
k üçüklerde sebep o~afı t chllkeJer göz önüne alınarak 801U· 

can ha.~tabklanndıı bunu kullanmaları fayda.lıdn. 
Uekiınlerlmlze ve hallmnıza tav!llye edilen bu müstahzar her 

eczanede bulunur Reçete De ı;atııır. 

Katasa 25 Kuruştur. 

\.det Llr~ııc Lira 

1 2000 - 2000.-

s 1000 - ~.-

2 ~ - 1600.-

" fiOO - ~---
8 230 - 2t00.-

~ 100 - sıKO.-

80 50 - j()M.-

soo 20 - 6'09.-

Türldye lı e..-... para yat:rmakla yalnız para bt
riktirmit olmaz, •YDl zam.nda taJibinizi de deoeınİf 

olununuz. 

&eşldeler : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Kumbaralı ve kumbarnsn JıD" 
1 Ağustos. S lklncJ~ ta. saplarında en az clll Urası bo• 

rihJerinde )apdır lwıanlar kuraya dalıll edlllrlot 

Sahibi ve Neşriyat lr!UdürU: Ahmet Emin Yalm&a 
Baaı1dılt Yer: VAT.AN MATBAASI 


