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Bayram Düşünceleri 
si iyasi Birliği T amaıİılıyacak Tam Bir 
çtimai Ahenge Varmak, Muvazeneli 

Terakki Gidişini Geniş Bir 
r esamüha Dayatmak Mümkündür 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
Q ugün yine bayram .•• Cüm· rının ihtimallerinin O>i olabilece-
b huriyet bayramını Şeker ğine dair bir iman verir ki de· 
t 'Yrarn1 takjp etti, hatta ikisinin vamlı bir yaratıcı rol oynıyabil
llt~ .. Künleri biribirine karıştı. . memiz için bu imanın büyük kıy· 

"-\J-ıt. b h meti vardır. Sonra din, bir abla-nı· •uouriyet ayramının epı· 

l ı:ıo: için berrak bir manası. açık ki sistem için faydalı bir destek· 
0 ırtilerj vardır. Genç, ihtiyar bu· tir . Mis Kuk. yukarıda bahsetti· 
lul 'Yni ııevıgi ve ooşkunlukla kut- ğim makalelerinde dinin ahla.ki 
,~ arız, ç ünkü cümhuriyetten ev· rolünü birkaç kelime ile pek iyi 
•tllcı kölelik, meskenet. tereddüt canlandırmıştır. Amerikalı müs
Vc anarşi devrile cümhuriyetten lüman muharrire şöyle diyor: 
~n.raJcj cfe~dilik, şeref. emniyet, cMüslümanım demek kimacnin 
k~kıtaf ve terakki devri arasında- haddıne düşmez. Kalubelada 

1 fark en kö gözlere bile görü· ideal müslümanlığın bir nümune· 
11t<:ek yoldad~r. Bu bayramı kut· ~i göster~l~i~tir ~i bu id~al şekil. 
l~larnak, bır Türk için bir anane· ıns~nın_; ıçını daım~ t~mız tutn:ıa· 
>'ı aiırüklemek değildir. bütün 

1 

sını, ~'~· nefret, . ıhtıraaı tas~ye 
lcalbirnizle duyduğumuz bir se· etmesını, ba,kalarına karşı daıma 
Vinç Ve saadeti hep bir arada ta· sevgi ve iyilik arzusu duymasını 
~itmektir. emreder. İ~lamiyeti ka.bul eden 
,)c.lcer bayramı ~a ıher Türk adan:ı, bu _ıd~al~ Y~ın gelmek 
F' ın_c bir bayram havası veriyor. emelıle daımı bır mucadele ha· 
ıı~k~t ev balkının hepsi lbunu ay· li~e.?ir. Bazan yakın ~elir. "'.'e 

1 hıale karıılıyamıyor. Araya bir musluman adına o dakika 1çın 
{'"i • eski ihtilafı kan§lyor. Şe· la~ o.lur. hazan da maddi iştiha 

_er bayramının dini bir mahiye· v~ ıktıraslanna kapılır ve uzak 
~ d -la "ar. Yeni nesle mensup olan· u~Ct";> . 
rı~ bir kısmı için din, eskiyi, . !slamıyet, din.in. içtimai ve. ta· 

ltrıliii, taassubu temsil eden bir r~ı r_uJ:ıuı:ıu en ~ı ge~ekl~tı~en 
~dir. Terakki ile, yenilikle açık hır dinı sıstcm~n: Layık hır s~~e
bır ihtil • f hali dedir Bu yolda me ç.ok kolay ıntıbak eder. Çun· 
dıitüncnkre g~re. din milnycti kü islamiyet:.. bir riih.ban sınıfı 
>'ı~•n bir tcsirdir. Bir nevi §ark kabul etmemekle ve Allah k~l 
koırnop i"tl ' W' t--el olur ki ara&1.nda va•ta tanımamakla la-b · oı ıgme ...... 'kl·w· ~..ı kl t 
lltün dünyanın mtlli cereyanla- yı ıgı ncıeta prt ı mış ır. 

rıııı ku ti d'rdiO.ı' sıralarda Bu şekilde bir din telakkisine b vve en 1 'e _ l_ L r rW• k 
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Yunan • ftalyan harbi harekat aahaılDJ ve mücavir m ıntakalan gösterir bvita 

YUN AN Milli Sef, General y u NAN 
Donanması Cephesi 

Harekete Geçti Arfhur Smifhs'i Sarsılmadı 
Kabul Buyurdular 

İtalyan ileri Mevzileri 
Bombardıman 

Edildi 

Kabul Esnasında 
İngiliz Büyük Elçisi 

de Bulundu 

Mitralyöz Yuvasına 
Düşen İtalyanlar 
Ot Gibi Biçildi 

. u nevi kozmopolitlik bizim milli ne şarx ıı;ozmopo ıt ıgı _ anş2r, ne 
1ıı~İtafınuzı geriletmiştir. de hö.yl~ bi~ din ~i~tem. n:ıiHiyete İtalyan Harp Gemi Ankara, s1 (A.A.) - Rel lclim· Ask l 1. l 
•i D~nkü hayatta dine oynatılan aykırı ~ır .rol al.a~ılır. ~k~ıne _ola- hur tsmet tnönü, tngutere şark er er, ta yanları 
Yaaı n>l bakımından bu dü§iin· rak ahlakı temızlık ve içtımaı fe- leri ve Tayyareleri orduları erkı\nıharblye rebl gene- Ad . t•... s .. k 

Okayucaıarımıza : 
Bayramınız Kutlu Olsun. Can

dan Tebrik Ederiz. 
Bayramda iki gün çıkmıyacağız. Gazetemizi 

pazartesi sabahı okuyacakaınız. 

Yıl: 1-S ayı: 75 ..._ 

Pı;ı.rtiM eclisGrupu 
Dün Toplandı 

Meclisin Bugünkü Toplantısında Cümhur 
Reisimiz Nutuk İrad Edecek, Reis ve 
Riyaset Divanı İntihabatı Yapılacak 

Ankara 31 (Telefonla) - 1 çuk namzet gösterilmişlerdir. 
Bu sabah (dün sabah) saat 1 O Meclıs grupu idare heyetine ise 
da Parti grupu, meclis reisi vekili aşağıdaki mebuslar namzet ola
Hilmi Uranın reisliğinde toplan· rak rey almışlard ır. 
mıştır. Hnlk Partisi meclis grupu Rasih Kaplan, Abdülhak Fı· 
idare heyeti namzetlerinin seçimi rat, Atıf T üzün, Necip Ali, Feri· 
için reye müracaat edilerek: reis dun Fikrı, Emin Ünal, Çorum 
vekillikle ri, katiplikler ve grup mebusu İsmet, Şükrü Koçak, Re· 
idare iızalıklarile amirliklerine fik İnce. Reis ve reis vekillikleri 
getirilecek namzetlerin ilk seçı· arasında değişiklik yoktur. 
mi yapıldı. Yarın saat 14 de toplanacak 

Saat l 3,5 da reyler tasnjf edil- olan Meclisin ruznamesinde ııun· 
mıştır. Katipliklerden Kemal }ar vardır: 1) Reisicümhurun nut
Ünal ile Dr. Sadinin yerlerine ku, 2) Meclis reisi intihabı, 3) 
Necmeddin Sahir ile Hamdi Sel- ! Riyaset divanı intilıa:bı. 

Ebedi Şefin OlümYıldönümünde 
ihtifal Toplantılan Yapılacak 
Ebedi Şefin Muvakkat Kabirleri Umumun 

Ziyaretiye Açık Bulundurulacak 
Ankara, 31 (Tele fonla) - ~ İsmet lnönÜ

0 

f!Ün Türk milletine 
Ebedi Şef Atatürk'ün ölümünün 1 beyannamesi ve ak~m nqriya· 
yıldönümü günü olan 1 O ikinci- tında Atatürk'ün c;ürnhuriyetin 
teıırin pazar günü bütün mektep· onuncu yıldönümü münasebetile 
lerde, Halkevlerinde ve Halk Türk milletine yapmış oldukları 
odalarında, Parti merkezlerinde hıtabe.si okunacaktır. 
ihtifal toplantıları yapılacaktır. O günü Ankarada Halkevinde 

B~ htoplantılardla kEbedOi Ş".!'i~ yapılacak mera.simi takiben Ebe-
azız atırası anı aca tır. gunu d. Ş f'' kk k b" l · · 

d · d l ı e ın muva at a ır erının ra yo neşrıyatın a ya nız Ana· . . 
dolu ajan81 haberlerini verecek· bulundukları bına umumun zıya· 
tir. Sabah neşriyatında Milli Şef retine açık bulundurulacaktır. ~t!in çok ~aklı tarafları vardır. d~karlı.k aramakla ve yük~~ raı Arthnr Smltbs'I bugün saat rıya ıge Urece · 

it .ı.cı v~ müstemlek~ci dev~t: manevı heı:ıar ~aratmakla ınıllı· Görünmediler 16,80 da Çankaya kÖ!kÜDde kabul lerini Ümit Ediyorlar ı .. -..ı!------..-.~1111!1!11~----------. 
'lb bC§ıncj kolları adden dını yete en kuvveth destek olur. btıyurmll§lardır. 

jtct ederek yer yer halkı afyon• İçtimai hayatımızda tam bir Kortu, Sl (AA..) - Reut.er: Kabul esnasında lnglJtere bü· Atina, 31 (A.A.) - Yunan Mı'll"ı Şef Cü mhurı'yet Bayramı Balosu· nda 
•tmı1 ve köle haline indirmifti. intibak ve ahenk kurulması ba-ı Yunan barp gemileri be ıııabah l'• yük elçisi sır Knatehball Hu· ordulan bafkumandanlığuun 30 

1 S.ıtanat . . __ ı · de yine din'i kunından ufak "bir ra'hataızlık var. nan • Arnavutluk hududundaki İtal· seeeen Ue Hariciye umumi kAt1bl ilkt-rin aktuıım tebliiri·. ta..-.. reJınnen .. .. k . . ....... :ı.- o· 
.~~u körükliyerek halkın gö· Bunu~ o~une g~me ıçın şu 

1 

yan Uerl mevzllerlnl tiddetll bombar· :Suman MenernencJoğlu hazır bu· Epir cephesinde, kuvvetleri-
~-~l\\İ bağlamı§ ve keyif aürmÜ§· prensıplerın kabulu fa?'~alı ol.ur : dıman etmiştir. lunnıuşlardır. miz ileri karakollaıın muayyen 
tur. Bu .. l d b ' yobaz 51• 1 - Mekteplere dını tedrısat Saat yedide başlıyan bombardıman p

0

Jin m. ucibince hafı'fr• gen' Ç"'"- 1 
ıı f reıım er e ır k "b ' fik' 1 . h t d 1 T- .. -

1 ı Peyda !muş ve bunlar dini konulma gı ı ır en a ır an bir saat ııürmU,tür. Bombardıman 1_ kılmesmden sonra 30 ilktqrinde 
t'•aauba d: narak şahsi nüfuz çıkarmalıdır. Böyle bi~ hareket Korfu sahillerinden mükemml"l bir Bir 111glllz Gaıot&llDI Cöre bütün gün atctlerile muhtelif I 
;~ menfaat ~ramı§lar_, hakikatte ayırıcı bir tesir o!ur. Turk haya- aurett.e gözüküyordu. Büyük bir halk dii§man kollannm hareketlerini 1 

11\in .L · k ·k· l · · k . ...ı (Devanu: sa. 4, Sü. 3 t.e) kütlesi sahilde toplanmış bulunuyor- T •• k • • durdurmak auretile mevzı'J.-:-: d ·~ 1 l gaye erını yı mr.gıar• ur ıyenın ....... 
•r. du. Bombardımanın devamı müdde- muhafaza etmi,Ierdir. 

~ 1 f~ltat bir takım fena adamlar s ov y ETLER ünce ne İtalyan harp gemisi ne de Cephenin diğer kısmında bu-
",, -=~ tayyareıaı kat'ıyyen gözlikmem~.tır. Mu·· dahalesı· ·· ··k· ti · ı· ~d ı Yalcmak içl:n. auyu i~e gun su une e geçmış ır. 
" • Herhanai bir İngiliz • İtalyan de- O" l ·· ll "h 1 d d· .. tn boğmak için kullandı1ar uşman a muse a çete er e 
.?~ ateıin ve auyun fena olma· Yunanı'stana nlz makaı-ebeei hakkında haber yok- B ki . işbirliği etmektedir. 
lu 1-:ıo:lrngelmez. Amerihlı müs· tur. e efimJyOr Düşman hava kuvvetleri Pat-
lıi trıan Mia Nilla Kukun (Vatan) ras §ehrini gelişi gÜzel bombala-

~ tunlarında islam dini hakk.ın<la Tavyare co··nderdiler s · 1· 1 mışlar ve halkı mitralyöz ateşine ı,'J.~~ğı bir makale aerisinde aöy- urıye şga Bulgaristan Yunanis- tutmuşlardır. Birkaç ev yıkılmış-
tu ıgı gibi, sevginin birtakım kö· Ed•J • k .. tır. Hiçbir askeri hedef olmıyan 
llltİdarnlar tarafından ticari mak· "Tas,, Bu Haberi 1 mıyece tana Tecavuz Ederse Rion ve Lapente de bombardı-
t, • ııuibtimal edilmesi, aileye JIA••d h l JIA ht l ı man edilmiştir. Bir kişi ölmüş ve 
iıltltl~~ olan ve insanlara fedakar· Tekzip Ediyor ıvıu a a e ıvıu eme bC§ kişi yaralanmıştır. 
ltı 0ııreten ıbir klKlreti kirli say• F evkalô.de Komiser Görülüyor L8P._entada bir mektep harap 
lcij'l'a Ve hakir görmiye aebep teş• Selanik, 31 (A.A.) - R~ter l olmuştur. 

etrn ajansının muhabiri. yeni bir Yu- Şayia arın Aslı Arnavutluk topraklarında İtal. 
lnLı~z. .. • k' .. I . nan • Sovyet anlaşması' mucihin· Ol d ğ s .. l .. eı·r ltalyan Gazetes·ı, yan avcılanna taarruz eden tay· ~ .. IQlap rc1ımı. es 1 gun erın ce Sovyet mamulatı 134 tayya· ma l ını oy uyor 

)'ı t1.tbelerinde_n en doğru mana• yarelerimizden biri dönmemi§tir. 
it ç.Jtararak dinin siyasi maksat· ~enin ~u~anistana. gel~ Oklu· Beyrut, 31 (A.A.l - D N . B. A· "Türkiye istiklalini Mu- Atina, 3 l (A.A.) - EJe.. 
,1~• •it bir alet diye kullanılma· ~un~ bıldırmekt~_ır. b~· ~ı bom- jansmm hususi muhabıri bıldiriyor. ' ordulan ~umandanlığuun, 29 

1• akı b t id ' . k"l ar ımban ve mlcüt'e demısı . avlcı 1 Fransanm Suriye fevkaUde komi- halaza Etmek Prensibine tepinievve) alqanu neıredilen 3 
ı:ı..._ ın 8CJ' es g lflne na ı olan u tayyare nn, lTY'O u Be H"tler. Petaı·n mUl"katı h kk umara) _Lı!v' """ltlırı.. il ___.__aıı t n ı .. a ın S d k k lk ki d d' n ı tevugı: '-.ı.'" cnge er ycucn.•11 nJ, a• 'L" ·ı _t.J •v• h b 'l k ' ı a 1 a ma a ır ıyor 
. :-"Qbı ... a.. ha L · -'-1' k tarı&. 1 le geıa181 a er vcrı me • da ecnebi memleketlerde doı .. - ........ 

1
• ,, 28/ 29 teşrinievvel gecesi, ma· tlikl ... ., ıner ngi ıoır §~ ıni Ö· d -y-• ..-

t_ cmesini, ilme ve terakkiye te ır. . yialann doğru olmadığını söylemiş 1 Londra, 31 (A.A.) _ Man· halli tcma.e harekatı, mahdut ol· 
~t:~ı Vaziyet almasını: memle· So~ Rmya Yunam.t..a ve demiltir ki: 1 chester Guardianın diplomatik muştur. 
'i ı..n varlığına ve birliğine en j tayyare göndermemİf Suriye topraklannın Almanya \"C· muharriri, Türkiye ıle alakadar 29 teşrinievvel günü, düşman, 
~ii~ bir tecavüz saymış .v~ ona . Moıık~>V~ •. 31 (A.A.) - Tas ya ltaıya tarafından işgal edileceği vaziyeti sarih surette şöyle hula· Epirde, ağır ve hafif topçu ile 

c cezalarını tayin etmtştır. a~anaı bıldırıyor: 1 ve bunların buralarda askeı1 &ler sa etmektedir: kuvvetli cüzütamları harekete 
b. t•ltat bu t-..lb'ır neticeşinde Son giinlerde Yunaniatanın kuracakları cıotru olmadığı gıbi geçı'rmistir. H~rekahmız, teabit ~ co cBizim yardımımıza ilaveten • 
... c dın, har'ıçte ve dah'lde ba· ı Sovyetler Birligwindcn 130 veya 1 F'r8llsrz mandaııı altmda hulunan bu y T k ' edilmi" olan plan mucibince ya• "''la ' unanistana ür ıyenin doğru· -s 
... tının .. annett'ıgw·1 gibi, tecavüze 150 askeri tayyare aldığına dair j topraklar istıklalınln tehllk!!Vf' ına- d k • pılmaktadır. "tt ~ ı an doğruya ae en yardımı, hiç 
ı... 'mı• degv ı" ldı'r. Aksı'ne olarak • Amerikan Nevyork Timea gaze• I ruz bulunduğu da doğnı değildir. s (Deva1nı: S.. 4, S4i. 1 de) ·••ttf ... ı. vb ı . . d "W• b ' h b . R (Devamı: a. 4, Sü. 2 de) 
a1~ QJ ir nüfuz ve menfaat va· · t~sının ver ıgı ır a erı cuter 
~lı aı hal\nden )ayiklil.: sayesinde aıanaı ya~maktadır. . ~~/}~ 
ı.~rılnuş ve cemiyet içindeki . !asa a1an~ı, Reuterın bu b~-~ 
t~ı-'' ~c yülcsek içtimai ve ahlaki nnın tamamıle uydurma oklugu- L-....;JIMll"---------
"11 Urıu oynamak imkanına ka· nu ve hakikate katiyen tevafuk 

~\Jrulınuıtur. etmediğini beyana mezundur. 
'tıı~rn tarmi ve içtimai mana· 
~ alınırsa, din, en iptidai ce· 
ı.~ etıc.rden baıılıyarak hep bir 
~11,trı ıçti.mai ihtiyaçlardan doğ· 
'ttiJt v~ saf ııckillerinde devam 
tal ~ btrleştirid ve ilerilctici bir 

1-t~naını§tır. 
~lırı~t ferdin tabii jııtihaları var. 
"''tıf t1 baıkalarımn hakkına ve 
lt"I &atine bakmadan sonuna 
b1ı :r ~ilmin etmek ister. Din, 
h111tı 'bıı iftihaiardan umumun 
ftd~ ve menfaatleri namına 
~t 

1
.. lık ve fcraıgat etmeyi bi

~ı Oatctjr ve bu fcdaicarhğı bir 
Sotl tn manevi :hazlarla öder. 
~n r~ her hayat ölümle bitiyor. 
~ltrı ııe ölüm korkusuna hakim 
lbaıl'•~ öğretiyor. Yannan ihti· 
~ ~nbktll". Din, bize :ya· 

Fransız Fas Başku
mandanıMukavemet 

Karan Verdi 
Nevyork, 31 (A.A.) - Nev

york :f imca gazetesi Madridden 
aldığı hir te~rafı nefrederek, 
Fransız Fası umumi vali ve baş· 
kumandanı general Nogues'!n. 
Vichy bükümeti kendisinden Is· 
panyaya veya mihver devletle
rine teslim olmasını talep ettiği 
takdirde mqkavemet etmeye ka· 
rar vermiş olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Tealll ldlllror ... 
Okayoruz ve anlamıyoruz .. 

Meııdi: 

«Et fiyatlarındaki yiikeelişin 
sebepleri tetkik edilmektedir.> 

Yahut: 
«İplik fiyatlarında görülen 

yükseliş tetkik ediliyor~ 
Ve if şu neticeye varıyor: 
Bir taraftan tetkik devam 

ediyor, bir taraftan yükseliş. 

Düııüniiyoruz: 

Aca.ha bu ctetkih denilen 
şey teşekkür, teeaaüf, teessür 
hatta ibadet gibi maddi neticesi 

olmıyan tamamen hissi ve vic· 
dani bir mefhum ve bir plato
nik tezahür müdür? 

rAskeriVaziyet, 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Gaı-bi )lakedonyada İt.alyau ha· 

rekatının Epirde YalJl·a wnwnl 
istikametinde inld~f ettiği bllı\· 

kltı Görke, Florina , .e Selfuılk Is· 
tlkamettnde henilz ufak ~rpışma
lar halinde kaldığı anlaşılmakta.
dır. Gelen lı&berler Görlt•e istika
metinde top selllerJ işitildiği ve 
Preııpe göıtı ch-arında kli~iik mli· 
sa.demeler olduğunu bildirmekte
dir. İtalyan radyosu Epirde ileri 
hareketlerine de\'am eden ıtaıyan 
lnıvvetlerlnln bir kaç noktada 
Kalamas nehrine vardıklan bildi· 
rllmektedirler. Kalanıas nehrinin 
yukarı kısımları hududun hemen 
cl\'arında sahile doğru aşağ'J kı-

( De,·anıı: Sa. 4, SU. 8 t.e} 

Kozmopolitler 
Mabarrlrl: 
NAHİD SIRRI 

Yeni romanımız bugün bqlıyor. 
Bu mJlli romanda bütün bir tip in
sanın geçlrdiil hayatı ince bir te
kilde teüclk edilmiş ve lı}lenm1' o
larak bulacaksınız. 

Romanımızı ya:ıan Nahid Sırrı 

bir romancı ıııfatlle yalnız memle
ketimizde değil, Franaada da ta
nınmıı~tır. Zeynep gibi bazı eeerleri 
doğrudan doğruya franııızt'.a yazd· 
mış. orada basılnuş ve Fransız mU
t.efekklrler taraünd&n büyük bir a-

IAka ile karşılanmu1trr. 
Romanımız lklncl sayfadadır. 

Cümhuriyet bayramı münasebeti1e Ankarada tertip edilen balo~ 
Cümhurreiaimizin ıereflendirclikl erini yaDnlflık. Foto muhabm

mmn gönderdiği ~ resim M aii Şef'in be.loda istirahatleri 
aaraaıacla alınımthr. 

Sayım Müsabakamızda Birincilik 
istanbulün Değil, iskenderunun 

Dün hkendenından .,u mektubu aldlk: 
26/10/940 Cumaıteel günkü pzet.enl.zde uüfus sa3,. 
mı tahminlnde blrlaclHii kant~ Orhan Tunçma

nm kazandlfım okudum. 
Orhan'ın bunu, benim yaptığun hakkınd&k:I M>zu 
doğrudur. Esasen ulı gazetenizde neşredilen mektup 
lskenderundan göndertlnt1'tir. 
Bu clhetlfl talunbıdıı birinci· 
Uğl yazdığınız «tbl btanbul 
değil, lskenderan kazanmr, 
bulunmakfadrr. 

Sayımın neticesi Keyft3·ettn bu ı;uretle taı;hiblnl 

hakkında en doğru ve mükAfatın kanleşlmc te\ -

talunini yapan dllııi rica ederim. 
Saba.bat Tunçman Sabahat TUNÇMAN 

* * * Blrloclye alt mükAfat daha o zaman öden· a 
mıttı. tıdndl!A"l kaı.&Dan Akı;;arayda Sorguççu / 
r.olcağmda 26 numarada Bay Salın Zeren dun A 
maUaamır.a miirat'eat ederek mWtAfatını W\ · 
~r. Saim Zeren 

Kuponlu Müsabakamız Bitti 
Bir ay enet okuyueularmuza sordutumuz 11uallerln CC\"B.plarıru al· 

mak Uzere ~tığrmız kuponlu mlbıabakamızın müddeti dün akşam bit· 
mı,tır. Mll!iahaka mektuplan bayramın Uçtblcıil günü açılarak tetkik 
,.e kazananların mükAfatlan tesblt edilecektir. Milk6fat kazanan oku
yuculanmnm iliimlerl bayramuı dördüncü günü gaı.etemlz.de ) azı1mı1 
bulunacaktır. Anadolud&n gönderllmJt n yolda geclknılf ohıııu;ı muh· 
temel <'e\·aplar bayramın ürünell günll öğleye kadar kabul edllecektlr. 
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Benim Görüşümle: 
.Radyodaki Öksüz Çocuk ~Şehifve Memleket Haberleri~ SöVASo 

ö<CMAL 
"adyonun öksüz çocuğu, 

bibliyoğrafya saati adı a1'tmda 
haftada bir yapılan ve galiba 
bir çe)'l"ek devam eden neıri· 
yattır. Bir buçuk aene evvel 
Ankarada toplanan «Neşriyat 
kongresi> nde halkı daha çok 
okumıya a111tıracak tedbirler 
dü,ünülürken, radyoda yeni 
neşriyatı propaganda ettirme
nin de bu hususta müracaat 
olunacak çarelerden biri oldu· 
gu kanaatine vanlmııh. Ve bir 
müddet eeçince, haftada bir 
edebiyat müverrihi Mw..-tafa 
Nihad dostumuz yeni kitapları 
okuyuculara bildirir olmll§iu. 
Fakat üstat ba işi o kadar can
ısız ve zevkm bir tekilde: (Do
mates .ziraatinin ıslahı çareleri. 
Yazan Ahmet Çallfel". Fiyatı 
45 kUJ"Uf) tarzında bir üslup 
ile yapıyordu ki, onu her din
leyi§te kendimi hayalen Cağa· 
}oğluna kestimıe varmak için 
Babıali caddesinden lran sefa· 
reti arkasına çıkan yokuıa sap
mıJ, ifportaalann önünden 

geçiyor sanırdun. Gerçi Bay 
Mustafa Nihad Özön bu iıi 
epeydir bıraktı ve kulağa el
bette ki daha munis gelen bir 
ıes yeni kitapları bir takını iza· 
hat ilaveıile şimdi takdim edi
yor. Fakat saatleri artan ve 
ısazla şarkıya her eün uzun za· 
manlar verebilen radyo bu iJe 
hiıli haftada bir çe)'l"ek saat 
tahsis edebilmekte ve edebi 
eserleri, içtimaiyata, tıbba ve 
müsbet ilimlere ait bütün ki· 
taplan, velhaııl insan bilgi ve 
düıünoesinin tekmil mahsulle
rini vukuf ve salahiyetle tak
dim işini bİT adamın omuzla
rına yüklenmiş bulunmakta· 
dır. 

Bir Dolandıncı 
Hakaret Davası 

Acmış 

1 Asker Ailelerine Yapılacak 1 Esirgeme Kurumu 
Cocuklara Seker, 

Ganimet 
Kavgasının 

ilk Alametleri 

Halbuki Türkiye radyosu bir 
ticaret müessesesinden çok 
batka ve yükaek bir hüviyete 
sahiptir. Onun memleket ne,• 
riyahnı halka tanıtmak ve bu 
neıriyata karJı alakayı arttır
mak için daha büyük bir gay
ret aarfettiğini ırönnek arzu-
sundayız. NAHİD SIRRI 

' Okuyup yazması olmadığı için 
yaşının altmış mı, yetmiş mi ol
dujunu pek İyi bil~miyen Eğinli 
tenekeci Mehmet, Sultanahmet 
sulh birincı ce~a mahkemesinde 

Yardım Miktan Kararlaştı 
Aylık 

Olanlar 
K azancz Yüz liradan Fazla 

Yardıma İştirak Edecekler 
duru§ması yapılırken yere otur· Asker ailelerine yapılacak yar- ı ği kazançtan eline geçen para 
du ve yumruklarını döşcmiye in- dım için Belediyenin hazırladığı yüz lirayı bulan kimsenin yardım 
direrek: proje Daimi Encümenden çıkmış- ile mükellef tutulması, 100 • 

- Bay hakim, dedi. Adaletin tır. Bu projeye göre: 200 lira kadar kazancı olanın 

Bayram ve " Rüyeti Hilal ,, 

çekici bu ocağı batası herifin ka· 1 - Buna dair hazırlanan ta· ayda bir lira hesabile, senede on 
fasını iote böyle ezecektir. · Ben limantnamenin dördüncü madde. ıki lira, 200 • 300 liraya kadar 
memlekette tavuğumu, ineğimi, sine İstinaden Belediye hududu kazancı olanın ayda iki lira hesa· 
kulühemi sattım. Altı tane elli İçinde yardım nakden yapılacak· bile senede yirmi dört lira, 300· 
liralık kağıt para yaptım. J~tan- tır. SOO liraya kadar kazancı olanın 
bulda bir evceğiz alacaktım. Kar- 2 - Muhtaçlığı tahakkuk ede- ayda dört lira hcsabile, !lenede 
şıma bizim hcmşerilerden kelli, cek asker ailelerine yapılacak yar· kırk ııekiz lira, )00 liradan fazla 
felli Hakkı isminde brrisi çıktı. dımın aile için, azami otuz lirayı kazancı olanların, yüz liradan 
Ver 0 paraları sana Eğinde bir geçmemek üzere biiyük nüfusları aşağı ve beş y üz liradan yukarı 
ev alayım. Anahtarilc beraber ta· için beşer, çocuklar için de iki~~r olmamak üzere yardıma İ§tirakle· 
pusunu 15 gün sonra getireyım. buçuk lira eısas tutulmuıtur. Kı· rı temin ~dilecektir. Bu esaslar 
dedi. Ben paraları saydım. 15 1 rada oturan aile reislerine on li· imkan nisbctinde gözönünde 
°ğün, 25 gün, hatta on beş ay ra kira zammı verilecektir ve bü· bulundurulmak surctile mülki 
bekledim. Ne ev tapusu ve ne de tün Belediye hududu bir kül ad· teskilat yardımı ile ) apılacak 
ev anahtarı geldi. Meğer bizim ı dolunacaktır. tahkikata istinaden kaymakam· 
parayı dolandırmış. Bir gün Hak- 3 - Yardıma i~tirak parası lık ve belediye şube encümenle· 
kıyı kahvehanede bacak bacak ı tevzi ve ta-hakkukunda yine Be· rince tesbit edilecek miktarın her 
üstüne atmı§, nargile içerken gör- ı lediye ~ud~.u bir kül olarak ay tahsili ve rızası He verenler· Ramazanla Bayramın Telrikisi Bazı 

Seneler Hadiseler Tevlit Edecek 
Kadar Dedikodulu Olurdu 

düm. Yakaıına yapıştım. Anahta· kabul edılmıştır. d ı·k l r k veya mukas· 
B . .. .. 4 .. k ll f' t. t' t en sene ı o a a 

rı, tapuyu sordum. enım yuzu· ı - mu e e ıye ın sure ı ev- el h ·ı- l b'I . 
me bile bakmadı. Cebinden bir zii - Bir cihetten veya muhtelif saten e ta 51 at yapı a ı mesı 
de kağıt çıkardı. Ben param aa· ı k'.aynaklardan, ayda temin etti- 1 hususları kara~ştırılmıştır. 

Eskiden bayramın hangi güne isa
bet edeceğini bulmak bir mesele idi. 
Ramazanın daha. Ilk gUnlef'inden iti· 
baren, parmak hcsabile, bayram sU
nUnUn tesbitino ı;;alışılırdı. Fakat bu 
hesaplar fo.ydasızdı; gllnkU, b&yram 
ancak ~ hil4lc> vsbeste leli. 

Kadir gecesini takip eden.günlerde 

şehir ve kasabalamı y:Wu;ek me11.1dle
rlnden gözctllcr, g1iııeıfin batmaslle 
beraber pek kısa bir mfiddet görfuı
mesi ihtimali buhman, •'.! ~ 
!ardı. 

Yazın berrak havalarında bu iş :ııfs 
beten kolaydı. GözcU, ap, gördllğllnil 
iki ~ahldi He beraber gelip söyler; 
cBabı Meşüınb t'en btıiqıt,<ünl de a
lırdı. Fakat, ııisH, bftıtiu ~klJ<meV· 

siminde 1>1P-~ pek zor;Wl'haft'a iımkln 
sızdı. 

cRüyeti:. Hih\b her uı.ınan >p(Icilz
süz oimazdı. R8mamRPa beyramın 
tclilklsl, bazı seneler lrfıdi9ekr tev· 
ııt edecek kadar tk:dikoduttt•ol9rdu. 

Tarih bunlnrda?bcn ~R 
birini kaydetmclttcdir. 

1234 ('l81'8'} senesinde:Edinıcde Un 
cu zade Nimctuııaıı e!cndı isminde 
bir zat. Kadı butunGyordu. 
Nimetull~eferıdinln dslyabl çarh 

da dem medtd rf1111"8e!id ohntlf 

gerdi~f doıtbı rit'lgft?e henrriiz •ttku· 
ru olmadrğından ?ra:rekltı garip n 
mizacı antd> idi. 

123<! arifesinde r.tiyeU :ımM husu· 
sundakl f&lriüer cedlyi ~ ede
mediklerinden> o güntın de Ramazan 
olduğuna Nimetullah Efendinin ka· 
rar vermesine mukabil, Edime hal
kının blr kJBmı ayı görmttf oldukla· 
rmdan, ertesi gUnün bayram olduğun 
da :ısrar ve ltUfak e~et:dl. Bu 
ikinci zümreye, her halde ekseriyete 
ttıba maksadile, Edinıe valisi Ce-
!l Pqa da iltihak etmişti. 
Kadı Nimetullah Efendiye tabi o· 

an bir kısım halk <hUO.li 1d hııziknı 
MklmU şer'fde hennUz sabit olmadı 
deyu s!im> ve bir kısım halk da cva· 
lii memleket bayram olmamı tenlik 
eder mi? deyu matı6p üzere ekttl 
Urbc müdavim> olmuştu. 

Bu garip vaziyet', pek tabii ola
rak, camilere de intikal etnti.' ve sa· 
bnh vakU, uzun mUnaka.şalarla, mtiıı· 
lllmanlnrın bir kısmı bayram ve di
~l'r bir kısmı da mutat sabah nama-

TAKViM 

1 lkinciteşrin 1940 
CUMA 

l'IJ,: 19,10 - AY: 11 - GON: 306 
RUMi : 1856 - l incitel}rin: 19 
HlORI: 1359 - ;:iEVVAL : 1 
VAK.lT YASAT! EZ.Uıİ 

GÜNEŞ: 
öGLE : 
lKlNDl: 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 

BAYRAM 

VasaU: 
Ezani: 

6.31 1,24 
ll.58 6,51 
H,47 9;41 
17,06 12,00 
18.39 1,33 

4.51 11.44 

NAMAZI 
S. D. 

7 8 
2 l 

Abone fJcretl 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Ayhk 

1400 750 400 lM kuruf 

Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık 8 aylık Aylık 

2700 1'10 800 Kr. yoktur 

zını kılmışlardı. na verdim. 1,te makbuzu da var 
1234 şeker bayramı Edırnc'dc, bu 

sureUc, bir hcreUmcrç ve bir keşme
keş içinde geçmiş w~ dedikodusu Jsc 
haftalarca ve aylarca devam etmiş-

deyince tavan başıma yıkıldı. y ' ., t 
Pol~s: ~itti~. Onu yakalattım. 0 nşaa ına 
Sekızıncı aslıyc ceza mahkeme· 

Limanımızdaki Bir 
Yunan Vapuru 
Satın Alınacak 

ti. • 

Bununla beraber, yeni fikirlerle 
Jnıımcn mUcehhez olan İkinci Mah
mut, Vali Cel!l Paşanın jnhası üze
noo, Kadı Nimetullah Efendiyi Ge
Hboluya ve naibi Ahmet Efendiyi de 
Çanakkaleye sürmek suretne Yobaz 
hocatnı:a. bir ders vermlşU. 

~::!\::~a1h:~ ~~~·~~c~k.d~iılı:~ Yeniden 110 Bin 
nim aleyhime hakaret davası aç-

i:;!·. · ·H~.ı;ü:Ükd: ~:n::h~:: Lira Aynldı 
meye hile gelmedi. 

Mehmet ağlıyor ve yere yala- Yeniden yapılacak ve tamır 
rak yumruklarını döşemelere vu· edilecek yollar için bütçe faııl· 

!arından mü!"akale yapılmasına 

Amerika ile Türkiye arasında 
ilk seferi yaparak evvelki gün 
limanımıza gelen Hellenic vapur 
acentasının Anghyra vapuru 
Nevyorktan getirdiği malları bo· 
şaltmaktadır. 

Dandan hcrhntdo mütenebbih olun
muş bmunulacak ki, rüyeti hllfH hak 
kında, saltanııt: devrinde, cfısitanuye 
kadar frlt1kal eden ihti!Aflar duyu]. 
mu~tır. 

ruyor: .. . k D hl' 
_ Hak yerde kalmaz. Cümhu. dair. en:umenın. ara~ını a .. ıye 

riyet adliyesi onun burnundan ge· Vekaletıne ta&<_iık . ettırtmek uz:
tirecektir, diyordu. Muhakeme I re Ankara~a ~ıtm~~ ~1~.n Beledı
şahitlerin çağrılması ıçin talik ı ye hesap. ı~lerı ~ud~r~. Muhta_.r. 

d 'ld' dün şehrımıı:e donmuştur. Veka· 

Haber aldığımıza göre vapur· 
cularımız Anııhyra nın satılığa 
çıkarıldığını duyduklarından· a
centaya müracaat ederek vapuru 
almıya talip olduklarını bildir· 
mişlerdir. 

Hafid ATMAR e ı ı. - k ı · · · f k b 1 let müna a e ı~ını muva ı u • 
~~~-o-----

Bir Müezzin 
Ev Soyarken 
Yakalandı 

Adliyede: 
Bir Kurşun Hırıuıı Te\·klf E<llldi

Sultanahmette sanayi mektebinin 1-
çınde depo olarak kullaınlan eaki i
maret kubbesinin 'kurşunlarına hir
sızlar dadanmıştır. Geçenlerde Ha
bibullah isminde birisi bu kurtun· 
ıan çalarken yaknlanacıığını anlamı9 

Dün ...baha karıı Fatihle mü- ve bacadan aşağıya atlarken iki ba
nim bir ıhır11zhlc hadisesi olmuı. 1 cağı birden kırılmıştı. 
bir cemi muezzini bir evi ıoyar· l DUn de lsmail ı mlnde dlğ~r b'.r 
ken ıuç üstünde yakalanmışhr. 1 sabıkalı kurşunları çalarken curmti· 

Hadise Fatihte Sofular mahal- 1 meşhut halinde yaknlan~ıştır. S~l· 
· _ _. - H 1 l dd :_ J H 1 tanahmet birinci ceza ha.kıml lsmaıll 

esırıve a ıcı ar ca esuKıe a· 
tice isminde bir kadının evinde tevkif etmiştir. . . .. 
olm t O .. b h k Bir Tayfanın ölumil Şiıphcll Go-Uf ur. un sa a a arıı meç- 1n 
hul bi ada k ı k•- ··k k rllldü - Limanımızda bulunan gi-r m aran ı 41 yu se bl d tayfal k 
duvardan atlıyarak bu evin alt llz bandıralı r ,·apur a ı 
katına girmiı ve burada bulunan ! yapan Ali isminde bir genç, dUn va
bakır CfYaları toplamıya baıla- purda ölU olarak bulunmuştur. MUd-

t H t w .. "lf' delumumllik tahkikata el koymuş ve 
mi§ ır. h ırikzın yap ıt :':Jir,u U· ta.blbiadll Enver Karan cesedi mua-
den ev h a ·ı uyan.~r~. d kıı· yene ettınnişUr. llk bakışta ölUmUn 
lar vek ınlı.zı suçl.ustun ~ lyad~· kalb sektesinden olduğu tahmin edil
lıyara po ıse. tes ım .et~ıı er ır. mlşse de Alinin birkaç glln evvel al
Yapılan tahkıkat netıcesmde bu dığı bir yara tesirllc öldUğU de lddie. 
ada~ın .. A~s~rayda ~ur~tpa!a edildiği !çin doktor vaziyeti şüphell 
camıı muezzını O!lu Huıeyın oıı· bulmuş ve ce8edin morga nakline ıu-
lu Abdullah olduiu anlaıılmıı ve .. t · t· 
Adliyeye teslim edilmi§tir. ==zu=m==g=os=e=rm=ış=ı=r=. ======= 

Aziz Türk Milleti 
Ululuklar içeriıinde ulu ı\inle

rin çok obun, 

muı ve yü:ı elli bin liranın dicğr 
fasıllara nakline müsaade etmio· 
tir. Bu paranın on bir bin lirası 
istimlak işlerine, yüz on be§ bin 
lirası yol in~tına, on bin lirası 
temizlik işlerine ve üç bin lirası 
da mahkeme masraflarına ayrıl
dıktan sonra geriye kalan kıımı 
diğer ihtiyaçlar~ ıarfedilecektir. 

Tepebaşmda Yeni 
Cadde Açılacak 

Yunan kumpanyası muvafakat 
cevabını verdiği takdirde vapu· 
run devir muamelesi deriuıl ya
pılacaktır. Vapur 4000 tonluk
dur. Son seneler zarfında denize 
indirilmiı yeni bir şilcptir. 

Ayrupa Trenleri Henüz 
Seferlerine Başlamadı 

Perapalaala Şehir tiyatrosu A 1 · h ·· t t .. ed vrupa tren erı enuz mu a 
arasında yapılması takarrur en f l . b .ı d 1 A 

dd 
· · B 1-...ı· f ıse er erıne &;><ama ı ar. vru-ca eye aıt proıe e ouıye en k . d•w. ,ı_. 

l 
"d" l" w.. 'k 1 edı'l paya e spres gıtme ıgı grgı ora· 

· r· mu ur ugunce ı ma • · Ik 1 d ııe 1 p . .. _ı_ 11. d dan da gelmıyor. & an ara a 
'ştir ro1eye gore maına ın e ı- . . y 1 K mı · l dd · t yolcu aıtmemektedır. a nız on. t w a ca enın or a- " mevcu agaç r . . . vansiyonel trenleri her gün Uzun· 

sınd.a kalacaktır. . Bu 1'~ yırmı k'" ·· kadar gidip dönmekte-
.. b. ı· f d le<:ektır opruye 

dort ın ıra sa~ e 1 
• dir. Yunanistana da yolcu gitme· 

mekt~ir. Denizde: 

' Süt, Giyecek Dağıttı 
Yazan: M. H. ZAL Çocuk Esirgeme Kurumu E

minönü kaı:a kolu tarafından 
Çarşıkapıda Karamu~tafopa~a fi=\\ ünya kuruldu kurulalı 
medresesinde Cümhuriyet hayra· I l!::::O haydutça emellerle kuru· 
mında kü at rı-,mi yapılan r..enı I k ·rnet I lan ittifaklar mut ı:ı a ganı 
çocuk dispanseri faaliyete başa· kavgasile neticelenmi§tir. Canı· 
mıştır. l'ltanbul merkezinin idare mcti elde etmek için omuz ornu· 
ve miirakabesi altında bulunan tde 

d za çarpışan korsanlar, sıra e. 
Beyazıd Süt damlası bu sene a- ettikleri ganimeti taksime gelın· 
ha ı,ok mesai sarfetmiş ve geçen ce biribirlerine bıçak çekmişler· 
seneki yüz yirmi çocuğa mukabil · bır 

. dir. Jstila emelile muvakkat 
bu sene iki yüz elli çocuğa sut zaman için birleşen memleket· 
ve şeker dağıtmıştır. Bu teşkilat- h · 

k ler de mutlaka korsanların, a)' 
tan gelecek sene daha ço . ran· dutların akıbetine uğramışlar· 
dıman alınacaktır. 

Kurum\ln merkez ve kazalar dır. Bize karşı beş Balkan meJ1l" 
leketınin giriştiği ilk Balkan har· 

t eşkilatı da bayram münasebet•· 
le fakir çocuklara birçok yıyecek binden sonra ikinci bir harp d 

ki kk b du : Ganimeti kendi arnların 6 

ve giyece. e aya a ı vesaıre paylaşaınıyan Balkan hükumet· 
dağıtmıştır. Kurumun Beyoğlu d kı 
kolu tarafından kaza merkez bi- !erinin birbirleri arasın a 

harp... Cihan harbinden sonr• 
11tı ııında yeniden bir çocuk polik- t 
ıırııgı açmnıştır. Yeni müessesl"yi lngiltere, Fransa, İtalya ganirrıe 
rocuk doktoru Fuat Tanerı ıda· taksiminde anlaııamadılar. Bir· 
,. birlerınc silah çekmek derece· 
re etmektedir. k - -o- sine varmadılar. Fakat çe en· 
Maarilte: lerin tarafını tutmak suretile 

1 ' karşı karşıya vuruştular. Har
Sanycr mektebi yakında açılacak 

Tamiri ikmal f>dilmiş olnn ::;arıyer 

df>kı ortamektE'p blnaıı:ında derıı hıı· 

zırlıklarının ikmalinden sonra mek· 
tep açılacaktır. :Mektebin önUmUzdcld 
hafta içinde açılacağı hakkında yapı 
la.n neşriyatı maarif mUdUrU tekzip 
etmiştir. Diğer taraftan 041·942 se· 
nelerine alt talebe miktarının geçen 
seneki ltıtatistıklere nazaran tcsblt 
edlldlt;'i haberi de doğru değildir. Ma 
arif mUdür!Uğünde buna dair ikmal 
edilmiş bir evrak yoktur. 
Üniversitede serbest konferanıslar 

batlı yor 
Altı senedenberl tatbik edilen Unl· 

bin ısonunda biz de Kafkas>'11" 

ya girince Almanlarla ııanin1et 
kııvgasına tutuştuk. Zaten su· 
riyede de bu yolda gizli kavga· 
larımız vardı. 

Bu harp mihverin zaferılr 
netilenecek olursa ganimet ta~· 
siminde İtalyayı ne gibi bir akı
bet beklediğini ltalyanlard8

1
11 

başka herkes biliyor. Fransa ı e 
a:> rı sulh yapılması mesclesıle 
beraber ganimet meselesi de or· 
taya çıktı. Almanya için da"·j: 
ıimdiden büyük bir lokma ıı 
makla beraber Fransayı da keıı· 
disine bağlamaktır. Bu hcsart• 
ltalyaya gözünü doyuracak yer 
kalmıyor. Bunun için İtalyart111 

başka. tarafta başının çaresifle 
bakmak istediğini ve Balkanlar· 
da bu sebeple Almanyaya haber 

,,. 1 
vermeden harekete geçtigırıt 

Türk ve ecnebi profesörleri tarafın· söyliyenler var. Muhtelif bitarıı 
dan verilecektir. membalardan bu haber ıı.yrı 

verslte serbeııt konferanslarına bu 
yıl da her hafta salı gUnleri eaat 
ıs,ıo da başlanacaktır. üniversite 
rektöl'lUğü bir konferana seriei ha· 
zırla.mııptır ve yirmi üç konferanstan 
ibaret olan bu seri Universitenin 

o---
B l d • d dakikada fışkırmı§tır. Bu 111eı1l' 

e e zye e: baların iddiasına göre Alrnıı11 • 
L4ğuular Kapatılıyor - J3elcdlyc 

Nişantaşındaki film stUdyosundan a 
kan lAğunı kapa tınıya karar ver 
mlştlr. Bu meyanda diğer açık IA 
ğımlar da kapatılacaktır. Bu işler 

için otuz dört bin lira sarfolunacıık 

tır. 

Yeni Stadyom - Yeni yapılnr.ak 

sto.dyom işleri için görüşmek üzere 
bayraının beşinci salı günü Vali Dr 
L6tfl Kırdann riyasetinde bir komls 
yon toplanacaktır. Komisyona Prost 
ile birlikte mimar Viole de l.f Urak 
edecektir. Toplantı beden terbiyes 
genel direktörlüğü !etanbul bölges 
binasında yapılacaktır. 

Müte/errik: 

ya bu hareketi ho~ görmii> ~r 
ve ltalyanların bu yüzden bütUJ\ 
vaziyeti berbat bir tekle ko> • 
duklarına kaildir. Bu yolda rı· 
vayetlere cevap diye Bcrlindell 
bir tekzip ne§redilmi~tir. Fak111 

pek iyi bilindiği üzere tekzipler 
hazan bir rivayeti tcyid etmı)'e 
yarar. Seriinin tekzibi pek carı· 
sız ve isteksizdir. 

Mihverin dört tarafa ıaldıt· 
ması, aciz ve dahili cephed.e 
gevşeklik alametleridir. Son rı· 
vayetler ise ganimet kavgasırı111 

başladığına, Almanlann R0 ' 

manyada yerleşmesine muksb• 
ltalyanlarm kendi hayat sah11" 

ları saydıkları Balkanlarda der• 
hal tavizat istediklerine ve bıl 
tiddetli emelin belki de aısıl he· 
defleri unutturduğuna delile' 
edebilir. 

Daireler we Mektepler 
Pazartesi Açılacak 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Yapın da Göreyiıl1 
VaktUe lııtanbulda «Bazarb• pi• 

mile şöhret alan bir deli vaJ10lt 
Bir Ramazan günü kalabelık bir 

yerde oturmuş, oruç yermiş bJf'' 
na b~ok halk ü) müş, eeyredcrltr
ken deli başmı kaldırır Yt.ı: 

- Şu kadar akdlı blr yere toP" 
lanmıteınız. Haddiniz ,,·ana bir dt' 
linin yaptığını yapımz da 11lıi ıb-
reyim? 

Der. 

• Kendi halınde bir mlruyedJ b8" 
yl, bir Ramo:tan günü U!Jağınd•11 : 

- Biz, bu Ramazannt ilk ııaftll~ 
sındald cuma namazını ne gilll 
hangi camide lnldık ! 

Diye ıorar. Uşak blruz du,nrı· 
dükten sonra: 

- 7.ennedersern, g~en ça~· 
ba gllnll 'V'ekttdardn Topta.,mt!ll· 

Dl) e cevap \'erir. 
.~. 



-------------~-------·---------------------------------------VATAN~--------------------------------------.,.._------------------------ 3 

Çek Milli 
Bayramı Kehanete inanır mısınız 1 lCflll 

Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: NİLLA BUB "Kurtuluş Gününe Eski Bir Ren Efsanesine Göre Bu Harbin Son Muha-

Kadar Eğlenmemeğe • · İ . 
Başsızlar ... 

Yazan: B. FELEK 
la ir sadık kadın okuyucum 
l,g) vardır. Meslek ve me§rep 
icabı gazete değiştirdikçe beni 
arar bulur. 

Şeyh Baba Baştan Çıkıyor Ahdettik,, rebesı Almanyanın çınde Vestfalyada Olacakmış 

-23-
iti S.linıenin aizından çıkan her 
S;ı~· Şeyh Baba için bir kanundu. 
B;ı~: «Bekle!> demişti. Şeyh 
ley • da bundan bll§ka yapılacak 
)c d°lın~ığına inanmı§h. .R~ki: 
l>r e delikanlıyı ikna etmıştı ki 
b~°i: Mı:n Bai, Mihrünnis~n.ın 
1( . ~tıgı yoce ~eçmcmıştıt. 
~ıaa gibi kederli olan bu za
'-1 ~ ınesud ctıniye çalı§mak 
~~ilisine ihanet etmek sa· 
)Qfd Şeyh Babaya öyle geli
lii~ lci sevgili bemtireai Şük
Iİıc d gibi yeni ve ho§ bir hem· 

aha bulmuıtu. 
~~riinnisa, delikanhnın gö
ıı~ b~la bir peri kızıydı. O
~ bn sarayın köşesinde se
ıt,~i hiç hatırından geçirmez· 
ol'tı\a İhriinnisayı bulsa beraberce 
~dt. nl~r içinde at koşturacak
~ .. Çiçeklerle süslenmiş kayık
dc ~de tek başlarına nehirler
''1 ~ola18.caklardı. Sulann neden 
llıect Op~ hcvc.sfle mehtapta 
teld~~alıne gddiklerini ve yük
~ efini bocalan keodisine 
'•b..+~c.rnemişti. Peri kızı bunu 
ıl\ı -~ti, tabiatin bütün sırla
~ endisi için ~kar bir hale 
~fl!ı.~· Beraber olunca kuş
~td Çtç.cklerin dilini anlıyacak
~at~ gijll~rin nefesini beraberce 

P ~caklardıl 
Şt)\ eti lcızının bilgi:ııi hakkında 
~ Babanın şiipbesi yoktu. 
~ b..nu daha ~el tecrübe 
~ -..;._~la beraber buhındu
~~e sula~ neden aya 
11ıı ~ 1iibe1dilderıni, tohumla
)1 •tnk flll toprağı )'6.nlrak dünya• 
1'j "'la 1'!ok çiçeklerle bezediği· 
llııı r aihi olmu,tu. Peri kızı
~tıı ~ ona hel'§eyi eskisin· 
ı!ıı. ~a bir manada gösteriyor
~ltraşlarm çalıştığını gö· 

rünce kendisine §U his geliyordu 
ki sevgi ve aanat sayesinde ölü 
ta§lar canlanıyor. Yeryüzünde 
toplanan bulutları gorunce ıçı 
açılıyordu. Bunları, yerdeki çİ· 
çeklere gıdalarını hazırlıyan bir 
anne halinde görüyordu. Mihrün· 
niaaya olan aşkı bir arzuya da
yanmıyordu. Bütün dünyayı gÜ· 
zel gösteren, sevdiren, bütün ka· 
inatm sırlarını ona sezdiren bir 
kuvvetti. 

Man Baiyi de seviyordu. Ya
kında ondan bir ç0<:uğu olacaktı. 
Bütün earay heyecan içinde idi, 
Şeyh Baba da beraber ••. Fakat 
bu büsbütün ba§ka türlü bir sev· 
gi idi. Günler, aylar hep ayni şe· 
kilde biribirini takip ettikçe 
Mihrünniııanın Peri kızı olduğu 
kanaati Şeydı Babada kuvvetle
niyordu. Etrafında hiç ona ben
zer bir kız, bir mahlUk göremi· 
yordu, böyle bil"fCY bütün dün
yada yoktu. 
Şe~ Babanın yavrusu dünya

ya ge1diği zaman sarayda §enlik
ler yapıldı. Delikanlı yavru için 
kaibinde tatlı bir §Cyler kabardı
iını duydu, fakat şenliklere sıkı
lıyordu. Bunlardan başka herşey 
ona Mihrünnisanın vaktile çöl 
ortasında nasıl doğduğunu haya· 
!inde canlandırmıştı. 

Şeyh Baha doğduğu zaman 
Akber Şah fakirlere çuval dolu
su altın dağıtmıştı. Fakat Mih· 
rünnisa çölde doğduğu zaman ne 
kundak, ne de yatak bulmamış· 
tı. Şeyh Ba'ba, yeni doğan küçü
cük, cılız yavrusuna ne ihtimam· 
lar gösterildiğini gördükçe Mih· 
rünnisanın, çölde çektiği mahru· 
miyetleri dü§iinüyor ve üzülüyor· 
du. 

{Sonu var) 

SAKARYA Sinemasında 
Ba.ynun münasebetlylc tcvkalMc bir program: 

1 
- lstanbulda btrind defa oturak gttzel bir Fransız filmi 

Memleketlerini tcrkedlp buraya 
gelen Çekler, mllll bayramlannı ev
velki akşam Parkotettnde canlı, fa
kat hazln bir şekilde kuUulamışlnr
drr. 

G azeteler, radyolar istedikle-
ri kadar havadis versinler, 

dünya halkının bugünkü havadis 
merakını doyuramazlar. Çünkü 
bu merak bugün ne olup bittiğ1ne Aylardanbt'ri memlı>kellerlndcn u-

"ak kal h tU .,, 1 ait değildir, ileride ne olacağına, ... mış er rıu mesek ve sa- h b" 1 b" w• •• ar ın nası ıtecegıne aıttır. 
nat erbabı insanlar, nynl duygu ve o· ksi . k " . 'kb 1 •t 
his blrHği ile iki uzun masa başına 1 b ıylecc nız 1 ~ a .e aı 
gertn · timaJ mıt ki t . 1 ha er er an<:ak tahmın yolıle ve-

" er, ıç s ve mev ar .1 b·ı· F k b .. .. h"d" 
ki gö .. t ed b b ek rı e ı ır. a at ugunun a ıse· .. e m en cra erce yem ye- l . w • 

diler. İçlerinde bUyUk rütbeli zabit- en mentıga gayet aykırı ıekıller-
ler, mUteha.ssm mühendis ve kimya- de c~reyan ediyor. Bu sebeple 
gerler, diplomatlar olduğu gibi kU· tahmınlere kulak veren pek yok
çUk fen ve sanat erbabı hattA mUes- tur. 
seselerinde çalışa.'1 kUçlllt memur ve İstikbal hakkındaki bilgi ihti
hademe bile vardı. Çekosl.ovakyanın yacı müsbet surette temin edile· 
birkaç Türk dostu da bu sade toplan- meyince kehanet yolunda eski 
tıya çağmlmıştı. veya yeni, söylenmiş ve duyul-

Uzun zarnandanberi Kübalı geçi- muş her:ıey para ediyor. Bunlara 
uen Parkoteı çalgtcılannın da Çek kimi inanıyor, kimi inanmıyor, 
mUltccileri olduğu dUn akşam bu Fakat yapılan kehanet istediği
millt bayram dolayısilo ortaya çıkb. niz ve beklediğiniz neticelere 
İçlerinde iyi aile çocukları, konserva- uygunca keyifle ve lezzetle dinli· 
tuvar ~zunları varmış. yorsunuz. Aklınızın böyle bir§ey 

Bütün akşam dans başlayıncıya kabul etmemesine rağmen yarı 
kadar Çek musikisi çaldılar. Çekleri yarıya inanıyorsunuz. Her~ey mo. 
coşturup bir ağızdan milli memleket daya tabi olduğu gibi kehanete 
havalarını söylettiler. cBu parça bir inanmak da böyle zamanlarda 
derenin aklfmı tasvir eder.> derken aklı ba§ında adamlar arasında 
gözleri dolanlan, cBu, ormanda bir bile moda oluyor. K.ehanete ait 
gezlntJdin diyerek gözleri uzaklara ne duyuluyorsa bugün dünyanın 
dalanları gördUk. her yerinde ağızdan aiıza me· 

Çekoslovakyanm Ankara setare- rakla tekrar ediliyor. 
tinde vazite gördüğü sırada ne.,esi Muhiddini Arabinin biraderine 
ve eğlenmeyi severliği !le tanınan kütüphanesinde bulunduiu riva· 
bir Çek subaymın önündeki kadehi 

yet edilen bir kitabından istinsah uzaklaştırdığını görünce merakla 
sordum: edildiği söylenen manzum ıekil-

de bir kehanet son zamanlarda -Milli bayrammızda niçin iı;mi- f 
yorsunuz? stanbulda elden ele dola§tı. On 

- HUr Praga dönebllinelye kadar üçüncü asırda yazılmı§ olmaaı 
lçmemlye ve daruı etmemiye yemin lazımgelen bu kehanet hakikaten 
ettim. bir yazma kitapta mı bulunmuş, 

Böyle yapan yalnız 0 değildi. Bir- timdi mi uydurulmu§, bunu kes· 
çokları bekledikleri ve Umlt etlikleri tirmek imkanı yoktur. 
kurtuluş gününe kadar içki lçmemlye Manzum kehanet ıu mealde
dans etmemiye, eğlenmemtye ahdet- dir: Nemse (yani Almanya) İp· 
mlşler. Ve bunu bir fedak!.rlık say- tidada Fransayı mağlap ediyor. 
madan gayet tabii bir hareketmiş Fakat iki sene sonra kendisi mağ
gibl yapıyorlar. Vatan hasreti ve gur lup oluyor. Mısırda bizim taraf 
bet acısile içleri yanan bu bir avuç büyük bir zafer kazanıyor. Har
kadın ve erkeğin gözlerinde öyle bir bin neticesinde İngiliz deniz kuv
Umit ve azim vardı ki, rnutlaka gtl- vetine dayanarak biz mavaffakı
nUn birinde memleketlerine dönecek- yetler elde ediyoruz ve büyük 
lcrlne ve htirrlyetıcrine kavuşacak- nüfuz, kuvvet ve itibar kazanı
lanna inandnn, R. E. Y. yoruz ... Bu kehanetin on üçüncü 

asırda yazılmış olamıyacağına kopacak, kati muharebe Vestfal
başl.ıca delil, o zamanlar İngiliz yada cereyan edecektir. Muhare· 
deniz kuvveti diye ıbirşey mev- beyi cenuptan beyaz at üzerinde 
cut olmamasıdır. Fakat kehane· gelecek bir kumandan kazanacak
te taalluk eden böyle şeylerde hr. Bu kumandanın bir ayağı 
zaten aklınızı kullanmıya mahal biraz topalladığı için ata sol de· 
yoktur. Buna ya ezberden old~- ğil, sağ taraftan binecektir.> 
ğu gibi inanırsınız, ya omuz sıl· Diğer bir eski kitapta ayni ke-
kersiniz. hanet hakkında şu tafsilat vardır: 

Mütareke zamanında yazılmı~ c.O korkunç zamanlar yakla-
bir almanca kitapta da ikinci bir §ınca kadınlar erkek gibi şapka 
cihan harbinin neticesi hakkında ve kıyafet giyeceklerdir. Dünya 
çok eski bir efsaneye tesadüf et- korkunç bir kış geçirecek, o kış
tik. Buna bakılırsa büyük harp- tan sonra cenuptan Almanyaya 1 
ten sonra ikinı:i bir harp olacak gelen asker, ellerinde kiraz ba
ve kati neticesi Almanya içinde harlan getire<:eklerdir. Gelecek ı 
ve Vestfalyada cereyan edecek İnsanların kimi beyaz, kimi kızıl 
bir muharebede belli olacaktır. renkte olacaktır. Muharebeyi ce· 
Cenuptan gele<:ek kuvvetler şİ· nuptan gelen büyük bir kuman· 
mallileri kati bir mağlubiyete uğ· dan kazanncaktır.> 
ratacaktır. 

Vestf alya efsanesi eski eser- Eski Vestfalya hakkındaki ke-
l erde bir latince, bir de almanca iıanet bu kadar... ister İnanın, 

ister inanmayın, zaten biz de 
şekilde zikredilmiştir. Latince ıe- inanın diye yazmadık. Hiç ol· 

kil şudur: mazsa hayali bir küçük hikaye 
.. cBüyük muharebeden ao~ra 

1 
kadar merakla okursunuz ve bay

dun~a korkunç z~manlar geçır~- ram ıgünleri hoş vakit geçirirsi
cektır. Baba~ın ?gluna, kardeşın niz diye yazdık. 
kardeşe emnıyetı kalmıyacaktır. 
Doğruluk ve söz tutmak dünya 
yüzünden kalkacaktır. Ayrı ayrı 
milletler arasında muharebe bir 
müddet devam ettikten sonra 
bütün cenup §İmale kar§ı ayakla· 
nacaktır. İnsanlar vatan için de
ğil, dil ve din için değil, dünya
ya hakim olmak için dövüşecek
lerdir. En son olarak Almanya
nın ortasına üşüşecekler, §ehirle
ri ve köyleri yıkacaklardır. Ahali 
dağlara ve ormanlara kaçacak
tır. Son kati muharebe Vestfal
yada cereyan edecek, nehir gibi 
kanlar akacaktır. Uzaklardan ge· 
)enler neticede galip gelecekler• 
dir.> 

Almanca olarak mahfuz olan 
bir nüshada §Öyle deniyor: cÖyle 
bir zaman gelecektir ki insanlar 
Allahı ve doğı·uluğu unutacaklar
dır. Baba oğula, oğul babaya 
düşman olacaktır. Katolik kilise· 
ei büyük tazyika uğrıyacaktır. İn
sanlar oyun, eğlence, sefahetten 
başka gaye tanımıyacaklardır. 
Sonra yeniden korkunç bir harp 

Bapnkl Program 
8 Program, 8,03 Hafif müzik (PJ.), 

S.15 Ajıı.ns haberleri, 8,30 Hafif mU
zlk devamı (Pl.), S,50 Ev kadını • 
Yemek listesi. 

12,30 Program ve saa.t ayan, 12,33 
Muhtelit .şarkılar, 13,05 Muhtelif far 
kdar, 13,20 Karışık program. 

18 Program, saat ayarı, 18,03 MU
znc, 16,30 Fasıl heyeti, 19 Şarkılar, 
Hl,30 A'ans haberleri, 19,45 Radyo 
ince saz heyetl, 20,15 Radyo gazete
si, 20,45 Temsil, 21,80 Konu~a, 21,46 
Radyo salon orkestrası, 22,80 Ajans 
haberleri, 22,45 Radyo salon orkes
trası, 23 Dans müziği, 23,30 Kapanış. 

VErAT 
Tefeyyüz Kitaphanesi milcsslsi ve 

sahibi Bay 

Geçende kendisinden bir 
mektup aldım. Beni kaybetti
ğinden şikayet ediyordu. 1ki üç 
aylık bir sükuttan sonra bana 
mektup yazması ho§uma gitti. 
Bu, bizde eksilmiye başlıyan 
vefa ve sadakatin bir nümune
sidir ki yava§ yavaş müze eşya· 
sı arasına girecektir. 

Bu okuyucum titizdir, belki 
de sinirlidir. Bence bol olmak
tan titiz olmak evladır. Çünkü 
bir adama ne gelirse VUidum 
duymazlıktan gelir. 

Mektubunda bi. hayli mese· 
lelerden bahsettiği sırada bır 
de kibritlerden §İkayet ediyor. 

Doğrusunu söylemek lazım
gelirse ben tütün içmedı.,im için 
kibrit kutularının içindeki olup 
bitenlerden haberdar değilim. 
Yalnız arasıra kibrite beş on 
parn zam yapıldığını öğrenere , 
iftihar ediyorum. Kibritlerım 
kıymetleniyor diye söyl 
rom. İçerisinde nder oldu ..... 
dan haberim olmıyan kıbr .. 
kutularında meğer bir takım 
başsız kibritler peyda o•muş. 
Hanım okuyucum bundan şi· 

kayetçidir. 
«Bir kutuda beş altı tane br. 

sız kibrit çıkıyor. Nedir bu 
diyor. 

Haklı söze ne diyelimi Başlı
dır diye para verip aldığımız 
kibritler bapız çıkınca İnsan 
evvela paradan zarar eder, sa· 
niyen ba~ız ve işe yaramıyan 
nesnelere umud bağladığı iç n 
münkesir olur. 

Liikin aziz ve titiz okuyucu· 
ma §Unu arzetmek isterim. Be,. 
kibritin b~cısız olması bir kutu 
kibrit için bir kusur olsa da bir 
ayıp, bahusus bir tehlike t~kil 
etmez. Halbuki Avrupada nice 
başsızlar peyda oldu ki; ba§!ıZ 
kibritlerin yanmnmalanna mu· 
kabil onlar bütün dünyayı ateşe 
yaktılar. 

~Esrarengiz Kardeşlerin Köşkü 
Jtı: B&ULE • SYLVİA BATAİLLE • MARGUERl'.l'E MORE.""'0 

~~ŞK··-FiRTINASı 
HiKAYE 

PARSİH KEŞt~YAN 
m kısa· bir hastalıktan sonra vetat 
etml~ olduğunu teessürle öğrendik. 

Cenaze merasimi yarınki Cumarteei 
gUnU 2/11/940 saat H de Beyogtun
da, Balıkpazarında, Ermeni kilise
sinde icra edilecektir. 

Bunu görüp, bizim ateş almı· 
yan bnıısız kibritlerimizi hatta 
bize b~ on paralık zarara mal 
olsa bile hoş görmeliyiz. Ya 
manzallah bu başsız kibritleı 
yerine kutumuzda öteki ba~sız
lardan çıksa idi, halimiz nice 
olurdu. Bereket ki onlar kutu
ya sığar şeyler değildir. 

DOROTHY LAMOUR - LEW AYRES 
tarafından i'ran.s.ızca sözlü cazip ve hissi bir Film 

il() 3 - Yine lstnnbulda ilk defa olarak 
llnoLPn VALE'.NTL.~O'nun hayatı, ölümU ve cenaze merasimi 

S DM ER Sinemasında 
PARABEnAWBE'R~G·ır~MEz 
~tı Fr&naızca sözlü milyonerlerin filmini 'aka gidip görUnüz 'Ye keder!erinizt ttrıutunuz. Her sahnesi bir kah
~· turanı yaratan". Her tabloeu takdir &lklflaıiyle karşılanan bir 

at harikası. B~ rollerde: 

Jt:AN ARTHUR-JAMES STEVARD 

~ ::./~?~~ ... ~~~~~:.!~ __ ,, 
- lliçbh' kahramanın tarihine yazılmıyan bir şeref ••• 
- l!içbfr yig1Un fedakA.rlığma benemiyen bir ateş ... 
- lfıÇbtr insan kudretinin yaratamıyaeagı bir harika ... 

'1' tJ R K ÇE 

QönOllD Kahraman 
JlARV COOPER :~~:'~~:T~: 
~ugun L A L E Sınamasında 

OunUn en mUhim hAdisesi: Son Akdeniz harbi TUrltı;e PARA-
' MUNT Jurnal 
'~Yl"amcıa: Hcrgün ıı de tenzil!tlı halk matineleri 
~lar - ıı - 1 - 2,30 - &,80 ve 9 da 

~--..._Geceleri Lüks balkon numara!ıdit'. Tel: 48595 

iM P E R'iömARGE"N Ti NA' 
rarafzndan Yaratılan İspanyolca 

Sözlü ve Şarkılı 

köylerin Sarkısı 
tu.1ıa11e Teganni Edilecektir. Pek Takmda 

UMER Sinemasında 

B A 
O nlar için dört mevsımın 

mana ve mahiyeti, çiçek· 
!erin değişmesinden ibaretti gali
ba. Yazın, toprağın sıcaktan bu

B A, K 
YAZAN: 

Faik BERCMEN 
ğulanıp tüttüğü, sonbaharın, sol· mermer saksıların suyunu değiş· 
gun ve matemli rüzgarının esti- tirip dakikalarca, titiz bir itina 
ği; hele kışın fırtınalı, tipili, insa- ile ayırdıkları çiçekleri, saksıla· 
nın dışarıya bakmaktan korktu- ra yerleştirirler; mezarın baş ve 
iu tabiatin o alçak ve zalim gün- ayak uçlarındaki aaksılar doldu 
leri,nde bile onlar, yine dört mev- mu, artan çiçekleri, gevşek bir 
sim farkı yokmuş gibi vazifele- buket halinde, annesinin bağrına 
rini ayni titizlik ve kudsiyetle ya- koyarlar. 
parlar. Artık o aziz ineanın her yanı, 

Kar parçaları yaprağını döken tertemiz kokulu çiçeklerden ya-
k · pılmı§ bir kefenle sarılmıştır. Ba· veya dö mıyen ağaçları örttüğü; 

yağmurun, seylabelerle ıokakları zan genç kız arkaya çekilerek çi
istila ettiği günler, kızın elinde çeklerin duruıunu gözden geçi· 
ıemsiye, ayaklarında lastik çiz· rir; ve imtizaçsız gördüğü çiçek
meler, başında Astragan bir kal- !erin yerlerini deiittirir; hazan da 

Pak; babasının da elinde koca- baba, bu vazifeyi, büyük bir te· 
man bir şemsiye, ayaklarında ka- vekkülle üzerine alır. 
loılar ve her ikisinin kucağında Ne dua ettiklerini duymam. 
'çiçekler yine gelirlerdi. Çi- Fakat herhalde annelerile uzun 
çekler, mevsime, aya göre deği- boylu konuştukları, onsuz geçen 
tirdi; sünbül, ]eylik, krizantem günlerin acılığını, annesiz hiçbir 

yuvanın sıcaklı~ıoı muhafaza ede- 1 
ve ne kadar çiçek varsa, hepsin- miyeceğini anlattıkları belli idi. 
den yapılrnı" demetlerle servile- J 1 b d ·ı 1 ,.. k. b nsan arın u erece o Ü erine 
rin altından yürürler, ve ım ilir bağlı olabileceklerini görerek, ha. 
onlarca ne kadar aziz ve sevgili yatla ölüm arasında köprüler 
olan o insanın donuk mermer kurmıya, budalaca sermedi mü· 
ikametgahının kenarına yalda§B- lahazalar yürütmiyc kalkışırdım. 
rak ön<:e, eaygı ile biraz dururlar. Oturduğum yerle, §U mezarlık 

Gün olur, genç kız kendini tu- duvarı arasında ancak on adım 
tamaz hıçkırır; baba, onu teselli vardı. Bu on adımdan aonra, aıra ' 

1 z 
taşlarını aşıyordu. Bu manzara, 
hala tesiri kaybolmıyan bir tit
reme ile beni ürpertti ... 

Pazarı bir humma içinde bek· 
!edim. 

İçimden hep kızın gelişini isti
yordum; lakin kalhin arzusunu, 
mantık ve hadiseler daima aksi· 
ne tecelli ettirir. 

Baba boyu bükülmü§ bir elin
de baston, bir elinde menekşe, 

Ayrıca davetname gönderllm~ 
olduğundan bunun ayni malmma 
kaimi rica olunUT. 

Sevgili okuyucular; 
Şeker bayramınızın, tatlı, bah. 

tiyar ve uğurlu olmasını ve nice 
uğurlu, mesud ve tatlı bnyram· 
lar yaşamamızı Haktan dilerim. 

.i//Jm•• Haftamn değil, mevsimin en büyUk muvnffakıyetl 

ı senenin en gUze1 filini bugün 

MELEK Sinemasında 

BALALAYKA 
NELSON EDDY - ILONA MASSEY 

Seanslar: 11 - 1 - 2 ,30 - 4,80 - 6,30 ve 9 da 

leylak, ve fulyadan yapılmıı tap

taze bir demet tutuyordu, Şimdi 
ben de babayım; ve onun duyıu-

larına yabancı değilim. illll••••••••••••••••••••••••••• 
SiNEMASI 

Ba)Twn programı oJarak hiçbir filme nasip olmıyan bir 
muvaffakıyet kazanan TÜRKÇE SöZLU ve ŞARKILI 

Çanakkale 
GEÇİLMEZ 

Filmi devam edecektir. 

On beş gUndUr allu~ar arasında yUz binden fazla seyirci tara 
fınd&n görUlen bu tilmin son gUnlcrindcn istifade ediniz. 
Oyun saaUer1: 11 - ı - 2,SO - 4,SO - 6,30 suare 9 dn 

eder; gÜn olur, baba buruşmıya 11ra', servilerin, kara çamların 
başlamıı yanaklarına, acı yaıla- örtemediği beyaz mezarlar, ne
rın dökülmesine mani olama:e; dense bana munis gelir: ve orada 
o vakit kızı bağrına sokulur, ve hiç.bir dehşet bulmam. Ya§amak-

öylece, iki sevgili mahluk, en la bu derece yakın olan bir ölüm 1 ~··••••••••••• 
sevdikleri insan yanlarında imiıı hiç de korkunç değildi. Yaşanıp 

Bayramda görUlecek en güzel film 

gibi bir müddet kalırlar. yaşanmadığının farkına varılmı-
Onlan, benden baıka kimse yan bugünkü alem için, böyle 

görmezdi. Mezarlıiın yüksek du· sevgili bir ölü olmak mezarı ve 
varlan. kendilerini baıka gözler· yeri belli bir hatıra kalmak bana 
den saklıyordu. Bana gelince, gö. pek o kadar hüzünlü gelmiyordu. 
rülmekten korkın gibi, oturdu- 1 Onlaıla beraber ben de, zama· 
ğum evin üçüncü katında, bir , nı ölçmenin imkineız olduğu o 
pencerenin arkasına gizlenir; kah anlarda, kendimce aziz ve sev
gözüm dolarak ve kih mezar gili olanları anarak kalmaktan; 
yerini bile artık bulmama imkan içimde pek derin, tllhlilini bece
kalmamış olan ve benim için in- remediğim birşeyler duyardım. 
sanların en azizi, en mütfiki, en * 
faziletkarı annemi düşünerek du- Bu anlattığım hadiae, beı se· 
rurum. nedenberi sürüp geliyordu, Yalnız 

Eğer bir pazar her ikisinin has- geçen ilkbaharda, bir gün, ansı
sasiyeti sertleımişııe, hemen ku· zın annenin mezarı yanında çe· 
caklarındaki demetleri çözerler lenklerin altına gömiilmüı taze 
ve ayırır.:7a koyulurlar; ve can- bir mezar gördüm. Çiçekler pem
aız mermer mezarın bq ucunda be. eflltun ve beyazdı; ve mezar 

BAZIM - VASF 1 - C&BIDI 
SAİD • PERiHAN - NECDET • KARAKAŞ • 

ELEFTERIYA - REFiK - KADRİ 
Dayanılmaz derecede komik sahnelerle harikulı\de bir komedi 

Akasya Palas 
BCG ÜN 

iPEK ve SARAY 
Sinemalarında birden 

Huswır !IA.ve: Şehrimizdeki oth\mURlYET BAYRAMI ME
RASDIİ bütün tcterrUaWe 

Bayrnmdıı. seanslar: 12 - 2 - 4.lf'i - 6,SO ve 9 da 
DİKKAT: Bugün ve Paur gUnU lPEK'te yarın SAlL\Y'da 

Sabah saat 10 da tenzilAtlı matine vardır. 
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YUNAN 
Cephesi 

Sarsılmadı 
(Baştarafı 1 incide) 

Garbi Makcdonyada, vaziyet
te deği iktik yoktur. 
Düşman hava kuvvetlerinin 

faaliyeti pek az olmuştur. 
İtalyan kuvvetleri umumi 

karargihmın tebliği 
Roma, 31 (A.A.) - İtalyan 

kuvvetleri umumi karargahının 
146 numaralı tebliği : 

Cüzütamlarımız, Epirde ileri 
hareketlerine devam ederek, bir 
çok noktada Kalamas nchrıne 
\ armışlardır. Fena hava şeraiti 
ve ricat halin<leki düşmanın mu· 
vasala hatlarında yaptığı tahri· 
bat. kıtalarım\\~ın ~areketlerini 
yavaşlatmaktadır. 

Çok fena hava şeraitine ve 
dü:;man hava dafi bataryalarının 
~iddctli aksülamcline rağmen, 
hava kuvvetlerimiz, Patras lima· 
nını bombardıman ederek asker 
yiıklü düşman gcmil«ine isabet• 
ler kaydeylemiş, Lepant üssiınü, 
Meçovo civarında Yunan kıta
ları kamplarını ve Kalamas vadi
sinde mühim tesisatı ve yo\ iltisak 
'1oktalarını bombardımana tabi 
tutmuştur. 

Kral Jorj, Metaksası ziyaret etti 
Atina, 3 1 (A.A.) - Kral 

J orj, Başvekil Metaksası ziyaret 
~de!'ek uzun müddet görüşmüş
tür. Halk kralı hararerle alkışla-
mıştır. 

halyanlar mühim askeri 
harekette bulunmadılar 

Londra, 31 (A.A.) - Reu· 
terin Slanikteki hususi muhabi· 

Türk - Fin Müzakerelerinin ı 
ilk Safhası Neticelendi 

Fin Ticaret Heyeti Bayram Tatillerini 
Geçirmek Üzere 

Dün Ankara da 11 Şehrimize Geldi 
Türkiye ile l!'inlanda arasında 

ticari ve iktısadi mUnasebatın ınki· 

şafını temin etmek üzere mcmlcke
tlmu:c gelmiş bulunan Fin heyeti An 
karadaki tema,.lal'ının ilk safhasını 
mu\•affakıyetle ıkmal ederek şehrı· 

mize dönmfiştUr. 
Araya ba)Tam tatillerinin girmesi 

Türkiyenin 
Müdahalesi 

Beklenmiyor 
(Ba.'jt.arafı 1 lnı·~de) 

olmazsa bidayetlerde, beklenme· 
melidir. iki mem1eket arasında 
sıkı dostluk münasebetleri bulun· 
makla ve Yunanistanın mukadde
ratı Türkiye için büyük ehemmi
yeti haiı: olmakla beraber, Tür
kiye, bilinirdc, Yunanistanın ya
nında mücadele hususunda bağlı 
değildir. 

cTürkiyenin, Yunanistana kar
şı, Balkön antantından doğan as· 
keri taahhütleri vardır. Balkan 
antantı, mevcut hudutları garan· 

mtizakcrelerln neliceJennıcsini 

cikttrmıştir. 

ge· 

Heyet cumartesı akşamı tekrar 
Ankaraya gıdecek "e ınUzak<'relere 

pazartesi gunU devam olunacaktır. 

Müzakerelerin öııUmUzdckl hafta i· 
çindc nlhaycle c.rnıcsl kuvvetle tah· 
mln olunmaktadır. 

BAYRAM 
Düşünceleri 

(Ba.';'larafı 1 indde) 

tının ahengini hiçbir ayırıcı tesir 
bozmamalıdır. 

rinden: 
«Arnavutluk cephesindeki Yu. ti için yapılmış bir mıntakavi an· 

la~a.dır, fakat bu anlaşmada, 

2 - Camilerde muayyen sa· 
atlerde tamamile ihtiyari dini 
dersler tertip edilmeli, bunlar 
Ziya Gökalpin düşündüğü gibi 
iki kısım olmalıdır. Zahit olmak 
istiyenler için bütün adap ve er
kanile dini tedrisat, bunu modern 
hayatın icaplarile telif edcmiyen· 
!er beş vakit namazı, orucu göze 
alamıyanlar için de vakit vakit 
Allaha ruhlarını çevirmiye im
kan verecek yolda türkçe dualar 
ve ruhun kin ve ihtirastan temiz
lenmesi, maddi işühalar haricin
de fedakarlıklara yer verilmesi, 
iyilik etmek ve hayır işlemek sev
gısının uyandırılması yolunda 
telkinler ••. 

nan müdafaa hatları, bir iki mev- akit hir Balkan devletinin Bal
ziın seri alınmış olmaSK\a rağ· 
men kırılmamıştır. lta~·an Alp kanlar harici bir devlet tarafın· 

Askeri Vaziyet 
(Başı blrlocldo) 

ı;unları ise huduttan takriben 2.5 -
30 Km. uzaktadır. Biz., İtalyan

lar i~·ln müsait olan kı&mı kabul 
eder .. ek 8 gı.in zarfında ltalyan
larm am·ak 25 - 30 kilometre iler
li.'ehlldikleri 'e bundan Yunan 
kun·ı-tıerinln nıuannidane muka· 
vemette bulunduklarını anhyııblll
riz. 

Yuna nlrlar ~·ekli irken .\ olla.rın 
tahribini de ltınml etmemf'ktedir
ler. AJa ~aranda - Delvina. )Olu
nun l'anya-1,esko\a, yoluyla blr
leo:tifi Klllsorn me' kllnde muha· 
rebclerln de,aın ettJA'i anJ~ılmak 
tadır. Kolnın s nehrinin aşatı 
kı,,nıına ynkla"iır,;a l'nnyanın da 

~rhlne \O şimali garbi ine takrl· 
ben 25-30 Km. kadar Hlkl11-<ıılmı1; 
olur. ttnl_\-an Jıa.\a ~ kun.etJerl 
ı·anyıının şimali şarkısinde \ e Pin 
fos dağları üzerindeki l\f~m a ho
ğaı:ında Hı hunun 10·15 Km. 'jar· 
kında Te!>ıılya'dan gelen dcmiryo
lunun münteha noktasında bulu
nan Malaka.t. istıısyonu \ e deınlr
;\olunu bonıbardıman etnıiıtlerdir. 

Buradan gelmekte olan kunetle· 
rin Yan~·a için oldukları fiır;lkfır

ılır. Patras limanının ha~·adan 
h<ımbardıman edilmesi de bu U
mandan yapılmakta olan deniz 
-.e\·klyatı ilzerine tesir etmek \·e 
bu ku\\ etlerin ı·nnya i"tlkameti
ne harekf'tlcrlnl geclktim1ek nıak
'>adile olaı•aktır. Pııtrasa yapılan 

İtalya. ha,·a hlicuıııu dofi topları· 
nın şiddetli nıiıdafaasına uğ'ramış 

\e dönmedll'FI !Jlldirllen ttaJ_\·an 
tan·a.resl belki burada dti~brill

miiştılr. 

l'unanlrlar da t>lr Uıy,nıre kay
hetmlşlerdir. Yunanlıların hava
ya karşı aktif miiılafaalarının iyi 
olduğu \ 'O hD\a kunetlcrl de üs· 
tun hn,·a kuv\etlerlne karşı iyi 
çalı-;makta bulunduğu anlaşılmak· 

tadır. tfall Bnlnrın ilk hedefleri 
Yanyıı. olarak \'e buradan Vorrla avcı kıtaları, bu mınta-kada bu- dan hücuma uğraması takdirin· 3 - Din veya dinsizlik namı· 

ıunmaktadır. Yunanlrların mev- de bir Balkan devleti. Balkan ha· k körfez.ine lıınıek ,.fi PrevM'.e'yi 

ı ncı mütecaviz lehine harekete na imsenin kimseye tahakküm zaptetmek lstlyeecklerdir. Bil!tha-
kilerini tayin etmek için _

1 
talyban gererse, kar ılıklı yardım yapıla- etmesine, tazyik :r.apmasına im- ra bu h:ırckl'ıtın l\tcc;o'a boğa:ıı iı-

tonrusu tarafından yapHan ir " end~ht müstesna olmak üzere cağı hakkında bir kayıt mevcut- kan vermemek, her türlü içtihat zt>rinden Te..-.alya. ova.o;ına doğru 

ı tur. Bu kayıt, bithassa, Balkan- ve kanaate karşı tam bir karşı- lnkiı:afı muhtemeldir. Fakat rın-
talyanlar, imdiye kadar ınühim lar harte' ı· bı'r devlete Buı..arı"sta· 1 ki "l k k tos dağları mlid:ıfoa frln •·ok ku··· 

bir askeri harekette bulunmamı§· 'lS 
1 ı tesamu 1 ve saygı ·urma · • • • ~ "' • 

!ardır. nm yardımına karşı konulmuş Bu basil prensipler gerçekleş- '"tll me\"i.llerdir. 
b .. ı d · 'I k 1 d. 1 1 l\IAN~ C'EPHI~Sll'\DE: 30 81· 

cCephcdeki Yunan kumanda- U1Unuyor u. tırı ece o ursa ın e muvazene-
ç k

. B l · B lk ]' kk' d k" h rindteşrln 1910 ta yapılıın Alman 
nı, her ne bahasına olursa olsun ün ·ti u garıstan a an an· ı tera · ı arasın a ı mev um 'h ·ı· f d k lı. b . · hfü·umlıırı iı.1~ ohluk\'Ji şlıldetll 0 • 
mevkilerin muhafaza ve her ta- tan.tı azasından değıldir ve tadil- ı tı a orta an a ı..ar, iLİ iyıye 

f d k• l • k d · 1 Jarak J,onrlra \O orta İngiltere !la· 
arruzun tardedilmesini, mevzıi cı' bir sı"yaset tutmu" bulunuyor- ve e a ar ıga sev ·e en tesır er .. · h d • 1 nayı mıntak~ına teHlh olunmu'j-

Edirne Trenile 
Selanikten 

Yolcular Geldi 
Dün Edirncden gelen trenle 

Yunanistandan şehrimize birkaç 
yolcu gelmiştir. Bu yolcular ara
sında Hariciye Vekaleti muha
sebe müdürü B. Sadi, Nafia Ve
kaleti binalar dairesi fen işleri 
şefi B. Adli, Yunan general kon· 
solosu, Türk-Elas anonim şirketi 
müe~qisi ve murahhas aZiiSı B. 
F ofas vardır. 

B. Sadi ve B. Adlı Selimikte 
yapılmakta olan konsoloshane 
binasına ve sergi binalarına ait 
i~lere bakmak üzere on beş gün 
evvel Selaniğe gitmişlerdi. Tren· 
ler yalnız askeri maksatla işledi
ği ve hiçbir yolcu kabul olunma· 
dığı için Selaniktcn hududumuza 
i.ıç günde gelmişlerdir. Kendile
r~e her tarafta azami kolaylık 
gösterilmiştir. 

Basın Birliği İstanbul Mınta
kası Reisliğinden : 

Basın Birliği azalarına 'l'aksım 
beledıye bahçesinde şeker bayramı
nın ikinci günü akşamı bir arada ye
mek yemek istiyen birlik ılzalannın 
kartlarını alabilmeleri için birlik 
merkezi yarınki cuma günü akşama 
kadar açık bulundunılııcnktır. 

1 ASBEBKIB iŞLERi 1 

316 - 335 Doğumlular 
Çağrılıyor 

l.'erli Eminönü AB. ş. ı;inden: 316 
ilfı. 335 dahil doğumlu erattan hiç 
askerlik yapmamış oları kimya, sü
vari ve piyade sınıfları sevk edilecek 
)erinden toplanma gUnU ollln 4/ 2. 
T~/94.0 pazartesi gtlnU nüfus cilz· 
danlarile şubede bulunmaları. 

Gelmiycnlcr hakkında kanuni tak!· 
bat yapılacağı ilim olunur. 

Malfll ve Emekli 
Subaylar Çagrıhyor 

t:minonu A~. ı;. den: Şnbcmlüde 

kayıtlı bilOmum ınalfıl ve yaş haddi· 
ne u~rıyarak ilişiği l<csllmlş emeldı· ı 

!erin kenrlilerınden bazı hıısusat M· ı 
rulnıak Uzerc 4/:! .Teş 910 larlhindl'n 
IUbaren şubeye ıntiı·acaıltları lllln ı 

olunur. nuvaffakıyetlcri istismar etmek d umumı ayatımız a çoga ır ve 

bb k 1 
u. milli birliğimiz daha hazlı, daha tur. tcşc usünc ·ıyam o unmamasını cBu sebeplerden dolayı, Yu· tnglfüler diın ~crburg llrnanını Eminönli Yerli .\s. ':'· nden: ı-;mi-

cmrctmi•tir. . ahenkli, daha sürekli bir şekil no··nı·ı "'-Ubcsı'ndc kh•.'• ıtlı Yedek subav '" · k l lt 1 a 1 oomharılıman cfmişlı-r ,e gec-e .,. ••.• ,, 
italyanlar Ol g"ıbı· bı"...;klı' '· nanıstana arşı yapı an a Y n a ır. l" r d T k' · hti<'uınlnrı ı-.e ha\-nnın müsaade- 8 sınıf heı:ap mcmul'U S ıleyme.nıyell 
<Öğrenildiğine göre, bir mın· hücumu neticesin e ür ·ıyenın Tce süfle öylemck lazımge- slzllğlndcn ıtol11yı cnelld geceler- Osman Nuri oğlu ıbı·ahlm Etem 

takada ltalyanlar, mükemmel su· müdahalesi beklenmemektedir. lirse bizde bugün bir işin falan dP. oldu~u gibi \ı'ıı;i mikyasta ot- (33377) ln çok acele şubeye mUra-
rcttc tanzim edilm~ ve belirsiz Fakat, eğer Bulgaristan da Yu· küçük mahzuruna karşı şu ve şu ınıı.ınış ~imal , 0 lllnnş denizindeki caatı. 
bir hale ge~!ril~iş olan "?itralyöz nanistdna hücum ed~rse, 1 ürkiye ~ü.z~k. fay~fasını feda etmek .me~- ı 
yuvasına duşmuşler ve adeta ot muhtemel olarak müdahale ede- lı hakımdır. Bu yıkıcı .ı:ıhnıyetın 
gıbi biçilmişlerdir. 1 ccktir. Türkiycnin Bulgaristan önüne her sahada olduğu gibi bu 

1 

c Bu mıntakanın kumandanı, tarafından yapılabilecek bir ha· ı İçtimai ahada da geçmeııini bil· 
ltalyanların uğradıkları hezimet- reketi bertaraf etmeyi istıhdaf meliyi1:. Taassubun herhangi bir 
ten istifade ederek düşmanı Ar· ı eylemesi beklenmektedir. şekilde canlanması gıbi tehlikele-
navutluk arazisine kadar takip 1 • • • • 1 rin önüne geçmek için en les;rli 
ctmi~ti~ . . Fakdt, bu güzel muvaf- Bulgarıstan ihtılaflar çıkarmaktan ı vasıta .. d~.' ~!n.~ ~öyle bir geniıı 
fakıyetıoı, muvakkaten kuman· sakınıyor 1 lesamuhlu goruştur. 
danlı~tan . azledilme~le. ~~emiş· Roma, 31 (A.A.) - D. N. Fakat taassup derken şunu ha-
tır. Şıdmıye kadar ~elanıse 50 B. bildiriyor: tırda tutmalıyız ki cehaletin iki 
ltalyan esiri gelmiştir. . . · . . nevi vardır: Kara cehalet ve mo· 
Yunanistanda büyük bir itimad Gıornale d ltalıa gazctesı, kay- d b'l .1 d • . I . , ern yarım ı gı ere ayanan 

. büküm .sürüyor . a 
1 
de de~er bır 11.rn~~ esınde, ) u- ı yaldızlı cehalet... Bunun hangi· 

hazı limanlara münhasır kalmış
tır. Afrlkuda Kcn~a hududunc'la 
ke.~ir kolu çsrpı'iınnlıırı Jl;rltre 'e 
H:ı~i,.tımıla tnı:iliz ha\a hücum-
!arı ka~ rlcdllnıı';'fir. 

Yeni Neşriyat 
AK'LA KARA 

Karikatürist Cemal Nadir GWcr' in 
A k'la Kara karlkatlir sel'isl Yileel _____ ,.. -;;ekerl'I -----~ 

H. l\ll'STAFA \fi '.:\IAHDUMU ; Yaymevi tarafından nefis bir şekilde 
Sayın ıııliştcrllerlnın bayramını 

1 
kutlular. ____ _. basılıp neşredilmi11tir. Fiyatı 55 ku· 

ruştur. Btitün kitapçılardan arayınız. 

ŞEHlR TİYATROSU TEMSiLLERİ 
Teı>eblt.!;ı 1'lyatr0t;unda .Pransn Tiyatrosunda 

DRAM KISMI KOMEDi KISMI 
BU AK~'AM BU AK~A.ı'\I ·~ulun !ımalı ) unanıst~n~ . 1 nan - İtal~an ıhtılafında Balkan sınin daha zararlı olduğunu kes

oldugu gıbı, burada da buy':1k devletlerinin vaziyctile me,.gul tirmek güçtür. Fakat surası mu- Saal 20.30 d& ı-:aat 20,80 da 
R-A NA O A O 1 bir itımad hüküm sürmektedır. I kt d r hakkaktır ki bir vakitl;r dın na- ı B t 

k 
. _ ı. fiil .k . d l o ma a ı . • 

As erı m~a ı ış a am arı, y I k' d sıl .:ahsi nüfuz ve menfaat emel· 
iV~ l · · bJ'•f" b .. _ ugos avya sa ın uruyor ve ."' . . . ,••••••••••••mıılıiillim•••••••••••lllllıııı. ıuso ının yaptıgı o un oy . . k İ ·1 lerınc alet edılmış ve mu,·azenelı 1 

le bir muk~bele göri;eğik! ta~: ı ~;~bı~ul~~~iııt:~ıı ~~~~haf;
1

;;t~~: tera~kiyı- engel olmu~s~ mevhu~~ Nun·ı OEMl.RAI\ GOK STADYUMUNDAN• 
mın etmemı! ve cço. er d" k ümitleri boşa çıkmıştır. Bul- tehlıkclere karşı yenının bekçısı U ı 
lamı§» oldugunu beyan etm te- me . .. .. I' 1 · ,, ve bayraktarı rolün ti oynıyacak 1 

dirler. garıstan. durust ve mesu ıy~t en- 'dd' d b 1 b' c ~ A"a..ı.ıdaki ,·asıfle.rı haiz Türk delıkanlıları 1stanbul afakınd& ya· 

1 1 d
. ı ki · miidrik siyaııeti ile ihtılaflar 1 ıasın a u unan ır ıuntı a ., t> 

Yunan ı ar ıyor ar : nı · d b ' b zlık b. aL • l'ın\ıı, ar saat uı;urulacakbr. 
B 

· 1 1 d . " çıkarmaktan sakınmaktadır. 1 mo ern ır yo a · ve ır Ş -ıısı 
- oy e o masay ı, pazar g~- . .. . . 

1 

nüfuz ve menfaat havası yarata- ı - Yaşı ıs · 23 arasında olmak, 
nu General Metak68sa, tehdıt ı Bu ıteraıt altında Turkıyenın bT 2 _ Biinyeııınlıı uçuşa müsait olduğu Stadyum doktoru tarafın· 
makamında bildirmiş olduğu ta· de, lngiliz generallerinin Anka-

1 ~~· • • dan tasdık cdılnıPk, 
arruza derhal g~ icap eder· : rCtyı ziyaretlerine, Yunan hüku· ı 1 ~~~subu; .. her he"k~~ l~ra.ktıye 1 3 _ Tiil'k mekteplerinde en az orta tahsıl gormiı~ olduğunu vesa· 
dı. metinin ve İngılit: siyasetinin eııge ır. u~ya a _ıse ~rı 1~:: ikle iflpat etmi., bulunmak. 

Selinikte sükônet mubrem tazyıklerine rağmen, şıııında duydugumuz sıyası. b~r ı~ı M.Uracaatlar sıra ile kayıt ve uçacaklara liç ı;Un evvel yazı ile 

c:İtalyanlar, şimdiye kadar Se- müdahale meselesini nazarı iti- ~a~a~lıyarak tam ve ııamımı ~'.r 1 a... ihbar edilir. ı••••••••••ldll' 
ıii.nıgc havadan taarruz etmemiş- bara almasına h~bir sebep yok- 1~.tımaı ahenge, ba§ka ba_şka du· ~ 
lerdir. Selanikte üç gecedenberi tur. İstiklalini müdafaa etmek şunenler arasında t~m bır ka_r!ı-
bütün ışık1ar söndürülmekte veya prensipinc sadık kalmaktadır. lıklı sayg~ ve. ~evgıy~ var~bıl~~
maskclenmektedır. Tayyare dafi Türkiyenin ıstiklali ise Jngiliz zi- s:k bu ~ıllet ıçın_ ta~ıhte hıç go-

l 1 d h r an harekete ger- a darlarının entrikalarına raO.- rulmemı~ yolda ınkışaf ufukları 
op arı a e " m m ., bT · 

miye amadedir. men, ne doğrudan do~ruya ne de aça ı ırı.z. 
cSelaniktc bulunan 500 kadar dolayısile mihver tarafından teh- Ahmet Emin YALMAN 

ltalyan tebaası tevkif edilmiştir. 1 dit cdilmeıni~tir. 
Almanlar henuz serbest gezmek· Ruııyay" gelince, Anglo-Scık· 
tl'!dirlcr. sonların oyunlarından son koz 
Seferberlik ı;Ürat ve mükemme- telakki ettikkri bu memleket :;ö· 

liyetle yaptbyor k:in bir hattı hareket ittıhaz et· 
cScfcrberlik sürat ve nıükem· ıni-.tir. Öyle ki lngiltere ve Yu· 

melıyetle yapılmaktadır. Büyük na~istan~ münferit kalmış naza
bır suklın hüküm sürmektedir. rile .bakılabilir. 

Bedin Türkiyenin vaziyetinde 

değifiklik olmad.ığuu bildiriyor 

Bcrlin, 31 (A.A.) - Yan resmi bir 

tebliğde dcnilıyor ki: 

Çölde Kum Fırtınaları 

Harekatı Güçleştiriyor 
Kahire, 31 (A.A.) - Reu-

terin hutıusi muhabiri btldıriyor: 
Mareşal Graziani kıtaları, garp 

çölünde, yeni bir tchiih ile kar· 
tılaşmış bulunmaktadır. Bu yeni 
tehlike, birden'bire esmiye baflı
yan ve motörlü vasıtaları yerinde 
durduran cenub rüzgarının vücu· 
de getirdiği kum fntınalarıdır. 

Devlet Oenizyolları ilanları 
Genıılerimlzdc 170 lira ve 140 lira ticrctıi doktorluklar mUnhaldir. 
~{656 sayılı tcadııl kanunu hlikümleri mucibince bu Ucreti alabılecek 

c\·safı haiz olanlal'ın 7 /Teşıinisani/1940 güniıne kadar ide remiz zat işleri 
ınüdiirlılğUııe hillliıı vesaiki ile birhkte mtira.caatıarı. (10375) 

Kadı köy Vakıfla r'Di re ktö rlü ğü i ıan ı arı 
Muııammen kıymAti 

L.K. 

300 00 
üsküdarda. Atik Vakte mahallesinin Çavuf}deresi caddesinde 113 No. 

lu bahçeli ahş:ı.p evin tamamı açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 
4/ 11/ 940 günU ısa.at H dedir. tsteklilerlrı % 7,5 tcminaUarile müdürlük 
akarat kalemine mUracaaUarı. (0042} 

Yunan kıtaları, Arnavutluk cep· 
hesıne, halkın alkışları arasında 
gıtmektcdir. Askerler, cephedeki 
silah arkadaşla~ının, düşmana 
karşı göstermiş oldukları muka
vemetten cesaret almakta ve ya· 
kında ltalyanları Adriyatik de
nızıne kadar süreceklerini ümid 
etmektedirler. 

cDün, birçok dağlı İnsanları 
Selanik istası:onunda gayda çalı· 
yorlardı ... '> 

Kont Ciano ID"ana gİtnÜf 

Berlindekl kanaate gorc, Türkiye
nin alAkadar devletlere karşı vuıye
tinde bir değişiklik olduğwlu kabul 
etmek için hiıçbir sebep yoktur. 

Bugtln Hariciye Nezaretind~. Yu
nan - İtalyan ihtilfı.fı karf,lısında Tür
kiycnin alaceğı vaziyete dair ecnebi 

~MAZON MEYYA TUZU 
gazetecilerin sualine verilen ~ap iş 
tc budur. 
Diğer taraftan, Almanyamn gflya 

Nevyork, 31 (A.A.) -Trnas
radio ajansının Tiran muhabiri 
Kont Çınnonun Tiranaya gelmiş 
olduğunu bildirmektedir. Ayni TUrkiyeyc b!ı· nota veya liltimatom 
ajansın Roma muhabiri de, Mus- verdiğine da.lr yabancı mcmleketıer-
olininin birkaç güne kadar tay

.) arc ile Tiranaya gid~eği şayi· 
asının dönmekte bu1u~uiunu 
yazmaktadır. 

de çıkarılan şayialara Beliinin siyasi 
:nıahafilinde hlçbir ehemmiyet veril· 

memektedir. 

MÜFERRiH ve MIDEVIOIR 
inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M A Z ON İsmine ve B O B O S Markasına Dikkat. 

1-11-940 

GENÇ 

Mühim Bir Keşif 
Sayesinde buruıukluklara 

Görünmek 
ıster misiniz? 

nihayet veriliyor d• 

b 
cek ve her sabah kalktığınıı,,. 

Bu Tecrü eyi Yapımz. cildiniz. daha saf daha ıaze s0 

Me~hur bir cilt mütehassısı tn• rünecek ve gençleşecektir. "'fi%) 
rafından ke~if ve genç hayvan· Gündüzleri, beyaz (ya~ r· 
!arın cilt ve hüceyrelerinden T okalon Kremi ku\ianınız. et· 
kemali itina ile istihsal edilen kibindeki beyazlatıcı ve ku1oı 
ve bir genç kızın taze ve saf cil- lendirici unsurlar, dahile n; ıe· 
dinin unsurlarına müşabıh olan ederek gizli gayri saf mad . e it 
cBİÖCEL~ tabir edilen kıymetli ri ihraç ve siyah noktaları ıı•tı' 

eder. Açık meşamderi sıkl•f •. 
ve yeni cevher, halihazırda cilt b ld b...-•~ rır ve u suretle ci in izi <-J _.it 
unsuru ?lan penbe renkteki To- latıp yumuşatacaktır. Bu bv 
kalon Kremi terkibine karıştırıl· te.dbir sayesinde her kadın bıt 
mıştır ... B.~ ~kşam, yat~aı:dan ev· I kaç sene gençle§ehilir v~ gel'~ 
vel surunuz. Uyudugunuz her kızların bile gıpta edeceğı ~'!'. 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy· nı hayret bir cilt ve bir tene ııı• 
metli unsuru mas edip beslene· lik olabilirsiniz. 

# TAKSiTLi 

1 
Cep, kol saatleri Altın Metal ı ı---=-,..--...,...---_..,..-

15 sene garantili 6 AY \'ADE 

1 

Havagazı ve Elektrık ocakları 11 Bayram ve dUğUn hediyeieri 
ı AY \'ADE 4-6 AY VADE 

OSMAN ŞA AR ve Ski· 
Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıt, ünıversite cad· 

desi No. 28 Kndıkoy, İskele cad. No. 33/ 2 ----~ 

lstanbul Ticaret ve Zahire Borsasından · 
Görülen llhum üzerine Şeker Bayramına tesadüf eden c.ottı' 

günü ve Cumartesi saat 13 e kadar Borsanın muamelata açık bl" 
lunduğu ili.n olunur. 

---------------------------------------___./' 

B. KNAPP 
ivlÜESSESATI 

Bütün müşteri ve dostlarının bayramla·rını kutlular -
Devlet Demiryolları İlanları 

Muhnmmen bedeli 15000 (On beş bin) lira olan 1000 ton yüksel< t' 
safta sönmemiş kireç 13/ 11/ 194.0 çarşamba günü saat 15,30 da 1<aP'1

1 

zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ısteyenlerin 1125 (Bin yiiz yirmi beş) hrabk mu\ıl' 
kat teminat ile kanunun tayin cttlğı vesikaları ve lekliflenni aynı sil 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri l!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesındcn, f.i$1<I' 
şehir'de idare mağazasından dağıtılacaktır. (10341) 

Toprak Mahsul 1 eri Ofisi İstanbıll 
Şubesinden : 

Ofisimize alt Haydarpaşa ve Dt'.rincc silolarında mevcut huğda)'_~ 
pa ve yulafın deniz yollle 1stanbula nakledUecek olanlarının naldiY~-e 
ile Sirkecide mavna vesair merakipten vagona nakil ve tahmil ış1eri ' 
muhtelif mcrkcz~rden Pendik'e gelen zahire vagonlanrun PendiJcttJC. 
hangarımıza tahUye işi karşılıklı pazarlık sureUle bir müteahhide ,.ef' 
leceği evvelce iltı.n edilmiş ise de teklif edilen fiyat haddı lA.yikind~-~ 
rülmemiştir. Talip olanların yeniden pazarlığa iştirak etmek u-61 
15/ 11/ 940 cuma günU saat 15 de liman hanında.ki şubemiz binaSın 1 
hazır bulunmaları bu işe ait şartnameler şubemız buğday rnuaJl\tlj 
servısinden alınabılir. (1040U 

------------,.........---------------------~-~ 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeı1 

11 
Eksiltme Komisyonundan : 

Merkezımize bağlı Tuzla taıuıffuzhanesi betonarme iskelenın patP 
lık suretile müteferrik tamiratı yaptırılacaktır. 

l - Keşif bedeli c:6&4> lira «l2> kuruştur. 
2 - Pazarlık 7/ 11/ 9'0 perşembe gUnU saat 14 de Gala.tada 1'~ 

MU6tafapaşa sokağında mezk(lr merkez Satınalma. komisyonunda Y,rı 
lac&ktll'. 

3 - Bu işe ait fennt ve ldnri şartnameler merkczımiz Jeva.zıınıı"~ 
4 kuruş mukabilinde alınır. 

4 - Ka.t:ı temi~at mıktarı c:99> lıra <62> kuruştur. ,ıı 
5 - Pazarlığa ıştil'tık edeceklerin bu gibi tamirat yaptıklarına ö 

bir vesika göStermcsi şarttır. (10441) 

İstanbul Fiyat Mürakabe KomisyonundBıı: 
30 Numaıalı İlfln: ıoxıoo cb'adındaki lama demirinin beher ll'11~ 

na 177 lira 69 kuruş ve 20 santimlik potrcl demlrfnın beher tonuna 1j 
lira 99 kuruş olarak tıcaret vekliletince fıyat tesbit edildiği ilfln ollll' 

(10420) 

===========================-:/ 
Sahibi ve Neşriyat Mildilrü: Ahmet Emin YALMAN 

Basıldığı Yer: VATAN :MATBAASI 


