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Milli Şef, At Yanşlarıaı 
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Ankara at yanşlarmı şcrcflendirmlşlerdir. 

..riyatı: 5 Kuruş SiTASI SABAB GAZETESİ Yıl: 1-Sayı: 76 

Milli Sef' in Tarihi Nutuklan t:. ~l.-KAN DACI ARI 

• 
''Sovyet Rusya ile Münasebatımız Dosta-

• 
ile Mahiyetini Tekrar iktisap Etmiştir,,ı 

'' İngilterenin Zor Şartlar İçinde Kahramanca Bir 
Mevcudiyet Harbi içinde Bulunduğu Bir Zamanda 
Onunla Olan lttif ak Bağlarımızın Sağlam ve Sar
sılmaz Olduğunu Söylemek Benim İçin Bir Borçtur.,; 

"Cümhuriyet Ordusunun Vezifesini Hakhile Başaracak 
Bir Ehliyette Bulunduğuna Emin Olabiliriz.,, -

.) 

t.liJJi Şef dahilde ve hariçte büyiik akisler uyandıran tarihi nutuklannı irad ederlerken 

Büyük Millet MecUsi 6 ncı intihap·--------------

CASUSLARA 
iş Bırakmıyan 
Bir Memleket 

devresi 2 nci içtlmamı bayramın bi· 
rinct günU ve Milli Şefin tarihi nut
ku ile akdcttl. 

O gtln meclis ml.istesna günlerin
den birini yaşadı. Salon, hınca hınç 
denecek derecede dolmuştu. Dinleyi
ciler yerinde oturacak yer kalmamı,. 
tı. Meclisin önünde meydan mahşer 
gibi idi. 

~illi işlerimizin hiçbir iç Milll Şefm otomobili, meclis önün-
)Üzü yoktur. Milli siyaseti- de durduğu zaman bir alkış içinde 
ll'ıizin her safhası lsınet 1- otomobillerinden indıler. Mıllct Mec-
tıönünün nutkunda açık, lisi Reisi, Başvekil Refik Saydam, 
berrak, tereddüt ve şüp- Vekiller, Riyaset divanı erkAnı ve 
he götürmez bH- ifade mebuslar tara!mdan karfılandılar. 

bulmuştur Milli Şef, doğru içtima salonuna 
y--- girmişler ve kürsüye çıkarak gt\r bir 

B.zan: Ahmet Emin \>ALMAN sesle tarihi nutuklarını lrn.t etmiş-
~ ugünün eskice nesli kendi !erdir. Nutuk, radyolarla ve bayram
~ kendisi hakkında hazan da çıkan Kızılay ile tamamen neşre

dildiği için en mühim kısımlarmı, 
unu der : ik ı k i tarihi bir ves a o ara nakled yo-

d - Bu nesil, ıstibdat devrin- ruz: 

(Dfnamı: Sa. Z Sü. l de) 

MiJll Şef'in Nutuk
larının Hariçteki 

Akisleri 
Londra, 3 ( A.A.) - Reisi

cümhur İsmet İnönünün Türkiye 
B. M. Meclisinde söylediği nutuk 
İngiliz siyasi mahfillerinde mü· 
kemmel bir ıurette karıılanml§· 
tır. Bu nutuk, bu arada, Türkiye 
menfaatlerine ve Yakın Şarkta 
muvazenenin muhafazasına uy
gun olan bir siyasetin ifadesi ola
rak telakki edilmektedir. Balkan
ların ve Yakın Şarkın vaziyetini 
bilen hiçbir ~ahaiyet, Türkiye si
yasetinin bu çerçeveden çıkması
nı bekleyemezdi. 

(Dev&mı: Sa. 4. Sü. 2 de) 

Ebedi Şef' in Olüm Yıldönümü 
l:ı cj· rncşrutiyetin sıkıntılı tecrü
D~· Crinden, Yemen, Arnavutluk, 
"t Ur~ü. Dersim isyanlarından, 
1 r~blusgarp, Balkan, Cihan harp
t•ndcn, Mütareke felaketlerin· 
1 en baslıyarak neler gördü, ne
~~~ .~ktil Bir saniye bile rahat 

,.
11

~u görmedi. Zorluklu, mihnet- J"ht ~~ / 'r l f l d M'l/i C:ef' · 
~1: llıcşuliyetli bir hayatı bir d~- lJ a ı Op an l arın a l Y' ın 
d~c sürükledi. Ne bahtsız nesıl- Be11annamesi Okunacak ır buı. . 'J 

be Bö;l'le sözleri ancak mahdu.~ Ebedi Şef (Atatürk) Un Ölilmll· 
dbınlik dakikalarının mahsulu nün ikinci yıldönllmU 10 lklnciteşrın 

~>'llıak caizdir. Yoksa normal Pazar gUnUdUr. Bu mUnıuıebetle bli
l't\~kikalarda eskice neslin sami- yUk kaybımızın blittin yurtta hatır-

ket için yaptığı bUyUk hızmetıerinl, 
eşsiz kahramanlıklarını tebarüz et· 
tiren hitabelerde bulunulacaktır. Her 
toplantı yerinde M11U Şef İnönUntın 
beyannamesi okunacaktır. 

YUNAN OHJIZİ 

Yunan _ İtalyan harbi .ahastnı ve günden güne ehemmiyeti artan Ege denizi ve Boğazlar 

Hitlerin 
Sulh 

Şartları 
İngiltere Oldugu 

Gibi Kalacak 

Hitler, İngiltere ve 
Amerika İle 10 Sene 

ı için Ademi Tecavüz 

Berlin Şiddetli T İ R AN 
Bir Hücuma Bombardıman 

Uğradı 1 Edildi 
ilk Akın İki Saat 
Sürdü, Şehir lnfi
lô.klardan Sarsıldı 

İngiliz ve Yunan 
Tayyareleri Müştere
ken Hareket Ettiler 

Londra, 3 (A.A.) - Hava BeJgrad, 3 (A.A.) - United Prese 
nezaretinin istihbarat servısi bil- muhabirine göre, İngiliz tayyareleri 
diriyor: Yunan tayyarelerile birlikte Arnavut 

Evvelki .gece İngiliz bombar- luk hUkOmet merkezi illan Tiranayı 
dıman tayyareleri Seriinin tim- bombardıman etmişlerdir. 

Yunan 
Kıt'aları 
ilerliyor 
Alıft<Jft Mevziler 

Muhafaza Ediliyor 

diye kadar görmemiş olduğu tid· İt 1 t 1 • C!-IJ!.-i.;.. . a yan ayyare en ~ .. -

Yunan Tayyareleri 
Görice ve Ergeri 

Tayyare Meydanla
rını Bombaladılar Pakbna Hazır det ve kesafett~ bır taa~.r~z yap- hücum ettiler 

mışlardır Şehrın en muhım de· . 
· 1 · b k l · · k'I d Atına 3 (A.A.) - Reuter: Sel!- Atına, 3 (A.A.) - Yunan umumi 

Nevyork, 3 (A.A.) - Co- z:ııryod~f şef e e cr;~kt~~~ ~anetr:l~ nikten :Uman bir telgra!a göre, cu- karargAhının yedi numaralı resmi 

d b k şımen ı er er ve e te .. ..,, iki tebliği· 
lumbia ra yosu u a şam- ı ıarına müteaddit hücumlar yapıl- mar sı oı;leden sonra yapılan . . 

• • • .. •· 1 la hücumda bir miktarı çocuk olmak Epir \e garbı Makedonya ~le-ki neşriyatında dem ıştır kı: mış ve ~uyuk. ça.pt~ bomba ar ilzcre 200 kadar sivil ölmUştUr. Yu- rJode şiddetli topçu düellosu olınut-
• .., d k" lh hasarat ıka edılmıştır. Enkaz ara· t B ada e\"\'elki tMJı5.fe lıılldJ-B Hltler aşagı a ı SU l b b ı ı·n 1 nan a··cı tayynrclcrinin cesurane mu-, ur. u n ... ......, ... • sına atı an yangın om a an, • ..a•-ı .. ol&n Ama,_..._, ___ _._. .......... · ·· "' ı · · · · dafaasma rağmen 20 bombardıman uuu -s , .. w ........ ._,.. ......-şartlarını Amerıka hukume- gılız pılotlarının Alm.anyada şım- 1 tayyaresi Sellniğln sivil muhacir ma Undeki llerieme hareke&a ~de. 

tine bildirmiştir! a~ye kad.ab r görmeml okl~kları ha"ııeaine hücum etmlftlr. Ölen ve ya .,..., edllmlş olaa meı.'iiler, dDfma-
... ,,. • • .. vusatte ır yangın çı armıı ır. ralananla.nn adedi henüz tamamlle nın fickleUI topçıa ateşine ,.e tayyare 

1 - Maglup ve ıstıla e- ilk akın .saat 20 den az sonra tesblt edilmemıştır. Dört düşman tay böcumlann:ı rafmen, elimizdedir. 
dilmemi~ olan lngiltere ol- batl!yarak ıkı saat kadar .devak1 yaresi düşUrtılmüştür · Tayyarelerimiz, Gönce ,.e Erl'eri 

v 'b' k 1 kt 1 etmıştır. Başlıca hedeflen teş ı Dü K l G es bUyUk tayyare meydanlannı movaffakQet-
dugu 91 1 a aca ır. edeı1 Schlesischer istasyonu ile n gece, ra eorg . 1 bo h~'I .. ı d buJ 

Y 1 ta yU ho., .s Kuzuyanisı e rn._.amı.,..ar ve )er e unan 2 - H•l'ı hazırda hemen Potsdamer ve Anhalter istasyon- artaa:... bayyadre . z.,....,,tı 1tmış· · ··e ken 
u . • d I ya 6 , şm a zıyare e , - hını tayyareleri imha etmişlerdir. Bir 

b"f" A Alman nüfu- !art arasındakı emtıa epo ar!• dislne binbaşı!Ik rUtbesini vermiştir. benzin deposu~ almıştır. Tanare 
u un vrupa 1 aydınlntıcı fişenkler sayesınde SiS meydanlannın dl~er binalarında da 

zu altında bulunduğundan olmasına rağmen süratle görüle- - yangınlar çıkarılmışhr. 
. fkb ld lngiltere bu kıta- bilmiştir Ot~z dakikada~ f~~I~ Ask.eri vaziyet Tayyarelerlmlı.. dlişma.ııın tecenı 
IS I a e Sc.helesıcher ıstasyonu bırbırını , mtl ıneı-ke7.lerlnl '\C topçu hatar.) 
da hiçbir siyasi nüfuz tesiri takıp eden tayyareler tarafınd~n ı I mevzllerinl mu\-affakıyetıe bombard 

ktır mütemadiyen bombardıman edıl- Yazan: Emekli Albay 
1 

man etmişlerdir. 
yapmıyaca • • • mıştir. Yalnız bu hedef üzerine Mecit SAKMAR Ha'a nıuharebelerlnde dört du~ 

3 - B. Hıtler lngıltere birkaç yüz yüksek infilaklı bom- Yunan - İtalyan harblnhl beş- man bombardıman tayyaresi dü"u 
ve Amerika ile on sene için balarla yüzlerce yangın bombası ıallt&8ındanber1 bır hatta geçm1'- dille tayyareıerimıı.den ıkı tanesı ti 
b. d · tec v"z paktı atılmıştır. 1 tir. Bu bir hafta zarfında A,·ru- ı •erine dönmemiştir. 

ır a emı a u Sair İngiliz tayyareleri, Pots- pa ('ephelerlnde <'el't'yan eıdea mu- Dllşma.n tayyareleri. gayri muba 
yapmıya hazırdır. damer ista,yonun .. yakınınd~ki harebelerde görillmlye alıJllan ııe- rip ahali üı.erlne lıüoomlanna de 

Bu şartlar Amerikanın emtia depolarına hucum etmıt· rl bir tempo ne ileri atllllf rörtll- \"am etmlflerdlr. Bu meyanda Pa.t 
. b.. .. k • • )erdir. Yüksek ınfilaklı bomba· memtştir. Blllkla Yunanlıların ru ,.e cl\'arr, Kortu, Yanya ''e Girit 

Fransadakı uyu elçısı va- !arı müteakip atılan yangın bom· şiddetli mUda.faalan \e buna lnzt- adaamda Hanya ,.e köçllk büyük kö. 

sıtasile Va§İngtona bildiri!- baları hedefi alevler içinde bırak- marn eden hava W! yolların feaalı- ı ler düşman tarafından hombardnnan 
mıştır. 1 ğı İtalyan hart'lkibnı çok aıır- edilmiştir. Dllşman hiçbir aıı-

m İ§fİ r Muvaffak.iyetle taarruz edilen laştrrmıştır. kerf hcdflfe zarar vermemi' Ye yal 
Bu haber hakkındaki fikirlerlmlz diğer hedefler arasında Tiergar- Bu hafta zarfındaki ha.rekat ee- ı nız bazı binaları tahrip etmiştir. Si 

lkln<'I Myfamızda siyasi icmal 
8 Utu- ten istasyonu, Brunnenstrane'nin nasında İtalyan ordusu Yanya 'il ahall arasında blU , .e yaralıL•u 

n1Ulluzdadır. §İmali şarkisinde bulunan büyük <'E'>pheslnde taarruza geçerken Flo \'ardır. 

Atlantikte Atmıs Nakliye 
Gemisi Bir Samti Meçhu · e 

Gidiyor 
Ta.nca, 3 (A.A.) - Stefani AJan

sının bildiridiğine göre, Cebelitarık
tan, Atlantik iSUkametinde altmış 

kadar ticaret gemislnden mürekkep 
bir kafilenin deniz tayyareleri, torpl
tolar ve büyilk harp gemilerinin mu
hafazası altında hareketi Ta.nca ve 
İspanyol sahilleri makamatında ha
raretle mevzuu ba.hsolmaktadır. 

bir iltisak hattı ve Politzstrase ile rina cepbeelnde müdafaada kal- lTALYAN TEBLtGt 
Lehrter istasyonu arasında bir mıştu. Ayın birinde ancak pek Roma, 3 (A.A. ) - 149 numaral 
emtia deposu bulunmaktadır. :\'akın olan Leslrlt - Yanya yoluy- İtalyan resmi tebliği: 

lngiliz bombardıman tayyare- İa garptea gelen Dehina yolunun Epfrde ba_,lamış olan hareka.t, n 
k d l t blrlettltf noktadaki Kallhakl ha- kişaf halindedir. İtalyan kıtaları !erinin ikinci a ın a gası saa l k taı.-

'k" · · · elmi ve 40 da- nına ve sahilde çam 1 mm _.. Borgo Talllni'den Ponte Perati ,. 
ı ıyı yırmı geçe g ş . 1 -""- Filat kaııahMına ,·arabllmlı.- -... 
kika müddetle şehir fasılasız infı- sı...... iki lnd ldd tll to • Kaliba.kiye do6... ilerlemede yap-

! 1 Jerdlr. Aym s e ' e p- tıklan ener:ıik bir hareket neticesin· 
!aklarla sarsı mıştır. çu muharebeleri de\'am etmiş ,,e de, dll.şmanm muteaddit müdafaa 
Almanlann Londraya taarnı:zlan 1 dünkü İtalyan radyosu, Yunanlı- hatlannın kuvvetli mAnialarını ikt! 

Berlin, 3 (A.A.) _ Alman ların kahramanca müdafaaf!ına hııın etmişlerdir. 
baıkumandanlığmın tebliği: rağmen bir me\'7.i ele g~rdiklerl-

Gayrimüaait hava ~artlarına ve nl bildirmiştir. 

ı dü§iincesi şudur: ı lanması için Parti tarafından bir ih-
"- - Biz ne bahtlı, ne mesut in· Ufal programı hazırlanmıştır. Gele
l't\ rılanz ki istibdat devrinden, ! cek pazar günü Ebedi Şefin ölUm sa
~1tfrutiyetin karanlıkta yol ara- ati olan saal 9.05 te bütün Halkev
\o arından sonra bugünün berrak !erinde, halk odalannda, bUClmum 
Ne llıuvazeneli gidişini gördük. l parti merkezlerinde bütün mektep
lıtk· llıcauduz ki Balkan harbini: ıerde ayakta beş dakika saygı sus
d 

1
1> eden günlerde, her büyük ması yapılacaktır Bundan sonra A

fa.klctın arkasındaki zavallı itti· tattirkUn hayatını mlllet ve memıe

Ankara radyosu o giln sabah, öğle ;~::::;;::::::=:;~~~~~=;:==:=:=: 
ve ak"1m neşriyatında yalnız Ajana 
haberlerini verecek ve müteakiben a-
ziz önderin ölüm ytlpönUmUnü hatır
latarak İnönUnün beyannamesini tek
rarlıyacaktır. Bu bUyük matem gü
ntlmüzde radyonun müzik programı 
kaldın im ıştır. 

fırtına, kuvvetli dolu, sağnaklar. tt&lyanlann Filat ,.e Aydo.nat 
alçak bulutlar ve donun harekatı llzerlndf.o şarka ,.e Kallbakl üze. 
son derece güçle~tirmesine rağ- rlnden de Meçova boğazı ,.e Yan
mcn Alman kuvvetleri iki tetrini- ya lattkametlne olmak üzere ce
evvelde ve 3 teşrinievvel gecesi nubu şarkiye taarrmlanna de\'8111 
Londraya yapılan karıılık hücum- edtıceklerl Zllllnolunmaktadrr. F?o-
1 d derek b ilhassa yi- rina eepbe&lnde ise Preebe gölti 

KUPONLU 
Müsabakamızın 

Cevapları 
Fa.ıc Yalvarmalarından sonra; itti
lıı. 1 her hükumet için şeref sayı
lc ~k. başlı başına gaye ad dedi
~tek bir mertebeye yükseldik. 
il\ 'ıı llıazhariyetli bi! nesiliz ki bir 
tı 1 

tt1n ir!eal sayacağı emanetle
d \ ~CPsini yeni nesillere devre
tııc ıliyoruz ve çektiğimiz zah
di':tlcrden hiçbirinin boşa gitm~
~ l{ınc şahit oluyoruz. Ne bahtı-
ll.rı~ '-· l l - .. .. t k ıq smet nonunun son nu -

d Unda ifade bulan siyasi kemal 
lt:~rcccaine vardığımızı kendi göz-
rİ~ide görebiliyoruz.> . 

İ> kıncıtcıırinin b irinci günü, ılk 
r:tc radyonun kulağımıza, son

iazetelerin sözümüz oniine ge. 
(Devamı: Sa. 4, Sii. 1 de) 

Zülfi'yi Kaybettik 
Büyük bir teessürle haber aldıfı

mıza göre Diyarbakır mebusu Bay 
Zülfi Diyarbakırda intihap dairesinin 
kazalarını dolaşırken zatUrrie hasta
lığına tutulmuş ve ifakat bulamıya

rak vefat etmişlir. Meclis Rclsliği 
hastalık haberi Uzerıne mahalline 
doktor göndererek büylik bir al!ka 

göstermiş ise de hastalığın önUne 
geçmek mllml<ün ol!lmamıştır. Bay 

ve n!kbinliğini kaybetmemişti. Malta 
da ise bulunduğu sırada yeiSe düşmüş 
bir arkadaşım gördUgi.l zaman «Sen 
kim yeise düşmek kim> diyerek IA.· 
Ufeye boğımya ve arkadaşını ferah· 
lanchrmıya çalışırdı. Şimdi de ZU!fi
nin arkadaşları bu neşeli ruhlu dost
lat"mın ölümüne inanarnıyacaklar ve 
arkasından cZUlfi sen kim, ölmek 
kim> diyeceklerdir. 

Zülfi çok hamiyetli ve vata:ıpen er Gazetemiz, merhum ZUlfinın 

bır zatlı. Mütarekenin en kar~ 

1 
d~~lerio~, o~llanna ve bütün 

zamarilannda hiçbir zaman neşesmi sıne tAzıyelenni bildirir. 

kar
aile-

Para Boıalmaı 1 
Bu laf yeni çıktı. 
Birisi otobüs, diğeri tram

vay olmak üzere Belediyeye 
ait iki arabadan bir dostumuzu 
bu yüzden indirdiler. 

Ve indiren biletçi yolcuya: 
- Artık eski tramvay değil. 

Gözünü aç! Diye de hitap etti. 
Yabancı şirketleri millileıti

rirkcn kaygumuz sade ecnebi 
sermayesini milli işlerimizden 
uzaklaştırmak değil, yabancı 
idarenin yaban muamelelerin· 
den bizar olan halkı da kı.ırtar
maktı. 

Bunun aksıni yapan memur
lar, gayemize aykırı yüruyor
lar demektır. Önüne geçmeli, 
bu meydan okumalara son 
vermeliyiz. 

arına evam e 
k dd l · müesseselerine ile bu göltin cenubanda De•ol n-

yece ma e erı da b d dan Yanan ara-
tesirli hücumlar yapmışlardır. yu arasm a u 

L d .. • d vereyan eden zlslne doğru bir çıkıntı yaptıfı 
on ra uzerın e . .. nın YaaanbJar tarafından 

hava muharebelerınde duıman parça cıu:ıo 
b · ı· sUngtı hUcumlle zaptolan .u an-iki üç tayyare kay etmıı ır. takada ld 

B h uharebel-:rindc ve laşılmaktadır. Bu mm ş -
u ava m detll topçu ve ha\"& bombardı -

bithassa fena hava şartları ahında _-.., Yunanı 
1 l d d' Al manlanna ._ ... _n ı ar 

gündüz hüc~mk arıbn la ye ı - mevzilerini müdafaa etmektedJr-
1 man tayyaresı ay o muıtur. 

ıer. 

Hava faallyetf gün geçtikçe her 
iki tarafta genı,lemekte ve şld

det.lenmektedlr. 
ttalya.nların belli başlı bombar

dunan heıdefierl Kortu, ratru, 
Bem, 3 (A.A.) _ Stcfani SelAnlk, Salamln JlnıaıılarlJe Girit 

adasında Hanya ,.e Kandiye ,.e 

Amerikada 
İntihabat 

ajansından: 
Nevyorktan alınan son haber

lere göre, \V;tkie'nin muvaffaki
yeti ihtimalleri son 24 saat zar
fında fevkalad,. artmıştır. 

Mora yanmadumın <ıenubu gar
bi mUntehasındaki ~ar tarihi 

(Dc\ıunı: Sa. 4, Sü. S te) 

Dün öğleye kadar matbaanuza 
gönderllen kuponlu müsabaka 
mcktuplannın tasnJfine ba.şlanmllf" 
tır. Tasalf geç \'ilkte kadar tıUr
müş olmakla beraber yiWerce mek
tubun tetkiki bltfrllemcmlştır. Bu
gün de tasnife de,·am edllecek \ e 
müaabak•yı kazananlar tesblt o
lunacaktır. YarmkJ nüshamızda 
kaz.ananl.·rın isimlerini neşredece
ği&. Bugün, ııorduğunıuı. ylm>J au
all <'A!Vaplarile birlikte üçüncü say 
tamızda okoyucuJamnrza bUdlrlyo
ruz: Bu suretle her okuyueumm, 
,·erdifl C'-e\"abuı doğru \ "f'} & ynnl1' 
olduğunu öğrenmiş olacaktır. 
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Benim Görüşümle: 
Şehirve Nenılekef Haberleri Devlet Resim Sergisinde I 

Her Cümburiyet bayrammda cihet var ki, o da Güzel Sanatlar 

1 
riicude ~ takan iir edip biı tiğiuin sergiye kabul edilecek 8 1 

illa geçen yıl açılan devlet resim eserler için bir jüri bulunımuana 1 r 
Ye heykel sercisini:n ikincisi, Bılf· razı olnuyarak devletin büyük 
vekilimizin huzım1e ve Maarif bir hüsnü niyetle teais ettiği bu 
Vekili Huan Ali Yücelin güzel sergiye iftirakten imtina etmiı 
bir natlıı:ile Ankarada açıklı. Bu bulunmasıdır. İ§in içinde o1ma
aerwinin tesisinde vazedilmiş usul dığımaz için eserlerinin bir tetkik 
mucibince, resim •e heykelleri ve imtihandan ıeçmesini bu bir
mükifata 'tiıytk görübnüf sanat- liğin bütün mensupları mı kabul 
karlar açılı§ meruiminden bir etmiyorlar, yoksa ancak iki üç 
gün önce JUl"I tarafmdan tayin zat kendi iddialan arkuında tek
eclilmiı bWunuyordu. Serginin mil azayı mı &iirüklüyorlar, bil
geçen ae11ekine tefevvulrunu te- miyoruz. Fakat sade ıunu söyliye
rnin eclebilecek iımıllerden biri im ki, ser&i bu iflirak etme)'if
daba Çok heykelin te,hir edilme- ten fazla bir ziyan gönnemiftir 
ai, diğeri Gmel Sanatlar Akade- •e Leopolci Levy'nin pek aevdi
misinin resim profesörü Leopold ii solgun ve karanlıkça renkli 
t.e.y'nin birkaçı cidden pek kuv- peyzaj levhalar üaerinde ziyade
vetli olan onu mütecaviz JevD.,. ce IMdtim oJmuı buluma bile, şer
unı ihtiva etmesidir. Halk Parti- &i cidden mütecania bir manzara 
sinin menleket dahilinde aeya- içinde bir hayli ıüzel ve kuvvetli 
batlere yollacftiı muhtelif re.- eser arzetmektedir. Kalclı ki, Gü
aamlarm eserleri de - geçen sene zel Sanatlar birliğinin her sergide 
olduğu 111>i • serginin müstakil gördüğümüz Ayaaofya içi ile 
bir kötaini dolduruyor. Kurbağaltde:re manzaraa1ndan za-

Bakkal_ Demirle ı ihtiyar Bir ,O i 1 enci K ad ın ı Madenlerd~. Ç~lııştı-
Baş!na Vurularak Gırtlagv ı Kesilerek Öldürüldü rılaca.k Ko~ı.u,er 

Ancak bu aene sergide • ve ten biraz da beunemİf değildir. 
üzerinde esefle durulacak • bir NAHİD SIRRI 

Öldürüldü Tesbıt Edıllyor 
Evvelki gece Üıküdarda he· 

nüz mahiyeti anl~ılamıyan bir 
cinayet olmuştur. Atlamata,ında 
bakkallık eden Kahraman adında 
on yedi yaşında bir genç dükka
nında ölü olarak bulunmuştur. 

' Sultanahmette Eski Hapishane Arsasında 
İşlenen Cinayetin Kadında Para Bulunduğu 
Zannedilmesinden İleri Geldiği Anlaşılıyor 

Yeni mükellefiyet kanununa 
göre, Eti Bank kendi idaresinde 
bulunan bütün işletme ~ubeleri 
civarındaki kasaba ve köylerde· 
ki mükellefleri tesbite karar ver
miştir. Şimdiden kanuni mükelle-

Dün saat on be§ raddelerin· • nunun karıştırılmış olduğuna gÖ· fiyetlerini maden ocaklarında ge· 
de, Sultanahmette yıkılan eski 1 re, para yGzünden öldürüldüğü çirecek köylülerin miktarı tesbit 
umumi hapishane arsasında top kanaati hasıl olmaktadır. Mak- olunmuştur. Köylüler münavebe 
oynamakta olan çocuklar, arsa· tule ile katil veya katillerin va· ı ile ocaklarda iş alacaklardır. Ban
nın Tapu idaresi.binasına mutta· ı kadan evvel bir müddet oturup ka. ekim meııelesi gibi köylerin 
sıl duvarları kötesinde, üzeri ot· konuştukları, cesedin ~akınında ı diğer iktısadi işlerini de nazarı iti· 
!arla örtülü bir ceset görmüşler- b•.ılunan üçüncü nevi sıgara ar· bara almaktadır. Köylüler mıı· 
du. Çocuklardan Safa adında bi· tıklarından anlaşılmakta ve ka· dende İş görürlerken zirai vazi· 
ri Alemdar nahiyesi polis komi- tillerin kadıncağızın üzerine an- 1 yetleri hiç akaamıyacaktır. Zon
serliğine giderek hadiseyi haber sızın atılarak boğazladıklarını guldak ve Bartın havalisinde iş
vermiştir. tahmin ettirect"k bazı emareler de letme dairelerinde tetkiklerini 

Mahalline giden zabıta me- mevcut bulunmaktadır. bitiren banka memuru dün lstan-
murları, grtlağı keskin bir hı- Cesedin bulunduğu mahalde bul yolile Ankaraya dönmüştür. 

Milli Şef'in Tarihi Nutukları 

Verilen malumata ve tahmin
lere göre, hadise gecesi Kahra· 
man. dükkanında para saymak 
ile me~gul iken İçeriye üç ,hıs 
girmiştir. Bunlardan birisi Kah
ramanın kendi mendili ile ağzını 
tıkamış ve diğerleri de dükkan 
kepenkkrini indirmiye mahsus 
demirle Kahramanın ba ına vu· 
rarak beynini delmiılerdir. Ka
tiller Kahramanın öldüğüne kani 
olduktan sonra ç~kmeceyi soya· 
rak dükkandan çıkmışlardır. Bir 
müddet sonra kepenklerinin ka
palı ve dükkan kapısının açık ol· 
duğunu gören mahalle bekçisi 
gecenin geç vaktinde kapının açık 
bulunmasından şüphelenerek içe
riye girmiş ve Kahramanın ölü
sünü bulmuştur. Derhal zabıta 
haberdar edilmiş, tahkikata baş
lanm~lır. Kahramanın ihtiyar 
anasından başka kimsesi yoktur. 
Bu kadın da dükkana yakın bir 
evde oturmaktadır. Kadın oğlu
nun ölümünü duyunca cinnet ala
metleri göstermiştir. 

çakla kesilmiş, tahminen yet- toplanan halk arasındaki kadın· 
miş yaşlarında bir kadın cese- lardan birı: Maktu lenin dilenci· 
di ile karşılaşmışlar ve cesedin lık ettığ:r.ı, arasıra Sultanahmet 
hemen yanında bir de nüfus cüz- ve Y erebatan taraflarında gez
danı bulmuşlardır. Eğer nüfus diğini söylemiştir. Yine o civar
cüzdanı maktu)eye ait ise, bu da oturduğunu söyleyen diğer bir 
kadın Fatihte Mimar Şücaaddin kadın da maktuleyi dün akşam 
mahallesinde 1 6 numarada ika- kürt kıyafetinde iki adam ile 
met eden 12 70 doğumlu Salih birlikte Firuzağa camiinin yanın· 
kızı Havvadır. daki dar sokaktan arsaya doğru 

Memba Sularmm Sıhhi 
Olması için Yeni 
Tesisat Yapılacak ( Bafı blriac1de) 

Milll Şet memleketimizin dattin 
~azlyetlnı cTiirkiyc, serbesti ile ni:na
mı telif eden bir ha~a içlade vatan
da.<:lann huzanınu temin edf'bilıt.ıa 

mUst.et>na memleket~rden trirldir.» 
cUmlelerile ızah buyut'mu'1ardır. 

.MilH Şefin nutuklarında Avntpa 
harbine ve Türk ordusuna tahsis 
buyurdukları kısımlar şunlardır: 

«Arkadaşlar, 

Geçen içtima. devresinin başında 

zuhurunu en samimi tessUrierie kay
detmiş olduğum A \"l'Upa muharebc
sı, on dört aydanbcri, bütün şiddc
Ule ckwam ediyor. Gösterdiği inki· 
şa!hr, facianın A\"l'Upa haricine de 
sırayct ederek bir dünya muharebe
si şeklini almasını imkO-n dalülindc 
bulunduruyor. 

Son sene zarfında bit'~ htir ve 
müstakil ülkeler ecnebi istUAsına 
maruz kalmışlardır. 

Ancak Fraasadaa l!IOnra tn~t""&
ye te,·ettüh edf!ft hticumlann çeff• 
bir muka\ enıt>.tc çarpmış ohnaın, mu
bareMyl yeni bir safhaya intikal et
ttnntşttr. 01>rtinilşte bu safha uzun 
aUrer.ek ve IManfyetln sefalet ve ız
tırabı temadi f'!dip gide<,-ekttr. Bu 
hu;fn lhttmaHer önünde bay;ık elem
ler duymamak, medenlyeHn ttteddi
ıılnl tfıe!!!ltif \'e teessürle kaydetmt"
mek mümkü• detildfr. 

MemlekeUml7.., ,;eçen zor zaman
ları, l!1Ukl11 ve mas1111lyet da\'8.81 et
rafındaki yek\ ücut ~ehreııile ııarsıl

madan ~~irdi. Hakkmdıın eınln, bak 

lara hürmetkar ve "-atan müdafaaıın
na karar ,·ermi'} vaziyeti, hu meta· 
netin sırrını teıı;ıkll eder. Harld !!liya
ııetımlzi ta,·@if ederttea, rnllletlmirin 
cıayııuı. faziletlerini 'Wataft U:in en 

emin, en , ·erimli şeklkle kalla11mak 
ıluı;turunun, )Cgdnc rebberintlz ola-
ağını bir kere d3ha tebariiz ettır

mt'k isterim. 
Geçen içtima devresini açarken, 

arp karşısındaki vaziyetimizı izah 
etmıştım. Cüınhuriyct hükCımetinin 

arlcl siyasetinde, geçen senedenbc· 
ı, btr tebeddül vı\ki olmamıştır. Bu

nun en birinci sebebi, o siya.setin, si
yasi l.stiklAl ve mUlkl tamamiyetiml
zın mahfuziyctlni esas tutması ve 
hı\diselerln seyrine göre tahavvül e· 
den haris emellerle alA.kadar bulun
mamasıdır. 

Hükfım~tlnir. muhtelif nsilelerle 
ıdre arzctmtştir ki, Ttirkiyenin, hu
dutları haricinde bir karış toprakta 
ıto1.\i, bir hakkı ihlale niyeti yoktur. 
811.e, emnlyotlmlze. o emniyetle mü
teradif olıın ha)ati menfaatlerimi-re 
tec:n üz niyetinde olrnıyan hiçbir 
de' let. bizim ısiyıısetimlı.den e-ndlı:e 
, e bizi, h.-ıkkımızın mahfuz.i~etlnl hı

tedlğlmlzden dolayı, muahaze cde
mf'Z. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bizim harp harici vaziyetimiz, bi

ze karşı ayni iyi niyeti gösteren ve 
tatbik eden bUtUn dc\•lctlerle en nor
mal münasebetlere mf1ni değildir. Ke
zalik, harp harici vaziyetimiz, bizim 
topraklanmızın, deniz ve havaları· 
mızın muharipler tarafından b!ribiri 
alcyhıne kullanılmasına istisnasız o
larak mfınldir ve biz muharebeye gir 
mcdıkçc kat'l \'e ciddi olarak mani 
kalacaktır. 

lTNAS llARBl VE TÜRKİYE 
Arkadaşlar, 

Son 7.llmanlarda harp harekatı ba
&ı yeni 'e81lelerle dikkate şayan ln
kışanar gö terdi. Sükfln ,.e "t'lümetl 
bl7.lm için ~k Mıemmlyetli olan, em
niyet sahamı7.ın l~lnde do!'ltumu7 ,.e 
komşumuz l'unanlstıın ınaale5ef bu· 
pn harbe f\Ürüklenmlş bulunuyor. 
Bundan doğan v111lyetl, miitteflklml7 
lngtltere hllk{ınıetlle nıü"!tereken tet
kik 'e mütalaa etmekte~i:r:. 

Size arzetmlş olduğum bu siyasi 
umdeler, memleketimizi harp facia· 
larır.dan bug(ıne kadar nasıl masQn 
bulunC:urduysa, yarının emniyetine 
de ayni veçhile hizmet edecektir, U
mıdırdcyiz. 

""o'') et na""' llr. ml\nMebatınıız 
do«;tanc nmhtyetlnl teln·ar elde et-

ntlştir. 

Dünyamn geçirdiği v him buhran 
içinde uzak, yakın biltUn devletlerle 
mlinasebatımrz normal seviyesini ta
kip etmiştir. 

S.hıhiye Vekaletınce taedik 

Sovyet Ru!i;)ll ilf1 aramı:ula yirmi 
&enf'ye yakıa bir mazisi olan ittmat
h ınfuıaı;~f'r, her lklmlı.e de atfe
dilemly(')(·ek olan buhranlar ,;N,'lir<llk
ten onra esas olan dostane Mahiye
tini t.e.krar ehle etml~tlr. 

Zabıtaca başlanmış olan tah
kikat henüz ikmal edilmemiştir. 
Bu sebeple hadisenin mahiyeti ve 
katillerin kimler olduğu zabıtaca 
tahkikatın neticesinde belli ola
caktır. Ceee<lin muayenesını mü· 
teakip defnine ruhsat verilmiıı· 

Ceeedin vaziyetıne ve yerde geçerlerken gördüğünü söylemiş
tesadüf edilen ayak ve diz izle- tir. Zabıta ve Adliye cine.ye· 
rine nazaran kadının, katil veya tin faillerini aramakta ve hadise 
kati\lerle bir hayli uğraştığı, gö- ile alakası oldukları tahmin edi
güs düğmelerinin kopuk ve koy- )enleri sorguya çek.mektedir. 

edilmi~ olan memba suları tali
matnamesinin bugünlerde tatbi
kına başlanacaktır. Bu talimatna
meye göre, umumiyetle memba 
sularının imla ve tevzii için yeni 
tesisat yapılması icap etmektedir. 
İstanbul sularından yalnız Hami
diye suyu Bel~diyeye; Taşdelen, 
Defneli suları Evkaf idaresine ve 
diğer sular da ayrı ayrı talualara 
ait bulunmaktadır. Bu~rdan 
Tatdelen ve Defneli sularının 
membalan Evkaf tarafından sıh
hi şekillere konulmuş ve diğer· 
)eri de konulmak üzeredir. Bele
diye de Hamidiye auyu memba· 
ında tesisat yapacak. biri Şi§lide, 
diğeri Beşiktaşta iki büyük tevzi 
santralı kuracaktır. Bunların ik
malinden sonra, sular kapalı 
kaplar içinde tevzi olunacaktır. 
Şahıalara ait memba sularında 
yapılacak tesisatın şu sırada tat
bik ve icrasına imkan görüleme
diği için. bunların sahiplerine 
mühlc! verilecek ve yapılacak 
teaisat ve ıslahatın tedrici surette 
tatbiki imkanları temin edilecek· 

Bunu memnuniyetle kaydetmek is· 
terim. 

Türkiye - So~·yet rnana6ebt"tleri 
dün~·a siyasetinin lk'·k'açları il,"inde 
beljh başına bir me\·cudtyt'ttlr ,.e 
metnlt"kettmlı: ~er ~rattan mm
takll bir surette bı1 men'udl~·pti de
vam etttrmelt ı:thranndadır. 

tir. 

Lig Maçlarına 
Devam Edildi 

Bu siyaset, böyle telAkkl edildık· 

çe, iki taraf menfaati için dünkü ve
rimini yarın da \•cnr, kımsenin ZRra· 
rına olmıyarak yalnız memleketleri· 
mlzln nef"ine işler, kan11atlndeyiz. 

Mezar Taşlarını 
Aşıranlar Çoğaldı 

Dünkii Lig Maçlarında G.Saray Topkapıya 
3-1 Fener Süleymaniyeye5-0 Galip Geldiler 

Aziz arkadaşlar, 
ÖnUmlızdc insaniyet için uzun ız

tırap de\•relerl olmak mümkün, hat· 
tA muhtemeldir. Bu de\'rc e.snasında 
hayati menfaatlerimize karşı hassas 
bulumırken dostluklarımıza ve itti· 
faklanmıza vefalı kalacağlz. 

tngiltcrenln zor şartlar içinde kah
ramanca bir me\-cudlyet harbi lçindt1 
bulunduğu hlr zamanda IKlUnla olan 
ittifak lm~larımnın ııağlam ve ııar

sılmu: oldu~na llÖJlemek benim i~in 
bir bor~h.ır. 

E.dirnekapı, Topkapı, E.yüp 
mezarlıkları İstanbulun en eski 
mezarlıklarıdır. Buraları evvelce 
bir taş ormanı halinde iken son 
zamanlarda taşlar seyrekleşmiş 
ve bazı yerler de boş bir saha ha· 
line gelmiştir. Mezarlıklara hırsız
ların dadandıkları ve tenha kö· 
şelerde gündüzleri bu taşları kı
rıp hazırladıkları ve geceleri de 
yazılarını taraklamak için kaldı-
rıp götürdükleri anla?ılm1'tır. 
Eyüpte Şahsultan mezarlığında 
bu suretle taşları kaçırılmış pek 
çok mezar taşı kavu~u kalmıştır. 
Taş hırsızlı~ının önüne geçilmek 
için alakadarlara sıkı emirler ve
rilmiıtir. 

----------0--------
Be y o g l u Halkevinde 

.. ,._ .. __ _ 

tir. 

Çorhida Kurtuluş 
Yılı Kutlandı 

c·O~IHURtYJı:T ORDUSU 
:Muhterem Millet Vekilleri, 
Cümhurlyet ordusunun kuvvetlen

mesi ve ihtiyaçlarının tama · ·:ınma
St için BUyUk Meclisimiz ı ir ih· 
timamı eslrgememcktC'dir. TUrk mil
leti bu hususta kendisinden istenilen 
vazifeleri iftiharla yapıyor. 

Konferanslar Verilecek Betiktat - Beykoz maçın dan heyecanla bir safha 

Çorlu, (Vatan) - İkinciteş· 
rinin birinci günü Çorlunun kur
tuluş yıldönümü olduğu için bu
gün parlak merasimle kutlandı. 
Halk toplulukları yapılml§, nu
tuklar söylenmiştir. Gece fener 
alayları tertip olunmuştur. Cüm
huriyet okulunun talebe koope
ratifinden öksüz tale~eye muh· 
telif eşya hediye edilm~tir. Her 
tarafta asker ailelerine yardım 
faaliyeti devam etmektedir. 

~lh\h altına çal1nta11 vatandaşlar 
vazlfelP.rine ıte\'e SC\'e koşuyorlar. 

Her ,;ün menkıbeferlnl dlnledl~lml7. 

bu asil hareketlerin Türk mllh-ttntn 
ruhundaki engin fednkarhk hi~lerine 
bir yeni işaret oldutunu sevl~·le gör 
mf'ktcylr. 

Beyoğlu Halkevi her sene ol
duiu gibi bu sene için de muh
tel;{ mevzulara temas eden fay
dalı bir konferans serisi hazırla
mıştır. Bu konferansların adedi 
otuz bC§tİr. Konferaalann prog· 
ramı Beyoğlu Halkevinden alına
bilir. 

DUn Şeref ve Fenerbahçe st&tla
rında bırtnci, Anadoluhlsar ve Kara
gümrük sahalarında da ikincı kthnc 
lig ına.çlal'ma devam edildi. 

Fener stadında ilk karşılaşmayı 
Vefa • Kasımpaşa yaptılar. Oyun iki 
tarafın karşılıklı hUcumlan arasın
da mütevazin bir şekilde devam et· 
mesine ra,:tmen 2·1 Kasımpa.,a le
hine neticelenmiştir. 

Galatasaray - Topkapı. İlk devre· 
de Galatasaraylıların rakiplerini ye
nebileceklerine tam bir itimat besle
dikleri, gol çıkarmamalarından an
laşılıyordu. Ve nitekim bunun aclSI
nı 35 inci dakikada bir gol yemekle 
~ktıler. 

İkinci devrt"de, Galatasarayın M
riz üstünHiğü göze çarpıyordu. Bir
biri arkasına Topkapı kalesine giren 
Uç gol Galatasarayı sahadan 3·1 ga
lip olarak çıkaı·dı. 

dakikada Hakkı ilk Beşik~ golünü 
yaptı. 

Bundan sonra İbrahim de bir gol 
kaydederek devre 2-0 Beşikt~ lehi
ne bitti. 

Bugün BliyUk Mecliste ve onun 
hükQmetinde, blitUn işlerin b~ma 

geçmiş olan mUdafa.a vazifesi, bütün 
milletçe de en sevgili bir gaye halin
dedir. Biz de iftiharla ~öyliyebillrlz 
ki, milletçe yapılan fedakarlıklar ye
rindedir. 

Halayda Ekmek ve Şekera 
Azami Fiyat Kondu 

Antakya, (Fatan) - Valimi
zin reisliği altında toplanan bir 
komisyon el..meğin kilosuna 8, 1 O 
kuruş, francalaya 1 3 kuruş ve 
şekerin kilosuna 38,50 kuruş aza
mi fiyat teııbit etmiştir. 

Fener - Süleymaniye. Fenerbahçe· 
nln hakimiyeti altında Ct'reyan t"den 
maçın birinci de\Tesi Orhanın yap
tığı iki, Kiic;Uk Fikretin ve ~aimin 

yaptıf;ı birer ~ol !le 4·0 Feııerbahçe 
lehine neticelenmiştir. 1kinci dev
reyi daha durgun geçiren Fener mli
hllcimleri bir gol daha. kaydederek 
sahadan 5-0 galip ayrılmışlardır. 

Şeref Stadında. Beyoğluspor • ts
tanbulspor maçı tahminlerin hilAfı· 

na 3-3 beraberlikle nt'ticelendi. 

İkinci devrede 3 gol daha atan Be
şiktaşlılar sahadan 5·0 galip ayrıl

dılar. 

Ctimhurlyet orchumnun \a7lfet1lnl 
lıskJdle ı.,arauk hlr t"hUyette bu
lundu~una emin olahlllrlr~ 

E\'\'ELKt KISML"IO HULASASI 
Prens Cevat, gelen misafiri saatlerce beklettikten 

sonra kabul olunması için harem ağasına emir verdi. 
HUseyin Kemal içeri girdıği zaman, Prens lstirahatl

nl bozmadan: 
- Bonjur Şer, pek te erken değil mi? 
Hüseyin Kemal Prensin sigarasını cebinden çıkarttığı 

çakmakla yaktıktan sonra Prens uzandığı ~longtan bl· 
raz doğrularak sordu: 

- :Ne var ne yok bakalım Kemal Bt-y? 

* 1\llı.aflr başını eğip teşekkurdea sonra bir siıara yakınca 
Pre.nı.ı ııordu: 

- ~e \ar, ne yok bakalım Kemal Bey? 
Borç iı1tlye<'t'.ğlne ihtimal ,·eriyor, bu ay uriıncu defa e

larak cborçı> istl~·eceklne gore ancak on otı bel} Ura vermi
ye karar \em11, hulunuyordu. 

- \'allah hl~blr ~Y yok Prens. Ha, en c.anlı ve mühim 
havadl!i olarak sefir Reyin karısı ile kızı üzerinde nvt'lit!l 
gettkl ziyarette yaptıtınıı. müthiş teelrden bahııedl)orlar! 

Qc\-at omuzlarını llkerek mnıldandı: 
- Bu teı;irln ben hiç te farkında dt'ğUlm. Amma ıien her 

şe)i hllyütmeden yapamauın ! 
- Prens, C'lddi olarak arzcdlyorum: 'l.atdı.llnl:ıe ana ile 

kııın dr.rhal tutuldukları herkfl8ln dllinrle ! 
· ('e\.at kf'nrll;,ine ( en) dediği halde Kl'mııl (11U.) "' (za· 
tıalinlz) diye hitap ederek konu~uyor, bunda pek te lsahet 
ı>dlyordu . Çiinkii kr.ndlslne karşı f!lti~nıu;ız hcrkeı1ln kullan
ılığı (Prrns) iin\'anını tamamile kahullf'nmiıt olan ('evat 
lfaUbalillklf'rden hiç haııetmez, laübali da' ranmak istida
dını göPıtr.renlerl beraber şampan)·a içmek ilzere :\taksim 
\'eya Garılene ,;i1ttirmeı:, Hlopano - !lulza markıı.lı otomo· 
blll ile ~hlr l~·lnclc )·ahut I.Jnkoln 6por otomobili ilP. şehir 

charlarında eyranlara çağırmazdı. \ 'e annesi l\lı ırlı 
PrenM>s Miız.eyyen Hanımefendi ile "enede iki kere heheme
hal gittikleri Auupadan höylelerine hiçbir hedile l ·olla
maz. hiçbir hedi)C geUrme:vH. 

Beşiktaş - Beykoz maçının ilk da· 
kikaları heyecansız, karışılıklı dene· 
melerle geçtikten sonra Be~lktaş hA
kimlycti almakta gecikmedi. 16 ncı 

İkinci küme maçlarınd& Beylerbe
yi Anadoluhisannı 4·1, Alemdar Ana 
doluyu 3·1 yenmiş HilAl Rumelihisar
la berabere kalmışlardır. 

r Ko~mopo~tU~ır 1 
l Yazan: 

2 
Nahid Sırrı J 

- Peki, bu hammları l!fln nMıl buldun! Kalblt"rlni fet
hetmlye değer mi? Kendl.lflrlttı me,gul olmıya layık mıdır
lar! 

- Vallah kerime hanım hoş ve zarif. Fakat limit f'ttir
dlğl cüulllkler acaba tnklıtaf edecek mi, yeksa lnkll}ftf et
meden zeval mi bulacak, bunu keeotlremem, Zannederim ki, 
on aekiıtnde \'6 nihayet ~irml&lnde bir kı.ı:. Bu yaştaklle· 

rln ileride bo7.ulup bozulmıyB<'aklarına, yahut daha gUzel 
olup olmıyacaklarına karar ,·ermrJi ı;ok g-uı;tür. 

:_ Peki, genç kızı gP.Çelim. 1'& anne? 
- Ooo, anne muhtCŞt'm ! 
- Daha doğrusu muhteşem imiş! 
- Kat'i~-,yen protesto ederim l'renıuın! .Dekadan a dair 

annede en kü('iık hir iz, en ufak bir atı~met JOk. E~et, şüp
het.lz ki, oljZ'Un hlr me~·\a. Belki yakında Ç(ikmlye, harap 
olnuya haıtlı~·a<'ak. Belki ~akında kendlslnıten el çekerek, 
hatta IM>lki kend;. .. ınıten istikrahla baş l;C\'irttı>ğlz. lo' akat, 
hütiin hu ht"lkllere rağmen hı>nuı fe\kaltde! Birkaç yıl 

için dlyemeııı>m de bu sene l!,'in, hu ııuwı;im için, ıı.öılerlmln 
gö7.lt1rlnlzde ale\.lendlrdlğlnl gôrıtligüm hu ihtlrM> sönüncl· 
ye kadar fe\'kalfldP.! 

- Ooo nıonşer, tamamen ı:alraııe konuşuyorsun! Emin 
ol ki, ııalrler bu kadar şairanr. konu~ıımıulıu! l'l'kl, birden· 
hire zuhur ~en hu Hanımcfenıtl ile kerimesi hakkında, 
gorur gormeı hana meftun olu\erdlkl~rlnrlen başka bir 
malumatın ~·ok mu'! 

- Çok bir şey hllnılyornm maalesef bUıtljtlm şe~ eski 
Kopenhag fiefiri Ali Muh in Be,·ln knrıcor 'e kııı oldukları. 
Ali Muhsin Rf>y ııı; r.nc C\ el azledilmiş, !Akın nedense 

Danlmarkadan ayrılıp buraya dönmemiş. Hemen bütün 
hayatları Avrupada ~~mit olan hanımlar is.e iki ay evvel 
tı.tanhuJa dönmü":"ler; ancak bir haftacla.oberi de ke>MŞUnuz 
olmuşlar! 

- Bunları aıj&ğı yukarı keAdilerindew. .te cthıledlnı. Sen 
daha entereun ta.ranara geç! 

- Ha, beraberlerinde vaide hanımın \'alde5l de varmış. 
Bu kadıncağıı; Fransıınm~. Bilmem kaç sene tw\'el Türld
y11ye geldiği ve Türke vardığr laalde türkçe öğrenememiş. 
Yani Ha:ıımefendlnln babası Türk, fakat anası Frenk. Ll
!'lanındakl tatlı ecnebi ,ıvesl en çok bınulan olacak! 

Kt'mal, hllflfı:e CilllimPıüyor, bUdlğt daha ba.,ka şeyler 

\·arııa da bunları böyle bedavaca söylemek ana etmediğini 
bu tebeMümlle anlatıyordu. Cevat dedJ ki: 

- Devam et, nlçfn autJtun ! Ant'ak pel}in haber vereyim 
ki, bii~ilk annenin FranıHr., yalıat Norveçli "·eya Bulgar ol
ması ht"nlm irin t.amamlfe birdir. Zaten ba koca karmın ne 
kızı ne de torunu beni ııenlıı ııandığın kadar ent.erwıe etme
diler! 

Bu mukahele üzerine Kemal artık na7.lanmıya cesaret 
etmiyerek haberlerinin en mühlmmlnl bildirdi: 

- Jlıınımefendl kocuUe müthl, bir kavga edenık Ko
penhagdan ayrılmı~ , .e buraya ge.lmi'! 

- Tahli bu müthtı: ka\'ga muhterem diplomatın k&rı&ını 
amanı De )·akaJamış olmumdan kopm~tur! 

- Pek te dt'ğlJ ! VAkıa orta.da bir aşk m&Ceruı var am
ma, bu hanımefendi tarafından değil Beyefendi tarafından 
yaşanılmakta olan bir aşk ma.ceraıu. Kopenhal' operuraın 
bir dansözü uzun zamandanberl All Muhslo Beyin metrMI 
imiş. Bu hale Hanımefendi bep göz yumarmış ta bir ıiln 
fena halde Jtaz&pleneceğl tutmQf. Karı koca mahalle karı
larının tablrlle saç saça baş bap gelmişler. Hanımefendi 
kı:ılle ann""lnl alarak ııeflr eskisinin yanından aynlmış, 
doğru tstanbula gelml~ Kocası bu dansözü kat'i olarak 
bıra.kın<'ıya kadar burada kalacaklannı,. Pek yaralı bir 
kalple karşılaşıyorsunuz: Elbette t.eda\"İ edenılnb:! 

(Arkası var) 

SöVA~i 
DCMAL 

Uçurulan Sulh 
Balonları 

Yazan: M. H. ZAL 
vakit vakit ortalığa bir ıi· 

vayet çıkıyor: 
Almanlar lngilizlerle sulh 

imzalamıya hazırmışlar, hem dl' 
Jngiltercyi mağlup saymıyarak. 
lngilizlerden bi.r§ey istemiye~ 
rek .•• 

Amerikan seçimlerinin arife· 
sinde ayni rivayet hem de Va· 
şington muhitinde tekrar edil· 
miştir. Guya Almanlar hem sulh 
imza etmiye hazır imişler, he!11 
de İngiltere ve Amerika ile 1 O 
senelik bir ademi tecavüz: mis•· 
kı imza etmiye ••• 

Öyle görünüyor ki Amerikan 
seçimleri münasebetile türlü 
türlü yalan havadisler seri ha· 
linde imal edilmj§ ve ortalıi1 

göz gözü görmez bir hale getir· 
miye çalı§llmıştır. Amerika in· 
tihapları yarındır. Halkı en so~ 
dakikada yalan haberlerle bıt 
takım tesirkr altında bırakmak 
Amerikada pek kolay mümkün· 
dür. Çünkü Amerikanın akşaın 
gazeteleri yalan olduklarını bil· 
.dikleri havadisleri de, heyecan· 
h olmak şartile neşretmek.ten 
çekinmezler. 

Sulh lakırdısı işitilince insa· 
!lln yüreği oynamıyor değil. 
fak at biraz düşününce bunun 
imkansızlığı derhal farkediliyot· 

Sulh demek bir vesikanın al· 
tına imza basmak, birşeyi taah· 
hiit etmek d~ktir. lstiliG1 

memleketler için imzanın ve sö· 
zün hiçıbir kıymeti yoktur. son 
misal İtalya ••• 

Sinyor Mussohni dört ay e'I/' 
velki mcthur nutkunda ltaJyıı.· 
nm haııbe sürüklemek niyetir. • 
de olmadığı memleketlerde 1 

bahsederken Yunanitıtanı dıı 
zikretmiş ve bu sözlerimi tahat• 
tur etsinler diye nutkunu bitir 
mişti. Yunanistan bu sırada ltıı. • 
yanın taahhüdünü hatırlamak!• 
mCfguldür. 

Mihverciler bu dakikayı ge· 
çirsinler de ilerisine pek aldı~· 
mazlar. Mesela Almanya İngilıt 
harbinden kurtulursa memnun 
olacaktır. Çünkü önünde haı· 
medilecek büyük lokmalar var· 
dır. İngiltere ve Amerika bu· 
gün bu hazım filine imkan hıra· 
kırlaraa iki sene sonra bugünk 
künden beş kat kuvvetli olarıı 
karşılarına çıkar ve böyleG~ 
dünya hakimiyeti hakkında'-1 

emellerine bir değil, iki hamle· 
de varmış olur. Halbuki Alman· 
yanın her an yeni bir harbe gire· 
bilmesine karşı İngiltere ve 
Amerika için her zaman har· 
be atılmak kolay değildir. BıJ 
vaziyete göre sulh balonların; 
ıimditik hiç kulak vermeme 
doğru birşey olur. 

Şeker Bayramı 

Neşeli Geçti 
Bu sene şeker bayramı hav•· 

nın da nisbeten müsaid gitmesin· 

den dolayı neşeli geçmiştir. Va· 

purlar, trenler ilave seferlerile 

fazla yoku taşımışlar, sinem•• 
. ~ı 1 . de tiyatro veııaır eg el)ce yer erı 

büyük bir rağbet görmüştür. BıJ 
sebeple bazı sinemalar erkende" 

1 l. iıı 
kapılarını kapatmış ar ve po ı.a 
müdahalesile kalabalığın önüne 

geçllebilmi§tir. Geceleri de s0
' 

kaklar çok kalabalık olmuştur· 
Camilerde minareler yakılmı~ vt 

Cümhuriyet bayramından kaiıı.rı 
ışık tertibatı bayram geceleri de 

renkli zıyalar saçmıştır. Bayrar1' 
yerlerinde gJıncaklar ve atlı ı,.ıı• 
rıncalar kurulmakla beraber ço· 
cuklar ara.balar içinde milli P8!" 
çalar okuyarak semt semt geZ1P 
eğlenmİ§le~dir. 

T&KViH 
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lllRMD 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

RILLA &Dil Yazan: 

TiYATRO 
~-Ten!i~ 

Bir Ana 
Çocuk Mihrünnisa, Oğlan 

Kıyafetine Dönüyor 

Bu eserin oynanmasına ııebep, 

geçen sene melodram tipindeki cO 
Kadın~ piyesinin fazla hılsılat getir
miş olmasından olacak. Komedi ya
zan Tristant Bcrnard'm tek facia e· 
seri budur. 

- 24- Tristan Bernard, bir konfcransın

vamlı izleri hakkında şiirlerden, da demiş ki: <Torunum koyunların 
;ıarkılar~an ders alması ve buse- bağırmasını kitaplardan «Be> diye 
)erine bu derslerin özünü ilave öğrendi. llk defa hakıkl koyunun ba
etmesi lazımdı. Ev düzeltmek, ğrrdığını gördllğtl zaman bana k<l
miaafir ağırlamak, davetler ter- yunun yanlış bağırdığını S<iyle;ii,., 
tip etmek de o zıamanın ileri git· Komedi muharriri kansma da: cBu 
miş sanatlanndandı ki evlenecek çocuk münakktt olacaktrr> diye ha
bir kızın bunlan ela iyice bilmesi ber vermiş. Muharrir mUnakkiUerl 
icap ediyordu. çocuğa benzetebilir. Fakat kendisi de 

, ~ler Man Bai için kasideler 
~orlardı. Dünyaya bir erkek 

t ıetinnişti. Akber Şah me· 
;::. Fıkaraya yine altın dağı· 
t u. Çocuğa Huarev adını 
d~dular. Husrevin ilk gülümse· 
lıt):lt tün Şeyh Baba saadetinden 
dtıt1~~· Mihrünnisayı öpt~ğü 
~--Oanheri böyle bir sevınç 
L~ı geçir~ti. 
Y"Yll Baba oğluna hıtaıp etti-: 

~.Yakrnda .beraberce a.va gi· 
&l.ıız.. 

ln Bai nayrede smc:h&: 
..... Ava mı? 

11~ Elbette, bir aya kadar .. b: 
lbh._ · ıtva gidecek kadar huyu· 
-~k rnü 

' Bak, Şeyh Baba, çocuğo-
li n ne güzd gözleri var .. 

Itri lllrevde annesinin güzel göz. 
tiit) "•rdı: Koyu, ceylan bakışlı 
ti) t~ ·:-- Şoyh Baba, bir çift ye· 
·~&o~ hasretini çektiği için 
~ iö~leri Ma~ Beide ~~ve~
~· Fakat oGkınun gozlcrıne 
~ lrldı. 
~ tryernüzza-ınaa borununa hay

ı. Rukiye: 
&~ ~ğu ben büyüteceğim. 

l'\lırı daireme verin. 
utdiii zaman •n etti: 
~ 8tı çocllkla seı.Mn aranda 

....._ keın bağı yok. 
~t ~ Baba ie de yok. Fa-

&ir acnden yakındır. 
~ -ktam Meryemüzzamannt 
!it h~ ve casusu Kamala §al f.e· 
~i getir& 

leıı Şe)'fı Baba, saraya yeni ge
tilrd~~ulıc\a kızı öptii. Gözümk 

unı. 
l ~l't-: - '-"'-''- .]_-1! 
(o~ '""' Pn DU1'un saray actn• 

~ ~ çalhndı. Şeyıh Baba hür, t ki.e §&l'aıp içtikten 90ft

I\ ~ CiPrnek arzusunu duymuı
Qıı1ı c Yapsın, kalbi bombOfhl. 
oı_ll Ulttan SJZlıyordu. Hueııeve 
d~t ~abbeti bile bunu dol
,~Yordu. Kaııst daima çe· 
ltıı ~ "e ciddi ;di. Bu oynak ve 

8-J~ akltnı ~·· 
......_ ~Rttk~ ~tı: 

ll'ltttdŞc.Yh Sebayı içkiye .en 
ın ....... . 

ı~ b ~en: «'Bir ma§Tırba şa
. ......_ ır defada iı;> demedim. 
1>i biı·~ hancdaam huyunu pek 
~ " •raın. Bir defa tara.hın tadı· 
ı'tırlaraa bir da.Qa hq kaldı-

1-r. 
' .Ben öğretnteaem ıairler ve 
~.~eler öğretecekti. Kendi 

endi hasreti öğretecekti. 

"'.:-~ a~ık Bahirin hanedanı
~lrt Yb Baba gibi temiz bit
deıı t~ &arayın zehirleri yüzün-
~cn kaçıyor. 

Haşmet hanımı ziyarete gelen koyun gibi bağırdığını kabul etmek 
ihtiyar Kabil kadıntarı, Akber şartile .. 
Şahın babası Hümayunun ve da· Bu eserde mevzu, ne ananın oğula 
ha evvelleri Bahir Şahın Kahil.de karşı sevgisidir, ne kadın erkek aş
verdikleri ziyafetleri anlatıT.dkla kı, ne de hak mefhumunun yanlış 
bitiremiyorlardı. Hümayun, bu esaslar üzerine kurulduğu .. 
gibi davetler için şehir kenarında Muharrir Jeame Dor~ ismindeki 
bir köşk yaptırmıştı ki buJIHl tıl- bu eseri Sara Bernar için yazmıştı. 
sımlı köşk adı takılmış. Ziyafet Sara Bernar belki bir ananın ~at 
günleri kö§kün yerleri güzel le.oku. ve ıstrrabını yaratmak istemişti. Bi
larla uğulurmu§. Her tarahnda zim de Sara Bernar'ımız, Neyyire 
günlükler yakılırmış. Bütün köı- Neyyir bır ananın katil oğlu karşı
kün tılMmlı 'bir havası varmıı... sında duyduğu ıstırabı pek güzel hls-

Mihrünnisa misafir hanımlann settirdl.. 
bu hikayelerini can kulağile din- Eserin sonuna doğru yanımda bu
leıken, kendisini Şeyh Bahaya lunanlarda.n birisi: «Mahkemeye glt.
bağltyan a§km da tılS1mlı birşey sem daha heyecanlı ve hakiki bir 
okluğunu düşünüyordu. Aradan vak'a dinliyebilirdim> dedi. 
aylar, seneler i;cçiyordu. Genç San'a.t eseri, ha.diseler gibi bir çiz· 
kız, !ıala kendisini Akber Şahın gi Uzerinde gitmez. O bir umuma bağ 
oğluna bağlı tutuyordu. Zamane lanmak ister. Bir fikir ister. Ve o 
Beyin aşkını da bu yüzden mu· fikrin eserde iyi anlaşılması icap e
ka.beleeiz 'bırakmıştı. Fakat aşk der. 
acı1enna kendini kaptırmamak Bu piyes ne halkın heyecanını, ne 
iça mutlaka açık havaya çıkmı· de ~an·a.t severlerin takdirini kaza· 
ya, 'hareketli bir hayat geçirmiye nacak bir e.serdir. 
ihtiyacı vardı. 

Yusuf Ahıskalr 
Mihrünnisa bıııbaeını memnun 

etmek için kadınlık aanatlarile 
mCf8''1l olmuı. her birisinde üst~t İstanbul Gazeteci 
keeilmişti. Şimdi de artık kendı-
aiai dü.Şünmiye hak kazanm~tı. lerinin Yemeği 

Bit- gün annesine dedi ki: 
_ Anne, ~n Selime Suitaft Türk Basın Birliği lstanbul Mın-

gibi ata ·binmek isterim. Kılıç takası ldare Heyeti Merkezi, kendi 
ku.IJanmayı, tüfek atmayı öğren· mmtakasma mensup gazeteci arka
~eliyim. Bir tcca'VÜze uirar&am da.şlan arasında, evvelki akşam Tak
ken<li kendimi müdafaa etmeyi sim gazinosunda toplu bir yemek ter-
bilmeliyim. tip etmiştir. 

Güzel kızın ye§İl gözleri ya§la Şehrimizin maruf başmuharrirleri, 
dolmu;ıtu. Sözüne devam etti: gazete, mecmua sahip ve muharrir

leri ve Anadolu Ajansı mtldUr ve 
- Eğer ben <>ilan kılığına ııi- mensuplannm hazır bulunduğu bu 

rerek atla ge:&miy~ çıkmazsam ve toplantı çok zevkli olmuştur. 
evkııde laapanıraam atk actlanna 
dayanamam, ölürüm. 
Ha~t Hanım. içli kızın boş 

.bir· tehditte bulunmadıiııtt ırnne 
inceliğile kavr.ac:h. Kocuana de
diki:: 

_ Düşün, beyim, Mihrünnisa 
ba§ka kızlara benzemez. Konak
larda kapatılacak neviden değil· 
dir. Ruhu Salimenin ruhuna b~n
zer. Dağlı bir Bedevi kızı gıbi 
hürriyet~ a§ıktır. Kızımızın saa-
detine mini olma. 8Cfaber çıktı
ğınız gün herkes :zıaten Salinı adlı 

Gece yansına kadar devam eden 
toplantı eenasmda, gazinonun mute
na müziği ve varyetesi, aynca bir 
neşe membaı idi. 

Baauı Birlif I İstanbul ldace He-
yeti, arkadaşlar arasında daha yakın 
temaslar temini için bir zamandır 

tatbike başladığı bu toplu yemekleri, 
şehrin muhtelif lokallerinde sık sık 
tekrar edecektir. 

Abone Gcreu 
bl·r og-)umuz oklu~nna inandı. Ço-

·- T~·e .l-L!I!_~- •• cuğu tekrar beraberine al. - ~ uauumae 

Gıyas Bey ister istomcz razı 8eoe11k ı IQTbk a ~ Art* 
oldu. Böylece Mfhrünnisa on beş 
yaıını doldunıncıya kadaT evde HOO 750 fOO 166 ~ 

Gelenlerin Anlattıklanna Göre: 

Yunanlılar 

Yiyecek 
Bekliyorlar 

Bunu Dolarla 
Ödemeye Hazırdırlar 

Bu Yardım, Müşterek 
Davamıza Yardımdır 

Bu Yunanlı Anne ile Yavru
suna Bakınız: Yunanistanda 
Bütün Bir Millet Askerle Be
raber Ça~pışıyor. Asıl Düş
manları ltalyanlar Değil, Aç
lıktır. Yunanlıların Derdine 
Çare Bulunmazsa Bunlar Gi
bi Yüzbinlerce Anne Ve Yav
ru Aç Kalacak Ve Yunan 
Milletinin Müşterek Davamız 
için Gösterdiği Yaman Mu
kavemet Ruhu Maddi Çare
sizliklerle Karşılaşacaktır. 

• Yunanistandan gelenler anla
tıyorlar: Qz yurduna yapılan ta· 
arruz karşısında bütün Yunan 
milleti arslan kesilmi§. Hiçbir 
şeyden yılmıyarak, kati bir zafer 
azmi ve imanile cepheye ko§U• 
yormuş. Biran evvel cepheye 
gönderilmek iç~ı neferler, kıtalar 
arasında rekabet varmı§. Halk 
mütecavizlere kartı o kadar nef
ret, o kadar uyan duyuyormuı 
ki bava hücumu Wfıamda ko
runma tec?oirleri almıya lüzum 
gönnüy<>nnuf. Daha yakından 
«yuha !ıt diye bağırmak için dam. 
ların üstüne brmaruyormUf. Bu 
sebepten dolayı da siviller ara
smdaki zayiat büyük yekUn tu-

dolar olarak derhal ödemiye ha- ı sahasında, elinden ge~diği .k~dar 
zırdır. Bu takdirde mesele, gıda- faydalı olmayı gaye bılmelıdır. 
ya ait ihracatunız:da Yunanistanı 1 Hiç ıüphe etmiyoruz ki Kızılay 
tercih etmiye ve ihtiyat tedbiri i tqkilatımız Y unanistana bir be
olarak ihracı menedilen her türlü yet göndennek ve Arnavutluk 
maddelerde Y unaniatan için ken- dağlannda müflerek dava namı
di aelAınetimizle telif kabul ede· ı na dövüıen YunanWar için kıtl_ık 
cek aon hadde kadar fedakarlık· malzeme hazırlamak gibi tedbır
lar ve istisnalar yapmıya vanyor. Ieri düıünüyor. Giriştikleri bu çe· 

Bunu bir ticaret işi 4eğil, Türk tin mücadelede bizden görecek
milletinin Yunanistanın milli mu- leri her alaka dostlarımızın ma
kadderatına olan büyük alakası- nevi mukavemetlerini yükseltmi· 
nı ifade edecek milli bir hareket ye ve bizim kara gün dostu oldu
diye te;ıkilatlandırmak lazımdı,;. ğumuzu isbat etmiye yarıyacak
Her vatandaş bu gay~ye kendi tır. 

Müsabakamızm Cevaplan 
tuyonnllf- ı - Kışm en soğuk gtlnleri sene· 

Dünyanın her tar.aiındaki Yu- nla en kısa gtınlerlne isabet eder. 
nanlılık, vatan aşkiJe galeyana Yanlıştır: Senenin en kısa gUnlerl 
ııelmiş. Ana vatanları için her 21, 22, 23 ilkkô.nundur. Halbuki an: 
fedak~rlığı yapmıya hazır bulu- iklncikAnun sonlarına. kadar gllneş· 
_!!uyorlarmış, yard!_m diye her ta- ten aldığı hararetten daha fazl!I. ha-
raftan para akıyormuş. raret neşretmiye devam edı>r. 

Yalnız Yunanlılal' §Unu diyor· 2 - Ayın etrafında bir halka pey-
lar: «Para yenilmez, içilmez. Bu da olması yatmur ,·eya kar yağa
ruhun, bu mukavemetin devamı cağına al!imettlr. 
için yiyecek ihtiyacımızın arkası Doğrudur: Ayın etrafındaki hal-
gelmelidir.> ka, kllçUctlk kar kristallerinden iba-

Gözleri de bizdedir. Hem ret yüksek bulutların ay ışığının yo
memleketimizin gı.da maddeleri lu UstUne dllşmcslnden ileri gelir. Bu 
ihraç eder bir memleket olduğu bulutlar, umumiyetle havanın karar
için, hem de bizi dost, kardct ve sız olduğuna altı.mettir. 
aynı yOlların yolcusu bildikleri S - Barometrenin ytiksek olması, 
• • &ıllmllzde iyi ha\•a bulunduğuna de-ıçın ..• 

İsmet İaönü epiz nutkunda Wet eder. 
dostumuz ve ke>mfUIDm Yuna• Yanlıştır; Hava değişmelerinin ba
niatanın taarruza uğradıjmclan rometrenin yüksek veya alçak olma
bahaederken, komfumuzun aü- sile değil, inip çıkmasile ala.kwıı var· 
kUn ve selametinin bizim için dır. Barometre yüksek tazyik derece
çok ehemmiyetli olduğunu ve bu- ' sini gösterirken dUşme istidadı pcy
raaının bizim enuıiyet aahamı~a , da olursa fena havanın yakl~tığına 
bulunduğunu aöylemiftir. hUkmedcblliriz. 

Bütün Türk milleti. kahraman 4 - Kar, donmuş yağmurdan btuJ-
Yunan milletinin mücadeleain.i kabir şey değildir. 
yakından takip ettiği gibi bizim- Yanlıştır: Kar donmuş yağmur de· 
le mÜ§terek •Jlan bir dava için ğildir. Doğrudan doğruya kar şek· 
çarpıttığını da bir saniye bile ha· linde kar bulutlanndan dü.,er. 
tırdan çıkarmıyor ve Yunanista- 15 - Alçak ve çukur yerlerdeki bah 
nın zafer kazanmasına :; akın ve çeler ııonbahar donuna. tepe Uzerfn-
derin bir alaka duyuyor. deki bahçelerden ziyade maruzdur. 

Bu alakanın fkt19adi yardım Doğrudur: Soğuk hava. bir sahanın 

7 - Yu.o illND sıeaki&o ~iMie 
rutubetten rahatsa; olur. 
Doğrudur: Hava rütubetle yüklü 

olunca teri çekemez. 
8 - Kı~n nadiren dolu yatar. 
Doğrudur: Dolu gök gürülttıaUn

den sonra olur. ~ın bu nevi tırlrna
lnr nadirdir. 

9 - Arabi ayı be'larken yani ay 
yeni bir devreye girerken ewriyet
le ha'\·atarda değişiklik olur. 

Yanlıştrr: Halk arasında hava. hak
kında hUkUm süren yanlı!} telAkkile
rin belki de en yayılrnıl} olan bir ne
vidir. Barometre tazyikindeki deği

şikliklerle ayın seyri arasında hiçbir 
mllnascbct yoktur. 

10 - Şekil itibarile blrbiıinla ta
mamlle ayni elaa kar zerresine tesa
düf edilmez. 
Doğrudur: .Alimler biribirine ayni

le benzer iki kar zerresine hiç rast 
gelmemişlerdir. 

l ı - Kıratı gec~lerl yağar demek 
doğru mudur! 

Yanlıştır: Kıratı yağmaz. Sıcak 
havadaki rtltubet soğuk bir ciaimle 
temasa gelince kırağı olduğu yerde 
te.şekkUl eder. 

12 - Hazan ha\·a o ka4lar •otuk 
olur ki, kar yağmaz. 

Yanlıştır: Pek kuru olan soğuklar 
da kar bulutlarınn teşekkWü için ih
tiyaç olan riltubet mevcut olmamak· 
la beraber soğuklarda kar yağar. 

Mesel&. sıfırdan a.şatı on derece ka
dar soğuk havalarda beş santimetre 
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f.IJllllK 
ibret! 
Yazan: B. FELEK 

B ir vakitler bütün dünya
nın hürriyet mefhumunu. 

hürriyet feyzini, dü§iinme ve 
görüşme özadeliğini kendisin
den öğrendiği hür, scrnest, seri
zad. beşeriyet sever Franaanın 
bugünkü halini görüp de ibret 
almamak kabil değildir. 

Guya harp mesulleri diye 
topladıklan Daladier, Paul 
Reynaud, Mandd, Blum gibi 
eski nazırlarla b~kumandan 
general Gamlin'in mevkuf bu
lunduğu Fransa.da 0-.azeron. 
da ki şa loda bu adamları ne 
biribirlerile, ne de hariçten ge
lenlere gö~türtmemektedirler. 

İşin fenası bugün iktidar 
mevkiinde olanlar bunların 
dostları, mesela Mareşal Pe
tain de mesai arkada~ı idi. 

Hiçbir rnahk~enin, hiçbir 
müstantiğin haklannda hukuki 
bir vesika ile verilmi;ı tevkif ka· 
ran yok iken, Fra11.sada uzun 
zaman idarei hükumet etmiş. 
bellibaılı adamlar böyle bila
perva tevkif ve ihtilattan mem
nu olerak bepeedilirsc bir za· 
manlar hürriydin beşiği olan 
bugünkü Fran~Rln hürriyetin 
artık mezarı olduğuna inanmak 
lazımgelecektir. 

Fakat bir milletin, Fransızlar 
gibi hakikaten hürriyete ve aza
deliie aşık bir milletin dünden 
bugüne bu kadaı- derin ve men· 
fi bir tahavvüle uğrıyacağı 
mümkün olmadığı için bugün· 
kü hidi&cleri g.ayritabii ve ma· 
razi telakki etmekten ba§ka ça· 
re yoktur. Herkee. her felakete 
bir sebep. bir mcsul arar. Bu· 
gün. F raneerun - kendi itirafla· 
rile de sabit olan - em.alsiz İn· 
hidamından fU mevkuf olan üç 
dört nazırı mC9Ul tutmak iste· 
yiı de bunun 'bir nümun~dir. 

Fransa bu1"iin açtır. Laf değil 
tam manıisile açtır. 

Kontrol altında çıkmasına 

rağmen bütün gazeteler ac;l~k
tan bahsetmekte ve yağeız, yu· 

murtasız bir takım yemek ter

tiplerini halka sunmaktadırlar. 
Böylece halkı açlığa alıştıra· 

cak avundurma yazılanndan bi· 
ri de bir kadın gazetesinde çı· 

kan fU tavsiyedir: 
«:Madamlar! 
Yemeklerinizi, çiğneyin. çiğ

neyin ve tekrar çiğneyin. 
Bir yemeği iki defa çiğne· 

mek, telrar yemek yemektir.> 
Bu yazıyı iktibas eden bir 

haftalık gazete şöyle ilave edi· 
yor: 

c Y edijini tekrar yemiye fran. 
sızcada geviıt getirme denirb 

Bu dercgeye dÜ§müş bir ce
maatten hiıirriyet, aeri.zadlık ve 

hukuku be§Cr aşıklığı beklene
mez. Umalım ki bu kriz ııcçer 

ve Fransa hakiki çehresile me· 
deniyet alemine döner. 

~ti Baha, §&rapla ve oyuncu 
illi), " oyalanarak a1'cını unut· 
bıırı, Çalııırken, Mihrünniu Ka
ıftıl'I\ 1.• !:bütün ba,ka meraklara 
t111ı_ 'Ilı. Genç kız, silah ve kılıç 
\~l'l\llıtıayı öğrenmeyi aklına 
ı,;ll, ut~u. Erkek karde§inm kı
~llti~· tır:rek babesile yaptığı ge
\J t\i 1 bır türlü unutamıyordu. 
llı;ıı.11 ta.rn hürriyetin tadına var• 

bir kız hayatı geçiriyor, hariçte Hariç memleketler: 
de Saliın adlı bir erkek çocuk 

saha.unda bir gün bile kayıbetme- en alçak yerlerine çöker. Buralarda 
den fiile çevrilmesi kom;ıumuz hava ayni sahanın yftksek noktala
Yunanistanın mukavemet kudre· rından 2 na. 4 derece daha soğtık o
ti bakımından da, bizimle müıte· labiltr. 

yUkseklig-tnde kar yağdıtı görWmllf- ============= 

t Ne 
fttn ç~~e ki babası da, dailı 
~ırn:0Ylülerinin kızı ormana 
~~ttt .. lannı ve o saniyede duy
>or.ı 0 1caiye üzüntüyü unutamı-

~u: 

'o~ l(~ırn, dcmi~ti, bundan d' C\>de kalacaksın ve bir ka
~~•kııık alan ıeyleri öğrene· 

~ >.ıİllt\jl\ • ) b' •-L • • ct" nıaa tat ı ır ı.coeasum· 
......_ "ı> vcrrni§ti: 

F>cJt• Lb w 'y •~ ı, O'll acıgım ..• 
ııı· .... t w 

,~ll)<lr~aı itlemeleri, dokumaları, 
ı("ıtı ijrlcri, yazı me~klerini her 
~r·"n bahasına gösteriyordu. 

;'11~0 ~ o kadar tatlı bir sesle 
llrtf11 t U ki Gıyas Bey gaeyolu· 
~ rı,· Ccnç kız farisi dilile şiir· 

l\e1~~ıyordu. Bir taraftan da 
~tıı~cn lavanta yapmayı. süs. 
Qt)U ~J\ .. Ve izdivaç hayatının 
d ~rrı- t1u sırlarını öireniyordu. 
~•u,1 nın Türk ve Hint alemin
,1 ı~ cnrne iıi almı§ yürümüıtü. 
~.~lf ~'7. sevda iJe alakası olan 
~llrtı 0 tt sır vardı ki iyj giyinip 
l'tl"rtı ilk ve kocasını kendine 
~llııl,tı ilt. İstiyen bir genç kızın 
1

11 llr11 ı1rnesi lazımdı. Bunla
~ k1~11\cla tırnak ve parmakla
'lı kl'l\elt koyrnak, gözlere sürme 
~ '-rı, ' ben yapmak, türlü türlü 
~Sırı &aç Yıkayıp taramak var· 
~~r,I\ "~elan .bir kısn:ıı _sevgiyi kı: 
li~ k~1 ·ll.~etıklere aıttı. Mesela 
ı~_dı~ BPrnck sanatini bil~si 
~.~ u sanat hakkında ev
~,~~~ evvel ameli tatbikat 
~ 1• f alcat öpüşmenin 

'lndıJırııuı liz.ımaelen de· 

diye tanınıyordu. 
Mihrünnisa, kılıç kullanmak 2700 

dersini Zamane Beyden alıyordu 
Zamane, Mihrünnisa ile karde§İ 
Abdül Hasanı ve Gıyas Beyin 
emin bir adamını beraberine ala
rak atla uzun yürüyü;ılere çıkarı
yordu. Cıyas Beyin Zamaneye 
emniyeti vardı. Fakat emin ada
mı da beraber gidince iki kat em
niyet duyuyordu. Sonra çocukla
rı asi kabilelerin bulunduğu ta
raflara getirmiyeceğine dair Za
maneden söz almı~tı. 

( 

6 aylık 

1'10 800 Kr. yoktur 
rek bir davanın muvaffakıyeti 6 - Açık pencereler yıldırım cez-
bakımından da mutlaka lazımdır. beder. 

Yunanistan bizden iane iste- Yanlıştır: Bunu zannetmtye hiçbir 
miyor. Aldığı . berte)'İn paraımı fennı sebep yoktur. 

Bir Dertlinin Derdine Ortak Oluyorum ) 

Zamanenin, erkek sandığı ço· Şakaklarından stlzillen terleri ce- Memurla il} sahibi hAlA çekişiyor- isbn koyma işi herhalde beni altka-
cuk hakkında duyduğu garip sev- binden çıkardığı ıslak mendilile ku· Jardı: dar etmez . 

Üç Adlı Bir Sokak Yüzünden Çıkmaza Giren 
Bir iş Nihayet Polis Tahkikatiyle Düzeliyor 

da devam ediyordu. Fakat mert rularken: - Sızin r;östt>rdıginiz sokak Yo- Yanımdaki adam çıldıracak. Artık 
delikanlı, valinin coğlu> hakkın- _ Bayım, diyordu. Allah a.şkını- ğurtçu çeşmesinın bırincl orta soka· dayanamıyarak bağırıyor : 
da duyduğu delice a§kla mücade. za yapabileceğim bir şey söyleyin de ğıdır. Orada, sizin evinizin, numara- - Beyim, bana yapılacak bir Şt'Y 
le etmeyi mertlik ve askerlik şanı yapayım. Bu Ka.dıköyUne 10 uncu sını taşıyor diye bir evi na.<ııl ba.şka- söyleyin de onu yapayım . 
sayıyor, hislerini hiç belli etmı- gidiŞ gelişim. Haydi vapur, tramvay .sına ı;atarak kaydını terkin edebili- ..:Maliye tahsil şubesinden ı=;oralım> 
yordu. paralarını huaba katmayın fakat riz? Böyle bir sokağın mevcudiyetin- diyorlar. KAğıtlar havale olunuyor. 

Mihrünniaa on obq ya;ıına var· hiç obnazsa kaybettiğim ve daha da den, kadastronun haberi olmadıktan Maliye, cBizde Şair Llı.tifl sokağı> 
dıktan sonra hir gün Gıyas Bey kaybedeceğim zamanıma acıyın.. . sonra artık ne yapabıliıiz? Çok yo- diye bir kayıt vardır diye cevap ve-
kızına evlenmek bahsini açtı: KarşISmda mesuliyetin ytlkU altın- rulduğunu biliyoruz. Vazifemiz olma· riyor. 

_ .Benim güzel yavrum, dedi, da ezilip büzülen memura yalvaran masına rağmen Kadıköy belediyesi· Sokak isminin Uçleştiğini gorcn i;ı 
gönlün naaıl bir koca istiyor~ ada.mla ilk önce, doğruau ben de alt.- ne bir yazalım, son bir defa da ora- sahibi ne yapacağını şaşırarak : 

_ Evlenmİye hiç niyetim yok, kadar olmadım. 4Kırtasiyeclllğin en- dan takip ediniz. Bakalım netice ne - Yahu, Allaha.şkınıza şunu poli-
velerinden> diyip geçmek istedim .• çıkacak? se havale edin de tahkikat yapsın! 

babacığım. Fakat arkamdan memurun: lş sahibi: <Hasbinallah ve nimel- diyor. 
Gıyas Bey kaşlarını çattı. Kızı- _ !şte kayrtlanmız, pl!nlanmız. vekih diye söylenerek gişenin üze- Bu da bir fıkir ... Tahkikat için po-

nın dağda, bayırda at ko~turm~; krokllerimlz.... Ka.dıköyUnde Şekerci rine bıraktığı bir tomar evrakı to- lise havale olunuyor. 
sına acaba hatamı eylemi§t Bakkal sokağı adile maruf bir sokak parladı, 11 inci defa olarak Kadıköy Polis tahkikata gidiyor. Sokağın 
Mihrünniıa bu yüzden kızlığını yok. seferine çıkan iş sahiblle beraber başında Şair La.Ufi levhasını görU-
mı unutmU§tu~ Fakat sonra ken- Diye karşmında.kl adama cevap ben de yola koyuluyorum. yor, fakat civarda yaptığı. tahklkat-
di kendini teskin etti: Bu çocuk· verdiğini duyunca birden geri dön- Kadıköy kıı.ymakamlığındayız. la buranın 40 senedir Şekerci Bak-
ça lakırdıya fazla ehemmiyet ver- dUm. Kaymakam meseleyi anladıktan kal nfımile yAdedildlğini \'e yakın 
miye sebep yoktu. Kızına tekrar Bu adla maruf sokakta. senelerden sonra kAğıdI havale edecek bir mer- bir zamanda köşe ba_,ına Şair Utif'I 
dedi ki: beri oturan bir ahbabım var. Ona gi- ci arıyor. Hatırına ser mllhendtse ha- levhası takıldığını anlıyor. 

- latediğin adamın ismını d~. geıt~ M!ızamda biran soka· vale etmek geliyor. Tapuda kaydı: <Yoğurtçu r;eşme, 
söyle. İ;ıte ahdim olsun: Seni ona ğın ismini canlandırdı. Şa~ırdım, Tomara bir kAğıt daha illve olun· birinci orta sokak>, Belediye kaydı; 
vereceğim. kald!m. muştur. Ser mühendise gidiyoruz. cŞalr Lçtifi> sokağı, ahalice tanın-

Bir dakika için Mihrünnisanın Ya. hA.fızam beni aldatıyordu, ya- Mtlhendls, cebinden bir metre çıka ması Şekerci Bakkal sokak olduğu 
kalbi h~yccandan durdu. İate-di· hut ta kayrtlar memuru ... B<Syle bir rarak salllhlyet meselesini ileri sUrU- resmi tahkikatla liğrenildlğinden ki· 
ği biricik adamın ismini acaba sokağın mevcut olduğuna ben de sa- yor: taba uydu diye tapu muameleslntn 
söylemeli miydD vabıma şahit oldum. Fakat kulak -Sokakların genişlık •e darlıkla- ikmaline başlanıyor. 

ı.sonu Wll\) veren olmadı. .nm söyllyeblllrim. NUmerotaj ,. fW* FENt& 

tür. ~ 13 - Yazm 1lavanın kıştan ııııcak 
olmuma ııebep yaz rne\·aimJnde ar
zın güneşe daha yakın olmaıudır. _ 

Yanlıştır: Arzın güneşe en yakın 
olduğu tarih 2 iklnclkAnundur. 

14 - Gök görilltüsli ve bir fırtı
na hazan atttün e~e sebep o
lur. 

Yanlıştır: Gök gllriiltlisilnUn ve 
fırtınanın bu hususta suçu yoktur. 
Yalnız şurası var ki, fırtına doğuran 
hava şartlan ayni zamanda mikrop
ların inkişafını kolayia..ştıran şart. 

Iardrr. Fırtınalı zamanlarda siitfin 
ekşimesi istidachnm fazla olması btı 
ylh:dendtr. 

15 - Radyoda parazit yazın baf-
ka mt'nılmlenlen fazla olur. 
Doğrudur: Yazın her anda yer Y'i· 

zllnUn muhtelif yerit>rinde 1800 fır
tına hükllm sürer. Bunlara ait gök 
gtır11lttlsti parazitleri çoğaltır. 

16 - Alllmi lelft8YI rece Jijrmek 
mibnkündUr. 

Doğrudur: Ay ziyası da alMmf se
ma yaratabilir. 

li - Gök gürilltüsii tamamlle za.. 
rarınzdır. 

Doğrudur: Aksini isbat eden hiç
bir delil yoktur. 

18 - Saikalı bir fırtmada tek ba
şına duran bir ağacm dllmıe iltica 
etmek tehlikelidir. 
Doğrudur: Tek duran ağaçlara yıl 

dırım dllşmesi ihtimali, ağaçlardan 
mUrekkep gruplara dll~esin<fen faz. 
ladır. 

19 - Utkan lmarmaı;ı ertesi günü 
fırtına oıacatma delalet eder. 
Yanlı~: Gnıp zamanında ufkun 

kıznrması ertesi gUn açık, kunı ha
va olacağına allı.mettir. 

20 - !<"azla miktarda kırağı ha
' anın a~ık Olal·atını gösterir. 
Doğrudur : Bulutsuz gecelerde arz 

daha çok hararet nefFeder " ba yüa 
dm d8ba çok lcJntlı tıope w, 

.............. 
8 Program, 8,03 Hafif program 

CPI.), 8,15 Ajana haberleri, 8,.30 MU· 
zik programının devamı (Pl.), 8.50 
Ev kadını - Konuşma. • 12,30 Program. 12,33 Peşrev ve 
saz semailer! 12,50 Ajans haberleri, 
13,20 Kar~ program (P1..). 

18 Program, 18,03 Radyo caz orkes 
truı, 18,40 lncc saz heyeti, 19,15 o
pereUerden seçme puçala.r (Pl.), 
19,30 Ajans haberleri 19,45 Ml\şterek 
farkı ve türküler, 20,15 Radyo gaze
tesi, 20,45 MözH<, 21 Müztk. 21,30 
Kon\lfl'lla. 21,45 Radyo orkestraaı 

22,30 Ajanıı haberleri, 22,.:S Cazbant 
(Pi.), 23,30 Kapanış. 

MiDi Plyaneo ldatıeelala !9 Blrlncl 
Tflfl'bı Cftnıhurtyet Bayramı fr,ln 
tertip etuti fevkaılNe Piyangoda 

lkrwJye kw.aaaa taUhlllerin 
baamı 

60,"006 lira kazanan 124.287 numa
ralı bilet Akfehtrde da.va vekili Ab
dullah Bilgene, 20,000 lira kazanan 
395839 numaralı bilet Bolvadinde 
kahveci Ali Akyıldıza, 10,000 lira 
kazanan 237229 numaralı bilet Tar
sus Halkevl odacm Musa Kanıka 

&it'tir. 
10,000 lira. Mudanya cezaevi mah

kCUnlanndan tbra.hlm Öztürk, Sab
ri DUzenli, Muatata Canayakın, Re
cep Benek, Rept K~, Mahmut 
Çetin, Ahmet Doğunun mllfterek al
dıklan 376668 numaralı bilete, 5,000 
lirayı 124818 numaralı bilet sahibi 
asker SUleyman, diğer 5 ,000 lirayı da 
248030 numaralı biletle 1ran sefaret
haneısi mtlstah~ ' e qlar-
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Casuslara i ş Bırakmıyan Bir Memleket ·Milli Şef' in Nutuk
larının Akisleri (Ba,ı birincide~ sun uz)> diye bize çıkışamaz. 

tirdiği nutkun manalan cidden 2 - İttifaklarımıza ve dost-
denndir, milli inkişafımızda yeni luklarımıza vcfalıyız. lngiltere (Başı birincide) 1 
ve yüksek bir merhaleye vardı- nin zor şartlar içinde mevcudiyet 

1 d 
Birçok müsahitlcrin, Yunanİs· ı 

ğımıza alamet sayı acak ka ar harbi içinde bulunduğu bir sıra- • 
üh d 

tana yapılan tecavüzü aşag-ıdaki 
m .. im ir. da onunla olan ittifak bağları-

B 
tarzda tefsir ettiklerini kaydet-

ir insan, on insan bir masa- mızın sağlam ve sarsılmaz oldu-
1 mek lazımdır: 

nın başına geçerek ve kelime eri ğunu söy~emek biı:im için borç-
yanyaf!a sıralıyarak böyle bir tur. Dostumuz ve komşumuz Yu- Bu hareket, Almanya tarafın
nutuk yazamazdı. Ancak kendini nanistanın sÜKtın ve selameti bi- dan Boğazlara karşı yapılacak 

1 dd 
·1 bir teşebbüse nıu\·azi olarak "'a-

mil i muka eratına tamamı e zim için çok ehemmiyetlidir. Ora. J 

hakim ve arızi hadiselerin çok sı bizim emniyet sahamıza dahil- pılan ve Türkiyenin nıyetlerini 
d 

w 1 l" d" )' açığa vurması gayesıni ve ayni üstün e gören, tuttugu yo un se a- ır. unanıstanın harbe süriık-
met yolu, hak yolu olduğuna lenmesinden doğan vaziyeti müt- zamanda imkan olursa Türkiye
candan iman eden bir milletin tefikimiz lngıltere hükumetile yi harici sergüzeştlere sürükliye
azmi, kararı böyle ahenkli ve müştereken tetkik ve mütalaa rek daha kolayca vurulabilir bir 
uurlu bir ifade bulabilirdi. Bu ediyoruz. hale koymayı istıhda! eden bir ı 

milletin geçirdiği acı tecrübeler- 3 - Sovyet Rusya ile yırmi teşebbüstür. 
den tam bir ders diye istifade seneye yakın bir "mazisi olan iti- Türkiyenin gaynmuharip va· 
edilemeseydi ve harice ait en kü- matlı münasebetler her ikimi.ı:e ziyeti hayretle karşılanmak şöyle 
ç.ük bir ihtirasımız olsaydı, müm- atfedilcmiyecek olan buhranlar 1 dursun, Türkıyenin hakimane ha
kün değil hadiselerin manasını geçirdikten sonra esas olan dos- reketinın yeni bir delili olarak 1 

b 1 · · b k d · · 1 kabul edilmektedir. ve münase et erını u · a ar ıyı tane mahiyetini yenıden ele ge-. k w lngiliı: efkarı umumiy. esinın 
kavrıyamazdı ve tulacagımız çirmiştir. Buna memnunuz. iki 

Devlet Denlzyolları 
İ'1etmesl İIAnları 
4 l kinc i teşrinden 11 

l kinciteşrine Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalka cak Vapurları n isimleri 

Ka lkı ş G ün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu). Perşembe 12 de (E

ge) \'e Pazar 16 da ICilmhuriyet). Galata. 
rıhtımından. 

Bartın hattına 

lımit hattına 

Mudanya battııaa 

- Salı ıs de (Anafartıı). Cumartesi ıs de 
(Ülgen) . Sırkeci rıhtımından. 

- Salı. Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından . 

- Pazartesi, Salı 9.M de, Çarşamba, Per
şembe, Cuma 16 dıı (Trak). Cumartesi H 
de <Marakazl ve Pazar 9,50 de (Trak) . 
Galata rıhtımından. 

Bandınna hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ma
raka.z). Galata rıhtımından. Ayrıca Çar
şamba ve Cumartesi 20 de (Bursa). Top
hane rıhtımından. 

Karabtp tattma 

lmro:ı: hattına 

- Salı ve Cuma 19 da ı Seyyar). Tophane rıh
tımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın
dan. 

yolu bu kadar sakin, bu kadar memleketin münasebetleri dünyn ekseriyeti Türk devletini, bahas- ı 
telaşsız, bu kadar emin ve isabet· siyasetinin iğvicaçları içinde başlı 1 sa bütün hareket vasıtalarım 
lı bir gözle göremezdik. Haricin başına bir mevcudiyettir. Memle- ' mahdut bir mıntakada temerküz 1 
bir kar.ı~ toprağında gözümüz ol· ketimiı: diğer tesirlerden müstakil ettirm~ olmaeı itibarile zaptedi
saydı, şunu veya bunu vermek bir surette bu mevcudiyeti de\'am lemez ta:hmin etmekte ve bu te
vadi!e görüş ufkumuzu daraltır- ettirmek ıstırarındadır. Bu sıya- merkiiz keyfiyetinin, Boğazlar \'e 
lar. kendimize güvenimizi sarsa- set böyle telakki edildikçe iki ta- daha ilerisine karşı yapılacak bir 
rak bizi başkalarına tabi, kör bir raf menfaati için dünkü verinıinı teşebbüse atılmadan evvel mih
alet haline indirirler ve sonra yarın da verecek ve kimsenin za- veri bir yerine iki defa düı1ündü
gunün birinde diledikleri uç.u- rarına olmıyarak yalnız memle- receği zannolunmaktadır. 
rumlardan aşağı fırlatırlardı. ketlerimizin nef'ine işliyecektir. İsmet İnönünün nutku, Türki-

- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumarte.si 15 de , 
tMersin). Sirkeci nht.Jmından. 

İsmet İnönü kelimeleri bir 4 _ Fransadan sonra Jngilte- yenin. Boğazların muhafızı ve 
maksadı gizlemek için kuilanmı· reye teveccüh eden hücumların Yakın Şarkın kalkanı olduğu 
yor. Gayelerimiz o kadar samimi, çetin bir mukavemetle karşılaş- hakkında mevcut kanaate teka
o kadar berraktır ki bizrm gizle- ması üzerine muharebe yeni bir ~tmektedir. 

İl.mir <,Ürat hattına - Pazar 11 de (I.;'.aradcniz). Galata rıhtı

mından. 

nccek hiçbir şeyimiz yoktur. Dün- safhaya girmiştir. Bu safha uzun ==~---======== 

lz.ıni.r ilAve poıı.tuı - Salı 13 de (Kadcş). Perşembe 13 de (Kon
ya). Galata rıhtımından. 

(10421) 
yanın bu kadar karanlık ve çetin sürecek, insanların sefalet ve ıs
bir gününde bu kadar berrak bir tırabı temadi edecektir. Bu hazin 
lisanla, bu kadar asil bir vakarla ihtimaller önünde büyük elemler 
konuşabilen bir milletin kendine duyuyoruz ve medeniyetin tered
her cihetle güvenmiye hakkı var- disini teessüf ve teessürle kayde
dır. Bu kadar berraklığın, bu ka· diyoruz. 
dar metanetin sırrı nerededir? Demek ki bugün Türkiye hac-
lsmet lnönü bunu iki satır içinde bin manasını insanca bir gözle 1 
izah ediyor: görebilecek bir vaı:iyette bulunu-

cAncak ve ancak siyasi istikla- yor. Eğer insanların sefalet ve 
limizi ve mülki tamamiyetimizi ıstırabına bir an evvel nihayet 1 
korumayı esas tutan ve hadisele- vermek ve medeniyeti tereddiden 
rin seyrine göre değişir haris kurtarmak için en küçük bir ih- 1 
emellerle alakası bulunmıyan bir timal görülseydi, şu veya bu dev
milli siyasetimiz var. Zamanların letin nef'ine değil. dünyada de
bütün zorluklarına rağmen bunun vamlı bir emniyet ve hakka saygı 
etrafında bir tek vücut teşkil edi- gösterilmesi ~asına dayanan en 
voruz. Hakkından emin, haklara küçük bir sulh ümidi ufukta belir
.u.ırmetkar ve vatan müdafaasına seydi Türk milleti insanlığa hiz
'• ti.da.dan karar vermiş bir vıızi- met va:.ı:ifesine ne kadar şuurla. 

tımız var... ne kadar şevkle sarılacaktı!.. 
Bir ecnebı devlet: cAcaba H lb k" h.d. 1 k d" . . . . a u ı a ısc er, ·en ı crn-

1 urkıyenın asıl nıyetı ne?> dıye- niyet sahamızı t .. ~ d 
1 

• 1 · · n ecavuı:e ugra ı-
rck casus kul anmıya ve ış erımız- gw mı bize hatırlat k 
d b" · ·· ·· k Ik ı aca ve cson 

e ır ıçyuzu aramıya ·a ışırsa 1 sene içinde ecnebi istilasına uğ· 
r..endi ~endini aldatmış ve ışığa 1 rayan birçok hür ve müstakil ül-
\ C n'ldlumata kavuşacak yerde. kelcr·n ~ k b t" d"' kt k 

1 
'ki . I ı # a ı e ıne uşnıe en 0 • 

.an ıklara euru enmış o ur. k · · L • "k 
B 

'd d d 'W · · b"' runma ıçın ııer sanıye lelı te 
ızım ıptı a an ver ıgımız u- d . . 

k 1 ı 1 .. .. k" urmamızı ıcap ettırecek yolda 
tun arar arı smet nonu ımse• ink · ~af d" 

k 
.. . b ' 1. k l ı, e ıyor. 

ye arşı mu.~cc~vız ır ısan u • Ahmet Emin YALMAN 
!anmadan soyluyor, fakat başka 

Askeri Vaziyet 
(Baıjı birincide) 

::\'a,·arin limanı, I..arisa demiryolu 
merliez:i \e )ftÇff\'a bof'a.ıı. Kala
mata yolu, Korent körfezi boyun
l'& Atına -,ımendlfer ~·olu, Yu
nanlıların belli ba~h hedefleri Gö
rke, Ergeri ta)·yare meydanları 

'e İtalyanların ikmal ) ollarıdır. 
Girit adMına BiiJlik Rritanya 
ku' H~t.lerlnln çıkarılmaııı, deniz: ,.e 
hava fu; lerlnln hazırlann1a.<.1, tngl
ll7lerln -:arki Akdenlzde '\8ll)·et
lerlnl ku\ wtlf'ndire<>ektir. 

N O T : 

Vapur seferleri hakkında her tUrJU ma!Qmat ~ağıda telefon nu
maraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar 

Galat.a Şube Acenteliği 

Umum MtidilrlUğU bin&S\ 
altında. 

- Galata rıhtımı, Mıntaka Li-
~2362 

nıan Reisliği binası altmda -t0133 

Slrkfl<'i Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 

Sahibi ve Ne!Fiyat Müdtirü: Ahmet E mJn YALMAN 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

227'0 

~MAZOH MEYVA TUZU 
MÜ F E RRI H ve MI O EV 1 Dl R 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alışbrmaz ve 
Yormaz. M A Z O N İsmine ve B O B O S Markasına Dikkat. 

• 

____ Qa nlrt ___ .. 
He1kcs bilhassa çocuklar .,tarafından alınması gay~t 

l<olay muessİl' bir .. müstahzardır: 

Barsak· Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlannıQ büyüklerde ve Küc;üklerde 
sebeb olacafı tehlikeler goz önüne alınarak solucan . hastalıkl.rında bııııu 

• _ kullanmalan faydalıdır. 

Hekim lerimize ve halk ımıza tavsiye edilen b" 
müstahzar her eczanede bulunur. 

K utusu 20 ku ruştur •. 
._ ______ .:ıs•"lıı' ıii''·······-··"" .. , . .t....... . . .. . , w · , 

Gaziantep C. Müdd<: i ,ımumiliğinden 
ı - Gazıa.ntcpte yaptırılacak ceza ve tevkü evı inşaatı kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur 
1 2 - Eksiltme 12111/940 ~alı glinü saat 15 de Gaziantepte adliye bl· 

nıuıı içinde C. mUddeiumumlliği odasında inşaat Pksiltme komisyorııı 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inşaatın keşif bedeli doksan altı bin dokuz yüz yirmi bir ur' 
seksen altı kuruştur. 96921 Iıra S6 kuruştur. ~ 

4. - Muvakkat teminat altı bin doksan allı lira on kuruştur. 60 
lira 10 kuruştur. 

5 - Bu işe aıt evrak: Mukavele projesi, eksıltme şartnamesi. ııs· 
ymdrrlık işleri genel şartnamesi. hususi ve fennl şartname ve yapı ışlefl 
fcnnt şartnamesi, mesaha cetveli ve bina projesi ve seridopirıdir. 

~•L· 
İstekliler bu evrakı Gaziantep c. Milddeiumumiliğinde çalışma ş...-

leri ıc;inde her gUn görebilirler. 
6 - Münakasaya girmek isteyenlerin referans ve diğer vcsıkalarl111 

el ,1· 
bir lstidaya bağlıyarak münakasa tarıhlnden en az sekiz gün eVV 
lA.yet makamına \'ermek suretile bu iş için ehliyet vesikası almaları '" 

1 
bu vesikayı teklif ınektuhu içine koymaları llızımdır. t 

7 - .M:ünakasayıı iştirak edeceklerin 1190 numa.ralt arttırma. eıcsi1 • 
1 me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vess· 

iki bu kanun ve şartnamelerin ahkAmına göre hazırlayıp teklif zarflst' 
içine koyarak bu zartıarı 12/ 11/ 940 salı günü saat 14 de kadar numarıJl 
makbuz mukabilinde münakasa komisyonu reisine \'ermiş olmalarI ıı· 
zımdır. 

Po.'!ta. ile gönderilecek mektupların 12/11/940 salı gtinti saat 1~~ 
kadar komisyon& gelmiş olmasl ve d~m mühür mumu ile iyice kaP8 

mış olması IA.zımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (9857) 

·- Nuri Demirağ 
Y eşilköy Gök Stadyomundan: 
Aşağıdaki vnsıfları haiz Tilrk delikanlıları tayyare ile lstaııbul 

afakında yarımşar saat uçurulacaktır. 

ı - Yaşı ıs - 23 arasında olmak, 
2 - Bllnye5İl\İn uçuşa milsalt olduğu Stadyun doktoru tarafıtı· 

dan tasdik edilmek, 
3 - Ttirk mekteplerinde en az orta tahsil görmüş olduğunu ve~· 

iklo ispat etmiş bulunmak. 
il' Müracaatlar sıra ile kayıt ve uçaoaklara liç gün evvel yazı J 

-·ı••·------ ihbar edilir. --------_.~ 
ŞEHlR TlY ATR OSU TEMSİLLERİ 

T~ı 1.'lyatroeuada Fransız Tlyatrwundi 

il KOMEDi KISMI 

'

' Jlill B U AKŞA." , t~fil' ~aat A20.s; dal 

ORAM KISMI 
B U AKŞAM 

O YUN Y O KTU R 

hıçbir müracaate, hiç.bir istimza
ca, hıçıbir müzakereye lüzum bı
rakmıyacak kadar açık söylüyor: 
Biz hıçbir yabancı niı:am kabul 
etmeyız. çünkü «geniş bir hürri· 
yet içinde vatandaşların hukuku
nu ve emnıyetini temine kudretli 
hakiki ve hukuki bir nuam tesis 
ettık... Serbesti ile nizamı telif 
eden bir ha.\'a içınde vatandaş
ların huzurunu temın eden müs
tesna memleketler.den biriyiz.> 

Milli PiYANGO 4uncü TERTiP • 

Bizim nizamımız, en çetin ,art
lar altında aşırlardanberi T ürk 
milletinin beka ve iltildilini de· 
vam ettiren faziletlere dayanarak 
kendi varbğımız için kurulmuı 
bir nizamdır. Bunu ıil&b kuvve
tile veya beJinci kollarla ba,b
larına zorla kabul ettir.üye biç 
biı· ih tiyaç dU)'lnuyoruz. Fakat 
kendi m illetlerinin medeniyet yo
lundaki pnlı mazilerini unutarak 
b ir takım f&hsi ibtiraılarla ve ta
rihin karanlık günlerinden kalına 
tahakküm emeUerile yollannı 
kaybeden bir kısım memleketle
rin de, yanlış d emolcrui tatbika
t ile umumi menfaati zümre ve 
sınıf m enfaatlerine esir kılan di
ğer milletlerin de bi:zim nizamı· 
mızı anlamalarını ve benimseme
lerini kendi menfaatleri ve inaan
hğın menfaati namına dileriz. 
Umumi hakları hürri}letle en ge
niı b ir şekilde telif eder bir yol
da ; kendi nizamını kuran bir 
millet, bat ka nizamların mikrop
lanna kartı he.r vakit için m11afi· 
yet temin elmİJ demektir. 

Biz harbe girmek ihtiyacını 
kendi seliımctimiz ve emniyeti
miz namına duymadan Türk top · 
rakları, Türk denizleri, Türk ha· 
vaları başka memleketlerin emel
leri namına yarılabilir m i? İsmet 
lnönü böyle bir ihtimalin akla 
getirilemiycceğini, değişmez bir 
milli prensip halinde ilan ed erek 
bu yolda herhangi bir nevi dü
şünce ve talebin önüne iptidadan 
geçiyor. 

Bu iki esaslı prensip mesele':.. 
sinden başka dört mühim nokta 
ismet İnönünün nutkunda ifade 
bulmuştur. 

1 - Hariçte bir karış toprak
ta gözümüz ve bir hakkı ihlale 
nıyetimiz olmadığma göre bize, 
emniyetimize ve o emniyetle 
ahenkli bulunan hayati menfaat
lerimize tecavüz niyetinde olmı
yan hiçbir devlet bizim siyaseti
mizden endişe edemez ve cne
den haklarınızı korumak istiyor-

Dördüncü Tertip Plinı Çok Zengindir. 
Birinci Çekiliş 

7 İkin~i Teşrinde 
Bu plinın iki busuıiyeti vardır : 

1 - 5000, 2000 ve 1000 lirahk orta bijyüldülctelli 
ikramiyeler adet ıitibarile fazlalat bnlmq , ayrıca bu 
plana yeniden ve bundan evvelki p li.nJarda mev
cut olmayan 500 ve 50 liralık ikramiyeler kon
mutfur. 

500 Liralık 
Ucnmiyelerin adedi birinci çekiliJ!e 90, ik incid e 
150, üçüncüde 180 dir. 

2 - Planın ikinci hususiyeti d e 47 tane teselli mü
kafatını ih tiva etmesidir. T eseli m üki.fatwun 
esası ıudır: Eier b ir biletin bütün rakamları 
büyük ikramiyeyi kazanan numaramn rakam
larına te vafuk eder de, yalnız herhangi hanede 
bulunursa bulunsun bir tanesi deiı.ik oluna o 
bilet ter.elli mükafatı kazanır. Bu suretle büyük 
ikramiyeyi ka zanan numaraya benzeyip de yal
nız b ir h anesindeki raka m ayn olan 47 numara 
teselli mükafata bzanacaktır. 

Biletlerin Değiştirilmesi Tarihine 
DIKKA T EDİNiZ 
~vamk biletlerin ertesi ayın ikinci günü a1qa. 
mına kadar değiıtirilmesi lazımdır. 

7 İkinci Teşrin 1940 Çeklll,lnde 
Blytlk İkramiye 

30.000 Liradır 
Birinci çekilifin tam bileti 2, yanm bileti 1 lira
dır. ikinci çdril~in tam bileti 3, yanm bileti 
1,50 liradır. Üçüncü çekilifin tam bileti 4, ya
nın bileti 2 liradır. 

Plbı Tetkik Ediniz 
Her çekilifte biletlerin fiah ile beraber ikramiye
lerin hem miktarı, hem adedi arthnlnuttır. 
Yani .-ns ihtimali her çe kilitte çok daha fazla
dır. Bu plana göre talihlilerin m iktan artacak 
ve bu t alihliler ayni zamanda miktarca daha 
fazla ikramiye kazanacaktır. 

1 el Çekiliş Çekiliş 3 ol Çekiliş 
7 bıbaoı Tetrln 1940 7 Blrlaol KlD•n 1940 7 bdncı Kla•a 1941 

VUz Bilette 21126 sı kazanacak Yüz Bilette 21,40 ı Kazanır Yüz Bilette 22,42 sı Kazanır 
İk ram.iye ikramiye İkramiye ikramiye İkramiye İkramiye İkramiye İkramiye t kramlye 
Adedi Miktarı Tutarı Adedi Miktarı Tutar1 Adeclf Miktarı Tutan 

-Li..- --ı.ı~ -Lira- -LU- -Lira.- - Lira--

1 30.000 3 0.000 1 40.000 40.000 1 50.000 50.000 

1 10.000 10 .000 2 10.000 20.000 3 10.000 30.000 

2 5.000 10.000 5 5.000 25.000 8 5.000 40.000 

5 2.000 10.000 10 2.000 20.000 15 2.000 30.000 

60 1.000 60.000 9 0 1.000 9 0 .000 120 1.000 120.000 

9 0 500 4 5 .000 150 500 7 5 .000 18 0 500 90.000 

300 100 30.000 300 100 30.000 300 100 30.000 

300 50 15.0 00 600 50 3 0 .000 600 50 30.000 

3.000 10 3 0 .000 3.000 10 3 0.000 6.0 00 10 60.000 

6 0 .000 2 120.000 60.000 3 180.000 6 0.000 4 240.000 
Teaelll 
MUkA· 4 7 bO 2.820 
fatı 

Teeelll Teselll 
Mükt.- 47 80 3.76 0 MükA· 4 7 120 S.640 
falı fatı 

63.806 3 62 .820 64.205 5 4 3.760 67,274 7 25.640 

Yarım BU ÇEKİLİŞTE Tam SAT 1 Ş 

Bilet HASILATININ Bilet 
Yarım BU ÇEKİLİŞTE Tam Yarım BU ÇEK1LIŞTE Tam 
Bilet 

SAT 1 Ş 

Bilet bilet 
SATIŞ 

bilet HASILATINL'l HASILATINDl 

1 °!o 60 47 si 2 İKRAMİYE 

Lira VERİLECEK Lira 
11

'2 
0
/ 0 60 42 si 3 2 0

/ 0 l>O 47 si 4 iKRA M İYE İKRAMİYE 

Lira VERİLECEK Lira Lira VERİLECEK Lira 

• 
ikramiyelerin Hem Miktarı Hem 

Adedi Arttırılmıştır 


