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Mabat Yerlerini Kolayca 
Balmak için Bir Tertip 

Da .,muzda tatbika be.tladıjnnız usulü Dr. 
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İtalyanın 
İmdadına 

Gidecekler mi? 
1 

l 
Bir defa iş işten geçmiştir. 
Soara tabii bir öfüme doğ-
ru giden ltalyan a5keri 1 j 
kuvvetine Altnanyada ala- . 

1 
ka ve sevgi gösterilmiyor. 1 J 

Acaba hesaplar ltalyaya 1 ! 
ödetilmiyecek mi'? 

't'a.ıan: Ahmet Emin YALMAN 

~ vrupa sahnesinde olan bi
b • • tıcn §eyler, Karagözün Kan.1 
lt11'1•r oyununa benziyor. Müş
ıı tıleri zorla veya tatlı dille yeni 
r 'll.rn 2indanına sokuyorlar. Son· 
l:. <Vur kol demirini!> diye bir 
:ın•r duyuluyor. Daha sonra içe-ı 
~e Pataktananların feryatlarını 
"tırrnak için bir ahenktir yük-1 

'Yor. (Yeni nizam) levhalı 1 
~~a~a sokulan milletler, varlık 

ıatikliı.I haklarından mahrum 
~~Yorlar. Ta zorlular çıkıp ken- ' 
~~er.ini kurtarıncıya kadar zin- . 
'""'<la inliyeceklerdir. 

,,,~· 

~Bu oyunu dünya sahnesinde, 
it t&gözde olduğu gibi güle güle 
~Ytedcmiyoruz. Çünkü istilacı
I t~n elinde ıztırap çeken rnillcıt
terın hepsi için ciddi elem duyu- ı 

0 ru1:. 
~(Yeni nizam) zindanHla aTt, 
k ır<fılar vakit vakit bizim hak-! 
'-ıllrı~da da tekrar ediliyor. Bu· ! 
1 n lafına bile tahammül eden- 'ı 
Lttden değiliz. Almanyanm An- 1 
.._ta büyük elçisinin böyie bir ı 
~den bahsettiğini yarı reımıi bir 
~an ajansı ispanyolca olarak 
il• nya ve Cenubi ~rikada 

1~1'1 etmişti. Derhal kulak kabart• 
t · B. Von Papen buraya gelir 
ı.~ttıez bu lafı kökünden yalan-

Son Manevralardan Kıymetıı Bir Hattra 
Bugün Arnavutluktaki muvaffakıyetlerile alemin clilduıt ve le)'..... in ren ~ ~
~ı Papagos'un 1937 manevralannmııda M...,,.ı Fevzi Çakmai'm ııuiımiti alfıdıe lwılanclaju 

sırada Maretafte çekilen bir rami 

ı. 

~günkü dünyada her türlü 
Çt ır\izler baskın ıeklinde gelip 
ti.... ~leceği için ıbiz her türlü ih· 
~lerc kartı tedıbirlet"imizi ip
~ an almı§ bulunuyoruz. Fa· 

t: «Acaha bize tecavüz etmi-
>t •• L-) b"Ü 

İtalyanlar 
Elbasan'ı 

Boşaltıyorlar 

Ric' af, Bütün 
Cephede 

Devam Ediyor 
Ilı C\iret edecelcler ıuu una ı r 
~)~.sualini ken<li kendimize ve Ş' d" K d 
b· b~rtrnize sormamız da çok ta· ım ıye a ar 
11 İf(!ır. c Yarın falan ,eyi nasıl ya- F k 1 h Ed · ı d · 
·~ğım? > diye en ıb.uit :bir me- 4 1 r a m a 1 1 

'ti h k,:. ~~n.da _k~f\yorup durur· Atina, 26 (A.A. • B. B. C.) 
:,~· c ızım ıçın a~p var mı, _ Yunan resmi tebliği: 
tı it rnu? > yolunda hır suale kar- . Kuvvetlerimiz ilerlemelerine 

Bulgarlar 
Üçler Pakhna 
Girmiyormuş 

Bulgar Başvekili 
Berline Gitmiyecek 

Almanya, lwit husume
tini tahmc etmek istemi-
yormuş, ısrar etmiye

cekmiş. 

İtalya 
Felaket 
Karşısında 

Hitlerin Balkanlarda 
Ceplte 

Kuracatı Sanılmıgo-r 

Yugoslavyanın 

Mukavemet 
imkanı Artmıştır 

Londra, 26 tA.A.l - Musollnlnin 
ı uğradığl hezknetin bir fellket halini r. ayıtaız olmamız beklenemez. d _ _ı k · mevziler iş-

L 0 alkanlara mutlaka saldıracak- elvam .t:10
1 

erdre. yenı 
._r file • d b l l d" lar ga etmış e ır. ki: .. A rlın e ~una~ ar ıyoMrih Düşman tayyareleri dün şehir- 1 

aldıtmı gösteren deliller çoğalmak· 
' tadlr. İtalyan tebliğlerinde de itiraf 

" ""' manya ıster ıatemez - l k'" l t a germiş-tr l~- d d k er ve oy ere aarruz ~ •·t ·~a a1mın yar ımına O§a· 1 d' H" b" k . '--defe i&a· 
""ıttı S j ·1 KJ er ır. tç ır aı e.rı nç; 

dii; .. r. .?nrah ~~ı Mtereyrcle g et?1e- ı bet vaki olmamıştır. 
1 .. ~e gore a11UJ ısı a ne ıce- A . 26 (A A BBC ) -
'l'lıdınni e lı caktır. Oranın tına, · · • · · · .. 
~olu d-\ .. ça ~ kl d Atinaya gelen bazı haberlere go· 
g"ırer.>a ~ opra arımız an re, İtalyanlar Efüasanı tahliye 

A.. .. • I ctmiye ba1Hını1tlardır. 
~ ca:'ba oylc mı? talya hak- Ergiri henüz alınmamıt ,."da Almanlar_ın_: ~Kendi ~üten Atina, 26 (A.A. _ B.B.C.) 
öii~~U der gibı bır h8:~ler~. v_~r. Ergirinin Yu11m kuvvetleri tara· 
8-ınlt~ ~az.etelerde gordunuz: fından işgal edildiğine dair dola-1 , 
lllı 'lııyetlı bir A\rnan devlet a.da- balberler dün resmen tekzip 
.. • <Yunanistanı mütecaV'İz sayı- ıad~l ;.,.· 
'1ır li e ı m~ır. 
oı_ nıusunuzh aua ne cevap İtalyanlar umumi rİc:at halinde 
"- raJc. demi§ . ki; c~_rnavu~lukta Atina, 26 (AA. _ B.B.C) - :j; 
~Yoktur ~ı bır .mu!ecavız & b~- Cepheden gelen aon haberlere j • 
' n

1
·> Keluneler1ı1~_luga~.ı:na~a- göre İtalyanların rieati bütün 

' a ~m~ zava nann vu eoz- mmtakalarda devam etmektedir. 
tİiçr ınana çıkarmaları old~ça Yunanlılar Göricenin ıimalin-
1'eq·ur. cHar~ yoksa .?lan bıten deki bütün yoU.arı dütrnan tara-
"· tr}> dem1ye de luzum yok. _ _ı b ak l l ·1 d 
\.li .. ı~ ·· J l l Çi 1.1 rcl hnuan ır ı an ma zeme ı e o-.. ~u apon ar a n ı e en sc-
.. "I -ı ı ..__ Devamı: sa. 4, Sü. 2 de·= ... _e•-uenbcrj yüz bin ercesi uu-
~landığı halde hala ortada 
'en harp yOktur. 
d Abtıanya için en tabii hareket 

0~ Arnavutluk dağlarında harp 
4\~a<fığına inanmaktır. Bir defa 
bj . anların iki muharip taraftan 
it 1~ini ae9meleri laznngelirse his· 
l~l Yunanistan tarafındadır. 
>ı >'ayı hiç sevmezler, Almanya· 
il~ her işte yarı yolda bırakması
~rnumi harpte kar§! tarafa 
'ıf . esini, Avuaturyanın variei 

11 ltıle bugünkü Almanyanın bir 
,ı'tçaısı ıayılan T :riyestel_i, Tirolü d: 8:CÇirme6ini affedememifler
lla' Belki de Aimanların hahrı
t!i IU fikir ıgelmiye batl~mııtır: 
~ e.ap,arı ödeyecek bu taraf 
ıı;ı-n olduğuna göre bu, neden 
il\ )a olmasın? Denize -inmek. 
~eleai neden Triycştede ta· 
"- . edilmesin h İtalyanın Yu· 
'ı:ı " 1•tana yaptığı tecavüzden 
~a dünya b~ ıbtr§eye kız-

• bayılır. 
A,~thalJe ıunun muhakkak ki 
~ili anlar Yunanlılar leh-indeki 
t• er.ini ortaya koymaktan çe
f~.1Yorlar. Atinada Alman se· 
~IJ~ı hili duruyor. Hatti Yunan 
'r il 1 la feri için §cnlik yapılırken 
•tt~n rniHi bayrağını a:mak su-

AskeriV aziye 

Yazan: Emekli Albay 

MECIT SAKMAR 

Son gelen ve ~ k- olduğu 
kadar da vazlh olmıyan resmi 
tebliğlere ve ha\'& bombardıman 
ifıtıkametlerlne nazaran !}imal eep
be8lnde Yunanlılar biraz terakki 
etml~lr. İtalyanlar 1&e tak\l
ye kunetıerl alarak bu ceph~e 
durınıya, ''erlC!Jmlye çalı,makta
dırlar. Tepedelen ve Erglri isti
kametindeki Yunan Heri ~ 
u baklnnda re11ml tebliğlerde hl!) 
blr kayıt olmamalda beraber bu 
cephede Yunanlıların lflddetH mu
kavemete maruz kaldıklan ,.e A\·
lonya, Tepedelen, Ergtrl istika· 
metinde ttaJyan takviye kuvvet
leri gelmekte olduğu hava bom • 
bardımanlarmdan anlaıtılmakta • 
dır. GörJce 18tikametlnden cenu -
ba kaydırılabllooek kunetıerıe 
takviye edllmlş olmaın müterneı 
bulunan merkez ceplle51nclekl Yu
nan taarruza Vlyoaa nebtlne va
np varmadığı maHUn olmamakla 
beraber resRJi olıınıyan babemr 
Tepedıelenle Ergtrl mıntakaların
da ftddeUI muharebelerden bala
sebnektedlrler. Tepedelf!D Ue Er
glrlnln dotu tarafı çok sarp ,.e 
geçltlerl mahdut Koçkopkova, E 
roçka, Plrepl'ne datlarlle kapa-

( Devamı: Sa. 4, Sü. ı de) * o da i§tirak ctmİ§. Her alt· 

(Devamı: Sa. 4, so. ~ te) ....... ---------~ 

Bulprisıan1n .wanacla miilüm 
rol oynıyan Kral Boria 

Londra. 26 (A.A.) - Balkan 
meselegiflden kısaca bahseden 
Times gazetesi, şunları yazmak 
tadtr: 

Kref Boris üçlü pakta girmek 
istemediğini açıkça bildirmiştir. 
Alman hükumeti de Türk ht.tSU
metini daha fazla tahrik etmek 
arzusunda bulunmıyor. Bundan 
dolayı Bulgarları akta girmiye 
icbaf' etmek projesi t&hir eôtf. 
miş gibi görünmektedir. 

Eğer İtalyanların ümid ettik
leri gibi Yunanlılar teslim veya 
mağlup olsa tdiler, ba§ka Balkan 
devletleri de belki Mihver ile en 
müsait şartlar iç.inde uyuşmıya 
tetebbüs edecekler. B. Hitler de 
Boğazılera kadar inmiye kalkı§a
caktı. Fakat Yunan muzafferiyet
lerinin tceiri, harp sahnelerinden 
cok ilerlıerde kendini göstermek
;edir. Henüz mih-;er devletlerine 
ba.ğ\anmaımış olan civar memle
ketlerde itimat çoğalmaktadır. 
Yunanlılar bunlara azmin nele· 
re ınWttedir okluğunu öğretmif
tir. 

Bu)s.n..amn Bedin sefiri Sofy.da 
Sofya, 26 (A.A.) - D. N. 

B. bi:kHriyor: 
Bulpristanan Berlin elçili B. 

Dragonof va:z.:yet hakkında bö
kômetine maüunat vermek ibe
re Sofya,a pkniftia • Elçi, busün 

:oe.ıamı: s.. " SiL :ı t·= 

edildiği gibi, İtalyan orduları Ama· 
vutlukta bttytik zayiata uğradıktan 
sonra şimdi mUdafaa mevkilnc geç
mişlerdir. 

İtalya Fransanın mirasından bü -
yUk pay istiyordu. Fransaya karşı 
yaptığı askeri hareketler, bu iddiayı 
haklı gösterecek gibi değildi. 

İşte İtalya, nüfuz ve itibarını 

yUkselterek daha çok pay istemesini 
haklı göstermek riıyaııile Yunan ma
cerasına alıldı . 

B. Musolinl şimdi iki şıktan birini 
tercih mecburiyetindedır. 

1 - Almarıyadan yardım tstiyerek 
aczini itiraf ve ltarp dliş.manhfını 

'

, arttırmak, 
2 - İngiliz hava kuvvetıeriM ltal

yaya tesirli surette hlicum edecek 
surette üsler tesisi inıkAnını verdik-
ten sonra çetin arazide tek b&o\'ına 

(Denmı: Sa. •• Sü. ı de) * • 

Arnavut Ç:teleri 
Geniş Faaliyetlere 

Atılmıslardır 
Çeteler, Benzin 
Depolarını 

Berhava Ettiler 
Belgrad, 26 (A . .A.) - Huduttan 

alınan mal(tınata göre, İtalyan ordu
suna kaydedilen Arnavut grupları ili 
lt.h ve mtlhimmaUarı ile birlikte a· 
laylanndan kaçmaktadırlar. 18 den 
55 yaşına kadar bUtUn Arnavut er
kekleri sUAh altına ahnnuştır. Fira
rüerden bazıları Yugoslav hududu 
üzerinden kaçmakta, diğerleri de dağ 
lara çıkarak İtalyanları iz'aç etmek 
tedirler. Bu çetelerin adedi dört ile 
yinni arasındadır. Bunlardan bir ço
ğu İtalyanlara taarruzdan sonra Yu
goslav hududuna gelmLş ve Yugoslav 
ordusuna kaydedilmelerini istemişler 
se de bu talepleri kabul edilmemiştir. 
Birkaç gün evvel Ohri gölU kıyrsın
da kAin Pogradeç'teki benzin depo· 
larım berhava edenler bu Arnavut 
çeteleridir. 

-Nazmi Topçuoğlu 
istifasını Verdi-

Y ooi Ticaret Vekili 

Aatm rMJlsü Mümtaz Okman 
Aflkara, 26 (A.A.) - "Frcaret l dek subay Ç?,larak bulunmuştur. 

VekHi Ay<ftn Mebttslı Ma:zımi llk kuruluşunodanberi de Ankara 
Topçuoğ+tı rstifa etmi-ş vıe yen- l Hal_k Partisinde ve teşkilatında 
ne Ankıtra mehosu MÜA'ltaz Ök- vaufe almıştır. 

•· ta · · "k ek _.....ıa. 19 35 senesinde Ankara me-
men ın ytnı yu s t~~a bu$luğuna ve Parti umumi idare 
iktiran &y+emİfl'İr. heyeti azalığına seçilmiş ve o ta-

[Y eni Tic.aret Vdtıiii Mümtaz rihtenberi Meclis ve Partide dai
Ökmen 189 5 de An karada doğ- ma faal bir urnıur olarak vaz.ife
rnwş, yüksek tahsilini btanbul ler görmüştür. 
Hukuk Faküıtesin<le yapmıştır. Mümtaz Ökmen değerli bir 
Milli hükumetin ta ilk tetckkü· idareci ve verimli bir teşkilatçı
lünde Ankarada vazi.fe altn üç 
münferit hakimden biridir. Müm. dır. Ticaret Vekili olmasını teb-
taz Ökmen Sakarya harbinden rik e<ier, ıkendiısine bu vazifede 
başlıyarak garp cephesinde ye· de muvaffakıyetler dileriz.] Mümtaz Ökmen 

C. H. P. Meclis 
Grupunda Haric:ye 
Vakiti izahat Verdi 
Anktıra., 26· (A.A.) - €. H. P. 

Bir Kuyruklu Yıldız 
Arza Yaklaşıyor 

M«H!i Kntpu -i ıwı,ıett ba· 
~n (26/ll/t94'0) 8aM 1:5 de relıı 
vekffl ~11 ıwelmsu lllhnl lJ
ra11'tn relıılftbtde t&plalldJ. 

Acaba Romanya Zelzelesinden Sonra 
Bu Y.zldız da Dünya 

Celsenin ~_. ıwttte.ldp 

ldintüye gf'len Hartf'iye Vdlll 
Ştutrö Saraootlo Mm 15 stlnlltk 
dünya styasl lltıcU9elerinde btzl 

altskadar edenleri 1uatı Mllriş ve 
bu ıtuwzalar etrafJntta mMeaddlt 
metıoelar tarafılldMI sondalt ımal
ler tarahndan sorulan l!IUBilpre 
tatmin edtcl cevaplar vtırndı}tlr. 

İşlerin in Gidişine Karışacak ·mı? 

Banamede ..,o ınaıdde --
... ~~-tMdacel· 
~ lllba,ıet verUmiıftlr. 

48 Saatlik 
Mütareke 
Böyle Bir TeMif 
Olursa lngiltere 

Reddedecek 
Londra, 26 (A.A.) - Bu.an 

Aftlll K.....,....ac1a Noel ..,..__ 
mmm kutlanmua için P..,.Mıt 
veya bitaraf cfiier bir ele.tel ... 
aıt.uile 48 saatlik bir ıniitanıb 
aktini teklif edip etmİyeceji B. 
Çörçilden sorulmUflur. 

Baıvekil buna «h.,..,. cewa
bmı vermİf ve f'MU ilive etmit
tir: 

cEğer böyle bir teklif h..un
ai bir bitaraf devlet vaaatuile Eğer dünya harple meşgul ol
yapılac:ak oluna lnciit-e biiku· masaydı ve heyecan ihtiyacı mu· 
meti bmıu katiyen ıeddedec:ek- harebe meydanlarında bol bol 
tir.» temin e<iilmcacydi bugünlerde 

BERLIN SULH TAARRUZU yeni bir kuyruklu yıldız telaıı ge· 
Y APMIY ACAKMIŞ çirccekt;k. 

Berlin, 26 (AA.) - Yarı Kuyruklu yıldız 5 eylul 940 
resmi membadan bildiriliyor: tarihinde Amerikan rasathanele-

Berlin aiyasi mahfilleri aözde rin<len ıbiri tarafından keşfedil
e bir surh taarruzu> yapılacağı miş, 27 eylul tarihrle İ~tanbul 
hakkında Nevyork gazeteleri ta- Üniversitesine buna dair malu
rafından son günlerde neşredilen 1 mat verilmiştir. Rasathanemiz, 
haberi tamamile uydurma ohnak 1 bu kuyruklu yıldızı fezada ara
tav.sif etmekte<iirler. mtva başlamış ve kuyruğunu ra-

sat elJ!li§tir. Yıldız arza doğru 
yakla§maktadır ve güneşle arz 
arasından geçecektir. 

Hatıra şu geliyor: Romanya· 
daki zehele petrol sahasını zede· 
lcmekle harp hcsaplanna kanıtı. 
Acaba bu kuyruklu yıldızın da 
dünya işlerinin gidişine bir rolü 
olacak mı'? 

Ün?veraitcnin rasatlarından 
bethscderken Ş'mu da haber ve
relim: İstanbul Üniversitesi ra · 
sathanesi buogünlerde iki planet 

De\'amı: Sa. 4, su. 3 te* * 
YunanhJar, ltalyan Cephesini Yardıktan Sonra 

.. ~~"::l•E-.-.. 
;yanan - Yar .... dım. 
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, efıifve: Hiiiz1eket'. HClberten 
Mısıra Kim Bakar, Azizim 
' ' Amerikadan Gelen 

Vapuru 
ita:yanlar Cevirdi 

Vali ve Belediye 'Reisi 
Gazetecilere l iahat Verdi 

' Tarla Gidiyor, Tarla .. BULGAR 
Mukavemeti ' 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
O talyan kuvvetlerinin Yun•· 

~ 

~ Ün akıam geç vakit evi· 

fb:JI me dönüyordum. Kadı
köy vapurunun aönük ışıklı, loş 
bir köt~ine oturdum. Karııma 
da iki yaşlı adam geçti. Yüksek 
sesle görü~miye başladılar: 

- Birader, bu ıoık!izlık da 
cidden felaket... Köprünün 
merdivenini bitirdim, za!lnettim. 
Halbuki bir basamak daha var
ını§. Az kalsın, kestanecinin man 
galına yuvarlanıyordum. Kendi
mi nasıl toparladım. anlatamam. 
Verilmit sada.ka.m varmıo. Bu 
kör olası karanlığı da oldum 
olasıya sevmem. Refika ne ka· 
dar ıarar etti de bir eünct göz
lüiiü bile taktıramadı. Loo yere 
bakmıya bile tahammülüm yok. 
tur.> 

Diye baoını sağa sola sinirli 
ıinirli ıallıyarak cebinden gaze ... 
teşini çıkardı. Yukarıdan inen 
ıakuli ziyanın ışığına uyarak 
okumıya ba,Iadı. Öteki arkada
§1 mini olmak istedi: 

- Canım birader, bırak tim· 
di §U gazeteyi. evinde okursun. 
iki laf edelim. 

- Evde imkan yok ki. .• Ya 
çocuk, ya radyo; .. Mutlaka fer
yat... Baolıklara bir bakayım, 
alt tarafını okumam. 

- Mühim birıey yok, ben 
akşam a:aze-telerini okudum. 
Yalnız bir ha.vadis hoşuma git
ti. Hoşuma gitmeden ziyade tu .. 
hafıma gittL 

- Hangi havadis? 
- Mısır hüktimeti Yunanlı· 

!ara tank dafi toplarile külliyet· 
li mühimmat göndermiş. Şu 
dünyanın aı>tikalaaına bak: E 
vallah hayret... Nereode, hani· 
ya, o halyan doetla-rUrKz Afri
kayı fethediyorlar, Mısırı alı~ 
yorlar, kavuru~ .:>rlar, yiyip ci
leni)'orlardı, ne oldu? 

- Azizim, ıimdi ba,ka bir 
yere bakacak halleri var mı ki .• 
Dinle sana bir hikaye çekeyim, 
tam kıvamına ıgeldi ve sigara .. 
ıını yakarak anlatmıya baıladı: 

- Bir ana babarun bir tek 
ev1i.dı varmıt- Çocuğun üzülme. 
meei, hastalanmaması iç.in üstü· 
ne titrerlermif. Bu tertipli itina· 
ya rağmen 1-ıir gün. çocukcağlz 
hastalanmıı. ıGittikçe de ağır
laımıya başlamıo. At!e doktor· 
ları üç, dört doktorun ift;irakile 
çocuğa bir ko~ültasyon yapıl
masını iste.mit. O vaktin en de
ğerli şe en ,öhr<tli doktorların· 
dan bir profesör de bu konsül
tasyona davet eclilmİıj. Ana ha· 
ba doktorlarla profesörü çocu
iun hat ucuna kadar getirip 

bıraktıktan sonra odadan çıka
rak kaeının dışında heyecanla 
beklemiye ıba,lamışlar. Çocuğun 
yattığı odanın duvarlarında es
ki kılıçlar, miğferlor, buna ben· 
zer muhtelif antikalar varmış. 
Doktorlar çocuğun muayenesi 
için hürmeten evvela profesö
rün söze ve muayeneye ha,Ia
masını beklemiııler, halbuki de· 
lic.esine antika meraklısı olan 
profesör çocuğu unutarak gö
zünü duvardaki bir miğfere dik
mış: 

- Bunun bu şeklini hiçbir 
yerde görmemiştim. Gördüi.üm 
miğferlerin hep•inden başka 
birşcy .. 

Doktorlara dönüp: 
- Çok rica ederim, bir sa

niye müsaade edin. 
Diye yanındaki iskemleyi çe

kerek üstüne basmış ve miğferi 
indirip evire çevire seyreder
ken gayriihtiyari kafasına geçir
miş. Miğferin altında gizli bir 
kilidi varmış. Çap diye (apanı· 
vermiş. Bire aman. profesör şa
şırmış. Evirip zorlamış, çevirip 
zorlamış. Bir türlü açılmasına 
imkan yok. Gittikçe boynu sı
kışmıya ve nefesi kcsilmiye 
başla!!nş. Doktorları telaş al
mış: 

- Müsaade buyurun, profe· 
sör hazretler~ biraz şöyle çevi
relim. 

Profesör bitik bir halle: 
- Aman, aman, acıtıyorsu

nuz. Hayır, öyle değil, siz çekin 
J>armeğınızı, durun, efendim, ne 
yapeyorsunuo:? Boynwn kopu
yor. 

- Müsaade ederseniz ev sa
hıhine lwıheı- ""relim. 

Derken dıtarıda heyecanla 
muayenenin neticesini bekliyen 
ana baıba içerideki telaş ve inil· 
tiyi duyarak: 

- Eyvah çocuğumuza bir 
hal oldu galiba .• 

Diye telatla kapıyı açıp içe· 
ri dalmışlar: 

- Ne oluyor, 
Diye çocuiun 

]arken dokto_run 
ca dönerek: 

çocui:umuza} 
üstüne atılır

biri, kayıtsız-

- Çocuğa kim bakar, profe
sör gidiyor. 

Qemiş. Onun gibi, şimdi Mı· 
ııra kim bakar, azizim. tarla gi
diyor, tarla ... dedi. 
Adamın hikayesine bayıldım. 

Vapur yanaşmış olmasaydı bu 
iki görgülü ihtiyarın hasbihalin· 
den herhalde çok daha istifa
dem olacaktı. 

BAL 
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Nevyorkt&n 5 teşrlnlevvelde hare

ket eden Athenat vapurunun Akde -
nizde İtalyanlar tarafından harp ka
çağı: eşya taıpyor diye tevkif oluna
rak Mesinaya götUrüldüg11 anlaı;ıII -

'""- ~~-------------------

Işıkları Söndürme Kararında Halkın Göstrediği 

m14tır. 

Bu vapur Anghyra'dan sonnı ikin· 
el Nevyork - İstanbul seferini yapan 

Olgunluk Şayanı Takdirdir. Vatandaşlar 
Karara Büyük Bir Şuurla Riayet Ediyorlar. 

Hellentc acentasına alt bir vapurdu. Vali ve Belediye reisi Dr. LUt· 
İçinde memleketimiz ihtiyacı için çok fi Kırdar dün kendisini ziyaret 
IUzumlu eşya ve bilhassa otomobil eden gazetecilerin muhtelif me· 
11.stıği, radyo makinesi, radyo aksa- seleler hak.kınd.aki suallerine aıa
mı, otomobil yedek parçaları ve deri/ ğıdaki cevapları vermi§tir. 
bulunmakta idi. !tıklan söndürme meselesi 

Işıkları ıönıdiirme kararında 
Yaprak Sigarası 1ıaık1n gösıercliği olgunıuk şaya· 

nı takdirdir. Vatandaşlar karara 
Çıkarılmıyacak büyük bir şuurla riayet ediyorlar. 

İnhisarlar umum mUdUrlUğUnden: $imdiye kadar normal zamanlar
Vatan Gazetesi Yazı İşleri ~1:Udür- da görülen kazalar dahi müıa-

ltilıüne: hede edilmemiotir. İnzibat mü· 

Sigara kAğı:dı tedarikinde görülen 
mU~killAt do1ayısile inhisarlar idare
sinin piyasaya ueuz yaprak sigarası 
Çrkaracağlna dair son günlerde İl!ltan 
bul gazetelerinde bir haber intişar 

etml~tir. İdaremizi herhangi bir ka
rar ittihazına sevkeden bir sigara ki. 
ğtdr darlığı mevcut olmadığı gibi ha 
U hazırdaki puro ve slgarlllos nevi
lerine UAveten yeni bir yaprak siga
rası imali ve bllha!'IM en nefis siga
ra tiltUni\nUn mebzul bir surette ye
tiştiği memleketimizde puroların ta
mimine çalışılması asla mevzuubahis 
de#tildir. 

TUttin içenleri telaşa düşürmesi 

muhtemel olan bu haberin aslı olma
dığından keyfiyetin sayın gazeteniz

de tashih. ve tavzihi rica olunur. 

Satle Davası 
Eski Satie binuının satın al.tnı.şın 

da yolsuzluk yapıldıgı iddia edilerek 
bankanın mUdUrU Yusuf Ziya ile on 
bef arkadası birinci aJttr ceza ma.hke 
me8lne verllmiı;ılc-r ve dördü de mah
kOm edilmtşlerdı. Temyiz mahkemesi 
bu kararı bozmuştu. Temyiz ba.ş: mUd 
deiumumfliği bozma kararma itiraı 

etmiştir. Ceza umumi heyeti yakın
da. kararı yeniden tetkik edecektir. 

---o--

Bllnnet Onat i,e Başladı 

kemmeldir. 

Asker ailelerine yardım 
Ay batıı>dan itibaren tesbit 

edilen esaslar dairesinde asker 
ailelerine yardım ~i fimdikinden 
daha mükemmel bir ıekilde de
vam edecektir. Halkın yardım 
hususunda gösterdiği alaka her 
türlü takdirin fevkindedir. 

Lise Diploması 
Dağıtan Bir Şebeke 

Üniversite memurlarından bi
rinin, tahriri imtihan evrakı üze~ 
rinde deği,iklikler yapmak suçun
dan dolayı nezuct altına alındığı 
dün yazılmıştı. Gerek bu iş ve ge· 
rekse geçenlerde Antalya lisesi· 
nin diplamalarını taklit eden ve 
lstanbul Ciimhuriyet Müddeiu
mumilijinin talobi ile tevkif edi
len şebeke haklarında yapılan 
tahkikat, alakadarlarca derinleş· 
tfrilmektedlr. 

Söylenildiğine göre, Halayın 

istiklaline kavuııtuğu aıralarda, l•
tanbul ve diğer ~ehirlerdeki lise· 
!erde sınıf terfiine muvaffak ola

mıyan bazı gençlere. bu derece 

bilgi ve tah•illeri olmadığı halde, 

Gec;irdiğı bır kaza neticesinde bir lise diplomaları dağıtılmıştır. Bu 
müddet hastanede kalan mtiddeiurnu diplomalarla yük111ek mekteplere 
mt Hikmet Onat dün yerine gelmiş girmek fırsatını bulanlar da ol-
ve işine başlamıştır. muştur. 

Vesaiti nakliye ücretlerine zam 
Şehir meclisinde verilen tak· 

rirle vesaiti nakliye ikretlerine 
Hava Kurumu hissesi olarak la~ 
tenen zam meae]eıini Ankaraya 
gönıderdik. Bunun daha genio bir 
tekilde kanun mevzuu olacağını 
tahmin ediyorum. 

Taksim - Harbiye yolu inıaatı 
zTaksim • Harbiye yolunun sağ 
tarafı tamamen bitmittir. Sol ta· 
rafının da kanalizasyon, elektrik 
ve ıu tetiaatı ikmal cdilmittir. 
. \n "ak b~ton ve asfalt kısmının 
L<tirilmesiııi bu sıra ilkbahara 
bırakmayı muvafık gördük. 

Asker ailelerıne yardım itinde S l . l d mu""rur ve 
1 ıraae vı yo un a 

gösterilen yüksek himmet hedi· ubur, seyrüsefer Taksim • Harbi-
ye husu.unda da kahraman H· ı yede olduğu kadar fazla olmadı-
kerJ ... ~i"'Tlizden esirgenmem.ekte- ğı için bu yolun inoaatına devam 
dir. edilecektir. 

30 lkinciteşrin 
· Akşamı 

Saa~ıer Bir Saat 
ileri Alınacak 

Çalıı..'11a saatleri ona ıöre 
oluyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Ev
"·olce yazdığımız gibi 80 ikinci • 
teşrini 1 blrlnctkı\nuna. bağlıya.

eak olan gece saat 24 ten başlı· 
;t'"&rak 8aatle-rln bir saat Uerl a
hnmuı karatl&Pjtırllmıttır. YanJ 
Maat 24, !oıaat bir olacaktır. 

l\femur çalışma aaatlerl de şu 

,ekllde teeblt edilml,tlr: 
l Blrlnctklnun 19-lO tan ba,tı

ya.rak mr.murlar yeni Matle sa,.. 
bah 9 dl. ı~e h:ı~hyaC"a.k ve J 2 de 
t.1.tll y:::ıpaeaklıırdır. Oğl('den son
ra 18.30 rt3 tekrar "\·azlf<!lt"rlne 
baş:hyarak saat 11 de ifleriuden 
('Jkac"aklardır. 

Kont et ihtikan 
Yapılıyormuş ... 

Dünkü neşriyatımız üzerine 

mm.taka ticaret müdürlüğüne ve 

müddeiumumiliğe bazı ihtiki.r gi
kayetleri yapılmıştır. Mıntika 
müdürlüğüne müracaat edenler• 

den birisi şikayetini şöyle anlat· 

mıştır: 

- Düğün yapacağız. Konfeti 
lazım oldu. Geçen sene de bir 
otelde düğün yaptun. Oğlumu ev· 
lendirdim. Paketini 5 O kuruşa 
a\mıştun. Şimdi 75 kuruş istiyor
lar. Bu apaçık bir ihtikardır. Şa
hitlerim de var. Bu kırtasiyeci 

hakkında takibat yapılmasını iste. 

rim. 

Alakadar memur bu şikayet· 

çiyi dinledikten sonra: 

( IŞIKLARI l\F ASKELEME TATBİKATI ) 
\. 

nistana kar§t bundan tanı bır 
ay evvel giri"'1iş oldukları •'" 
keri taarruzla beraber, Alman· 
ya da siyasi sa.hada bir taarruıa 
geçmiş ve ltalyanın Yunanista:n· 
daki harekatına bağlı olarok ın· 
kifaf edecek olan bir faaliY•
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baolamıştı. Yurumistandaki ha· 
rekatın İtalya aleyhine neti~· 
lenmeai üzerİne, Berlin de u 
siyasi taarruzuna nihayet ver
miş görünmektedir. 

Filhakika, Berlinden vertlen 
- b" h b .. • Al· yarı resmı ır a ere gor • 

man)"llnın Mihvere iltihak euıı•· 
!eri için bazı memleketlerle aÇ' 
mı§ olduğu müzakere ve imı•· 
la~a serisi, Slovakya ile yıı.~ı· 

11" lan canla~a> ile sona eJ111 

tir. 
ret· Bu haber Londrada haY d• 

le karşılandığı gibi, sebcbı d 
lıalyanın Yunaniıotanda uğr• ı· 
ğı mağlubiyet olarak izah olun•· 
yor. Bunda, şüphesiz k~ Bu]ga· 
ristanın Mihverin t,e.zyikına k•· 
pılmamak husuounda muhaf••~ 
ettiği mukavemetin de te~ 
vardır. Zira, İtalyan mehafilinıll ..re 
ortaya çıkardığı ha.berlere s0, '. 

daha düne kadar Bcrlin• S"'eı 
ceği sanılan Bulgar hükii.ıll~ 
adamlarının BerliJlde böyle b t 
ziyaretleri beklenmediği bf 
Alman m.J.amları tarafın aD 
bildirilmiftir. 

Bu suretle, Kral Boriiin B•': 
!inde yaptığı temaalann Alııı•\ 
ya lehine netice vermem.it h; 
<luğu teeyyüt etmekte ve d• , 
evvel Sovyctler Birliği Bat!'. 
kili ve hariciye komiseri M0 0

• 

tofun Herr Hitler"le 11örii9J11•. 
ıinin de Almanya lehin~ bir fd;,· 
da vermediği anlaşı!makı. d• 
Zira, Moslc.ova, Bulgaristan , 
Alman siyasetine üııtirak etiJlt! 

. h•' 
mck hususundaki cereyanı et· 
her vererek bunu tasviı? de 
mit görünmektedir. 

INGIL TERE Vf. 
BULGARISTAl'I 

Asker Ailerine 
Yardım Tahsisatı 

l Her Ev Bir Takım 
Camaşır Verecek 
' 

lşı~<ların söndürülme ve mas~ 
kelenmcııi kararının tatbikatın· 
danberi her gün yeni hır tedbir 
alınmakta ve görülen noksan ve 
ak•aklıklar g;derilmektedir. 

- Buraya kadar zahmet bu
yurmuşsunuz. İhtikarla müca.dele 
her vatanda~ın vazifesi.dir. Fakat 
milli korunma kanunu yalnız gı· 
da maddel~rile havayici zaruriye 

fiyatlarında fahiıı kazanç temin 
etmeık iatiyenler hakkında takibat 
yapılmasını emrediyor. Konfeti 
bir lükstür. Düğünde dans eden· 
!erin başına renkli kağıt serpil
meıe de olabilir. Kanun bu gibi· 
ler hakkında takibat yapılmasın· 
dan bizi meneder. Arzunuzu ii af 
edemediğimiz için bizi mazur gö
rünüz. demiftir. 

Diğer taraftan, lngiliz haı~~ 
ye müstef'lrı Mr. Butler d~ 
Avam Kamarasında bulundui" 
bir beyanatta İngiliz hükuııı•_1~ 
nin Bulgaristanın Alman ısıl 
ve tehdidine mukavemet ed•'°' 
i"ini ümit ve temenni ettiğini• 
harp bitip sulh ve zafer k•~~ 
nıldığı zaman bu.gün siya,et :. 
müstakil kalacak olan bir sı: 
gariatanın tamamiyet ve istik 't. 

İ . )". 
line ngiltere tarafından rı• 
edileceğini söyledi. 1 

Balkanların sulhunu ve ar•ı, 
bütünlüğünü muhafaza .,uııı.l 
aunetmiş memleketlerin ıah•: 
<la yer aldığı takdirde Bu]garı', 
tanın birşey kay'betmiycce~i ;., 
bilakis kazanacağı tüphesı• 1

, 

ve bunun Sofya hiikı'.ımeti t•'°J, 
fından da takdir edildiği göt• 
mektedir. 

Maliye tahakkuk memurlukları aa 
ker ailelerine yardım için mUkellef
lor Uzerindekl tahakkuklarını yap
maktadir. 

EminönUn kazası senevi doksan, 
Beyoğlu kazası da yUz bin liralık bir 
tahakkuk bulmu,tur. Diğer sınıflar 

da bu lflerl bugünlerde ikmal ede· 
cektir. Ve önümüzdeki ayın UçUnden 
itibaren asker ailelerine :yeni bir o•· 
kilde yardım yapılacaktır. 

lngilizlerle 5 Milyon 
Liralık Bir 

Anlaşma Yapılıyor 
bmlr, 26 (Hususi) - Ankarada 

İngilizlerle yapılan yarım milyon 
sterlingllk anıa.,manm 5 milyona çı
ka.nlması huausundaki müzakereler 
ya.kında neticelenecektir. 

İngilizler yeniden imzalanacak o
tan bu anlaşma ile Ege mmtakasm
dan mühim miktarda incir, Uzttm mu 
bayaa etmek ist.em.ektecHrler. 

Mllzakereler müsait şekilde neti~ 

celendltl takdirde İngilizler bizden a
lacakları mallar& mukabil manifatu
ra e,yası göndereceklerdir. 

Müteferrik: 
Ticaret odaları nizamnamesi - İc

ra Vekilleri Heyeti ticaret odalarmm 
nizamnamelerlnde bütçeye taal!Ok 
eden on aeklzlncl maddesini !idil et
mlftlr. Yapılan de~tiritmede bun· 
d&n böyle ticaret ve san&yl odaları
nın yıllık bütçeleri takvim yılına gö 
re tanzim olunacak ve Tıcaret Veka.'
ıetlnln tasdiki ile mer~yete girecek· 
tir. 

Ekmek Buhranı Yok 
Son günlerde ekmekçi fırınları ö

ntindeki izdihamın, ışıkları söndtirme 
kararı dolayısile halkın evlerine er
lten dtsnebilmck için ekmeklerini al
maktan doğan bir izdiham olduğu 

ve ekmek bllhranı bulunmadıtı ya
~ tahkikattan a~•'lllmI~r. 

Askerlerimize kıtlık elbise yardı-

mı için Üsküdar Halkevl eaaslı terti
bat alm19 ve bayanlardan mUtetekkll 
kollar faaliyete geçm!ttlr. 

Alınan tertibata göre kaza dahi· 
tindeki her ev bir kazak, bir eldiven 
ve bir çorap verecektir. 

Posta ve Telgraf 
Yardım Sandığı 

Ankara, 26 (Tele!onla) - Posta 
telııraf umum müdürlUğll memur ve 
mUst&hdemleri için bir yardım san
dığı yapmrya karar vermiş ve bir ta 
limatname hazırlamıştır. 

konafln türlü kavga -,.·e rezalet tufanından sonra bu kU
i}tlk apartımanın aesalzllğtnden ve ho.reketslzUğlndtn bu* 
nalan Katına, yav~a. kapı tıkırdattıktan sonra kafasını 
içeriye soktu. Bunu behemehal bir ha.dl e kthğrna ıok

mak ihtlya.cı içinde haber verdi: - Küçük ilanım geldi, 
dotru l\ladamın y.nında gtttı. 

Enise Hanun kalbinin birden çarptıtıru i\issettı. Belki 
de fU anda Suzan kabu1 etmtyeceğlnl söylllyor, büyük 
anasından yardım istiyordu. Blr dakika sonra l\ladam 
Blan' odadan içeri &'lrdl. Enise Hanrm baş.ıru çevirerek 
anasının yilzllne baktr. Oözlerfttn. ba~lle sordu. 

- Kabul ediyor. 
Enise Hıırıımırı güzel. kırmızı - fakat bugün biraz so

luk - duda.kJarmda hafif bir tebessüm belirdi. Kcı.ına 

karşr kalbi birden hınçla. dolmuştu. DU1fl1an bir se&le: 
- PekJ diyeceğinde zaten şüphem yoktu, dedi. 
O zaman l\fadam Blan,..n gözlerine dü,ünceler doldu. 

KM"Şısındaki kadını kızına iyi bir kısmet bulmaktan se
vtnen bir anneye asla benzctememr,t1. 

xm 
Hemen o gün Enise Hanım Kopenhaga mektup yolladı. 

KocuHe birbirlerine her on be.' gUnde bir mektup yazdık
larma ve son mektubunu bir hatta evvel göııdermı, bulun· 
dutuna göre, zarf eline varıp üzerinde karısının yazısını 
görUr görmez AU ~luh.'iln Beyin ı.artı heyecanla açacağı
nı Eııtse Hanım dUşünmliş, ilk önce garip bir rikkat duy
muı, tu. Fakat sonra hıltihfafia başını salladı. c:Olsa olsa bu 
mektupla pMa ,ıstenecettnl zannederek ıleyecanlanaeak
tır!» Diye mrrıldanarak yazmakta devam ettı. Beylerbe
yindeki yalıdan Osman Beye nakledlldlğl sırada, (MlUet) 
bankası wnum mUdUrU Şahap Hayri Beyle 1'tadamının 

"'erdttl bir resepeyona 11tm.t,ıer ve orada Mısırlı Prenses
lerden Mlluyyen Hanımefendi l1mJnde ve fevkah\de zen
gin bir kadınla tanl'}ımfl&rdı. Arada derhal başlamı' bir 
samimiyet itte bu lzdh'BÇ talebine varmı' bulunuyordu. 
Preruıeo Müzeyyen elli be'Jllk, dul bir kadındı. On bet sene-

Bu suretle çok yakın bir müd
det sonra lüzumlu ıbütün tedbir
ler alınmış olacak ve halk da ka· 
ranlığa tamamile alışacaktır. 

Geceleri karanlıkta halkın zor
luklara uğramaması iç.in cadde
lerde ve nakil vasıtalarında bazı 
tadiller yapılmaktadır. Sağda.ki 
resim halkın gün battıktan sonra 

tramvay durak yerlerini seçobil-

meleri için direklerin biyandığı

nı. aoldaki re-sim yine ayni sebep· 

le evvelce yukarıda olan tram ... 

vay tabelelerinin aşağıya indiril-

,., di.iini göstermektedir. 

K©>zm©p©>Dö'tU<eır ------
Yazan: Nahid Sırrı 
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denberl btanbulda yaşıyor, ~arını şlmcll Te,vlklyede, 
hudut harici edilmiş bir sultandan &&Un aldığı aan.yda. 
baharları Büyllkadada Nizamdaki köıkUnde ve yaz ayla
rını bir eski Sadrazamm vereeestnden aldığı yalıda &eçl· 
riyor, sık sık da Avrupaya gtdlyordu. Cevat isminde tek 
bir oğlu vardı ve Su.zan yirmi be.' Ya.tında ve pek yakı
şıklı olan bu delikanlı için tstenmı,t1. Bu tek.ltf Suz.ana 
blldlrllmlt bulunuyonlu. Ve kız babası münasip ıördüiü 
takdirde kabul edeceğin! söylemi. ti. BlitUn bu izahatı taf· 
sUti.t ile ver<Hkten ve zen.-lnllk kısmı üzerinde uzun uzun 

durduktan sonra.. eğer kabul ederse niş.an meraeirnlnln 
derhal yaptlacatmı Enise Hannn bildirdi ve 9u satırları 

ua,·e etti: «Bu rıltanda bulunmak elztn itin acaba mUm
kUn değll midir! Babalı yanında olmadan nl,anlanmanın 
Sut.ant çok milt-eesslr edeceğini aöylemlye lüzum rörmU· 
yorum ,.e sizden bu müııMebetle, \'e hlç değtlse lkl Uç 
glln için tstanbuJa gelmek zahmetine katlanmanızı rica 
ediyorum. Ancak IJlmdl, kı~m bu ileri mevsiminde, Avru

paıım tA l}lmaltnden eenubuna kadar böyle bir seyahat kW
fetlne glremlyeceğlnlıl de b .. aba ko.tnııyor değ!llm. E
ğer tahminim doğru ise. yani ge1menlz mllm.kltn değil~, 
Suzana. bizzat bir mektup yazıp gclemeyt,lnlzl kııınız;a 

m kul cös~recek sebepler bulmak za.hmetlnrı ylrınent:ıl 

blllıassa rica. ederim. Za.Yallı Suzanın siz olmadan nl!}Sn
lanrrkerı kerıdlslnl çok bedbaht hlssedcce,tlnden ciddi ola
rak korkuyorum.'I> 

Bu sabrları dudaklarında çok acı bir tc~sUmJe yaı:
mı9tı. Bununla beraber, Alt Muhsin Beyin bu nJşan için 

• 

İpekli boyuı>bağı, güderi eldi· 

ven, kol düğmeıi ve d..,dak boya· 

sında ihtikar yapıldığını iddia 

ederek reami makamlara müra
caat edenler de olmuttur. Müra• 
caat edilen makamlar bunlara 

mllli korunma kanununun hangi 

maddelerdeki fazla fiyat iısteme· 

nin ihtikar sayılaıbileceğini anlat

mıtlardır. 

btanbula kalkıp gelmesi elbette ki, kendi 1'1ne ııymıyaca.
tı. Kıznu oğluna verdlfl karunla kansı araaındakl dost
luğun nev'Jnl ve hudutlarını derhal sezecek kadar Alt 

lluhsln Beyin zeki, kurnu. meşhur t.Ablrle cin gibi bir 
adam olduğu Enlıe Hanumn asla meçhulli değildi. 

Yollanan bu mektuba Kopenlıag'dan cevap .-eıın.ı lçlıı 

en az on (lin beklemek icap ediyordu. Nlşarun gayri res
mi olarak kararla.şmaamdan lt:llJ&re,n l'90Dllye baflıyan 

günler içinde Suzanın hayatına hiçbir defltll<lllı:, bir yenı-
111< girmedi. Şairane konu.,uıduğıı takdirde denilebileceği 
gibi genç kzz llfk kitabından tek .ayfa olrurreya ba,lama
mıttı. Oevatla gerçi bir iki kere karfd&fD119lar, fakat hiç 

yalm• brralolnıaınıflardr. ~ltlzeyyen Hanımefendi de, ha
reketlerini onun bareketlertrıe ıöre tanzlnı eden Enise 
Hanım da nlf&lllıları ancak kzz bal>aumn muvafakati l'el
dlkten ve nişan meraolınl yapıldıktan oonra ı.., n,. bı
rakmayı mUnıuılp ııörtlyorludı. 

Fakat tJmıllden bu iki ııeııı.ı baııbaşa brral<"•alar o .. k 
kitabından bir sayfa açdae&it hayll ,upbell:ydl de. Kirpik· 
•iz mavi gözleri her ~ ı;ok iyi g-örcn Madam Blıı.ıı': 

•- Bu delikanlıda Buza.na karşı en kUçtlk temayül yok. 
Eter sevene zavallı kız çok bedbaht olM:&k. Bazı halle
•lnden ise ,ımdlden oewnlye ı..,ta<Iıtı belll !» diye dtı,llııU· 
yor ve ne olsa biraz UzUIUyordu ••• 

Kopenhag mektubunun postaya tevdllndon altı gtın oon
ra bir sabahtı. Geceyi romatlz.ma ağrılarlle pek ralıatsıı; 

ıreçlrml• olan . tadam BllUI! odao•nda, apı mutadı veçhlle 
yarı açık , .• biraz yana efrllml9, uyeyordu. Suzan Ak&
retıer tarafında harap bir evde ıenelerdenberl dt%le.rl 

köttl.rüm ya.şıyan eski bir TUrk muharririnden, bir z,a. 

manlar romanları haylı ratbet görrnU, fte!lt Mtlkerrem 
Bey ı.mııı Y"'Jlı bir adamdan tU•kte derııl a.lnuya &'allba 
lklııcl defa olarak gltmlf bulonuyordu. Eıı!ae Hamın ı... 

(Arkası var) 

60 Sabıkalı 
Sarhoş 

Sabıkalı karmanyolactlardan .Artr 
Osman dün kendini bllmiyeeek def:. 
cede sarho~ bir ha.ide Fatihte sok• _ 
tan gelip geçenlere sarkmtılık ı;ı, 
parken yak&lanmışt.ır. 60 dan t 

11
• 

sabıkası olan Arap Osmanm gags!I • 
de sahte .. uıtiklti.l madalyası buıurı 
mu~tur. Yapılan tahkikat netıcell~ 
de Arap Osmanın bu madalyaY' '"". 
sün• takarak ve lstiklll harbin• it 
tırak ettiğin! oöyllyerek bazı kirrı:;. 
terden para ıızdırdığ"ı an18'ıJmll 

Piyasada: 
Terzilere makara veriliyor - ~ 

yasayı tanzim maksadile terzi te' _ 
znnatuıın terziler cemiyeti watı;;. 
dan tevzii için bir te~bbllı! Y~ 
maktadır. Bu cUmleden olmak ec# 
re evvelce mlktan azalan ve _ 
glinlerde memleketimize gelmif ~ 
lunan makaralardan terzilerin ,r 
fazla ihtiyacı olan 1000 yardatı!<l 1 
dan 1200 dUzinesl terziler cemıyetl~ı 
verilmiftir. Bunlar yakında. lhti~.,cttı 
olan terzilere ihtiyaçları nisbetırı 
tevzi olunacaktır. 

Dövizlere plrlın - Evvelce ouıııJı; 
riyet Merkez Bankası tarafmdıın Y 1 
nız l!lerbest döviz olan dolar uıe~ 
pirim veriliyordu. Fakat bu yuıd ~
çıkan bazz mUtkUU!.ttan dolayı ;. Ol 
karada Merkez Bankasında teşel<k lf 
etmiş olan üçler komitesinin verf!l, 
olduğu bir kararla bundan so~:ı$ 
dolara tahvil edilebilecek otan dö ıJ• 
tere de pirim verilmesi karar1ıı.ştıt 
m11tır . 
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SPOR [ Asıl Vasıflarını Titizce Gizliyen Bir Sima 

Tarihin En Büyük Aşk Romam ~~ 
razanı KlLLA KUB •. 

Güreş Sporunu 
Kurtarmak icin 

' 

Doktor Celal Muhtar 
Bizi Ziyarete Geldi 

Salime, Babir Şahın Kılıcını 
lVIihrünnisaya Layık Görüyor 

Bir takrm organizatörler tarafın
dan tertip edilen profesyonel güreş 
müsabakalarının htıdiseler doğurdu

gunu ve bu suretle halkın aidatı) -
makta olduğunu yine bu sUtunlarda 
yazmıştık. 

Okuyucula~n Mabat Sütununu Zahmetsizce Bulmaları 
Çaresini Düşünen Doktor lhtiraının Beratını Bize Verdi. 

-- 47 - .Dun beden terbiyesi genel direk- ra ugünkü sütunlarımızda Dr. 
Lr törlUğU gUreş federasyonu başkan- 18' Cel • 1 M ht b' . d 
rıa d ç d O b 1 c·h · Mih ·· • k 1 a u arın ır ıca mı nen ~ an ar eva. u ı angır, runnısayı uca· ığmdan bir mektup aldık. 

~nlı nıusiki ahenginin devamını ğında götürdü. Genç kadının atı Federasyon başkanlığ"ı da bu gibi bulacaksınız. İcadın mevzuu şu-
~~İ§ gibi sabah güneş doğun· arkadan takip ediyordu. 1 gllrcş organizasyonlarını, para ka -

1 
dur: .. . .. 

ş'y._ kadar oralardan ayrılmadı. Salime iki gencin birden kay· zanmak için ticaret kastlle hareket 
1 

• 9a~eteler her muhım .. havad~sı 
~~~kıaını perde perde tekrar etti. bolduğunu dı;yunca i§i sezmiş, 1 eden canbaz kumpanyalarına benze- bırınc~ . snyfalarınd~ goster~h.11: 
~ah da minareye çıktı. Dünya· yeni nişanlıları istikıbale çıkmı;ıtı. ~ tıyor. Ve halkın bu güreşleri danı - ~ ~e~ ~çın bun~n bıraz çeşnısını 
arın en derin aşkırıın zaferini bü- Son zamanlarda hep basit bir bi- , şıklı hareketler olarak görmelerini hırıncıd~w ver~ıkten sonra ~I~ ta· 
un aleme ilan ediyormu;ı gibi nici clbisesile dola§ıyordu. Fakat \'C sportif mahiyette kabul etmeme-I rafını dıgcr hır sayfaya geçırıyor• 
~tkı~ını bir daha tekrar etti. Ci- yirmi üç senedenberi sabırsızlıkla !erini kaydederek sanat ve ticaret lar. Oku!'ucu bundan wrahatsız. 

lliı.rlc Mihrünnisa tatlı rüyala· beklcdi_ği bu mesut gün için en serbest olduğundan bu gibi kazanç oluyor. Bı~ bu rahatsızlıgı azalt
dan uyandılar. Havuza sokul· parlak kıyafetini seçmiş, Akher temin eden faaliyetlere mani olmıya mak ve doı t sayfalı~. gaz.etede 

~lr, birbirlerinin sulardaki ak· Şahın karısına, Babir Şahın toru· mevzuat itibarile imkan olmadığ"ını yer k.a~anı~ tcnevvu tem~n e~· 
ıı; seyrettikten sonra her ikisi nuna yakışacak bir tarzda giyin· ı lldve ediyor. mck ıçı~. hır yol tuttuk. ilan. !ı· 
~~ mukaddes olan havuzun su· mişti, Beden terbiyesi kanunda da tasrih yatını yuksek t~.tuyoruz, az ılan 
~ ılc Yüzlerini, kollarını ayakları- Agraya vardıkları zaman Mih· . edildiği gibi TUrklyede spor işlerinin alıyoruz v: ~arım orta sayfalar• 
Yıkadılar. rünnisayı hususi dairesine aldı. nazımıdır. Nitekim an'a.nev1 sporu - açmasına ı~~ıy.~~ .. bırakmıyarak 

Ilı Hanende Çandar Deva mü.slü- Üzerindeki elbiseyi çıkardı. Genç muz olan yağlı ve serbest gUr~lerin mabatları dorauncu sayfaya ge· 
r "n değildi. Fakat Akber Şah kadına dedi ki: de mUrakabeslle mükelleftir. çiriyoruz. 
d iltbur şehrinden din farklarının - Bu resmi kıyafet sana la~ Binaenaleyh beden terbiyesi genel Geçen gün Dr. Celal Muhtaı 
bar hududunu kaldırmııtı. Din yıktır. Bundan sonra ıen giyecek· dircktörlUğUnUn organizatörler elin- matbaamıza geldi. Hoş be1ıten 

11 lnuhit için ebediliğin hudut• sin. Bu kılıç Bahir Şahın kılıcı· de ölUme mahk(lm bu sporu kurtar- sonra dedi ki: 
~uğiJe bir tcmaa vasıtasından dır. Bunu kime bırakacağım diye mak lçln tedbirler almasını bekle • - Karün rahatsızlığını azalt-
llllretti. üzülüyordum. Cihangirle bera· mek hakkımızdır. mak için dördüncü sayfaya geç· 

" b h b •ttı•w · bunu mek de kafi deg· il ... 
.. "Ün görmüs hanende, Kc .. mir er ar e gı gın zaman Macar Takımı .., ı_ • ... k k B H - Pek ala, ne yapalım? De· ~tıı;ısından sonra yanık bir sesle sen uşanaca sın. unu urre-
:ı an okurnıya koyuldu. Cihanair me vermeyi düşünüyordum. Fa- Gelmı·yor dik. 
~· ~. ·- k b.. ··k k rd · H e ·· - Alt tarafı başka bir sayfa· ~ ..... •vıihrünnisa namaza durdular at uyu 11 eşı usr v goz· 

Yazan: 
nıı. e. zaı 

•e y l den düştükten sonra eski saflığı BlrincikAnun ayı içinde beş maç da olan her havadisin sonuna ı 
~İrb'er ere kapanarak kendilerini bozuldu, ihtiraslara kapıldı. Kar· yapmak üzere tstanbula gelf:Ceğini ufak bir resim veya ıckil koyu· yazının anahtaıını diğer sayfada 
h. itlerine kavu§turan Allahla- · B · · k. yazdığımız Macarlstanm birinci sınıf nuz. Mabat sayfasındaki havadis uzaktan görür, zahmet çekmez. 
"'llil hamdettiler. deşini ezıyor. en ıstıyorum 1 

Ik Babir Şahın kılıcını ta;ııyan insa· profesyonel takımlarından Uypeşt de ayni resim ve ıekil ile başla- ı Teşekkür ettik. Sonradan ihti· 
\t i hasretli sevdalıya ilk vus· nın bileii kuvvetli, kalbi temiz va.ziyeti hazıra dolayısile bu seyahati sın. BöyLece kari, •alt tarafı ne· ra hakkı aramıyacağına dair de 
· Yeri olan çimenler üzerinde olsun. Bunların ikisi de sende yapamıyacağını diln İstanbul bölge- rede)> diye araftırmıya lüzum ı vaad aldık. Bugünden başlıyarak 

, ırıni iiç sene evvd Cihangir acı var. Kuvvetle en tatlı sevgiyi bir. sine blldlrmlştlr. kalmadan birinci sayfadaki her ı doktorun fikrini tatbik ediyoruz. 
cı d l · k d. · · P · l~ Ua ar et.mı~. en ısını en leştirmeyi biliyorsun. 

dl ına lavuşturmasını Allahtan Salimenin bu ~zlerini bütün 
k• ~rnişti. Namazdan sonra her harem halkı hem hayret, hem t Yeri öpüp hallerine bir daha ıaygı ile dinledi. Salime harem 

ettiler. dairesi üzerinde tam bir surette 
d Mihrünnisa, akşam. ay ışığın· hükmünü yürütüyordu. Her sözü, 
~ Cihangire gözleri kama;ıtıra· her hareketi bir kanun diye kabul 
k k kadar güzel görünmüştü. Fa· ediliyordu. 

RESiMLE .. 

ADOLF HiTLER'in 

Bizi ziyarete gelen adam, eski 1 
şen, canlı, herşcye alakalı Celal 
Muhtar ... Yalnız bir kederi var: 
Gözlerini kaybetmiş. Bunun İçin 
ya kitapları ?-asında katibile be· ı 
raber inziva içinde yaşıyor veya 
sokağa çıktığı zaman kendisine 
bir dostu arkadaşlık ediyor. Celal 
Muhtar gibi hayat ve ataka dolu 
bir adam için okumak ve hareket 
scrbe.-.tliğini kaybetmek çok acı 
birşey ..• Fakat kati.bi ile beraber i 
bütün gazeteleri okuyor. Kendi 
gözü gormemcsine rağmen ma· 
bat sayfasına g~çmenın rahatsız· 
lığını duymuş ve buna çare dü· 
şünmiiş ... 

Matbaadaki arkadaşların hep· 
ııi bu ziyaretten ve bu alakadan 
çok memnuniyet duydular. Hep· 
si namına ziyareti iade etmek va· 
zifesi bana verildi. Celal Muhta· 
rın, Hnydarpaşa.daki apartımanı· 
nın altıncı katındaki üç odalı evi. 
ne tırmandım. 

Bütün hayatını kesif ve sürekli 
alakalar içinde geçiren canlı 
"damlardan bahsederler. Eski 
cildiye profesörü, Kızılayın eski 
meclis azası, eski iaşe nazırı Ce· 
lal Muhtar hiç §Üphesiz bunlar· 
dan biridir. Ne yapmı;ıaa candan 
ya.pmıt. hayatta neye merak sar· 
dırmışsa hiçbir zaman yarıyolda 
durmamtftır. 

(De~·amı: ~a. 4, Sil. 4 Uı) •• 

lt RÜncşin ilk ışıkları bu güzel Cihangir, Mihrünnisayı babası 
bıı~li aydııtlatınca, sevdalı genç, Gıyas Beyden isteyip daha res
~ kadar sihirli bir güzelliğin an· men evlenmeden, genç kadın, 
tıı Peri kızlarına mahsus oldu· Salimenin sözleri üzerine Hindis· 

l\ıı. Yeniden karar verdi, tandaki Türk imparatorluğunun 

[Amerika Mecmualarından Biri, Dünyada Oynanan Dramda Canlı Rolleri Olan 
Bay Hitler'in Hayatını Resimlerle 

ScYgilisine dedi ki: baş hanım sultanı mcvkiine yük-
. - Agraya giderken ayni ata selmiş oldu. . . 
lı\ıncliyiz. Bundan sonra ayni Evlendikten sonra Cıhangır 
~ ıkla yem~k yiyO:~ğiz, .~yni l sevg~lisine ~~T ~abol unvanın~ 
1 

"'.ıı.Yı teneffüs edecegız. Gozle- ı verdı ve bu tun ulkede yepyenı 
'ıtııı :hep ayni ışığı beraberce bir hayat başladı. 
tıırecck. ( Arkaıı var) 

ŞEHİR TlYATRO SU TEMSİLi.ERİ 
İSTİKLAL CADDESİNDE TEPEBAŞINDA 

D R A ~ı K 1 S !U 1 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
.\t>A.,. S ~ TAKIMI ARA. INDA 

Yarınki Perşembe 

K O '' E D t K J S M 1 
Bugün 14 te Çocuk Oyunu 
Bu akşam Saat 20.30 da 

D A D 1 

matinelerden itibaren: 

SARAYI 
SİNEMASININ 

VAsi salonu bir KAHKAHA TUFA
NI ile çınlıyacaktır. ÇilnkU Kahka· 
ha Kralları LOREL • HARDY'nin 
en şen, en eğlenceli ve en !azla 

gUldürücU 

LOREL-HARDV 
liaydutlar Arasında 
l'QRKÇE SÖZLÜ KOMEDiLERi 

gösterilecektir. Siz de candan gUlmlyc hazırlanınız. 

~-~~---------..-~~~-------------~----
Caz. .. Sar ... Dans ... Neıfe ... Hayat... Gen~Hk ... 

YARIN 
4KŞAM LALE'de Topla-: 

nacak 
btıııY&run en mfıthur cazı, 'V'lkelerln en atetll f&l'kıları, ),ldıdarın en 

&ilzellerl ile revülerin ıultanı olan 

Ko ejliler Revüsü 
L 

Filmi ıUalendi. Çllgm, meııtolınak için yarını bekleylnJz. 
Numaralı blletler b~den aatdmaktadır. 

Tel: •S.W5 

.ı\merlkada eski Gangsterlerin mUthl~ maceraları • Mahpuıı
lann hayatı - Afk - Kavga • ve kinleri • İbret 

aımacak sahneler. 

Ttl'RKÇE sözLU 

DEMiR KAPI 
filminde herkeal heyecandan titretecektir. 

Teshil Etmiştir. Biz Bunları, Resimli Tefrika Olarak Neşre Başlıyoruz.] 

Hitlerin annesi Klera Pölzl 
bir köylü kızı idi. 1885 de ken· 
disinden 23 yq büyük olan 
Aloiz Hitler ile evlendi. 

Babası, Alois Sdaicklgnıber, 
Avusturya gümrük memuru 
idi. Bir miras yüzünden soy 
adını Hitlere çevirmiıtir. 

Braunav kasabasının ana 
caddesindeki bu binanın dört 
odadan ibaret ikinci katında 
20 Niaan 1889 da doğdu. 

Küçük Adolf Hitlerin ilk re
simlerinden biri. İki erkek ve 
iki kız kardeı~ ayrıca da iki 
üvey kan:leıi vardı. 

( OLMUŞ HiKAYELER ) BULMACA 

Kolonya İle Doğan Çocuk E- t 

' 
Kapım hızlı hızlı vuruluyordu. Uy

ku sersemUe yatafımdan aıçradrm. 
Acaba kim geldi? Hem bu saatte ne 
münasebet... Belki pek mllhlm bir 
,ey var olura .. Mutaassıp blr köyde 
yeni tayin edilmiş genç ve toy bir 
mualllmdim. Ben kapının sUrgUsUnU 
açmıya savaşırken dışarda birisinin 
te!Aşlı, ,te~lı dolaştığını duyuyor • 
dum. Kapıyı açtığım zaman, ıabahm 
alaca karanlığında karşrmda lhtl· 
yar bir kadın belirdi. Titrek bir ka
dın sesi; sabahın bu sük1Uı dolu sea
ılzliğinde Urkek, mUtereddlt fakat: 
niyazklr bir eda tıe konuş:mıya ~a 
dı: 

- Hoca elendi, kızım Uç gündür 
ıanc!lar içinde kıvranıp yatar .. ş.aş. 
kın, şe..şkln sordam: 

- Ne sancısı bu? Benden ne isti
yorsun nineciğim ? 

Avucu lçerislnde tuttufu bir şeyt 
uzatarak daha mahcup, daha çekin
gen bir ııeale cevap verdi: 

- Kızun Cemile doğuramıyor. Ka
ra tavuğun ödile hoca bir muska yas 
sın dediler! .. 

Gayri ihtlyaı1 (Ülmemek için du
daklarımı ısırdım. 

lan insanların derin hliznU ve rnclfl· 
11 içerisinde yaşlı gözlerlle benden 
son b1r şefaat dilenir gibi tekrar yal· 
varmıyıı. ve ağlamıya b~ladı. İçim
de ltadeııi milşkUI bir acı duydum. 
Yıllarca bir kara tavuk pahasına ho 
calann kcıkmuş nefeıılne bir iman 
sağlamlığr ile bağlanan bu yetmı.,

llk kadına akidesinin boş bir şey ol· 
duğunu böyle bir zamanda nasıl an· 
latablllrdim .. Ve lnanırmıydı ki ... 

O, hft.IA. yalvarıyordu: 

- Ne olur Hoca efendi Cemilem 

dim. Traş için kullandığım kolonya- '- ı-...+-+-_, 
dan bir parçayı bir ~eye koyarak 5 

kadına uzattrrn; ' 
- Bunu Cemllecljtino koklat, elle· 1 .._.._+-

rlnl, ayaklarını bu su ile uıtuştur. Al· f 
!ah yavrunu da torununu da sana ' 
bağışlar dedim. 

Ve ayni zamıında hemen glylne - ff 

rek yakında bulunan karakola gidip 
belediye ebesini telefonla köye müa
tacelen gönderilmesini alflkadarlar • 

Soldaa ~a ,.e Yukardan AtatıYa: 

dan rica ettim. 
Karakoldan mektebe hcnUz dön • olüyor. 

Gözlerimin önüne üç gündUr ihti- muştum ki; çocuklardan biri; 
- Mua!Um Bey ııizi dı~arda bir 

kadın bekliyor diye haber verdi. Ka· 
dını görUnce derhal tanıdım. Bu !!&· 

bah karanlığ"ında benden doğacak 

1 - Eskiden mUdataa için şehrin 
etra!ma inşa ederler • Sert taş. 2 -
Bora 3 - Bir suçtan öttırU insanın 
kwrunına bakmama - Nota • Nota -
Hayret edatı. ~ - Halatı te~kil eden 
iplik • Baştaki harfi D ile de~tir 
ibadet olsun • Spor mueabakası 5 -
Efrat - MUratllk 6 - Ekmek onunla 

llç içerisinde, kıvranan haykıran 

genç köy!U kadınının (Cemilecifin) 
soluk renksiz siması bir statti gibi 
dikildi.. Kanı çekilmiş çatlak dudak
larında tatlı bir tebesstim kanadı 
çırpındı. 

- Beni kurtar, beni kurtar der 
gibi o renksiz dudakların belki son 
defa açılıp kapandığmı görUr gibi 
oldum. Çaresizlik içerisinde kıvra
nıyordum. Ne yapabilirdim? Şu da
kikada neye müktedir olabilirdim? 
Kasabadan belediye ebesinin getir
tilmesi en az altı saate bağlı l>lr me
sele idi. İhtiyar anneye bir kere da
ha baktım ben emindim ki; Uç mA· 
nasız kelime yazıp 

yavrusuna kurtuluş niyaz eden bed
baht ninecik idi. Yttreğtm ağzıma 

geldi zannettim ve heyecanla aor • 
dum: 

- Hayrola nineciğim! 
- Hayır evlfldım. Hayır. İlı\cuı 

bire bir geldi! Bir erkek torunum 
var .. Ve elinde tuttuğU bir sepeti ya
Va.9Ça bana uzatarak: 

- Sana IAyik değil hoca efendi 
emme. BiZ fakir insanlarız kusura 
kalma. Bana tavuk gibi, yağ gibi, 

yapılır - Hayret edatı 7 - Boysı.ız • 
Cevval 8 - Birdenbire - Mutfakta 
öteberi konur • lyl 9 - Tersi ka • 
mer • Soru edatı - Bir harf uzatılır· 
sa hayret üa<kı eder. 10 - Yayla 
adamı 11 - İskambilde bir rengin 
adı • Erkek dadı. 
Dt. Kt)' BULMAOAMJZIN RALLi 

Soldu Bqa: 2 - Nar • Yatak 3-
Ur • Doğan ' - Ray - Kadm 5 -
Muz • Lata 6 - Y - Kozan • Z 7 -
E - Arar - Ha 8 - Merak - En 9 -
E - İkimiz ıo - Kl • lradc. 

Radyomuzun 
Sakat Tarafı 

Yazan: OÇ YILDIZ 
IF!!!!!! cçen gün mizah gazetele
~ rimizde,n birinde hoş bir 
fıkra gözüme ilisti: Bursa kap-
lıcalarında romatizmasını teda· 
vi ile uğrCl§tığı sıra.da evinden 
hastası, olduğuna dair telgraf 
alan ıbir aile babası derhal yola 
çıkıyor. Bin türlü heyecan ve 
endişe içinde evine girerken 
yukarda bir vaveyla lc.optuğu· 
nu i,itiyor ve coyvah hasta git
ti> diye kapının ~nma yığılı· 
veriyor. Neden sonra kendisine 
anlanyorlar ki hasta öbnemİ§· 
tir, bilakis iyileşeıek radyo din· 
lemek ietemi.ştir; bu meş'um 
cenaze evi va?Cylası Ankara 
radyosunda temsil edilmekte 
~olan piyesin bir saiınesidir. 

Tiyatro piyesinde yerine gö· 
re düğün de olur. cenaze de. 
Fakat çoluk çocuğunuz veyahut 
bir iki ahbabınızla sofranıza 
oturup AUah ne verdiyse gönül 
ferahile yiyeceğiniz saatte An· 
kara radyosunun düğmesini çe· 
viriniz. Fıkradaki gibi bir cena· 
ze evi vavcylasile tüyleriniz ür· 
permezae mutlaka bir kadın ıe· 
sinin bkana tık.ana ağlayıp inle· 
diğini duyup meraklanacak ve 
radyonuzu açtığın12a açacağını· 
za pİ!Pllan olacaksınız. 

Üç l>eş yıl evvel de yİnc f>ir 
hikaye uydurulmuştu. Cuya bir 
Avrupalı cNe zaman Türkiye 
radyosunu açsam karııma ağlı· 
yan bir kachp veya erkek çıkı· 
yor> demiş. Bununla tabii bi
zim alaturka musiki kastedili
y.ordu. Fakat ne yapalım ki hü· 
zün ve göz yaşı onun mayasm· 
dadır. Sonra bu ağlayış alatur
ka musikinin kendi ananesi ve 
kaidderi içinde ıg:üzel ahenkli 
bir ağlayışt.ır. 

P'ıyesteki göz yaşına gelince 
onun aeıl kusuru ibizde henüz 
teessüs etmemiş pr.imitif ve ace· 
mi bir sanatın sesi olmasında
dır. Fena tiyatronun en bariz 
vasfı teatrcal olması yani halis 
sanat elemanlarüe ~pamaclığı
nı güriiltülü bir diksiyon ve en• 
tonasyonla, mübalağalı jest ve 
mimiklerle yapmıya çalışması· 
dır. 

Dikkat ediniz fena piyes dai· 
ma gürültülü, galiz ve çok oya· 
lı boyalı bir edebiyatla sinirleri 
tr,hrişe çalışan piyes, fena ak
tcir kuduz veya sar'aya tutul
mu§ gibi ağzı köpürerek, göz· 
!eri fırlıyarak, kolları bacakları 
tcşennüç ederek bağıran ve sal· 
ye sümük ağLyan aktördür. 
Radyomuzun alafranga ve ala
turka kısımları iyidir; hiç.bir za· 
man daha iyi olması kabil de· 
ğildir demiyeceğiz. Fakat her 
halde yar ve ağyara karsı yüzü. 
müzü ağartan oldukça usta el
lerdedir. Fakat temsil tarafı çokı 
aksaktır. 

Piyesler fenadır. Bir yerde 
sıkışbrıldığımız vakit hatır için 
nihayet iki sayfasını zor sıkı 

dinliyeceğimiz kadar iptidai ve 
sanatsız piyesler. 

Aktörler fenadır. Kendileri· 
ni en ziyade vızıl vızıl ağladık· 
ları zaman kuvvetli hisseden ka· 
dınları ve kuru hindi "kursağı 
gibi şişirdikleri seslerle eski za. 
man adamlarını taklit ve tehzil 
ettiklerini zanneden genç erkek· 
lerile İptidai ve acemi. 

Zaman ile piyesler de, artist
ler de daha iyi bir hale gelemez· 
ler mi} Mümkün. Fakat bunun 
ıçın talim ve tecrübe tahtası 
!herhalde bu kadar bin kulağa 
karşı muayyen vazifeleri olan 
devlet radyosu mikrofonu de· 

OLfrM 
Samsun Tilccarlanndan BAY HAK· 
Ki KEFt:Lt, tutulduğu hastalıktan 

kurtulnmıyarak vefat etmiştir. Cc· 
nazesi bugUn Nişantaşındn GUnc:, 
apartımanından saat 13,30 da kal
dırılarak ~yazıt camllndc namaz.ı 

kılındıktan sonra Edlrnekapıda şc. 
hitıiğe d<.'fnedllecektlr. 
Merhumıı rahmet diler, kcdcrdlde 

ailesine tAzlyctbnlzl blldirlrlz. 

Abone Ocretl 
larlciye dahilinde: 

Senel1k 1 aylık 3 aylık A)'bk 

HOO WO 400 150 kuruş 
BAŞ ROLDE: 

CHARLES BOYER 

- A nineciğtm ben muska yazma· 
IUU ne bilirim? Ben sizin çocukları· 
nızı okutmıya gelmif bir muallimim 
hem bu iş öyle muska ile falan ol
maz. Karakola haber verelim de ka· 
sabadan ebe gelsin dedim. 

Yukarıclaıı A,afıya: 2 - Nur - Ye 
mck 3 - Aram • E - t 4 - R - Yu· 
kan 5 - D • Zoraki 6 - Yok • Za 
kir 7 - A~alar • Na 8 - Tadan • 
İd 9 - Anıt • Meze 10 - K - Nazan. - Al istediğin muskayı desem; yumurta gibi köylünün nadide servet 

kadıncağız Cemilesi kurtulmuş ka- leıinden bir sepet bezeyip getirmlşt.1. ============== Hariç memleketler: 

iPEK'te Yarı hiddeUe söylenen bu sözler 
karpmd& aa.v&llı kadın; ümidi kln

J{),. 

dar sevinecekti. Aklıma tuhaf bir fi· - Gözlln aydın nineciğim dedim 
kir geldi; evet, hiç olmusa bir te - ve bir miktar para vererek: 
selli bir Umlt diyordum. Ve hemen; - Bunlar da benim Muııtafacığm& 
dur ben sana bir Blç vereceğim de- hediJ'Clll olfntn diye parayı k 

ellerine uzattmı. Şaşkın, ınOtehaJ • 
yir kendi kendime e8ylendim .. 

- Kolonya ile de çocuk doğar mı 1 
Kıı.h:nut AttM A~t 

ı aylık 3 aylık Ayblt 

2700 1'10 800 Kr. Yoktur 
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Romanya ile Ticaret Muab&
demiz Tatbike Geçti 

Bulgarlar 
Üçler' Pakhna 
Girmiyormuş 

Girecek Mallardan 1 stanbul Gümrüğü 50, ıı..şı 1 1ııcıruıe .. 
. 1 8afvekil B. Filof ve Hariciye 

I z m i r GÜ m r Ü ğ Ü Nazırı B. Popof tarafnod11n kabul 
edilecektir. Kral tarafından da 

Yüzde 20 Kontenjan His·esi Alacak kab..ı oıunacait sanılmaktadır. 
.. . • r• .. . .•.. 1 B. Dragonofun bu ziyareti bu· 

Anl<ara, 26 (Telefonla) - gumrugu -c 50, lzmır gumrugu rada heyecanlı aliıkalar uyandır· 
Romanya le akte<likn ve Büyük ~c 20 hısse alacaktır. Diğer güm- mıoıtır. 
Millet Medisıııce t-Iik edil.:n rükler de merkezde . alıkonan Bulgar devlet adamları şım
yeni ticaret anlaıması dqlay.,ile '·< 30 htsselerden rstıfade ede- dikı halde Berline gitmiyecek
yurdumuza petrol ve miiftaldarı ceklerdır. .. .. , !erinden elçi B. Dragonofun, 
olarak 1 1 milyon liralık iltıalat Tıcaret muahedesı hukun erı- Bulgaristanın iiçler paktına il
yapılac.ak.tır. A;yrıca 7SO bin li· ne gôre, ithal edeceğımız dığer tihakı protokolünü, Sofyada ım 
ralık Selluloo: alacağız. Diller ta- maddeler şunlardır: za edilmek üzere getirmekte 
raftan fevkal~ ahvalde kulla- Kibrıt yapmıya mahsus ağaç. olduğu sayiaları çıkmıştır. Bu
nılmak üzere 1 milyon lirahk kô.- ınşi>ilt kereotesı, ağaç yünü, cam nunla beraber btı şayialar res
ğıtla yemiş ve şeker sandığı ima· ve camcılık mamulitı, kımycvi nıi ınahfefler tarafından tekzip 
!inde l<ullanılan tahtalardan da maddeler ve ilaçlar. edilmekte ve bu meselenin şim 
1 mılyon elli bin Jir""lı: stok ya-, Bu muahedename 1 · 1 O - 940 dilik bahis mevzuu olmathğı 
pılacaktır. Bu ma~lar memlekete tarrhınden başlıyarak bir sene söylenmektedir. 
kontenjanlar hududu iç.inde g.i- müddetle muteberdir. Daha faz- Bulgar sefirinin kati tekzibi 
recektir. la uzatılıp uzatılmıyacağı 1941 Beigrat, 26 IA.A.) - D. N B A-

Girecdc mallar.dan btanıbul ağustosu içinde kararlaşacaktır. I jansının husu.si muhabiri bildiriyor: 
Bulgarislanın Berlin elçisi Bel • 

J grattan geçerken Politika gazetesi· 
. ntn bir muhabirine beyanatta buluna 
rak dC'm iştir ki: italaya Felaket 

Karşısında 
BSfı l incide* • 

İtalyanlar Elbasa,u 
Boşaltıyo rlar 

Allı aydanberl memleketime dön· 
mediğım için Sofyaya gidiyorum. 
Bu vesile ile hususi işlerimle de meş· 

Başı 1 lacide* = gul olacağım Bulgaristanın Uç ta · 

Hiller Balkan iıpl:Hinden meAlllun 
değildir. Yun&n zafet:i, Romanyanın 

boyun eıPn ... ııe ı-at ieı/kil ~ 
ve heııöz sellbe&t buhma.n memleiret-

lu bulmaktadırlar. ranı pakta iltihakını imza etmediğim 
Dün gece Atinaya gelen ba- gibi Sotyaya Hariciye Nezaretini de

berlere göre, itaiyanlar Görice- ruhte etmek için gitmekte olduğum 
nin ga.-bln.deki dağlardan yeni hakkındaki haberler de doğru değil
bır hat teşkil etmıye çalışmakta· dlr 

lere mufıfıaı antet ~ ~Lyor. chırlar. 1 Times gazetesiMn Sefya muhabiri 

Hitler.it'l k-ış ı.ıeuiıııônde Bal- Yuaa .. l>lar Ergiri ıstikametın-. yazıyor: . . 
kan·larda bW harp cephesi k-- ,_,_. ·ı .. C-'-k" c_l. • Burada ötedenberı hAkım olan ka-

k 
· · ·· ·t _..... ı..-..... aettı mevzı erını tiftl .-ıl ve taa:Vl· 

mak fi rırıı mosa• 9Ur ....... e ....., • etmekte<!" I naate göre Bulgaristan, Uç taraflı 
ş ı lıyacağmı zannetmek İÇÔfl Of'· yeAt. _ ~ ku er.,_ • .. h"tle pakta iltihak etmlyecektır. Zira böy 

d --~- -"1ıU ln8'CI& 1 CttMCerı rnUja l r ta il _,.,p r"" r • . etin t y I I ıe bir tedbirin Bulgarl•tanın dahili 
Bulganstan ve.ya Yugoslavya yo- ~!_~ry LJ ~&men .. 1 ~~nkı~8.ır.ın ve harici vaziyetini tehlikeve knyaca 

1 1 ""' -t•..ı.-·ııaı halinde tesadüf tcın!ne omugunu soyıernb tcaır- . ~ . uya ut.r "~ e k ğı kabul ve teslim edılmektedır 
edılecek coğrafi mıı,ıd!Mlt bilytlktl!r. r. İmha edilen fırkalar Kral Boriole mühim göriifme 

Tilrkler 'l"ıili ~~-yat ted Sofya, 26 (A.A.) - B. B C Kral 
birleri ~r "" ~ati menfaatle- Atma, 26 (A.A. - B.B.C) Bori• dün Moskovadaki Amerikan 
rlne 11.JLHılacak bil' 1;ebclkle tr.arı;ıı mü- Reuterie muhaıbirfne göre, ş.imdi-

.,.__.. -ı sefiri B. Steinhardt'ı kabul etmi~tir. 
..... ..ı.a --~..........._rlı>I Bulgar ye k.ı.clar 4 ltal)'an fırkası Yunaı>-____ e->""' .. -~--- Bazı rivayetlere göre Kral Bori.s B. 
biikameMoıe -~- --.lardlr. hlar tımıfından bozguna uğratı-

-.~ Sleinhard:t'a · Bulgaristanın sulhper -
HIUerilı bıweket oaot-nin bk- kere hp tamamen irn'ha edilmiştir. 

1 ver oldug-unu söylem~tir. 
dalla ~ zanıl'etıl ııasıı ol- taı,.anlar mukavemete _ ..ı..._ Sofya, 26 (A.A.) B. B. C. 
m1111t M JWkaıllıa.rı Wtııdlt ve riltler- uğrqayunar Kral Boris dün Sovyet Hariciye k.o· 
le n.rnetnıekten ibaret olan Alman Londra, 26 (A.A.) - Reuter: miserlt#i umumi k!l.tibi B SoboJev'i 
olya1teii ---~ .. e arian gıhıeılbklerle Londra salMliyettar askeri 6'"""'..,,. kabul etmiştir 
ka~"~--.ltr. mahfillerinden bildirildiğine gö- I 1 · · ,,._,.. • ...., ngı.'ltenmin Bu ganslana 

İngilterenin bu ~- !irtifa.de re. şimal bôlgeoinde bugün Yu- taahhüdü 
etmesi JıiıılYmdR", nan kuvvetleri Voskopccnin 15 Londra, 26 (A.A.l İngiltere Ha-
~yıı ......... -~n -~·-i nıuı.arrirl kilometre ga;binde ilerlemış· ler- d H ı·t k B ı 
U"C" ... ,.,..&._..- ~ riciye Nazırı Lor a ı a s u ga-

dlyor ki: dlouıden bir o.ye•~ lW- dir. Yunanlılar Pogradet'i de ristan hakkında şu beyanatta bulun 
yan or- Yug<>111twyamn caıi>iede zıoptoaıHtlerdir. Şiırnaklen Pog- muştur: «Eğer Bulgaristan lngllte· 
dururken, Aft8ılliarın da Mıaeari8 - radet"e dog .. ru •leTliyen kalyan k ı ı renin düşmanlarına a ı mazsa. on-
tan yol~-ta ge1:nı.,.1 Mlimkün (ÖrW- kolları..,. lngiliz hava kuvvetleri lara yanlım etmeue, mUttefikleriml
nürken, YwıgoMavyantn diktatörlerin taraflPıd.an hücum edilmiş ve ze hUoum etmezse biz de, imza ~ahi
ka"1!'iına dikilmesi güç olscaktı. düşman kolları dağıtılm1ştır. bi olarak imza edooeğlmiz herhangi 
Türİıler tarafından YBfUlan ihtarla.ra Sahil mıntakası.ııda Yunan kı- bir sulhtin tanziminde Buldgarista -
ratmen Balpıi•tamn vaz>J"'tl ·, ·p- taatı Filit"ı goçm~crdir. Bu kıt- nın tamamiyet ve istıklfiline tam 
ht>ll görünüyordu. ı alardan bazJıl:arının Korfu cİ'va- hürmet edihnestnt temin için elden 

Şimdi vaziyet çok değ)Şmiştir. Mu rıne ihraç edilerek kalyan cena· geleni yapmak niyetindeyiz.:. 
kavemet ve müeadele imk.8.nı artmış- hının a?ka&ına a-khkları ve bur.a-
ur. SelAn?kle irtibatın kesilmesi ve- daki ltelyan kuvvetlerinin irtiba· 
ya arkadan vurulması ihtimali zait- tını keenuş <>lma,\&rı muhtemel
lamıftır. Yuna.nJılarla tngilizleri:n dir. 
İtalyanlara karşı muvaf.fakıyetıeri Anlaşıldığına göre, şimdi İtat .. 
ve Türklerin ih.tarlal'ı Bulgaristan yanlar kendi membalarile ve ltaf
Uzerine tesir yapmu:ıtır. MUtte!ik yadan göndereıbi.kliği kadar ge .. 
tta.ıyanın imdadına kOf!D&"k arzusu, len takviyelerle vaziyeti düzelt .. 
Almanyaya Yugoslav a.rasıisi.nden miy-e uğraşmaktachriar, harekat 
zorla geçmek karanrı verd<rebilecek başbclığınıla.Albtti İtalyanle.nn 
bir amil mımr • SlrMe:ti bıtkımıllMn Aıooe.,,...tJuıia iki fırea na.lı:letn>Ş 
hayır ... Yugoslavya mııka"9Rlet .,. olmaları ôhtirnal dal.ilindedir. 
derse Almanya. bu memleketin bita-ı Draç bombalandı 
raflığından eWiıi ~'i ıı.. elden Atına, 26 (.A..A.) - İngiliz bava 

Bir Kuyruklu Yıldız 
Arza Yaklaş ı yor 

Dr. Celal Muhtar 
Bizi Ziyarete Geldi 

(Ba,,r: S ilncij, sayfada>eeı ,yüzlerce misline satarak milyon-
0 gün Cdil Muhtarla saatler- !ara boğulmak işten bile değildi. 

ce konuşt1>m. Ndıicede hayretle Halbuki Dr. Celal Muhtar: <Ben 
gö<d-üm ki Celal Muhtar, şakacı harp zamanında kendi hesahnna 
bir adam mukeoi akında kendi- blir tek para kazanmıyacağım. 
nı yalnız ilet.atçı ve parayı sever Bütün iş kabHiyetimi KızıJayı ka· 
bir adam diye tan..tm.anın yolunu zandırmıya ıhaaredeceğim> diye 
bulmuş, beynelmilel şöhret sahi- bir a.hd altına gimıiş ve en cazip 
bi bir ilim adamı. fedakir bir fırsatlara rağmen bu ahdini sonu· 
yurt adamı aıfatilc aetl hiiıviyehni na kadar tutmu§tur. Onun tavai· 
titizce herkesten gizlcmi.f... ye ve ısrarı üzerine Kızılay har· 

Sene~erce evvel, Türklerin bin başlangıcında ve en ucuz za· 
ilimle münasebetlerinden bahset- manda bütün mevcudile erzak ' 
mek kımsenin hatnına gelmediği ve malzeme almış, kıymeti yüz- \ 
za.manlarda. Dr. Celil Muhtar. lerce misli artan bu erzak ve 
cilt hekimliği sahasında yaptığı malzeme sayesinde binlerce canı 
orijinal araştırmalar ve vardığı kurtarmak, binlerce yarayı sar
neticelerle dünyanın her tarafın- mak mümkün olmuştur. 
da hürmete layık bir Türle alimi Bu kareket tarzında öyle bir 
s•fatile kendine ve memlekete bir fedakarlık ve kahramanlık ruhu 
mevki yaprnıftır. Cilt ı...stalıkla- gizlidir k·i bunu iyice duymamız 
rına dair çinceye. japoncaya ka· ve yeni nesle duyurmamız {i.zım· 
dar her lisanda çıkmış eserlerde dır. Çünkü hepimiz memleket 
Dr. Celil Muhtarın tetkik ve tec- için canımızı vermeyi biliyoruz. 
rübeler-inden uzun uzadıya bahse_ fakat menfaatimizden fedakarlık 
dilmelctedir. Demek ki orijinal itiyatlarını kaybettik. Eski nesil
tetkiklerde bulunmuş bir Türk !erin sayısız vakıflar şeklinde ifa· 
alimi sıfatile ismi, bir daha silin- de ettikleri umum için fedakar
memek üzere kli..sik tıp kitapları· lık ve hizmet ruhu bize ideta ya· 
na hakkolmuştur. hancı bir hale gelmittir. 

Çok garietir ki beynelmilel <Durup dururken, Dr. Celal 
şöhret sahihi Türk alimleri par· Muhtarın ne diye avukatlığını 
makla sayılacak kadar az olduğu yapryorsun>> d·iyecekt!tİniz. Me· 
halde hiç.bırimiz Celal Muhtarı •ele .bir şahıstan baMetmek, onun 
bu sıfatla tanımayız. gönlünü hoş etmek veya ona şah· 

. . 1 si bir dostluk eseri göstermek de· 
. Sonra ıktısat~ılık meseleoı·.:· ~ildir. Benim dikkatimi celbeden 

Bır aralık: «Celal Muhtar Pastor ve Celal Muhtarı ziyaretimden 
enstitüs~ne t.eb:.rrüde bulunuyor- sonra bana şu satırları yazdıran 
~UŞ't dıye hır. soz çıktı. Ada~c~- nokta şudur: İnsanların çoğunu 
gızı az kaldı lın5 ede:ekle_rdı. B~r 1

1 

deşerseniz zahiri bir iyilik maske
defa rıvayet dogru degılmış. Dog.. si altında nice kötülükler bulursu· 
ru bile olea bir adamın kendisini nuz. Halbuki Celal Muhtar ken
yetiştiren bir ilim müessesesine dini en kusurlu ve zayıf tarafın· 
ve_ umumiyetle ilmi~ .~er~kki-sine dan tanıtmıya Adeta bile bile uğ· 
~l~ka ?.uyması ve but~1n ~nsanlık raşmış bir adamdır. cYalnız pa· 
ıçın muşter.ek olan ~sıl hır mak: I rasını düşünen, hasis bjr insan> 
sada paraaıle de hızmet etmesı ma!-kesini kopardığınız zaman ar· 
neden.suç olsun? . kasın-dan beynelmilel ~öhret sa-

Celal Muht~r1n parayı sC'Vmesı ~ hibi bir adam, zeki.sını hayır iş· 
başlı. ba!ına bir m~ele... . . . 1 lerine vakfeden ve kendinin ko-

Hıç. şüphe yok kı pa.'a. bırıktır- ]ayca kazanabileceği milyonları 
mek bu maksatla nefsını normal bir hayır cemiyetine kazandıran 
zevklerden mahrum etmek, Celal bir asil ruhlu insan buluyoruz. I 
Muhtar için bir hastalık halinde- D C ı · 1 M ht d rılıyor-
d . B h k" · d.. .. r. e.a u ar an ay 

ır. u usu.sta ı garıp u.şunce 

ve hareketleri yazılsa eğlenceli ken dedim ki: 
bir kitap olur. - Celal Muhtar Bey, uğradı-

F akat on para, yirmi para bi- ğınız fe!ikete rağmen neşenizi, 
riktlrmek için nefsini mahrumi- uzvi kuvvetinizi ne iyi muhafaza 
yellere maruz bırakan bu adam, 'ı ~tmişsiniz. 
milyon kazanmak sırası gelince Meğer yaralı bir noktaya bas
en küçük bir tereddüt gösterme- J mıŞ&m. Artık göremiyen gözler
miş, zahmetsizce kazanabileceği den birdenbire yaş,lar boşandı. 
mllyonları Kızılaya vakfetmiştir. Celal Muhtar omuzuma kapana~ 

Geçen harbin iptidasında Ce- rak bir çocuk gibi hıçkırıklarla 
lal Muhtar harbin senelerce süre- ağladı. Pek çokları tarafından 
ceğini kestiren mahdut adamlar- a.nlaşılmı.yan. anlıyanlar tarafın .. ! 
dan biriydi. Kendi.sinde Kayseri- dan da unutulan olf!Un ve kıy
lilere mahsus keskin iş zek8.sı ve metli memleket adamının bu sa• 
bol para vardı. Bununla eşya it- de teessürünü hiç unutamıyaca· 
hal ederek ve bir, iki ~ne sonra ğını. 

İtaly a nın 
İmdadına 

Gidecekler mi? 

Çöp lok-1 - üsklklar çöp iske
lesinin tamir ve tahkim edtlmesine 
karar verilm~ ve m,aat münakasa
ya konulmuştur. Yakında tamirata 
başlanacaktır. 

kaçıracaktır. &mdan beşi<& Avrupa- kuvvetlermin tebliğ;: İngiliz bombar 
nın en iyt a.&kerieriııtden birine kı - drnte.n ta.yyareleri, Dracı bom.bardı· 
şın harp açmak, hele motörKi kofta· man etmt~erdir. 10,000 tonluk bir 
Jar için cazip bır şey değildir. gemiye iki böytik bomba isabet et-

86.'ı ı incide* * 
kctfetmitfir. Planeti eri kctfeden 
ilmi yardımcı Gleisberg' dir. Bi
rin<:i pl.iı.net, iki defa rasat edü
miş v~ buna H. D /940 n>u'Vakkat 
nume."'61 verilmi§tir. lkirci pla
net bir defa rasat edilmit ve ona 
da 940/KB. .,......ar-ı verihnit- (~ 1 lnekl&) • 

tir.iotanl>ul , .... !hanesinin evvelce pm Atina radyoeu alTQanca neıı-
riyatın.da ae-.,ııili Alman dinley}

ke§fcttiği ve (Ankua) iamm< cilerine> hitap edôyor. Dıdıa ga· 

KABIZLIK 
AZiMSiZLiK 

Yunan zaferleri, Yugoelav -- miııtir· Daha küç41k bir g-ye de 
linin mulıafazası için )lefti i7nktftler i8aıbet vAolri ollllUfl ve genıt Meıı ıı!-

ve.diği ~le ikinci deia raat- ribi son günkıı<lc Berlinden Ati-
lanaanan>19hr. Bu pla.ıet de ..,__ J l-'L 
maktadır. n'.'ya gek~ ~r ~-n ı ta eoe-açmı~ır.> RJ.rştır. 

"--'-~- ,.., __ • ..ı.. ·1c .. .. nm anlathğına goıoe, Alman ar-

Askeri Vaziyet 
(BaŞI 1 IDCkle) * 

lıdır. Bu datlar anıBIJl(lan hpe
delene giden Viy08& ııe)triılln geç
tiği oo beo! kllomeke uıowıhlğun
dakl bope itle müdafaaya çok el
verişlidir. Eplrden çekilen İtalyan 
kuvvetıerloln Göıice<le olduiu kA
dar hırpalanntaaru olduklarmd&o 
~•kUmekte pek ıstıcaı g-.Oe· 
dikleri zannolunur. Heeüz Kallbar 
ki mevzilerinin •~utuna dair bir 
haber ıı.. gelmiş deıtJdir. Ayaııa· 

randa.ya Korfodan .eker ~ard
mak snretlle garpten ve K.ıtba

klden Veldlıısld yolu bc>yunca y.,_ 
pılaeak ka..,ılıklı bir tazyik ile 
Ergirlnin dtışilrülmeol teohll edilmi' olacalıtır. ttaıyanlarm Korf<>
yu bombardıman etmeler! burada 
hazırlanan bazı ku\.'\·etıertn Aya
sarandaya karfjı yapacakları veya 
yapmakta bulundukları çıkarma 

hattketlerlle alil.kadar olsa re -
rektir. Bu dağlık mıntakada ba
"·a kuVlietlerl cephede "'e cephe' 
gerbtlnde do,trudan doğrvya ba

rekA.t tıı.erlno mOesslr lıedeOeri 

bombalamak Auretlle kara orduJa
rıru çok kıymeW yardımlarla te
mayUz etmekt.edlrler. Ayrıca 

Draç ,..e Avlonya çıkarma Uman· 
larmda bulunan \·a.purlarm bom

b&Janması karada kanlı muhare
beler pahüına elde edUebilecek 
ınavaffalnyetıerl vapurların irin~ 
te iken dll11man kuv\·etJe.rlnJ im
lla etmekle tahakkuk ettirmek 
yalnız ha.va kuV\·etJezine mabeus 
tıtr lı&bWyet olaral< tezahür ede<. 

Cenubi Arnavutlukta, Erglri yolun 
da, Avlonyada ve Tepedelen nımta.
kaemda., mtllıim aekerl depolarla btı 
y4lk motörize nakliye kolları muvaf
fakıyetle bombard1man edlt111if/tir. 

Amerikada Harp 
lstiyenler Var 

r"°""'°" '-'1«,.-..erıg ı got"U- k- , _,;:_ af . " · 
b . __ . ..ı.- · · · k -•li aoa.,~ ı tar ır>aar >ııtasyona 

§el' ,.. ......-rrırımtze J)'m= . ·1m· d H 
profeoör kuyruklu yıldu:a dair 1 ~•e_tım .ı:...~ vbağe ~mla"' a _ ~Y~~1'._n ~ 
~'-'-'- . . ,_,,_ ;.., . - > ...,,.e nrı< ..,.,.,~vn n.,.. 
avwerBuını u.kun ~kl -.·",.~ "" maıy'İıfler yaıpılmı~ır. 

- uyru u yMatzl ""u ey· 
J.ildenberi rasat edi)'Orwn. On ~lmaıvya geçen M'1ple Sel&
defa ayni İ91:İkamette bu yıldızla nik cepheaini söktürernemifti. 
loa.ı:J<\attım. Hareketini laıc;p et- BaoLkanlarda şimdi hir Alman 
tim. Bıir - devam eden bir ope· cephesi ku.rmanın ve AJ:nanlar 
ra&yonla fot~raiını almtya mu- içif! bir malzeme k""."agı ol'.'n 
~ oldum. Bu keyrultlu y,f... Belkanlao:ı harp .hneetne çevır
d>Z yeni keşfed>lmi§ bir y>idııı: meı>in Almanların esao ı>ianlan-

Nevyorlt, 26 (A.A.) - He- ~-"-=ki· A cak k • na uıogun okluğuna ilrtömal ver-
rald Tribun gazetesi diyor ki: !:'ak"·.,.,.:. .m:;:r::::::;:; u;: mele güç.tür Bu böyle değiloe Al-

<Am.,,,ikada bulunan dü,man ° r t Be tı k :.ı.u. kl \ ma1>yanın, İtalya~ lı..tırı için 
siyasi mümesillerinin teşkil ettiği J ~~",., zı_u uyr .. ül" •• Y' f~~-~~ eae.s -'anlanrıd&n a,...lm.sı da 
._Lı'1. • •• tinci _L • l ,......,., ''" y=ızı gor ur, - I"' 
ı.eı>HAentR """ e cnemmıyet e k • ~ B.ı itibari beldenemez. 
clunnahyız. B"'rtaraflıltta ısrar et· ! uyrugu z. • a z - _ -~ . . · :.....,._ 
·•· · b d ·· ı b" .... d" bu ~uklu yıldızın lwyrugunu ateft >'"""'"" ıÇlf\ 1§ ...,_, g.eç-

tll gım1Zba.rUr." .ı.a oy e kır. '!"~~ _,,~'. ! göıornek çok enteresan obrıllflur. mı,ı:ır. Arn,.""tiuğu te.twyan\ar 
omat ••<•><J)'oruz ı ncuen.<:n _u__ •. bırtt.ı" -"--"'-·- lar k" Gör.ioe h-

düriiot ve a kirli her türlü vaoıta- Y H<>U • guneş gı zaman 11'11\U :'"'u;rvr ' · 
l 

._ L ~[- rd • . 420 ncı garp m>ntakaunda bu- vudoguıı arnııı-ıdır. &.ası v.e 
almarıa k~~eyrilı:e. ya ~lamant J.u..makıa ve güneş ile ar:ııe. yak- Leskovik alındıktan 80nra İtııli• 

o ve .......,e anın 91_, oma 11ı:· ile. . 
1 

. . __ ,_ L,_ ._ di 
__ ı. _ı...... ı,...nakta<br. -'DC anunun ilk yan m tÇın tutuna"'"' oor .... t • 

prograrnma ıocııote vurm"""'· _,, __ 1 ___ ı. ,.. " · ·1c Eu. 
B" · · .ı::. __ lar lanla haft:asınıda .,~e aıızımızın &<a· ye a°""" uorıce ı K>aaan ara· - ;ı,,;:an 1au:k"h'" ı;•z :... ~· smden çok yalan olımyan bi{ is· sınıda Yugoslavyaya It_arş, yapı· 

iaıh '.ı:. r -
1 

arp ~n """"' ı;ı,,...,- geçece.,..ir. lkincik&nu- lan llbraj h.rttı V'l>t'<lır. mıtyan or-

B
a grulco ~ mkı -'- . •· . nun ikınci ı...ftasırıa kadar ıon- duou, zal'en harp hevesi duyına-
11 suret °"""" ma-eeı ~ -•~ • t..ı.ı.... j ha · • · et"n<I dan tamamen uzaklaşacwmr. dıgına ve·- ve spanya rp-

~'>'.a.nfadve_ 1'_".""' iı.:asunıl'.. 1 ---~~ Diğer iki yıldıza gelince bun- !erinden sonra kendilerini Arna-
19tı "' .,.,.,,, su tç.ı mırın.,..... . l da . 1 • AL."- ked 
lercten kurtulm oluruz.> lan n...an ~.e ~yıs ay ann ıRc ~ ~a .. ve TTU[aya ... sev .. en 

• "'. . • deia gömnuştüm. Bunların mC'V• reııım duşman tarudıgına gore, 
Amerika tarihinde ef&IZ cudiyeti Avrupa rasathanolerince bu •hatta da tutunması beklene· 

bir siyaset taaclik eclilm;ştir. Her ikioinin mez. Az bir zaman zarfırııda de· 
NeV)'Ork, 26 (A.A.) - Nev· mabreki henüz kati surette ta- nizi boylamaısı ve bu vaz~tten 

)'Otk Daily Nevvs gazetesinin yin edilmediği iç.in b unlara ne de mülYim nei'İeeler çıkması en 
Vaşington muha.birine göre, ayan isian verileceğj de §imdiden söy- kuvvetli ihıtwaldir. 
meclisinin yen; hariciye encüme- \<:neınez. ili yıld>zın da mah- Almanyanın bu kadar çürük 
ni rei.si B. George, muhasım mem- rdderinin kati olarak tesbit edi- bir müttefikin arkasından koşa
leketlere bir seyahat yapmayı llp edilemiyeceğini bilmiyorum. ca.k yerd e onu feda ederek des
d~nmektedir. Böyle bir seya- Avrupa ve Aımeriloada dahi bu 
hatin şimdiye kadar Amerikan hua,.ta cle._mlı taraııoutlar )'a· telclcr araması a.lı:la ya.lı.ınılır. 
arimdo miıoli.meNCut değildir. 'Polm<rkta<iır. Aıbmet Emin YALMAN 

EKŞIL rK VE 
YANMALARINA 
karşı, fezia veya içlı:iti bir 
yemekten sonra }ıioeedilen 
ACRI ve ŞişKlNLIKLERE 
kar~ı zaral'81Z ve fayodah bir 
çaoe olan: 

almız. 

MİDE VE 
BABSAKLABI 
alıştırmaz ve zarar vermez. 
Horoz mark ... ına dildı:ırt . 
Tercihen büyiik şi,elerini 
alınız. Zira daha ekonomik• 
tir. 
Yalnız t:op tan için: Yeni· 

poetahane arkasırıda 3 1 No. 
da MAZON Ye BOTION 
E.cza depoeu. 

Sahibi vo Neşriyat MUdUr\l: Ahmel 
Emin YALMAN • Ba.sıldıtı yer; 

VATAN MATBAASI 

A 

Biyük bir Parl8 terz.th&oe&lnln 1 (frrı!JY1~' 
mU,terek mesaf:8Ue bir Frans~ gli- Tokalon pudrası chavalan yri~ 
zellik mötet ı:·ısmm Yiicade getirdi- tır. Bu sayede cildde hemen P 
ğl yeni - blllUası: mer'idir ve Adeta tabii gibi gö<Ö"!f· 

~· 
<Rachob: Gayet beyaz bir cilt için Bu pudranın l8timalile ıırt1't .ırra ... 

ııeffa! ve sat bir güz.ellik temin eder. ya.jlanmıp manzaralara -~ 
cPj!cbe>: Açık tenli eomer ve sarışın- rllmiştir. Fazla olarak ~ 
1arm elaıerislne uygun olarak pembe <Krema köpl!ğtt> -~ 
bir "'"'·laklık verir. tün gün sabtt kalmasına med&l' "' 

cBrun Soleil>: Esmerlere cazip bir lur. Hemen bugünden Pariete eD flJ~ 
sevimlliık teınln eder. Ve yalnız To- la rağbet bulan renkle<del<I ~ 
kalon pudrası serisinde bulabileceği- pudrasını teCTilbe ediniz. Ten'*" :: 
niz diğer bir çok yeni ve cazip ccğiniz ı;tık ve cazip testi indefl 
renkler... den hayrette kalacaksmıZ. 

NDEN 

-- Kut Tüyü Fabrlk&Bı Telefon: 28827 

Nafıa Vekaletinden: 
6/12/940 cuma gUnU saat,l6 da Ankara.da Nafıa VekA!etı bınast ıçııt 

de malzeme mUdürlUğU odasında toplanan malzeme ekslltme konı~ 
nunda «2750> lira muhammen bedelli 50 M3 elli metre mikA.p ç 
çam kerestesinin kapalı zart usulü ile eksiltmesi yaptlacaktJr. ger.,.te
ler Çumrada suJama idaresi anbarmda teslim edilecektir. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiZ olarak malzeme ın~~ 
JUğUnden alınabilir. Muvakkat teminat 206 lir& 2~ kuru~tur. tstekl~ 
tekli! mektuplarmı muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı 'Y 

ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkftr komisyona makb- Jll1.I 
kabilinde vermeleri IAzımdır. (7861) (10975) 

Yeni Çıkan Plaklar 

MüNiR NUREDDiN 
KEMA N , 

270920 No. 
K ANUN, PiYANO 
GönW •ana tapalı (Beste: Sadettin Kaynal<l 
Visalı yar ile (Beste: Rakım Elkutlu) 

İstanbul Dördüncü İcr a 
Memurluğundan : 

Evvelce Eminönünde Reşadiye Caddesin.de 

Rıhtım Hanındd9 Numarada Mukim ikerı 
Halen ikametgah A dresleri Meçhul Bulıı.· 

nan Hüseyin !Vafi ve Halim'e 

~/2671 
Hezinei maliyeye iufeten htar>bul Maliye Muhakemat MU· 

dürlüğü tarafından 28 temmuz 1 340 tarihli ve 6794 oayılı Not•' 
senedine ınüsteniden 30 hin liıanın faiz ve ücreti volı:alet ve ;er• 
maııarifile birlikte 28 temmuz 1 340 tarihinden iti>aren tah•ilı 
için medıun bulunan Türiı:iye vapurunun paraya çevrilmesi talo
bi!:e tanzıim edilip y..!tarıdaki adresinize gÖnderilen rdmin par•' 
;a çevriılme&İ ~i ödeme eımi adreslerinizin meçhul bulun' 
maSI hasebile bili. t«ıliğ iade edilmiş ve zabıta marifetile yaptı' 
rrlan tahkikat netico8inde de adTe.le.iırizin bulunamamış olduğu!>' 
dan lstanbul. kra. ı:alômliği~ ödeme emirlerinin ü9 gazete ~; 
bir a~. müddetle ılanen teblı11ıne 18/11 /940 tarihınde 940/42 
esas ve 940/91 karar numarasik karar v.orilmif olduğundan i~b" 
ilii.mn tarihi neırinden itibaren mezkur müddet ôçinde sözü g.,ç•" 
bOYcU ödemeniz veya takip talebine karşı bir itirazınız varsa tel>· 
!iğ tarihinden itibaren yine ayni müddet içinde bu itirazınızı bil 

istida -a tifahen ic.- deiraine bildirmeniz lazımdır. Bu rnü<l· 
det içinde itiraz etmez veya muayyen müddet iç.in.de borcu c;Jo
mezaeni:ı rehnin satılacağı ödeme emirleri tebliği makamına kaiıı' 
olmak üzere ilin olunur. 

1 HAYRIYEDEN: 
28/ 11/ 940 perıenıbe sabahından itibaren kıt tarifesinİll 

tatbiki ııfuUine kadar hali hazır t arifede yapılan tadilatı ııö•• 
t eren cetvel bütün iakelelerle vapurlara uılmııtır. Buna 11•• 
zaran memurin postalan yeni devam saatlerine uydunılın°t 
ve yukarı Boğazın Rumeli v e Anadolu ilk ve Köprüd en s011 

poatalar ve gece seferleri kaldınlmı§tır. Araba vapuru oefer· 

leri de bu esasa göre tahdit edilmi§tir. Bu tadilatı havi cet· 
ve!, yolculanmıza kolaylık olmak üzere iıteyenlere mecca· 
nen verilir. 


