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Zulümle Hak 
/(arşı[ aşınca 
Ceçen Mayıs sonunda 
Sempton treninde bir ltal
r.a~ yoldaşım fısıldadı: cls-
1.la maksadile ltalya hari
cırıde döğüşınek istemiyo
ruz.> Atinada ise Elli kru
\'aıörüne yapılan kahbece 
'tecavüzü affedmiyen, yurt
ları için ölmiye hazır olan 

insantar gördüm. 

Yaları: Ahmet Emin 'tALMAN 

15: rkanıharplar istedikleri ka-
dar haritalar üzerinde ça· 

:•;nlar, iıtcdikleri kadar asker, 
~il ~eme, mesafe, strateji, tabiye 
liCa.t~ları yapsınlar, zulüm ve isti-
0 :ın zorla cephelere sürülen bir 
dr f u ile yurdunu ve hakkını mü-
0 il aa İçin ölmjye karar vermiş bir 
brdu arasındaki kıymet farkını hiç 
>' ır ~aman maddi şekikle hesaplı
ç 'rrıa:dar. Halbuki ıbu farkı öl
.,'l'rılyen her hesap yanlış çıkmı-
a tnahkumdur. 

>'olGoz:.ümün önünde bir İtalyan 
&o arkadaşı var. Geçen mayıs 
d 11Unda İtalyadan ~eçtiğim sıra
.: lokanta vagonunda ayni ma· 
d >'a. <iüşmüştük. Havadan, su
h~n konuştuk. İkimizin de elinde 
~~'r kitap vardı. Birbirimizin 
t itabını kamrurdık. Belki de fikir 
;lderitniz ~gun çlktığı için git
dl, fazla bir yakınlık hissi duy-

r, t 0 1 arkadaşım yemekten 90n
hll} eni aradı, kompartımanunda 
~ .. ~u: Halinde bir sırrını söyle· 
b·"'l: :ıçin emin bir adam anyan 

dır itin.senin duru§U v~ tavn var
ı: 

~· - Size emniyet duyuyorum, 
1
llli dökmek isterim. dedi. Söy· 

~;en nutuklara bakarak İtalyan 
~ etinin !harp ve macera aradı
~ 1• ba§lcalannın toprağında gö· 
ı:ı· 0lduğunu sanmayınız. Biz be
d~~. hariçten tecavüze uğrama. 
Sl~t sulh iç.inde yaşamak ve 
d ~k ~gx.uz. Yann ıbdk.i 
~f tr kiti. birkaç kifi, hiç biri-

c danışmadan bizi iharbe ve 
~i:e sürükljyccek... Eğer böy
~ trıey olunıa §U sözümü hatır
~llıı.ı: İtalyan milletinde kendi 
c1Q1~.u haricinde istila maksadile 
"-\'\iıınck emeli yoktur, halk 
du ?p ınesuliyeti suçundan masum
r-.r. Ne çare ki kendi şahsi ihti
dc~c emelleri yüzünden, kendi 
de büyüklük hulyaları yüzün· 
le 1\ Ôiitün bir milleti feda etmek
le~' 0 nun)a varlığile kendi zevko/ 'Ve iheyecanlan için kumar 
dı n.ına.ktan çc.kinmiyenler var-

r.ı 

di İlti İtalyan tayyarecisinin ken· 
atq llrz:.ularile Yunanlılara tealim 
h,1 •111darını, Yugoslavyaya grup 
~t 1de ilticalar görüldiiğünü ga
l'll cerde okuduğum zaman İtal
~j l'ol arkadaşunın sözlerini ha-

~ıın. 

bit Sonra başka bir muhit, başka 
A~anzara .•• 

~na.dayım. Yunanlılann göz 
Çij~ i gibi kıymet verdikleri, kü
~, Jakir bir milletin di§inden 
ltıiid 8ından arttırarak yurdunu 
~il· ~faa maksadile yaptırdığı 
'it' ıtruvazörü bir İtalyan deniz
~b tarafından sulh zamanında 
~nı ~e batırılmış. Bütün bir 
~etın kalbi yaral!: için için ma
l~ tutuyor. Fakat başında bu
tlrtı nlar: «Aman tahammül ede
~llı· ltinıseye meydan okumıya
~· l opraklarımız:.ın ezilm~ine 
~tıCf> . olabilecek hareketlerin 
ı_.: Ulıyetini atmıyalım .» Diyor· 
)Q; Yunan milleti başını eği
t,l kederini kendisine &aklıyor. 
h\~t deniz aşırı garp komşusu 
o~ 1nda zaten hiç de dostça 
~tftı~an bisleri, derin bir kin ve 

'8~ teklini alıyor. 
"•~·~ iecc saba.ha karfl Elli kru
l~Or'" 
...,ttıa \thü batrranlar, General 
~ lcaası yatağından kaldırarak 
~o je bir ültimatom silahı çevi
dtııı l' ar ve emrediyorlar: cYur-

'~ ~tila ed~ğiz. Katiyen 
l?ı,~ danmak ve mukavemet et· 

C Yok ••• > 
tıı., Cneral Metaksas. en aciz ih· 
~~ ttna, en küçücük çocuğuna 
~~~· bütün Yunan milletinin 
itti . lfl~ arzularını ve menfaat-

1\ı te ·ı ·-"nd . la r,~ l'tıaı ettıgı en emın o • 
"eltarla cevap veriyor: 

~~.Demek ki .bizimle dövüş-
ıt rsr ek" ltaı •.Yoraunuz. p ı ..• 

dı~l ?"anların bu . hiç bekleme· 
~il•er! ~cvaptan sonra; zulüm ve 
Ilı._" 1t<;ın zorla cephelere süriilcn 
l-o}d 1\ arla, yani benim İtalyan 
~'d.,'~ın tabii his ve !!kir ar-
~ •rıle Elli kruvazörünün acı

(t>evaDJ1: Sa. 4, SO. t to) 

Yunanistanın bütün demiryol İat asyonlaruula bu yolda manıara lar var· Bütün ukerler cepheye 
ben daha evvel gidecejİm diye rekabet halindedir 

Yunan Kıtaları 
İleri Harekete 
Devam Ediyor 

Birçok Mitralyöz, 
Top ve Mühimmat 
İgtinam Edildi 

ı İtalyan Generali 
sır Edildi · 

Atina, 5 (A.A .) - Bu sab:ıhki Yu· 
nan resmt tebliği: 

1'fakedonya. cephesinde kıtaatunız, 
evvelki tebliğlerde !fP1 e~1cdllderi 

ha:ıtt 'erilen ıapeıc:rn maaıb, Ar· 
navutluk arulslnae yeniden bir te
pe işgal etmlşlerdlr. Cephenin muh
telif noktalannda yapılan harekdt 
neticesi kun etlerimiz, mltralyi>z.lor, 
havan toplan, \'e ısalr harp malze • 
mesl iğtinam etmiş ,.c bir miktar 

esir almışlardır. 
Düşman hava kuV\·etıerinln mUte

addlt bomlmrdınıa.nlarlB tezalılir e
den kuvvetll faali~ etlnılcn başka bü
tün cephede mllhlm bir şey kaydedil 

menıfştlr. 

Hava kun·etıerlınlz cephenln muh
telJt noktalarında kıtaat W<-emmUJe
rlle tanklarım mu,·atfakıyetle bom
bardıman etmiş ve keşif uçuşları yap 
mışlardır. 

Dlişman tnyyarclerl askeri hiçbir 
kıymeti olmıyan Pire, Patras, '\'olos 
"e Olğer bazı şehir ,.o köyleri bom· 
bardıman fltmlşlerdlr. Sivil halk a
rasında birkaç ölü ,.e yarah kayde
dilmişse de askeri tesısata hiçbir ha
sar ika edilmemiştir. Hava muhare
belerinde tayyurelıırlmlz ~·e müdafaa 
toplarımız 5 ılüşman tayyareoıl dü
şürmüşlerdir. Bir tayyaremlz ils80-
ne dönmemiştir. 

Göriceye giden iltisak 
yolu kesildi 

Belgrat, 5 (A.A.) - ı·unanlılar 

Çrld gölü üzerinde Görlceyc giden 
yollann iltisak noktasında bulunan 
Semjal Vere köylinli işgal etml~er

dlr. Bu yolun kapanmau ttaıyanlan 
eepbenln iaşesinin ya Ergtrl yoluyla 
, ·eyahut denizden 3apmak mecburi
yetinde bırakmaktadır. Eıılr edilen 
bir İtalyan generali Florlna ha3tane
slnde bulunmaktadır. Alınan esirler, 
Arnavutlar tarefından !hane~ ufra
dıklarını ifade etmekteıllrler. 

(De,·anu: Sa. (. S.ü. 1 de) 

Mechul Tayyareler 
MANASTIRI 

Bomba ı adı ı ar 
Londra, 5 (A.A.) - Bel

grad radyosunun bildirdiğine 
ıöre, milliyeti meçhul tayya. 
reler Yugoslavya topraklan 
üzerinde uçarak Manastır ,eh· 
rine 28 bomba atmıılardır. Bu 
bombalann 10 u patlamıtbr. 
19 ölü ve 21 yaralı vardır. 
Maddi hasar büyüktür. 

Tayyarelerin milliyetini teı· 
bit için bidiae mahalline mü
tehuaıslar ıönderilmiftir. Tah
kikat biter bitmez Yugoslav 
bükıimeti harekete geçecektir. 

Görice 
DDşmek 

Dzere 

Çörçil, Mühim 
Bir Nutuk 
Söyledi 

Yunanlılar,Düşmanın İta/yadaki Hedeflere 
En Hassas Hücum Daima 

1\ 7 k v .. ..d .. 
1 

F azlalaştırılacak 
ıvo tasına ı uru u er 
ı: Londra, 5 (A.A.) - Reu
terin askeri muhabiri yazıyor: 

İtalyanlar için bu derece bek· 
lenilmiyen tarzda inkişaf etmek
te olan Görice muharebesi, hal· 
yan • Yunan harbinin istikbali 
için en büyük ehemmiyeti haiz 
olabilir. 

ltai3"'an1ar eaas kuvvetlerını 
Görice civanna tah§id etmi§ler
dir. Selaniğc doğru oır ııc, .eme
nin Göriceye dayanması lazım
dır ve Yunanlılar, muhteşem mu
kabil hücumları ile, doğrudan 
doğruya düşmanın en hasaas 
noktasına yürümüşlerdir. 

Zemijal'i iıgal eden Yunan 
kuvvetleri süratle ilerliyor 

Bclgrad, 5 (A.A.) - Reuter: 
Yugoslav hududundan gelen 

son haberlere göre, cenup cephe· 
sinde İtalyan mevzilerinin anah
tarı olan Koriça dü§mek üze
redir. Kor~ şimdiden Yunan 
toplarının ateşi altındadır. Bu 
ııchrin sukutu Florinaya giden 
yolu muhafaza eden demir dağ· 
ların şark geçidine ltalyanlar ta
rafından yapılan taarruzun kırıl
masını intaç edecek ve merkez 
cephesindeki İtalyan harekatını 
ciddi surette güçlettirecektir. 

Ohri gölü sahilinde kain Zemi
jal kasabasının Yunanlılar tara
fından .zaptı. Y~n.aniatanda aürat- ı 
le ilerlıycceklerını zanneden İtal
yanların cu ümidine son darbeyi 

1 
indirmiştir. 

Esir edilen birçok İtalyan u
kerleri cArnavutların kendileri
ne ihanet etm~ olduklarından> 
şikayet etmektedir. 

Yunanlılar 1200 esir aldılar 
Londra, 5 (A.A.) - Belgrad. 

dan gelen haberlere göre, dün 
Yunanlılar tarafından esir edilen 
İtalyanların 1 200 olduğu tahmin 
edilmektedir. 

İngiliz Kızılbaç cemiyetinin 
yardımı 

Londra, 5 (A.A.) - Atina
daki İngiliz büyük elçisi, lngiliz 
Kızdıhaçının .bütün kaynaklarını, 
Yunan Kızılhaçının emrine verdi
ğini bildirmiştir. 

Kahiredeki lnailiz Kızılhaçına 
da, Yunan Kızılhaçının bütün i5-
teklerini derhal temin etmesi em
ri verilmiştir. 

~ 
Map11alll 

Bir biletçinin maalkasem 
ifadesine göre: 

Ortasından birkaç koltuk 
kaldırılan tramvay ara.balarına 
sıkışık zamanlarda 1 00 - 120 
kiııi koyuyorlarml§. Böyle ıb:r 
rekorun önünde artık ne İsti
rahat, ne sıhhat, ne nezafet 
kaygusu kendini saydıra.bilir. 
Mşallahl 

Hak naz.ardan ve kazadan 
saklasın! 

Yananııtana 
Yardım Edilecek 
Londra. 5 (A..A.) - Ba§'Vc• 

kil B. Ç;rçil, bugün Avam kama
rasında, İngilterenin Yunanista· 
n• yardımı hakkında §U sözleri 
•lcnı~ir: 

cŞimdi, ·birdenbire bize bir 
yardım talebi yapılrnı§tır. Jtalyan 
diktatörü, belki Lavalin Alman 
fatihi ile yaptığı parlak flörtler· 
den nem kaparak, belki de her 
hangi bir yeni ıplanda rolünü oy
nayarak. kendisine has hissiz usu• 
Jile, küçük fakat ölmez Elen mil
letinin (alkışlar) üstüne saldır· 
mıştır. En ufak bir tahrik olma· 
dan. en sarhi bir müzakere ya• 
pılmadan, MU$solini, Yunanis· 
tanı istilaya tcşcblbüs etmiş ve 
tayyareleri Selanik" de ve daha 
diğer açık Yunan şchirlm-inde, 
erkek ve kadın sivil Elen halkını 
katletmişlerdir. .Elenlt:lr kralı, 
Elen hüklımeti ve Elen milleti 
dünyanın pek o .kadar kolayca 
zıncıre vurulmaması için, kendi 
mevcudiyetlerini ve şereflerini 
müdafaaya azmetmiş bulunmak
tadır. (Alkışlar) 

(De~111I11: Sa. 4, SU. 2 de) 

Askeri Vaziyet 
Ya.zan: :ı::meklı Albay 
Mecit SAKMAR 

Garbi Makedonya cephesinde 
mutat me\·kllerde l'Ukubulan ~
pı~ala.rdaa çıkanlabllecek neti
celer şöyle bUlAsa edlleblllr: l"u
nanblar Florina cephesinde bu a
yın 4 ündeki holı\samızda bir 
nebze bahsettiğimiz Blkllst kaza
sının bulunduğu dağlık mmtaka
~, :iapteclerek De\•ol nehri vadlsl
ne hAklm oİmoşJardı. Şimdi de da· 
ha şimalinde bir tepeyi ifgal et
mişlerdir ki, bu sayede Teslıly&
den Görlce'ye giden ,.e Presbo gö
lti cenubondaki yüksek dağlarla 

Görteenln doğu8Ulldaki dağlar a
rumda buJunan boğazdan g~en 
yolu kesebllecelderdlr. Görlceden 
yapılacak Umıa1 Görlce doğusun
daki dağlar üzerinden ~k zor o
lacaktır. 

Dün akşamki İtalyan rady~un
da ha'\·a faaliyetinden maada ka
ra harekAb hakkrn<la sarih bir 
ka~·da rastgellnmemlştir. Yalnız 

Vlosa nehri membalanna yakla
şılmış olduğunun bildirilmesi hiç 
bir mAna ifade etmemektedir. l'l
osamn membaları ~l~o'lla hoğazı
nın şlmallndedlr ki, ttalyanlar bu
ra.dan çok uzaktadırlar. Kallbakl
nln 15 Km. kadar doğııııunılaki 

Vlosanın bir kolu olan Vodlmat 
soyuna yaklaşmışlar lı.e belki 
mı\kul olablllr. 

Dtin akşamki haberlerde Konl
ça ınıntakasmda gayet sarp olan 
Vlosa , ·adlslnln içerisinde tak\ 1-
ye!I bir alay kadar İtalyan ku,·-

(Den,mı: a. 4, SU. 3 te) 

Avrupa ile Münakale 
Yeniden Temin Edildi 
Konvansiyonel Katarı lşlemiye Başladı. Avrupanın 

Her Tarafı için Yolcu ve Bagaj Kabul Ediliyor 

r-----........ 
Askerlerimiz lcin 

Kışllk Eşya ' 

Kabul Ediliyor 
Ankara. 6 (A.A.) - Türkiye 

Kw.ttı~· Omtlyetı Umumi Merke
zinden: 

Yurdumuzan muhteiJt kbşele
rlnde 'atan hizmeti görmekte o
lan kahraman erlerimize muhte
rem halkımrzm minnet , .e ştlkran 
cernikıftl olarak teberrt1 edecekler! 
qttn fanila, yün kazak, pamuklu 
mintan, yün çorap ve yün eldi
ven» den ibaret olan kış hedlyeJe.. 
rinln kabulll için, Kızılay Cemiye
tinin bllflmum merkez ,.e fUbtıle
rlnde «ayni teberrüat kabul def
terb açılmıştır. 

Bu hayırlı teşebbüsün ~k asil 
ve şefik olan Türk ulusunun can
dan l,ıiraklcrl le bflhaSllS kadın
Jarnnız tarafmdan yer yer tefldl 
edileceğinden emin oldnğmnuz ko
mltelerfn deterll faaliyetleriyle. 
terem bir muvaffakıyet halinde 
netlcelenecefl şüphesizdir. 

Bllfimum nıerke-..t ,·e şubelerfml
sln ayniyat makbuzu mukabilin
de kabul edecekleri bu teberrüat 
için hayır ııeverlerimlzln ibraz bu· 
yul'a('aklarmdaıı emin oldutumuz 
yt1ksek alAkalanndan dolayı Kızı
lay Cemiyeti 17ükranlannı arzecler. 

Sovyet Rusya 
Kuvvetlerini 

TakviyeEdiyor 
Pravda gazetesi diyor ki: 

"Düşman Bizi Kanlı 

Bir Cidale 

Sürüklemek İstiyor" 
Moskova, 5 (f\.A.) - Reu

ter: 
Sovyetler Birliğinin bitaraflı· 

ğını ve müdafaa tertibatını tak
viye etmek hususundaki azmini 
teyid eden Pravda gazetesi, 
şöyle yazmaktadır: 

cEmperyalist harp büyümek
te, Afrikaya ve Balkan yanma
daaına sirayet etmektedir. Har
bin rüzgi.rı Amerika kıtasında da 
hisaedilrnektedir. Düşman uyu· 
muyor ve bizim muslihane gay• 
retimizi boşa çıkarmak ve bizi 
kanlı •bir cidale sürüklemekten 
ibaret olan kurnaz bir tasavvu
rundan vazgeçmiyor. clntelli
gence service> imizi takviye, mü· 
dafaa tertibatımızı ıslah etmemiz 
ve hudutlarımızda teyakkuzla 
bekleyen ordu ve donanmamızın 
kuvvetini arttırmamız lazımdır.> 

PETEN 
Amerika ya 

Teminat Verdi 
Fransa Müstemleke/e

rini Almanyaya 
Terketmeyecek 

Vaşington, 5 (A.A.) - Ma
reşal f>etain, F ransanın v ıercfli 
ananelerine sadık kalac.agını ve 
Almanyaya kendi müstemleke
leri üzerinde yapmakta olduğu 
kontrolun bir kısmını terketmiye 
niyeti olmadığını Birleşik Ameri
ka hükumetine katiyetle temin 
eylemiştir. 

Maretal Petain tefrite çıkıyor 
Cenevre, 5 (A.A.) - D. N. 

B. : 
Vichyden bildiriliyor ki, Ma

reşal Pctain birkaç haftadanberi 
tasarlanan büyük teftiş seyaha
tine çıkmak fikrindedir. • 

Mareşal Petainin bu ak§8Dl 
tayyare ile T oulouse ve Montan· 
bana hareket etmesi muhtemel

(De\"&IDJ: Sa. '· sn. a &e) 

Harbin Bal.kanlara sirayeti 
üzerine memleketimizle Avrupa 
arasında şimendifer münakalatı 
durmuş, Scmplon Oryant ekspres 
ve Konvansiyonel katarları işle
merncğe baılamıştı. 

Demiryol idareleri arasında 
yapılan temaslar neticesinde 
Konvansiyonel katarları yeniden 
seyrüsefere konulmu§tur. Dört 
gündenberi Sirkociden Avrupa· 
ya tren hareket ettiği gibi Avru
panın muhtelif mıntakalanndan 
gelen vagonlardan . mürekkep 
Konvansiyonel katarları da Sir
keciye :gelmiye baılamışlardır. 

1 

Bize .bildirildiğine göre, .katarlar• 
da Fransa ve Almanya.dan dahi 
yolcular varıdır. Bu katarlara yol
cu beraberinde giden bagaj eş-
yası da kabul edilmektedir. Uzun 

Lord Ha lif aks dedi ki: 

" T ürkiyeye 
İmanımız 
Vardır.,, 

" Sovyet Rusya ile 
Olan Suitef ehhümleri 
İzaleye Çalışıyoruz ,, 

Londra, 5 (A.A. ) - Lord Hali· 
faks, bııgiµı Lordlar Kamarasında 

Balkan vaziyeti hakkuıda beyanatta 
bulunarak demi~ ki: 

<Yugoslavlar büyük kom~larmın 
haris emellerini P'kAlA bilirler ve Yu 
goslavyanın hllkUmranlığı ile .telif 
edllmiyecek h'r tUrlU talebi şimdiye 
kadar olduğu gibi reddedeceklenne 
itlmadmuz vardır. Yugoslavların gö
zönünde Romanya duruyor. Roman
ya hakikatlerin karşısında daha bü
yük bir azim ve daha btlylık bir ce-

köprü ile Edirne Karaağaç arasın
daki Yunan arazisiru:len trenler 
ötcdcn!be.ri transit olarak geç· 
mektc olduklanndan şimdi de 
ayni şekilde seyahat edilmekte
dir. Diğer taraftan Yunan §İmen
difer idarcei yoku, .bagaj ve tica
ret eşyası kabul etmemekte ol
duğunu bildirrni.§tir. Bu sebeple 
Pityon - Dedeağaç kısmı için 
henüz bilet verilmernektedır. 
Mamafih Yunan arazisi için de 
bilet verilmiyc ba§lanacağı anla
şılmaktadlr. 

Av:rupa ile kara yolile münaka
latın haşlaması üzerine dün O. 
N. B. ajansı ve bu habere not 
dlarak Anadolu ajansı şu malu
matı vcnnişlerdir: 

Berlin. 5 (A.A.) - D. N. B. 
(Dc\atnU Sa. 4, Sü. 5 tc) 

Lord Halifalu 
ce\•abı 'ermt.,Ur: 
Mosko~adakf buyuk elçımı.t, 

yet hUkQmeWe hWı:Qnıetimiz ara
sında mevcut olabilecek suite!ehhllm 
leli izale için bUtün gayretini sarfE't
mektedlr. Bllyllk Brltanya hük~e
tinin mUzahir olduğu bu gayretlerin 
ileride herhangi blr suitefehhtlrnUn 
çxkınamna mA.ni olmak üzere esaslar 
kurmak Yolunda muvaffak olacağmı 
fünit ederim. Bu hususta elimiroen 
geleni yapacağız. 

saret göste~ olmaama şimdi ============== 
teeesüf edebilir. 

Lord Hali!aks, Bulgarların istik
llllerini müdafaaya hazır olduklarını 
söyledikten sonra dem~ ki: 

Türk btikfımethıilı ktyaeetll wı ba

&iretli ılyueü tecavüze kanJı ~ok 

8ağlam bir set tfıfk11 edtt. BdBloam
harun, iki memleketmmi lııatlıyan 

ittifak rabıtaıa.rmm sağiam ,.e 9Ö -
zülmez oldap lıakkmdald ııfizlerialn 
benim de eözlerlm oldufmnı be&'• 
etmek Jçln bu vfll!llleıden JMlfade edi
yorum. Ttirktyenln bize tmuıı gtbl 
biz.im de Türklyeye lmanmm: \"8.rchr. 

(alkışlar) 

Allisonun Sovyetler Birliği hakkın 
daki bir sualine de Lord HalifakS şu 

Amerikada 
intihabat 

Nevyork. 5 (.A.A.) - brtibap edi
len namzet hangisi otursa olsun, Nev 
yorkhılann şenlik yapacağını nazarı 

itibara alan polis mikHlril, hıtmunm 
muhafazası ve Nevyorkbı. bulunan 
dört bin lntihtı.p dairesinJn himayesi 
için mkı tedbirler alnuştxr. 

Dnnden U:ibaren 20,000 pol.itı « sa 
at vazife be.şmda bulunmak tl7.ere e
mir almıftır. Nevyorkta alkollQ içki 
eatmak saat 21 e kadar menedllmif
tfr. Bu saatten sonra gala gec~ 

yapdac.a.ktU". 

- Az gİtmİf, uz aitmit, d«e tepe düz gİbıÜf, altı ay bir ıün 
sitmif bir de arbuna bakınst ki bir aJ'l>• boyu yol gİtmiJ •• 

- Masal mı anlatıyonun ? .. 

- Ha)'ll", YuaDİltandaki ltalyan barekituu aıllatıyorum! 
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Benim Görüşümle: 
Dünkü Tarihimize 

Bir Kitap 
Ait 

... 

Şehirve Memleket Haberleri .. 

lbnülemin Ma.hmut Kemalin cilt halinde çıkmış • çok değerli 
ton uır ~irlerimiz hakkında makakJ.erin muharriri bulunan 
yazdığı eserin onuncu cüzünü Aii Fuat Beyi de hu münasebet· 
neşretmiş ve hu hacmen de le anmak lazımdır. Fakat lbnül
ehemmiyetli eserin neşrjni artık emin, ·mevcut malU.matı tahii tek· 
tamamlamak yoluna girmiş bu· rar etmekle beraber, h2nÜz bi· 
lunan Maarif Vekaleti. üstadın linmiyen bir takım noktaları an· 
yeni hir kita.bmın da ilk cüzünü l latı-p aydınlatmakta ve bazı yeni 
cıkardı. Bunun asıl ismi olan vesikalar vermektedir. Diğer ta· 
(Kemafüssudur) u terkipli ve raftan, adlarını az evvel sıraladı· 
mustalah bularak Vekilin kitaba ğım Paşalarla hunları hemen ta· 
(Osmanlı devrinde son sadra· kip edecek olanların üstada, ha· 
zamlar) namını verdiğini müel· bası ve onun muasırları tarafın
lif mukaddemesinde söylüyor. dan anlatıldıklaTını ve kendisinin 
Şairlere ait olan eserden, ·bittiği Babı.8:lideki uzun ıhizmeti esnasın· 
vakit. uzunca bir yazı ile bahset- da bizzat tanıdıklarına henüz 
mek üzere !!imdi aadece o knap- su:a gelmemiş bulunduğunu da 
ta bir takım kimseleri görmekten düşünürsek. ileriki cüzülcrin da
ve bir takım kimselcı:i görme- ha alaltabahş olacağını takdir 
mekten nıüt.,.,ellid hayretimi iti- edebiliriz. 
ra.fla iktifa edeyim ve b.. ikinci Lisana gelinı:e, üstad Babıali 
esere geçeyim. İtk cüzü Ali Pa§a kokusu bir miktar müna!Iİ:p sin· 
ile başlamakta ve damat Meh- 1 
met Ali. Mwıtafa Naili, Kıbrıslı miş olsa b~e canlı, hareket i. si-
Mehmıe:t!.. mliteııcim Rüştü Paşa- n-irli, kusurları ve zifları ise te
laıdan haıhaıettikten sonra Fuat vilsiz ve müsamahasız anlatan, 
Papmn hal tercümesine girişi!- hazan da birkaç satırla canlı por
mit olduğa suada ciizün nthaye• trekr çızen, velhMıl hususiyet· 
tine varıım..ı.a..d.r. Mev:ouun ba- !erle dolu bir ifadeye maliktir. 
kir olduğmıu kiınee iddia ede-
mez. Sohan Mecidin ille sadraza· Buna, dediğim gibi, şahsi müşa
mı Koca Hüsı:e" Paşadan İttihat hede V<: hatıra•lar inzimam edin
ve T er.akki ea.dı:azamı Hakkı Pa- ce, gelecek cüzV!erin daha da 
şaya kadar cümlesini ıgöriip ta- alaka ve hazla okunacağından 
nıdığı sadrazamları (Aevatı su· ~üplıe edilemez. Bu kıymetli ese
dur) isimli küçük ve latif kitabi- rin neşri i~ini üzerine aldığından 

dolayı Maarif Vekilliği teşekkür
le anlatan Memcla!ı Paşayı da, !erimize ·hh kere daha hak ka
yine ayni .sadra-zamlara ait - ve zanmış bulunuyor. 
maalesef ancak küçük bir kısmı NAHiD SIRRI 

Gümrüklerdeki 
Mallar 

Cıkanlacak 
' Ankara, 5 (Telefonla) - Harpten 

evvel Almanya, Belçika, Çekoslovak· 
ya, Danimarka, HoHanda, İspanya, 

İran ve Polonyadan yola çıkarılmış 
olan ve gümrüklerde bulunan malla
rın eski anlaşmalar dairesinde Ta· 
kas Hmitet tarafından memlekete 
sokulması ve bedellerinin cumhuri
yet Merkez Bankasın& yatırılması 

için a1Akadar makamlarunız arasın
da bir prensip anıa.,ması olmuştur. 

Ayni zamanda Holianda, Belçika, Çe 
koslovakya menşeli ma11ar o memle· 
ketlere borçlu bulunduğumuz veya 
aJacaklr olduğumuz nazarı itibare a
lınmaksızın ithal edilebileceklerdir. 

Lisan Bilen Hakimler 
Arasında Müsabaka 

İmtihanları 
Ankara, 5 (Telefonla) - Adliye 

VekAlett hA.kimJer kanunu mucibince 
lisan bilen ha.kimler arasında yapı

lacak müsabaka 1mtihanı hazırhkla
nnr bitirmiştir. Bu ayın 7 sinde yapı 
lacak olan imtihana terfi müddetle· 
rini doldurmu' bulunan hlkimler de 
davet olunmuştur. İmtihanlar İngi

lizce, fransızca, almanca ve italyan
cadan yapılacakbr. Bu lisanları bi· 
tenlere o dilden yazılmış hukuka alt 
eserlerden birisi verilerek tercüme 

•• 
Universitede 
Konferanslar 

"Milletin Birlik ve 1 stiklali Tehlikeye Düştüğü 
Takdirde Yabancı Boyunduruğu Yerine 

Harp ve Cidal Şıarımızdır.,. 
İstanbul Üniversiteıinin tertip 1 rar memlekete avdet mukadder 

etmiş olduğu serbest konferans- ise, inaanhk ve sulh uğrunda ça
lı;-.r ~crisine dün saat 18, 1 O da lıtmayı unutmayınız. Anceı.k bu 
Ünivcr!lite konferans ıal<>nunda suretle ateıin doğurduğu h&.diae
başlanmııtır. ilk konferansı Prof. !ere mani olabilir ve harp fela
Kessler harp ve ahlak mevzuu ketinin §U dünya üzerinde hiç ol
üzerine venni§lir. maz!la nadiren vukuhuhnasına 

Harp ile ahlakın münasebet· yar<lım edebiliriz. Hayatta haıin 
lerini ve muhteli.f nazariyderi izah ve imansız mücadelelerden icti
eden profeoör; harbin ahtak nü· naba imkan yoktur. Fakat bizim 
muneleri de yarattığını anlatarak ahlaki hasletlerimiz bilhassa sulh 
konferansa §Öylece devam et· devirlerinde terakki ve inkiıaf 
mittir: eder. Memleketimizin inşası için 

c- Bu hususta Çanakkale sulha muhtacız. Ancak uzun sulh 
muharebelerini dü9ünmek kafidir. devreleri ve hepimizin yorulmak 
Çanakkalede meçihul Türk asker• bilmez gayretleri sayesinde, hu 
!erinin ahlaki meziyetleri düşma· memleket refah ve saadete ka
nın en büyük çaptaki ağır topla· vup.hilir. Bununla beraber ya· 
rına galebe çalmıı ve tarm aay· hancı hakimiyet altında hiçbir 
falarına geçen şiddetli ve ıeref.. suHı tanımıyoruz. En sulhperver 
1i bir misal olmuıt~r. Harp Afeti ve ahl&.kan en hassas olanlarımız 
memleketimize sirayet edecek bile yabancı •hi.kimiyet ve ıboyun .. 
olursa, babalarınızın yaptığı gibi duruğuna karı11 azim ve ıkldetle 
sakin ve muti, ağır askerlik va .. muka'bcle etmelidir. Vatan ve 
zifelerinizi yapmıya koşunuz. milletin birlik ve istiklali tehli
Y eryüzünde ve bilhassa memle· 

KUPONLU 
ketimizde hürriyetten mahrum keye düştüğü takdirde Uıt"klık ve 

ettirilecektir. kalmaktansa bizzat ölmekliği- yabancı boyunduruğu yerine harp 

Seksenlik Kadını Konyada Hayvan Hastalığı =m=iz =ev=Ia=dır=. =H=arp=te=n =so=nr=a =te=k·=v=e =cid=at=şi=ar=ım=ızd=ır=.>=== 
Müsabakamıztfa 

Kazananlar 
öldüren Remzinin ile Mucade!e Edilecek Ticari Muameleleri Erzurum Vapurunun 

Ankara, 5 CTe1etonıaı - Kurak- Arttırmak için Nakliye Makinesi Bozulduğundan 
idamı istenildi ~~e~~ i:.:11:0::::.d;:k~0~~~: imkanları Araştırılıyor Geri Döndü 

telef olmu,tu. Ziraat Vekili Muhlis Dünkü ihracatımız, son gün~ 
Yirmi Maiden ibaret mö8alNaf·a- Bayramın birinci gu·· nü e!lki t 

mıza girenler (Mı: oldL IT*M lf1tlrak h Erkmen mahallinde yap ığı tetkikat: lcr içinde görülen tezayüde na-
<'denlerden yüzde ..,--.. fazlası apishane binasında ihtiyar Hav- sonunda bilha .. a hayvan kesafeti zaran bir durgunluk kaydetmek
en .,atı yedi suale yanbş ce\·ap ver .. vayı boğazından keserek öldüren çok olan Konya mıntak8.8ında icap tedir. 
ml~erdir. Buna rapeıın altı yanlışa Remzi dün Sultanahmet 9u]h bi- eden kat'ı tedbirlerin alınmasmı Jü· 
k-~- •--•-- -• '-" bırakmamı Avrupa yolunun yalnız Tuna· -... .... o..........-ı ye&ıE. .. rinci ceza hakiminin önüne çıka· zumlu görmü., ve alA.k:adarlara emir-
, .• ka-.a.r verdik. Kazana111erın lS l· ld H k ya inhisar etmesi buna ycgi.ne 
kıncit.eşı1n ('&• ba aftnil. eaat 00 rr ~t..ı. i. im evvda hüviyetini ıer vermüttir. Veteriner umum mU· i.mil gösterilmektedir. 
dörtten itibaren hedlyeJerlnt aJınak teM>İt etti: Remzi Yugoslavya dürlüğtl bu ayın 20 sinden itibaren 
i.ıt:E"re hüvfyetlerlıd lsbat eden eçra,k:. teba!lından Zünbek"in oğlu ve on Konya havaliSinde hayvan hastalığı Şimal memleketlerile ticari 
la blrliktA matbaamıza gelmeleriDI dokuz yaşında olduğunu söyledi. , ile mücadeleye başlıyacaktır. Bu işe mübadelatımız dahi Karadeniz 
tH"kllytteğtz. Ta,,rada olan.lar arzu Daha evvel hırsızlıktan ma.hkUm tftyin olunan ekipler yakında Kon- tarikile ve nehir yolile yapılmak· 
f'derıerse bf'dt.yelerl P<>4"1ta 11e adre8· ld • . h h - J - k tadır. Kış dolayııile nehirlerin lerln &'.ôJl<lorilJr. o ngu içın apis ancae yatmış· yaya hareket edece !erdir. 

ı.ı.k · b - ~ y 1 d 200 b. h donma!lını nazarı itibara alan ha· ~ıl'8Jlllle en d~~ l'evap verenle- ır. na ım llll<lAn sonra: an arın a ın ayvana yete-
v&•- k k d hhl l b l d zı tu··ccarlar •İmal memleketlerile rin lalm1erlnJ ve llM~lerbd 8fattYa _ Anlat bakalım, bu sek!!en- ce a ar sı ma zeme u un ur&· y 

)&zryonız: ik Havvayı niçin kestin? caklardır. Avrupa ve diğer kıtalar arasın· 
n-• B···"'~ ç J d C 1 -o- daki irtibatı temin etmek maksa· -yo: u~- am ıca a aın Remzi sog-ukkanhhkkı itinfla-

sokağında. Zehra Dinçer. E • A"' dile yeni imki.nlar araştırmakta-
Fotoğ'raf makit>esl: Beşil<W, Ostro rını •ıraladı: mnıyet mirleri dırlar. 

tutUn depo.•unda i\!Çi Htkmet Şen. c- Ben Yugoslavyadan bu- Arasında Nakiller 
Erkek kol saati: Bursa Namazgih raya evvelce beni yaralıyan Hı-

mahallesi emekli maıoı Mustafa zırı öldürmek için geldim. Fakat Ankara, .5 (Telefonla) - Emniyet 
Soykan. fırsatını hıtlama.dıın. Tabanca te• i t il Ka.dm tuvalet takımı: Devlet de4 d umum mildürlUğU emn ye m dür ve 
mıryolları Haydarp&fla tamirat aföl- arik etmiştim. Şu günlerde he- il.mirleri arasında bazı terfi ve nakil
yPsinde Mehmet Nuray ancs1 Şera· sabını görecektim. Sıra koca ka- Ier yapml{I bu meyanda Sıvae emni
ft't Nuray. rının imiş. Cumartesi gÜnÜ akşamı yet mUdürU Hadi Urfaya, Kars em-

Kadm kol çantası: Ak.,<ıam Kız Sa- canım ava çıkmak İstedi. Sul- niyet mUd\lrll Kadri Sıvasa, Rize 
nat mektebinden 98' Bayan Şükriye. tanahmede geldim. Bir ağacın emniyet lmiri Ziya Karsa tayin olun 

Likör takımı: lstanbul ticaret o- altında avucunu açan bu koca muf}lardR". 
duı memurlanndan Nimet YalJlin. karıya rasla-dım. Dilenciler zen .. 

Çay takmıı: Şehit Muhtar caddesi gin olurmuş. Ben avımı bulduğu
Edıme apartnnanı 8 numarada Hay
nye. 

Limona.ta takmu: Muda.nyada bi· 
rinct okul öğretmeni Mebrure Aksoy. 

.\tanlkür takımı: Boğaziçi lisesi 
306 Emel ve arkadaşları. 

Perger takımı: Taksimde Recep 
paşa caddesinde Şenyurt apartıma
runda 5 numarada SalA.haddın Oğuz 
Serde.r. 

Maaa ııaatl: Galatasaray lisesi 241 
numaralı Nuha ile Fer.iköy SUmer 
Palas apartımanı 6 Mehmet GUm
rUkçU. 

~lektep çantası: Beşiktaş Abbasa
ğa Yıldız sokak 90 Yıldız Ayd1kut. 

Blr Utre kolonya: Üniversite kim
ya kısmında 1569 Mehmet Mısır1I. 

ma kani oldum. 

- Nine, dedim. Y orulmuısun. 
Seni benim kulübeye götüreyim 
de biraz ısın. 

Bu sözümden memnun oldu: 
- Ev18.drm, ye:rim, yul'dum 

yok. Mübarek gün Allah senden 
rarı olsun, dedi. Eski hapishane
nin köşesine kadını götürdüm: 

- Otur nine bir sigara ıçe
Hm, dedim. Kadın oturdu. Ben 
bu !!ırada ceketimi çıkardım. 
Kollarımı !lıvadım ve: 

Ne kadar paran var9a çı· 

kar bakalım, dedim. Ka<lın, fakir 
olduğunu söylüyordu. Ekmek 
bıçağını çıkardım. Bütün hızım
la bıçağı kadının gırtlağına sap
ladım. Kadını keomittim. Koy
nundan aldığım keseyi açtım. 
lç;nden bir heş liralıkla iki 2,5 
liralık kağıt para çıktı. 

- Sen hunu yaparken hiç vic
dan azabı duymadın mı? 

- Hayır ... Çünkü açtım. 
Mahkeme katilin tevkifine ka

rar verdi. Müddeiumumilik kati
lin idamı tale.bile dosyayı ağır 
ecza mahkemesine vermiııtir. 

Askerlerimiz icin 
' 

Kışlık Elbise 
Kabul Ediliyor 

Aziz yurdumuzun bekçisi kah
raman asker kardeşlerimize nA.çiz 
birer kı~ hediyesi sunmak heye
canını gösteren muhterem halkı
mızın arzusunu yerine getirmek 
istlyen Cllmhurlyet Hail< PartiBi 
bu şer-eftt işe Halkevlerini memur 
etmiştir. 

Şanlı ordumuza dağıtılmak is
tenen hediyeler normal ölçüıerde 
yün çorap, yün eldiVen, yün ye
lek, yUn kumaştan gömlek ve 
vatkalı pamukla dikilmiş içllk
ten ibarettir. 
Yaklaşmakta olan kar& kıı;ıta 

askerlerimize faydalı olacak bu 
neviden eşyanın makbuz mukabi
ll Cağaloğlundald EminönU Hal
kevine teslimi rica edilmektedir. 

Pazar günü ak~amı Karadeniz 
seferini yapmak üzere limanımız· 

dan hareket eden Erzurum va
puru denize açıldıktan sonra ma
kinelerinde bir arıza olmuştur. 

Vapur; yolcular arasında tela§a 
mahal rbırakmamak için haber

sizce geri dönmüş ve Dolmabah· 
çe ön1erine gelerek demir atmıo· 
tır. Yolcular demir sesinden uya· 

nınca şaşırmıılardır. Erzurum va· 

puru İstinyeye götürülmüı ve ta
mir edilmiştir. Erzurum vapuru 
dün saat on beşte yolcu alma.dan 
hareket etmiştir. 

Erzurumun yolcuları da dün 

öğle vakti Güneysu ile hareket 
etmiı1erdir. 

Üsküdar Cinayetinin 
İp Uçları Bulundu 

Arife günü ak,amı Üsküdarda 
Selamsız caddesinde bakkallık 
eden Kahramanı düklci.nında ba
şına demir vurulmak aureti!e öl· 
dürenler hakkında tahkikatla 
meşgul olan zabıta memurları 
bazı İpuçları elde ctmİ§ ve iki 
adamı nezaret altına almışlardır. 
Cinayetin hir kadın yüzünden 
i,!endiği zannedilmektedir. 

--o--

MUll Mldalaa Vekili 
Ankara1a Glttt 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan Milli MUdafaa Veklll Saffet 
Arıkan dUn akfamki ekspresle An
karaya dönmü~tUr. 

İskenderun Lima
nında Yeni Tesisat 

Yapılacak 
Bundan hir müddet evvel ls

kenderuna gitmİ§ bulunan Liman 
lıletmeleri Umum Müdürü Raufi 
Manya!! şehrimize dönmüttür. 

lskenderun liman faaliyeti ye· 
niden tanzim edilmektedir. itha
lat ve ihracat için çok müsaid 
olan bu limanda yeni tesisat mey~ 
dana getirilecek ve transit depo· 
!arı yapılacaktır. 

Diğer taraftan lzmirde bulu
nan havai 'hatlardan ikisinin de 
İskenderuna gönderilme!Iİ karar .. 
la§tırtlmı~tır. 

~-~~<>---~ 

ltalyaya Gönderilen Mal
larımız Yunanistandan 

Geri Getirtilecek 
Bundan bir müddet evvel ltal

yaya gönderilmek üzere yola çı· 
karılan eıya harp dolayısile Yu
naniatanda kalmı§h. 

Haber aldığımıza göre mühim 
bir yeklın tuta!' bu e~yanın mem .. 
leketimizc getirilmesi için tüccar· 
lar Vekalete müracaat etmişler
dir. 

Ticaret Vekaleti yakında bu 
mallar hakkında hir karar ittihaz 
edecektir. 

----<>--

Şarap Serbest ve 
Ucuz Satılacak 

Şarap 9atışlarının serbesti&ini 
temin edecek olan yeni kanuna 
göre, şa'rap yine İnhisar altında 
kalacaktır. Fakat inhisarlar ida
resi tarafından yurdun muhtelif 
yerlerinde nümunelik şaraphane .. 
ler vücude getirilecektir. Halkı
mızı şarap imaline alıştırmak 
üzere bağlık mıntakalarda kurs· 
lar açılacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar V eka
leti evvelce vermiş olduğu bir 
kararla sert içkilerin !!atışlarını 
tahdid ve yerine hafif içkiler 
ikame eyliyecekti. Biran1n ucuz
latılması ile başlıyan bu teşebbü
sün çok iyi neticeleri görülmüş .. ' 
tür. Bu vaziyet şarabın da !lerbest 
satılması hakkında bir cereyan 
uyandırmıştır. 

Baza Kongreleri &atladı 
Bu ayın nihayetine ka.dar devam 

edecek olan cumhuriyet Halk Par· 
tisl kaza. kongreleri dün baf}amı9· 

tır. 

Bu kongrelerde dilekler tesbit olu· 
nacak ve vilA.yet kongresine arzedi
lecek husuelar ka.ı:arl~tırılacaktır. 

Denizde: 
Rumen vapurlan - Köıtence 

ile lstanbul arasında işliyen Ru· 
men vapurları bir seferlik durak .. 
lamadan !lonra mutad scfCTlerine 
başlamışlardır. Dün Transilvan
ya limanımıza gelmif, birçok 
mülteci ve İngiliz ailelerini getit-.. 
miştir. 

Anchyra vapuru - Amerika· 
dan limanımıza mal yükliyerek 
gelen Anghyra vapurunun arma-.. 
törlerimiz tarafından satın alına· 
cağını yazmııtık. Acentadan ve .. 
rilen malUmata göre, geminin sa
tılmasından sarfı nazar edilmiJ .. 
tir, 

Yanın dü.zJne me-ndJI: Beyoğlu or
ta okulunda Nuray özbahar ile Maç
ka silclh deposu caddesi 25 Nuri 
Pınar. 

Ve çehreye tekrar dönerek çene kemiklerinin nlsbt gent,. 
Uğlne, burunun azıcık küt oluşuna dikkat etti. En az on 
yıl daha taravetll!ll tamamen muhafaza edeceğinden emin 
bulunan bu anne için çok çabuk kartıanacağa benzlyeo bu 
genç kızın bir gUn, tabll annesi defll, fakat ablası sanıl
ması acaba pek mi lmkfi.nsız blr şeydi! 

Bu sırada, fe\•kaJAde çok elmas takmış bir kadın, muh
teUf yaşta birkaç erkeğin hUrmetll refakatlerl ortasında 
kendi bulunduğu köşeye doğru ilerledi. 

!\lürekkepll kalem: Boğaziçi lisesi 
17 Nural Oskay. 

On lkl adet kur,un kalem: Yük
sek ticaret mektebi 143 Rt1n4. Umu
ral 

Vazo: Şişli Terakkl lisesinde seki
zuır.i sınıfta Sevim Delen. 

Oj<'kerllk: Kadıköy Bahariye cad
desi 106 Tokan Gökçay. 

~i,ara tabakası: Arnavutköy E~
lence sokak 3 K. Askitoğlu. · 

:-tigara afızlığı: lskenderağe. ma
ha!Jesi Yunus Emre sokak 25 CeIA.1 
Sümer ve Kartal Cümhuriyet ma
hallesi 25 Ahmet Necip. 

l\türekkep hokka.81: Darphane ida· 
resınde çinkoğraf Nureddin Akalın. 

Albüm: Nazilli lstikla.J okulu 568 
Bülent Şeren. 

ı•ortföy: Ankara J..Ialiye VekAleti 
taahhütler ı,ubesinde KAmran Arat. 

Kra,·at: Nuruosmanlye Mengene 
sokak 7 Şahap Atsungur ile Büytlka.
dada Yalı I<~ırın sokağı 3 numarada. 
S. N. öz. 

Kitap kazananlar: Samsun Uluga
zl mahallesi 8 Nizamettin Atlı, Eren 
köy kız lisesinde 1325 Zehra Işıltan, 
Yedek Subay okulu 561 Revnak An
lar, Sarıkamış okulu 213 Sadettin 
Y. !{., Kabataş lisesi 845 HaJQk Du
rukay, Osmanbey Samanyolu sokak 
10 :\telek UrM, lzmir Karantina Ha· 
lepli sikağı 27 ~'lüstecap Edis, Bur
sa AtatUrk caddesi 111 Tevfik Birl
e-ık, Göztepe l.reteoroloji istasyonu 
asistanı İbrahim Erdem, Sarıyer Ye
n ımahalle KarakUtUk sokağı 88 Hay
dar Arıdilek, Kadıköy J\.1Uhtirdar cad 
desi 139 Fatma GUrkan. 

Ntivazı,ıe ba,lad1kt&n sonra lstillkara kadar giden ve 
kmurları dikkatle anyara.k birer birer bulan iMi anne na
zarına Oevat dikkat etmJştl. U('lan ı,,ıemell ve oymalı gibi 

kıvrdan kızıl dud.aklanmn tatlı bir tebe88Umttntt genç. kı
za balı.ijettl. Aynı nazan ve bu nazarm lfade ettiği bütün 
mii.nalan elbette görüp anıamııı olaa bu genç km tel>essü
mlle avutmak lOtfanda bulundu.. 

Fakat sonra, on11 yine ihmal ederek anneye döndU: - Ba,.. 

na bu dansı lllttıf buyuracaksınız değll mi baıumefendn 

Dedi. 
EnlMl hafifçe orauzlarını oUktl: 
- Benlın kızım da daiıU oldufu halde birçok genç kn· 

lar yerlerinde oturuyorlar. sızın gibi mükemmel bir ka
\lalyeyl bu vaziyette kendime tahsis edemem! 

- Anneciğim, bazı genç kızların kavalyeelz kalmaları 
taze ve gözel annelerinin kendllerladea ~k dansa davet 
edllmeterlnden ve dans se~"Illelertruten de olabllir .. Değil ml 
öylef 

Suzan ilk defa olarak söze kantıyordu. Ve şivesi anne
sininki glbl bir ecnebi şivesi olmakla beraber türk~e ko
D1L"'111!/tu. Dudaldarmda vakıa nazik ve muhabbetli bir te
bessüm ,-ardı. LAkln sa.çlB.l'ı gtbl ko.)''\l kestane rengi göz
lerinin ışığına biraz milstehz.i ve biraz acı bir tfade gelme
miş te değildi. 

- Olur ya ('ocuğum? Büyük annenin d~lll gibi dünya 
te~ine dönmür;ı. Fakat ben söylediğin annelerden olmadı· 
ğmı l('ln işte ka\.·alyeyl sana bırakıyorum. 

Uttf, ba)•gın bir tango ba.,ıamıştı. Ce\•at Suı;anın önün
de eğlllnce, kız )ine anne ine baktı. Enise gayet tabii bir 
sesle: 

Yazan: Nahid Sırrı 
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- Hakikaten hoş blr ha\.~a.. Kalk dans et Suzan, dedi. 
Cidden sevl,en bir ana kız olu,·ermtşlerdJ, Ve Suzan genç 

erkeğin kollarmda uzaklaşmadan evveı, tatlı ve hakikaten 
muhabbetli bir tebeıısümle birbirlerine cW-dller. 

En ıo salondaki cazın çaldığı bu tango pek beğenllmlş 
ve darus etmlyenler dans edenlere nisbetle çok az kalmıştı. 
Enl9enln şimdi tek başına oturduğu yüksek kaııapenln et
rafı tamamen boş bulunuyordu. Enise öteki salonlarda otum.°' konuşanlara iltihak etmek, yahut bir iki tanıdığı 
yanına çağırmak istemedi. KJmsenlıı kendlllğlnden geltno
slnl de arzu etmiyordu. Kimse ile göz göze gelmemtye dlk· 
kat ediyor, öbür tarafta ayakta durup dans eden çiftleri 
kend.1 gibi seyredenlere tse hl!: bakmıyordu. Bir kolunu ka

napenJn kenarına dayamıftı; bir eıue de yelpazelenmlye 
baı,ladı. Gözlerl süzgün ve başr hep dikti. Pek çok ktnıse
nln büyük bir dikkatle kendı.lnl tetkik ettiklerinden ve de
rin bir tecessUA Ye alı\ka)'"B. mevzu olduğundan emlo, bu te· 
cesslts ve alAka ortasında garip bir lnz.Jvaya çeknmı,tt. 

Şimdi bir kere daha düşünüyordu. bu d&n~ eden ,.e çol'u 
hemen de kızı olabilecek yaşlardaki genç kızların da ka
dınların da hepsinden güzel "e arzuya daha 13.yt.k bir hal· 
de bulunduğunu düşUnllyordu. Ve bundan dolayı içine se
vinç, gurur ,.e limitten ziyade Kopenhagda kalrnı' olan a
dan1a karşı boğucu bir kin doluyor, sadece otuz iki dişini 

gö!l.ltererek her şeye mütemadiyen gülmekten ba,ka bir 
,ey bllmlyen manasız ve kab!llyetstz bir balet artistini 
kendisine ter<'ih etn1lş olduğu için Ali l\tuhsin Beyi ıldeta 
gidip boğmak arzuları duyuyordu. 

Uz11n boylu, fişman, genlf omuzlu ve mebzul göğllslll bir 
kadındı. Gül kurusu renginde kadifeden elblae glymlftL 
Boyalı olması pek mUhtemel bulunan saçlarmın sansı kn1· 
la çalıyordu. Şişmanlık buru"uldara ve &arkıntdara hiç 
şüphesiz kt, ınAnt olmllf, IAkln çehreye kabalık, vtleude A.· 
dl bir irilik vennı,tı. Kulıı.ldarmda çok btlyllk birer pırlan
ta küpe, göğsünde beş sıra inciden bir gerdanlık ve par .. 
ınaldarında blltun kadınlara b8' ç.evlrtecek ceoamette yü
zülde.r ''ardı. 

Gül kurusu renginde kadife e1blse giyinmiş olup pe:k e
heınmtyetU bir ıp.bslyet.e benzlyen kadın, yanında fevkaJA.
de htlrmetkAr edalarla konuşan erkekler bul11nduğu halde 
Enlsenin tt\ yaklnlnde durdu. Ve Enl11e onun tarabna 9an

kl hiç bakmıyonnu.' gibi davranmakla beraber, geçkin ka
dmm kendlslnl uzun blr na.zarla tetkik ettikten sonra ya,.. 
nındakilere biraz eğilip bir a,eyler sordufunu farkettl. Al· 
dığı cevaplardan fok alAkalanıyor gtbiydJ. Ba,,ını tekrar 
tevlrerek, Adeta saygısız bir hal alan bakma-9tnda devanı 
etti. 

Ev sahibesi Madam Ha.nrlyet Şahap Hayri tarafından 
bir iki dakika sonra blrblrlerlııe takdim edlllyorlarclr. 

- Sabık seflrlerlmlzden All Muhsin Beyin reflkal&rı 

Hanımefendi! 

- Munrh Prenses l\IUzey:len HarumefendJ Hazretleri! 
lllçblr eln1as takmamış bulunan "-e fevkaJAde gence 

benzlyen kadın, bir kuyumcu dükkinının camekAnınr he
men de doldurabilecek kadar çok elmas takmış ve artık 
tamamen ya.,ıarunış kadınla selı'lml~ıp el sıktılar. Ve eli 

daha Enlsenln elini hrralt.-madnn, l\fısırlı 'i\IUzeyyen Ham
mefendi en nazik tebe:...~· umUe dedi ki: 

(Arkası var) 

SöVASô 
öCMAlb 

Amerika Seçi· 
minden Beklenen 

Neticeler 
Yazan: M. H. ZAL 

18 u !latırları yazdığımız ıı· 
C::l raya kadar Amerikan s•· 

çimlerinde hangi tarafın kazan· 
dığı henüz belli olmamıştır. f1· 
kat ister Roosevelt, ister Wd. 
kie sec;ilsin, bunun daha ziY~ e 
dahili bir Amerika işi oJ.dugu· 
nu, Amerikanın harici siyas~· 
tinde hiçbir esaslı değişikJı,; 
yapmıyacağını artık herkes a~· 
çok anlamıı:tır. Amerikan intı· 
hap mücadelesini, dünya bo· 
ğuşnıasının başlı başına bir cep· 
hesi sananlar azalmıştır. . 

Yalnız şurası var ki Rooseve!l 
kazanırsa İngiltere he!!abına ili' 
mi.nevi teair daha müsaid ola· 
caktır. Çünkü yanlıı. doğru on." 
Jngiliz taraftan saymak fikri b•' 
defa zihinlerde yerleımittir. 

Bundan başka şunu da unut· 
ma.mak lizım ki seç.imden so~· 
ra Amerikada yeni cümhurreı· 
si derhal e!!kisinin yerini alnıaık 
Umumi hayattaki devamlıl•. 
bağlarını bir.denbire keamerne~ 
için eskisinin beş ay kadar cüfl1İ 
hurrei!Iİ mevkiinde kalması u9 tl 

tutulmuştur. Eğer Roosevelt reı5 

olursa vazifesine olduğu gıb1 

devam edecek, halktan aJdıii' 
kuvvetle daha kati adımlar at· 
mak imkanını bulacaktır. Diıl;J'. 
taraf kazanır!la Roosevelt ktJ1 

düşüncesine göre yürümek i~' 
kiinından mahrum bulunac• · 
her işte yeni cümhurreisi ile İ'" 
. ·c . d k Eg"<t tışare ıntıyacını uyaca tır. . 

bu ikisi arasında mutlak bıf 
ahenk kurulamazsa Amerik:' 
be, ay kadar biraz renksiı. vt 
mütcreddid bir vaziyet geçirt· 
bilecektir. Bu takdirde he~ sı 
için Amerikan siyaseti bugü11k~ 
iki rakibin fikirleri ara91nda bı 
uzlaşma şeklinde yürüyecektir· 

• Moravya Mülakatı: 

Almanya "e İtalya haricİY' 
nazırları evvelki gün MoraV)·s· 

da buluştular ve dünya ufku"" 
beraberce gözden geçirdiltf 

Almanyanın Ankara sefiri fo• 
Papenin hu mülakatta hazır bu· 

lunması, bahsin daha ziy•d' 
yakın şark meseleleri üzerinde 

dolaşacağını gö!ltermektedir. 
Balkan vaziyeti mihver i~İtı 

çetindir. Almanya yıldırma ,,. 

yasetini Romanyada kolaylı~l• 
tatbik ettikten sonra ltalya d• 

Y . d . bir 
unanıstana tepe en ınme l 

ültimatom baskını yapmıya k• ~ 
kıımıştır. Netiee Arnavutlu 

be· 
dağlarındaki çetin muhare 

dir. 

Bu derde deva diye bal~~ 
bir Balkan memleketini i5U' 
etmek kolay bir iş değildir. yu: 
goslavya şöyle dursun, Bulg• 
ristanı bile askerce işgale r3~ 
etmek ilk sanıldığı kadar b•'' 

oo· 
olmıyacaktır. Bulgarlar, " 
ma'S:.Yanın dostça işgalinin ver 
diği acı neticeleri gördükte~ 
sonra kendi topraklarını bir 1\ 
man istila hareketine köP' P 
yapmak istemiyorlar. Uzatıl• 
yemlere: baş çevirmiyorlar. .,. 

Yugoslavyada ve Bulgar•. 
tanda böyle hir azim bulun°j. 
g ... u mihver tarafından anla'1 

•• mıf olacak ki bulanık suda • 
!anmak yolu tutulmuştur. ,. 

Manastırın meçhul tayY•ı 
0 

!er tarafından bombardıırı•, 
edildiği hakkındaki rivayet r
nun hir alametidir. Yugo.• d• 
arazİ!!İne yanlışlık neticesı~ . 
tecavüz edil<liği farzedileın1Ydl 
ceğine göre bunu Mora'VY'., 
verilen kararların tathikina d~~ 
ru hir başlangıç saymak dog 
olur. 

TAKVİM 

6 lkinciteşrin 1940 
ÇARŞAMBA 

YIL: 19!0 · AY: 11 • Gtl'N: Sil 
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Tarihin En Büyük Aşk Ron1anı 

NiLLA BUK Yazan: 

Mihrünnisa Başına işler Açıyor 
-26-

'llı Mihrünnisanın, kardeşinin oda- ' tirmemişti. Bir askeri talebenin 
clb~ ko§nlaktan maksadı, erkek kendi kendini eskilere tanıtması 
~eai giymek ve dışarı fırla- lazım olduğunu bilmiyordu. Son-
1~ tı, Fakat on yedi yaşında bir 1 ra erkek kıyafetim düşünmü~. 
On ~ • erkek kıyafetine girmesi, fakat sesinin inceliğini unutmuş
~ad İltı Yaşında bir kızın_ girmesi tu. 
l'{ ar kolay değildi. Haşmet :'\ar çiçeği gibi kızaran yüzile 
b;ııırnın dediği gibi, Mihrünnisa kapıya doğru döndü. Fakat yo· 
~ K~nca gül gibi açılmıştı. Bu )unu kestiler. Bir askeri talebe· 
~ ellıkleri erkek e\bisesi içinde 

1 

nin kim olduğunu isbat etmeden 
g ctnek epeyce bir işti. Hem de kaçması, harp meydanından kaç· 
~İ~ç ~ız ıbir şal ve cübbe ile me- mak gi~i çirkin ve ayıp bir şey· 
~ a b.~r .. tüccar kıy af etine gir:n~· di. Mih_rünnisa meyhaneyi gÖ'z• 
tık ~U§unmüyor?u. Karde~~n~.n den geçırerek bu sert bakışlı, p~
llc krı ~ale~e ünıfonnası~ı go~- l~?ıyık askerler arasında dost hır 
l'{ Catırmı~ti. Bereket kı Abdul yuz aradı. 
d:S-n boğazına pek düşkün ve . Bir köşede oturan genç bir 
la lıunca vücutlü bir çocuktu. Bu hanlı .birdenbire yerinden fırla-
b )ede Mihrünnisa kar.deşinin dı. Mihrünnisa kendisinin İranlı 
ır .. . 
Ahniformasına bürünebildi. olduğunu kıyafetinden anladı. 

gıd ırdan at alamazdı. Oraya Söze haşlayınca iyi ıbir aile çocu· 
~ek olursa bütün seyisler, ğu ve okumu~ bir genç olduğu
ç . lar ayaklanırdı. Zaten bah· nu farketti. Ba§ı öyle dönüyordu 
ç~ııın ~l fidanları arasındaki ge- ki gencin neler söylediğini takip 
t ~~n atla çıkamazdı. Bunun için edemiyordu. Aklı ıbaşına geldiği 
n~ lı gibi yerde sürünerek kendi- zaman kendini at üzerinde, han· 
B ·~rcın ıbahçesinden dışarı attı. lı gencin kucağında buldu. Genç, 
~ defa -harice çıkınca tepeden .Mıhrünnisanm göğsünü yokladık. 
t)d(°c koşarak şehre ~oğr.u yol tan 90nra dedi ~i: 
\'a • Oraya varınca zabıtlerın de· - Kız oldugunu meyhaneye 
bııf ettiği bir meyhaneyi aradı, girdiğin saniyede anlamıştım. O 
I(' du. Zamane Beyi en son göreli titrek göz kapakları bir oğlanda 
rtı.1 •ene olmuştu. Q zamanlar bu bulunamaz. Zamane Beyden ne 
to'~hilncye devam ettiğini bili- istiyordun? 
~~du, Zamane bura.da silah ar· - Onu bulmalıyım! Beni bı
b~ktlarile beraber içki içiyor, rakın 1 Beni nereye götürüyorsu· 
er Uınandan olduğu zaman ne· nuz? 
Jaı>acağını anlatıyordu. - Eğer seni Zamane Beye gö· 

•\'l "f!net Hanım bir yabancı ik türmemi istiyorsan beraberce çok 
'1~~c.kten bahsettiği saniyede yol tepmemiz lazım ... 
'il ~nnisa derhal karannı ver- Zamane Bey Şahın oğluna as· 
s~ı: Mademki mutlaka Şeyh kerlik hocası tayin edilmigtir. 
tc adan ba~a ibirisile evlenmi· - Hangi oğluna? Yoksa ... 
B ı:'1ecıbur ediliyordu, Zamane - Kime olacak: Şeyh Baba-
d?~ elbette herkese tercih eder· ya... Zama~e ~eye . 1 ~ 00 atlının 
~ıl <..arnaneyi arıyacak, erkek de- kumandanlıgı rutıbesını ve Meha· 
~· kız olduğunu derhal belli bet Han unvanını verdiler. Şim· 
IQ Ccckti. Onunla evlenince Sali· di sarayda, yani .çok uzaklarda
ht~ gibi. at üzerinde :gezmek ve dır. Se~ ?en imle kalmalısın. . 
tı c gıtmek imkanını bulacak· - Sızınle kalmak mı? Deh 
·~. mi oldunuz? Beni ça.buk evime 

'lıtı- ihrünnisa bu düşüncelerle götürünüz. Yoksa bağırırım. 
~ haneye girince kendini sar- Mihrünnisa yüksek ıesle bağır· 
fit~ '•iterler arasın.ela buldu. Şa- saydı belki de Kabilde sesini işi-
~ kaklı. ten biri -bulunacaktı. Fakat bağı· 
ıho§Un biri deıiıal söz attı: nrsa rezalet kopacak, babasının 

'il...._. Allaha §iikürler olsun, bu namusu ve şerefi lekelenec~kti. 
~ıı crıın askeri talebesi kız kadar Valinin kızının erkek kıyafetınde 

{)::· • bir meyha~eye gitm:~i ~evi! ka· 
ger biri dedi ki: bul eder ıbır şey degıldı. Bunun 

g: ....._ Ne diyorsun, kızdan da tçin ıbağıracak yerde ailamıya 
~l... başladı. Fakat bu sa)"("de lranh· 

r,,' liey, bana baksana, hemşi· nın elinden kurtulacağını sanıyor. 
tıırı) kılıçla ne yapmak istjyor- .a aklanıyordu. 
~· •• • • v. • •• D~~anlı bu yatlar karşısında 

~İtte ihl\innısa kendınde degildı, busbütun çıldırd.~: v 

C:: .~ görmüyor i!litmiyordu. - Bunlar gokten yagan saf 
l "~\! '> • ) h . . . v • 

ııa~ <..aınane Beyi arıyordu. Ni· şebnemler, ben cpsını ıçecegım. 
Ilı et bütün cesaretini toplıyarak Sen artık benimsin, elimden kur· 

'Uali sordu: tulamazsın, diyordu. 
~o~ Cayyur Beyin oğlunu arı· Mihrünnisa etrafına baktı. Ö-
\'lr Ilı. Ona verecek bir haberim nünde dağlar, bayırlar vardı. 

&.. '<&bilin ışıkları geride kalmıştı. 
'or}tiin meyhane bir ağızdan (Sona var) 

\(U: 

~~ ~c habermiş o bakahm? Bir 6tretmen Ba1bettlll 
' k~ızc anlat, şu üniformayı 

~ilı ~ verdi) 
tıı it rıinnisa bu saniyede bura· 
~ İ(f · Urtulmak için ölüme de ra• 
I~ , 1

• Meyhanede sarhot zabit· 
~a düşeceğini aklına ge· 

btanbnl Oğretmenlerl Yardllll Oe
mlyetlnden: 

Pertevniyal lisesi Öğretmeni SalA· 
haddin ôksüzcU'yU aramızdan maale· 
sef ebediyen kaybettik. Kederli aile· 
sine ve sayın arkadaşlara tAziyetle
rimlzi sunarız. 

~~~~ 
t.telih Meselesi Münasebetiyle 
8

eden Terbiyesi Genel Direktörlügünden 
• Disiplinli Hareket Bekliyoruz 
~:-bah~cıt futbolcil Mellhin, amatör bir sporcu için kat'l bir ka
t'ltıiat 9aınpıyonu olduktan son~a 1 r~.r vermeli ve bu işte amatörce kö
ıııS ın &.rzularile futbolden çekilıp kunden halledılmelidlr. 
btı-lıııiıl'cıtıcsı meselesi spor efk&.rı u- Ali 1. KIUbU K I 

1ıaıı~n1 ala.kadar eden mühim e ızm uru uyor 
lıt Oh l.8e oldu. Balkan şampiyonasındaki muvaf-
l l'ctı ~YOl'\ıZ ki, Melih beden ter- fakıyetten sonra yüksek atletizm ko
~ ~ncı DlrektörlUğllna mUracn- mitesi, milli atletlerimizi daimi kon
Qı 01ar:rcnman masraflarına karşı· trol altında bulundurmak için bir at
ı...~ llıı~ Fenerbahçe klUbUnden al- letizm klUbU teşkiline karar vermiş
~Ua~Ya tekabill eden yardımın Ur. 
te..._blr...,,cı. yapılmasını istemiş. Ama- Atletizm klUbU yalnız mlllf temas 
ıii~lll ~~ktıa.tm böyle bir yardnm ıara karşı faaliyet gösterecek ve at
~tlt b'ekllde yapamıyacağı dU.şü· Jetler dahili milsabakalarda yine ken-

lıı. 'Iıor il' formW aranmış. Nihayet dı klüplerl n&.nuna koşacaklardrr. 
ıııS:11un beden terbiyesi mec· 
ııı~e musahhih 0 1erak gösteril- Çoban Mehmed • Mustafa 
~!la tardımın bu fasıldan yapıl· 
~ıtıı arar verilmiştir. Güresecek mi? 
~ teÇ teşkita.tın bu kararına ra~- , 
t ı ııı en hafta oynanan Vatan ku- Bayramda Türkiye gtıreş bir1nci-
'-tı"llrit1~tnda Fenerbahçc takımında likleri yapıldı. Ve bu müsabakalarda 

tttırrı' \re futbolden çekilmiyeceği, Ankaralı ve İzmirli güreşçiler lstan
~t\oahı:ı ınevsımı girdllcten sonra o bula tefevvuk ettiler. 
't'tı Zarfında yalruz atletizm ya- Bu sene ağır siklet.le güreşen BU-

tat lrie tayı oldu. yük Mustafa son mUsabakaya Çoba· 
~1 •• rutb 8~r alıyoruz ki, Melih tek· nın aile'\.1 bir sebep dolayısile yetişe· 
bıı-.qtıı:ı· 01 OYnamıyacağını klUbllne memesi üzerine - Tilrkiye birincisi 
tı.. ~~· Anlamadığımız şu ki, eğer oldu. Çoban Mehmet bu hakem ka
~ l'tıe Unun yalnız atletizmde kal- rarına karşı itirazda bulundu. Bu iti· 
l.t~.!a~~lekcte hizmet bakımından ı az karşısında ne gibi bir karar ve· 
~tın alı görUlUyorsı:ı. amatör bir rileceğinl bilmiyoruz. Şampiyona bit 
~7ıetı dJet edilerek şu veya bu tikten ve Mustafa birinci ııtın edll
lll;,_ <I~ bunu mesele yapmak dikten sonra kararın değişeceğini 

t.)ııı~ •·- bir hareket değildir. zannetmiyoruz. Çoban şimdi Musta-
""lt ı.,_-:""klla.ttan beklcdiğlıniz dl· fa ile kapışmak lstıyor. Bu tahakkuk 

-ı"ekettlr. Genel Direkt'c:irlUk etse de güzel bir güreş seyretsek. 

SAN' AT 

iki Sergi 

1 - Müstakil Ressamlar 
Sergisi 

MUstakil ressamlar Dağcılık klU
bünde bir sergi açtı. Bu ressamlar 
resimde ayrı bir yol bulan bir gnıp 
değildir. Bir takım meslektaşlar ken 
dilerini toplu tanıtmak için birleş· 
miştir. D grubu vesalr gnıplarda 
böyledir. Ressamlanmızm resimleri· 
ni teşhir edecek bir yer yoktur. Ba· 
zan bu gruplar resimlerini teşhir et
mek için paralarile dükkA.n tutarlar. 
Ankarada Halkevlnln ayrıca bir re
sim teşhir yeri var. tstanbuldaki 
Halkevlerinde böyle bir yer yok. Hat 
tA yeni yapılıp açılan EminönU Hal· 
kevinde bile .. Diğer kUltUr sahalann
da daha evvel Avrupaya yaklaşmış 
bulunuyorduk. Halbuki plQstlk san· 
atte ve bilhassa heykelde dint ma.ni· 
alarla çok geri kaldık. Resim kUltU
rü mütemadi görmekle temin edilir. 
Avrupada olduğu gibi biz de eski 
klA.slklerin kopyelerlnin bile olsun 
bulunduğu bir müzemiz yoktur. An· 
cak AtatUrkUn emrllc Dolmabahçe 
sarayında eski san'atktırlarımızın da 
resim ve heykellerinin bulunduğu bir 
müze açıldı. Burası bedava olduğu 
halde uğnyan nadirdir. Bir muallim 
talebelerini bir gün olsun alıp bura
ya göturmez. Bu sahada terbiye edil
memizin Uzerine düşmeliyiz. 

Ara sıra açılan ressam gruplanmr
zın sergilerinde insan bazı güzel e
serler görmek fırsatma <'riyor. Bu 
sergide: 

Ziya Kesiroğlunun Boğazlçindc bir 
sonbahar havası taşıyan kUçük bir 
tablosu ile yine küçUk bir natUr mort 
tablosu çok muvatt:akıyetli. Bilhassa 
bu sonuncusunda bulunan bir limon 
çok tabii. 

Selim Turanın cKaracaahmet me
zarlığa na bakarken, insan, Cingöz 
Recalnin korkunç romanlarmı t>ku· 
yan çocuklar gibi oluyor. Mezarlık 
havası çok kuvvetli. 
İlhami Demircinin siyah elbiseli ka 

dm portre.ııinde iyi canlandmlmı~ 
hassas bir tip var. 

Zeki Koca Medminln cGazlnln ce
naze merasimi> güzel bir kompozis
yon. renklerle tabloya haşmet ver
mesini bilm~. 

Sabiha Buzlunun gravilrlerinin çiz
gilerinde çok zeka. eseri görUlUyor. 

Ferruh Başağanın bilhassa tabiat 
gravürlerinde bir tazelik var. Ferru
hun portrelerinde de kl&.sik güzellik
ler k~fedilly0r. 

Ahmet Hakkı Atlı natür mortıan 
bize Sezon'un havasını getiriyor. 

il - Cemal Nadirin Kari
katür sergisi 

KarlkattırcU Cemal Nadir Galata
saray civarında bir fotoğrafçının 

dükkA.nında karikatürlerinin sergi
sini açtı. Cemal Nadir gazetelerde 
her gün fıkra yerini tutan karikatür
ler döktUrUr. Her fıkracı gibi Cemal 
Nadir de bu karikatürlerle bir san
atkarlık yapmaz. 

Ancak sergide bazı tarunmış kim
selc.rin tiplerini gösteriyor ki, bunlar 
san at eserlerinden numuneler ola
cak. Fakat bu kankatUrlerln Uzerle
rindc Adeta portre yapar gibi meş
gul olduğu anlaşılıyor. Halbuki a!!Jl 
karikattır kolay çizgilerle karakter
~r yaratmaktadır. 

Bu karikatürlerde de iyl muvaffak 
olmuşlar bir iki tane. Mesela.; Niza
mettin Nazifin boylu boyunca kari
katurU. İnsan bakınca Nizamettın 
Nazifin bütUn karakterini, tavrını ve 
hatta. gtırUltülU konuşmasını görU
yor. Ahmet Emin Yalman ve Necip 
Fazıl KısakUrek'inkiler gibi ekserisi 
tavrr ve karakter belirten haller gös
termiyor. 

Yuııuf AHISKALI 

( AMERIKANIN DÜNKÜ MANZARASI 

Amerikada Cümhurreisi intihabı Nasıl 
Yapıllr, Halk intihap Günü Neler Yapar ? 
Netice Be!li Olunca, 130 Milyon Amerikalı Sokaklara 

Dökülüp Gece Yansınrı Kadar Dii~iin Baqram Eder 
le eçim diye dün Amerika 
;;;;;;J) nasıl çalkandı, ne heyecan· 

)ar geçirdi? Bunu görmeyen la· 
savvaur edemez. 

Biz Amerikadan bır satırlık 
bir haber bekliyoruz: Falan veya 
filan cümhurreisi seçilmiştır ... 

Halbuki dün Amerikada cüm· 
h14rreisinden, reis muavininden 
başka, ayan ve mebusan meclis· 
!erinin yarı azası, Amerikanın 48 
birleşik hükumetinden her birinin 
valilerı, ayn ayrı mebusan ve 
ayan meclislerinin yarı azası, sınıf 
sınıf hakimler, memurlar halk 
tarafından cümhurreisile beraber 
seçilmiştir. Düşünün bir kere: 
Halkın cümhurreisliğine olan ta· 

) 

bii alakasından başka bu vazife- Amerika intihabatına ait garip sokak nümayişlerinden biri (dün
lerden her biri için ayn ayrı mü- buriyet fırlcasmın alimeti fil olduğu için Nevyork sokaklannda 
cadeleler var. Binlerce namzed- reklam diye canlı filler dolaıtınlıyor} 
den her birinin dostları, rakiple-
ri dün sabaha kadar çarpıştılar. ! muhitinin teferruatile beraber di· reylerıni şahsi surette kullanmıya 
Mesele ıbir taraftan da boğaz ğ:r taraflardaki umumi gidi?i ha~ları ?'oktur .. Ken?i hükümet
kavgası. •• Bir çok memuriyetler gosteren rakkamlara merak edı- lerındekı ekserıyet kıme rey ver· 
intihapla olduğu için bir çok me· yor. Bir adam sinemada ise ~ilim mişse reylerini onun İç~ kullan· 
mur kalkacak, sandalyelerine arasıra duruyor: _g.elen havadı_sler mıya meo~~rd~rla.~. Do~rus':' a~a
başkalan oturacak bu memurla· perdeye aksettırılıyor. Amerıka· nırsa .bu ıkıncı munıehıplerın ın· 
rın tekaüdü falan da yok. lılar heyecan duydukları za.ma!1 tihap gününden birkaç gün sonra 

Aylarca müddet ekilen biçilen böyle malumatı kendi kendılerı· toplanarak cümhurreisini seçme· 
mücadelelerin ahsulünü almıya ne okumakla iktifa etmezler. Ya· !erinin hiçbir ameli manası yok
nihayet dün sı~a geldi. Elli bir nında oturan yabancı, kırk yıllık tur. Bir asır evvel telgraf yokken, 
milyon Amerika vatanda"ı ma- ahbapları imiş gibi fikirl_eri?i §a· ekserıyetin reyini bildirmek üze· 
hallelerinln rey sandığı b'aşında ka ve latife ile karışık ~ı~. lısan.la re V~§ingt~na Tatarlar gön.der
t )andı. Her bir' kimleri seçe· ona söylerler. Adetlerı oyledır. mek adetm~. Telgraf sayesınde 
c~~ine dair ya ka:arını evvelden Kızınca da küfür veya yumruk bütü~ netice birkaç saatte belli 

mişti veya siyasi teşekküller yarışına çıkmazlar, <hazır ceva~- oldugu halde Anglosaksonlarda 
~aer~fından kafası işlenmiş, tesir lık ve şaka ile birbirini mat etmı· PeJ: çok de~alar. gö~ldüğü .. g!.bi 
altında bırakılmıştı. Amerikada ye çalışırlar. . eskı ~a!11an a.~~.tıne .?tÇ el s':'ru_l
dün hemen herkes bir dine men· Her taraftan gelen netıceler mernıştır. Butun dunya kımın 
sup olur ıgibi bir partiye mensup· arasında büyük fark varsa kimin ~~mhu~~:isi ol.~~ğunu birkaç 8:8at 
tu. Şimdi reyini serbest tutup ka- kazandığı akşama varı:na??n bel· ıçınd_e o.grend.'gı h~l~e . teşrıf~t 
naatine göre kullananlar çoktur. li olur. Fakat reyler bır~ırıne ya- mahıy~tındekı resmı ıntıhap hır 

S d k b d 
.. teh"b' kınsa ilk günde neticenın anlaşı· kaç gun sonra posta tatarından 

an ı aşın a mun ı ın d . 1 . b k b' 1 'k' . .. . b' 1 ·ı· B lamadıg-ı uzak bazı atre erın aş a ırşey o mıyan ı ıncı mun· 
elıne ır rey pus ası verı ıyor. u- ' . ·- · h' l y · d b' .. · d 1 d · · d neticesini beklemek ıcap ettıgı te ıp er a~ıngton a ır araya 
nun uzerın e usu aıresın ~ .... 1.. geldiği zaman yapılacaktır. 
namze<lliğini koyanların hepsı goru ur. y · .. h · · b d 

M"ntehi ka alı bir \ 916 intihabında Vilson ile en~ cum urreısı un an son-
yazılı .. · u P P . .. . . . . H' ra da ışe başlamaz, daha beş ay 

Ceviz ve incir 

N 
Yazan: B. FELEK 

asreddin hocanın garip 
felsefesi vardır. 

Bir ıgÜn bir ceviz ağacının 
dibine oturup dinlenirken gözü
ne yerde yatan balkabakları 
ilişmiş. Oturmuş !hilkati tenkid 
etmiş: 

- Yarabbi! Şu koekocaman 
kabakları yerde incecik saplar 
üzerinde yaratırsın 1 Küçücük 
cevizi de şu gövdem gibi ağa
cın üstünde üretirsin 1 Nedir bu) 

O sırada Hocanın başına 
ağaçtan .bir ceviz düşmüş. He
men kalkıp iki elini açarak dua 
etmi~: 

- Aman Yarabbi! Senin işi· 
ne karışmak harnakatinde ou· 
lundum. Günahımı affet! Ya 
ceviz ağacında balkabağı yeti§· 
seydi de şimdi başıma o dü§· 
seydi halim nice olurdu 1 Demiş. 

Filvaki hilkatin neyi neden 
nereye koyduğunu henüz idrak 
edecek halde değiliz. Fakat 
Hocanın dediği gibi <:eviz ağa· 
cında balkabağı yetişmemesine 
de dua etmemek elden gelmez. 
Çünkü kabaklar ağaçlara çıkar· 
ısa, günün ıbirinde dü~er ve ha· 
~ımıza patlar. 

Lakı~ıyı nereye getirecek· 
tim~ 

Hal Tamam buldum. 
Efendimi Yemiş var, yemiş 

var. 
Eğer insan bir "yemiş olmak 

isterse herhalde incir gibi, üzüm 
gibi, kayısı ve kiraz gibi kolay 
yenir bir yemi~ olmamak ıgerek
tir. 

Çünkü - bele boyu da bodur 
olursa - önüne gelen adam 
dalına biner güzeke gövdeye 
indirir. Lakin ceviz gibi, kesta· 
ne gibi doruğu büyük bir ağaç
ta yeti§ir ve yenilmek için evve· 
la dı§, aonra iç, daha sonra 
üçüncü lbir müdafaa hattı olan 
ka.buklarının soyulmasına mec· 
buriyet hasıl olursa, o zaman 
her önüne ogelene lokma olmaz. 
Rasgele herkes de adamın da· 
lına binmez. 

BULMACA 
hücreye sokuluyor. Orada lıste- cumhurıyet partısı namzedı ıyuz k' .. h . . 'f d 
deki isimlerden beyendiklerini at başı beraber gitm~lerdi. Ak· e~ 1 c~m b urreT v:zıze ev~~ 
işaret ediyor Sonra çıkıyor, i~- şam eldeki bütün reyler tasnif f eck • k ~n':1n a :ır kr 1enı~}: f 

retlerini ki~seye göstermeden olduğu zaman Hiyuz'ün kazan· ~ 81• ~1 ıstışare . ere a en l ı t--t-+--+-.. 

d v k d' 1.1 d ~ ·· ··ıd" Amerikada ve hır ıntıkal devresı kurmıya ça ı- 'r--+---+--+--
puslayı rey san ıgına en ı e ı e ıg~ gor~. u ve . . . . . . • caktır. J 
atıyor. İsterse demokrat veya harıçte cumhurreısı d~ye ısını ıla.n şa . . . . !-+--+--+--+--.. . ·ı- . d b' . . d'ld' Fakat bu beylık encak bır Amerıka ıntıha.batında bahıa cumhunyet partı erın en ırının e ı ı. ki' d k k d .. 

k .. d" H' ... · · A §e ın e pe ço para oner namze<l listesini olduğu gibi a· gece sur u. ıyuz un ısmı rne· K. k k-. N ı. d 
d 'k ·h· b' k t · « ım azanaca r > c e ııı;a ar bul ediyor, dilerse bazı namze • rı a tarı ıne ır aç saa gayrı ı. . 1 k •k'l 11 . ' 

leri bir listeden, diğerlerini öteki resmi şekilde cümhurreisliği et· eııı;serıyet e ~zanaca · > sua en 1 

1. d 1 m·1 .. b ' adam dı'ye geçmistir Ka- etrafında mılyonlarca dolarlık 
ıste en a ıyor. ., ır :. • b h' 1 l A ·k 11 r 

· l ah 11 t liforniyada unutulmuş bir daire· a ıs er tutuou ur. merı a ı ar t--+--+-
Lısteler maha le m a e as· d l b' k k · t' kumar .heyecanına bayılırlar. Ku- ' 'f ) h' k en ge en ' ır aç rey e serıye ı ı--+--+--

nı o uyor, sonra na ıye ve aza v·ı . . k" f 1 . t'r mar oynamak için cümhurreisi in- ,, 
merkezle.rinde veya bü~ük şehir· 1 sona g~ır~ıye a 1 ge. mış 1 

• tihabı gibi bir fırsatı kaçırmazlar. u 

!erin intihap merkezlerınde top- Demekkı _Yıls~n Amerıka ~a- Akıam netice belli olduktan 
!anıyor. Bir arada yekun edilin· rihinde müh.ım ~ır rol .0y~adıgı· sonra herkes sokaklara dökülür. 
ce evvela kırk sekiz hükU.metten na ıgöre Kalıfomıy.~dakı ~>ır ~;'~ Kalabalık caddelerdeki piyasa 
her birinin intihap yekunu mey· köylünün rey! . boyl~ ~m gı ışı saatlerce devam eder. Sene ba· 
dana çıkıyor. Amerika halkı inti· hazırlamıya kafı gelmıştır.. . . şında ve Karnavalda olduğu gtbi 
hap günü neticelere ait haberle· Amerikanın, cümhurreısi ıntı· herkes gece yarısından sonraya 
re açtır. Kimse evinde oturup habı için garip bir sistemi var. kadar sokaklarda düğün bayram 
son neticeyi beklemiyor. Gazete Birleşik Amerika hükümetlerinin e<ler. Harp, harici alem tamami
idarelerinin, intihap dairelerinin her birinde reyler ayrıldıktan le unutulur. 
veya siyasi kulüplerin Önü~e top· sonra ıbu yekCın memle~etin umu· Jşte Amerikanın dünkü man· 
)anıyor veya oteller~e. . sınema- mi yekununa zamm~dılmez. ~ zarası budur. Eğer yüz otuz mil
larda, tiyatrolarda •bırleşıyor. Ne- hükumetin sahası içinde hangı yon insanın delice heyecanını 
rede bulunursa bulunsun, intihap parti ekseriyet kazanmı§sa o sa· gözönüne getirebilirseniz Ame· 
havadisi ya radyo ile kulağına hayı tamamile kazanmlf sayılır. rikada bir intihap gunu ne de· 
getiriliyor veya sinema perdesi- Hükumetin nüfusuna niabet et· mek olduğunu anlamış olursu• 
ne, gazete ve kulüp .binalarının mek suretile ikinci müntdıipler nuz. 
duvarlarına hareketli projektör· seçilir. Mesela diyelim ki Nev· =;=:============~ 
)erle katre katre aksettiriliyor: york'gibi nüfusu çok bir hükume· 
falan nahiyede, falan şehirde, fa· tin 22, diğer bir hükümetin. 3_. ~ 
lan dairede Ruzvelt şu kadar, ikinci müntehibi olur. Bu ıkıncı 
Wilkie şu kadar... Bu o civar müntehiplerin her biri §U kadar 
için bir havadistir. Herkes kendi bin müntebibi temsil eder. Fakat 

Askerlik işleri 
Barp Olndaaa Girmek 

lsU,ealere 

Soldan Sağa ve lı'uka.rıdan A~a: 
ı - Şimali Amcrlkada bir devlet • 

Haftanın gilnlerindcn biri 2 - Eser
ler - Eski Türk imparatorluklarından 
blrı 3 - Çaresiz • Feci 4 - Otomo
bilden evvelki nakil vasıtası - Bağla
ma edatı - Utanç r; - KarlkattırcU
mUzlln adının ilk hecesi - Barutun 
keşfinden evvelki kurşun - Birdenbi
re. 6 - Senenin on ikide biri - Bir
den sonra 7 - Şimalde ya.şıyan in· 
san - Yemekten emir 8 - Ezan • 
Koşmaktan emir • Kırmızı 9 - ts
tlkbal - A 1 - Vahşi hayvan vurmak 
10 - Gemilerin evi - En bilyük harp 
gemimiz, 11 - Kirpik boyası. 

DUSKU BULMACA?•mli· HALLİ 
Soldan Sağa ve Yukarıdan A'8ğıya: 

1 - Çoban - Pazar 2 - Ozan -
Lama 3 - Bak - Ke~ • Nis 4 - An -
YUccl • R A 5 - KUrecik 6 - Şe
cereslz 7 - Şecaat 8 - Al - Llst • 
Il 9 - Zan - Ki • Alil 10 - Amir • 
ll!h 11 - Rasat • tlAht. 

~ ~ l Kendine Sorulmadan Harp Sahası Yapılan Bir Memleket: 
Beşikte., Askerlik Şubc"Inden: Ge

nelkurmay Başkanlıtmm 18/ 10/ 940 
giln ve 35455 sayılı emirleri üzerine 
H&rp Okulu Komutanlığından gelen 
19/ 10/ 940 tarih ve 2. Ş. i365 sayılı 
dokuz maddeyi havi talimatta yazıl
dığı Uzere harp okuluna girmiye is
tekli olanlann mUddetleri 31/ 2. K!· 
nun 9.ı gününe kadar mtiddet uza
tılmış ve liseyi bitirenlerden olmak 
Uzcre kayıt kabul edileceği anlaşrl
mıştzr. Bu gibi isteklilerin talimatı 
görmek ve icap eden izahatı almak 
UZere takibi muamele yapılmak üze
re şubeye mUracaatıarı il!n olunur. 

ARNAVUTLUK 
[Yunan .. İtalyan Harbi Kısmen Arnavutluk Topraklarında 
Cereyan Ediyor. Bu Talisiz Memleket Bu Yüzden Çiğneniyor. 
Bu Münasebetle Bu Yazının Alaka Uyandıracağını Sanıyoruz. ] 
Arnavutluk baştanb~ dağlık bir 

memlekettir. ltaly& tarafından isti· 
Jtıya uğramakla beraber bUyük bir 
ktsmı hA.len İtalyanlara inkiyat et
memiştir. 1939 nisanında yaptlmış 
olan İtalyan işgali 1,000,000 nUfuslu 
ve 10,000 mil murabbamdan fazla 
arazili olan bu fakir memleketi da
ha büyük bir sıkmtı !çerisine sok
muştur. Burada fakir halkın maişe
tini temin eden balrkçılığı b!le 25 se
ne müddetle İtalyanlar ellerine al
mrışlardır. 

Arnavutlukta yol hemen yok gibi· 
dir. En mühim yollan lşkodra -
Theth; İşkodra - Kukes; Peşkopl
Burral; Dures - Tirana; Korça -
Elbasandtr. Bu vaziyete bakılırsa İ
talyanlar Yunanistan& karşı asker 
sevki bakrmından Arnavutlukta çok 
sıkıntı çekecektir. İşgalden ıronra 

bu dağlık arazıde kA.fi miktarda şo
se yapılamamıştır. 

Zirai lstihsalAt: Buğday 39,000 ton 
Mısır 137,000 ton, Tütlln 1600 ton. 

lthal!t: 16 milyon altın frıınk, ih
racat 10 milyon altın frank. 

Varidat: 26,5 milyon altın frank. 
Umumı borç 68,000,000 altın frank. 

Altın stoku: 7,5 milyon altm frank 
(İngiliz llrasile altın frank mukabi
li: 20.61 altın frank bir İngiliz llrasr) 

Bu istatistik Arnavutluğun iktısa
dl vaziyetinin ne kadar dUşkUn ol· 
duğunu göstermektedir. Halkın esas 
yiyeceğini teşkil eden Mısır bile az 
yetişmektedir. İtalya işgalinden son
ra memleketin zaten kalitece dUşkUn 
olan lstihsallcri İtalyanları doyurmı 
ya tahsis edilmiş ve halk daha sefil 
bir hale dllşmUştUr. 

Memlekette ham madde olarak 
petrol membaları vardır. Fakat bu 

ha\·za Romanya petrollerinin 6 da 
biri ehcmmiyetindedir. Ve henüz e
hemmiyetli derecede istihsal başla

mamıştır. 

Müdafaa kuvvetleri: İşgalden ön
ce Arnavutluğun hazer ordusu 13 
bin kişiden ibaretti. Deniz kuvvetleri 
blr iki sahil müdafaa gemisinden 
!azla bir şey değildi. 

Bugün Arnavutluk askerleri İtal
ya için menfi bir kuvvet sayılabilir. 
Hele dağlarda çete teşkiltıtı yaparak 
İtalyanları Ul.clz edecek Arnavutlar 
Yunanlılar için tabii bir müttefik 
teşkil edecektir. 
Arnavutluğun cenup kısmının kar 

şısında bulunan Kortu adası Arna
vutluğa karşı harekAt esnasında e
hemm!yeUI bir mevki alacaktır. ÇUn
kU burada kıymetli hava deniz tisle· 
ri vardır. 

Kbım Sevino ALTINÇAO 

«BÜYÜK VALS> fn bile şOhret ve rağbet rekorunu kıran 

NELSON EDDY-lLONA MASSEY'in 
yarattıkları 

BALALAYKA 
MELEK 

Sinemasında daha bir batta temdit eclllml,tlr. 

DiKKAT 
Filmş ilbe olarak: Yeni FOKS JUR:SAL İZDİHAM 

ı MEYDAN vermemek için loca ve koltuklarınızı 
1 evvelden aldırınız. 

BARBAROS 
Devrinde V E N E D i K 

Bü ük TÜRKÇE Sözlü Tarihi Film 
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Yunan Kıtaları 
ilerliyorlar Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesiıııle 

(Rn.~ı birln<"ilfc ~ 

Arnavut cepbeciinde BlkJlc;-ta ,ehri 
l!jıp] edlldlll 7,ama.n Yunanhların j 
tanklar da dahJI olmak üzere bir~ok 
harp mal7.~m~i i(tinam ettlk1eri kay 
drdilmektedir. 

Mühim bir ltalyan kuvveti 
muhasara altında 

LnRdra, .'i (A.A.) - Ywtanhlar ye· 
ni bir mu\.'affakıyet kaydetmişler

dir. 

Arna•utluk <'f'lfl~inde S-ıQOO ki-zl
lik bir ttal~a.n ku\.·\-Mi da~a yolunu 

~ırmı-, ve Yunanlılar tarahndan 
muhasara edll~r. Yunanlılar esir 
almrf91ar4ır. 1 

KÜı:ük bir müfrez<'nin yolunu şa- Ankara Dil, Tarih, Coğrafya 

,.,, 

Meclis Reisimiz Abdülhalik Ren· 
da ve Bqvekilimiz Dr. Refik 
Saydam, mebuslar ve giizide 
bir dinleyici kütlesi bnlunmU§· 
tur. 

şıran kuvvete göt.i!rmekte olduğu Fakültesinin yeni binasının aç>l· 
40 çuval y;.yecek maddeıetyle 2..'l çu· ma töreninin yapıldığını dün yaz· 
va! arl"' da. Yunanftla.r tıııınıfrnd•m RU?tık. Fakültenin büyük konfe
zaptedil~r. r&DS salonunda yapılan törende 

Gece yarıMna kadar rulnan rapor· ============================ 
~·:~~:·~=~h:::: ::. Cörcilin Nutku Peten Teminat Verdi 
7.a etmektıecfirter. Dtin, ttaıiya.n hU- 1 1 

(Ba.-;ı b.ri .. ·ide) 

Fransa ve Jngilterc, tahrik ct-~umlan daha az ~~tti ehnu!jtur. 

ltdiyi!fl t.eblini mediği halde bir tecavüze maruz 
.,. k.aldıı'iı takdirde, YunanİotaJHn 

Roma, 5 (A.A.) - 1'51 twHmli'ah yardımına koşmayı garanti et-
ltaıyan tel>lıgl : mişlerdi. Bu birlikte verilmiş bir 

Cti:zütantlamnızın manevra:ıı, Epir karardı. Vtchy hük.Umeti, herhan· 
bölgesinde devam etmiş ve burada gi müessir bir rol oynıyacak va
mUfreZEkrlmiz, diişmamn şiddetli ziyette değildir. Bu vazifede biz 
mukav~ kırdıktan sonra, Vo- yalnız kalmış bulunuyoruz. Bu 
yus~ vA\.'irA!ıin ~ .JtrsrMI11L var- şeraitte, yapacağımız yalnız bir 
moılardn". ~ey vardır. Elimizden geleni )"8-

Gener.aıl'Meta\sıas.n SıeJ;.nik pacağız. (A~ışlar) 
Şimdİd'en Gindde bir hava ve 

haikma bir-iı deniz üseü teois ettik. ltalyan '!"-
Atına, 5 tA.~ - At:ifta. ltj&RB !Nderinde w: Cenubi İtelyada ka-

bildiri~r: in öetuddo::i hedeHere karşı bom· 
~1-B. -laksas, Sellıoilt'lıai-. an hücumlarına başladık. 

kına l1'bıiıen şu '™""'<iı göndernVıı,ltir: (Si.oeldi alkı~ar) Bu daima faz-
•DU'maa al.;akça ..,...ıteriıri ~ ·!:aiaşan bir niobe<te devam ede

Patras ve - bl...;el< şehir ve "'O'- ocktir. (Sürekli alkı§lar) 
1erden '!llelH'&, M:akedeoyamn ı:mel Şunu söyJemck isterim ki Yu
payitabtıam •hil alıaHsiae te- naol.lera iktidarım=la olamn 
~tti. 

«DÜIJIR&n, sizlerin klılller olduK-
nuzu, kanlı fedak6fıftldaı+a • Unl
zln laklı tla'"8!1arHI&......,. elaB ima
nınızı bileıeli kit. 

cSlzlerl tebrik -.mı. T~r 
ederim. Hak, ,eref ve s&11ana kadar 

mii<"adeJe aı:nıl biziM tarafm11zda ot
du~u eittetlr, zaferin de bizim olae&.
ğını siv- temin ederim.> 

lngiliz harp gemileri F.Loron 
limanında 

Atina, 5 (AA.) - lng;liz 
harp gemileri F a:leren limeı>ına 
demirlemişlerdir. 

Y uR" • 1•11" Roma sefiri 
Atinaya ediyor 

Tiryest.e. 5 (A.A.J - Stef<ınt: 

Yunan diplomatlarını h.8.milen dtln 
akŞ&m Romadan hareket eden tren 
Tlry...teye gelmi<j ve saat 12.55 de 
PoetumWI. istikametinde yok.ma de· 

vam ctm:iştif'. 

azamôsi ı...dar yardım etmek ar
zu ve nil"'tile baıııka lc:u"""tler de 
!.areket hatind.ıdir ... • 

B. Çörçil bundan sonra Akde· 
ni2ddci umumi v.aziyett~ bahs 
ik §Öl'le d1'roi1'tir: 

ş.rl<i Akdenizddci lngtliz fi-
loeunun kuvveti, F ransanın su· 
kutundım doğan vaziyeti çok dü
zekmektcdir ve bu, dost ve müt
tefiklerimiz Türkler için, lngilte
renin denizde .sarsılmaz kuvvet
lerinin büyük bir garantlsidır. 

İngitiz Filosu Tancada 
Ta""3, 5 (A.A.) - stefa.nı Aja.n

sından: 

İngiJ.iz deniz kuvvetleri Tanca ka
rvularının aı:;ığıRda dolaARuya de~ 

vam etmektedır. 

(Bqı bir!Dclde) 
dir. Bu teftiş oeyehatinin birkaç 
gÜn süreceği tahmin ediliyor. 
General Vey,gand Cezaire geldi 

Tanca, 5 (A.A.) - General 
Veygand, Senegal, Gao, Banko, 
Abican. Lome ve Cotonuo'yu zi
yaret ettikten sonra Cezaire av· 
det etmiştir. General, orada ha
va nazırı Bergeret ve Cezair va
lisi ile görüşmüştür. 
Fransız bava nazın Cezaire gitti 

Tanca, 5 (A.A.) - Haber 
a-ITndtiına göre, Fransız hava na· 
zırı Berger.et, tayyare ite Vidıy
den Cua<re gelmiştir. 

Nazır, ha1M meydanlarını tef· 
tiş için Şimali Afrikadaki F ran
slZ mü.stemlekelerini dola~cak
hr. 

Askeri Vaziyet 
(Ba.ştMafı 1 in<'ide) 

,,·etlnJn pu .. uya düşürülerek her ta.· 
raftan sartltlığı 'e İtalyan tay· 
yarelerl tarafından bu kuv\.'ete 
ha\.·adan yiyecek atddığı "·e bir
çok esirler ~rdlrilerek nihayet 
perİ'jan edlldll! bildirildiğine gö
Te İtalyan radyosunun , ·iizlh ol
mı;yan \.yfflsa nehrhM!!I \'eya. n1em~ 

balarrna yakllMJıldıfı haberini bir 
dere<"eye kadar 17.ab etmek bu RU
retlf'\ tmkAn daJUUne girmı, olur. 
ttalyao ha\.& kuYvetlerl Florioa, 
Kf'!lirl)'e, Yany.a mıntakalartnda 

mUıaakali.t yollarına , -e Ya.oya • 
K.allbalı:I yolu üurindeki mevzi
lere , . ., ttpbe gerisinde Pire, Go
IOR, Patra~. Pre\.·eze Umanlarını 

,.e Kesriyeyi boltlbardıman etmiş
lerdir. 

----- - -

Z ul üml e Hak Avrupa İle Münakale 
ı Karşılaşınca Yenidenteminedildi 
1 

(lleoıı Mrioci<lo) (Ba.~ · lo) 

amı duyan ve kendileri ölmed~ ajans11>ın lstanbuklan öğrendii!i
yu.rtiaanı b8,fkalarma vttm:İye ra- ne göre. Beynelmilel Oryant 
zı ohnryan diğ.er insanlar arasın- ekspres seterler.{ ın<tYakka.ten ta-
da bir dövüşme başlıyor. til edilmiştir. Buna mukahil lo-

B d .. ·· d b' 
1 

f tanbul i1e Bdgrad arasında Bal-u ovuşme e ır ara cep- nl . . 
h 1 ·· ··ı k t k f t kan tre erı seferlerıne tekrar eye zor a suru en tc e er - H .k. .. 
1 d . o·· 1 f 1 - baslamı!flır. er ı 1 taraftan gun-er tr. ıger ara • var ıgını ve ~ .L. k Ik k T 
· · kı·r · k k · · ··ı · de <>ır tren a ma tadır. ren 
~tl a ını .orumab ıçı~ : mb~e Türkiye ile Bulgaristan arasında 

1 
ara~ vbe.rmış·1ıve . u yazım ~ ır· Yunan topraklarından geçtiği 
eşmış ır mı ettır. unanıstan- . . al A · ·· d ·ı 

d .. d d .. ıçın y nız tinanın musaa e.sı e a; teca vuz en ogan gazcp ve .1 . h • b. · · h ·ı 
· b' 1 1 verı mt.Ş usuaı ır vızeyı aznu 
ısyan ve ır eşme ga eyanı o şe- b lun l la 1 b' b.l 
kildedir ki milli duygularla hiç ukl and. yoycul rl renbe' l ' kınte kı .~-
1• k 1 lmad • ·md· k ce eı: K'. o cu arın ır ı e u· 

a a a arı o ıgını şı ıye a- .. k b .. ·1 im .. d 
dar sanan Yunan komünistleri çu . agaı ar .a a6lna muaaa e 
b 1 .ı, d h · uzak k 1 edilmemekt<odır. Eşya ve mektup 

ı e ~n dan anç ve a a· nakliyatı dım:lurul:mU§tur. 
mamısı1ar ır. 

A · ı · · el · Anadolu Ajansının notu: 
razı çapu u ıçın g en ınsan-

larla yurdu İçin ölmiye azmeden 
insanlar arasındaki fark daiıa ilk 
hamlede beliriyor. Yunan aske
ri her tarafa kahramanlık efsane· 
leri yaratma·kta. milli azm1nın 

giizel eeerle<ini ortaya looy-mak-
tadir, 

Buna Y UQan milleti kadar biz 
de seviniyoruz, biz de ay.ni dere
cede iftihar duyuyoruz. Çünkü 
Yunanl11ar mütterdc davamız için 
çarpışıyorlar. Bizim <le bu dava
da üzerimize aldığımız vazifeler 
var ki icap ettiği dakikada; ken
di şerefli ananelerimize ve i•tik
lan için hep birden y"§amıya, 

icabında ferden ölmi:y:c karar ver· 
miş bir millete leyık surette gö
rülecektir. 

Deviet Demiryolları Umum 
Müdürl\iiü nezdiru:le yaptığ11J1ız 
tahkikat bu ha.hecin bazı kısım-
larının tashihine lüzum göster· 
md<tedir. 

1 - Eivv.,lki giHıdenberi hem 
yolcu hem de eşya nakliyatı baş
laml§tır. Bu suretle dolu 7 mar
şandiz vagonu Ecfune üzerİtı.d<!n 
ııevkedilebil.miştir. 

2 - Yunaniatana gidecekler 
müstesna olmak üzere yolcular 
hiçbir tahdidata tabi değildir. 
Yunaniotana gidenler hu•usi Yu
nan vizesi almak meoburiyetin· 
dedirler. 

3 - Bütün yolcular bagajla
rını kendi yarılarında nakle mec
burdurlar. Mektup nakliyatı hiç 
bir tahdide tabi değildir. 

lngiliz Tayyareleri istila 

limanlarına Hücum Ettiler 

Londra., 5 (A.A.) - İngiliz bom
bardıman tayyareleri, yeniden c-lsti
IA. limanları :t na ve işgal altında bu 
lunan Fransadaki askeri hedeflere 
hüeum etmişlerdir. Fakat resmen be 
yan olunduğuna göre fena hava şart
ları geniş mikyastaki mutat harekA.· 
tın icrasına mB.ni olmuştur. 

6-11-940 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıklann mlkropların' 
kökiİftdeo temizlemek lçl11 HELMOBLv kullanmız-

HELMOBLEU 
Böbreklerin taJ.ışmak kudretlol arttırır. Kadın, erkek idrar zorlukların~ 
eski ve yeni belsoğukluğunu mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 6 

jdrar bozmak ve bozarken yanınak hallerini giderir. Bol idrar temin e, 
der. İdrarda kumlann, me&&nede trt..,ıarın t~kkülüne m!int olur. 

DİKKAT: HELllOBLÖ idrarınızı it'mizllyerek nıa\· Ur;tirir. 
Sıhhat Vekılletftı:io ruhsatım haizdi t J-IER ECZA::\ EDE B(;Lt·'"t'Jı. 

.... .,., ,· . . . -. ~ ·~-ıı.:'"tr5"" .. . . . ,, ; - . .,.. ,. : . . .«>.-'-~ 

Is tan bul Belediyesi ilanları 
Belediye tahsil şubeleri tarafından tahsil edilmekte olan levha. nan 

tente ve siper resimlerinin 940 mall yılı taksit ayı daimi encümence bı 
rincikA.nun sonu olarak tesbit ve tayin edilmiştir. 

Mükelleflerin taksit ayı içinde ait olduğu tahsil şubelerine muraca.· 
atla borçlarmı ödemeleri icabeder. 

Bu müddet içinde borçlarını tesviye E'tmiyen mUkellefler hakkrnd.S 
tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan icral takibat yapılacağı ilA.fl 
olunur. (10497) 

Devlet Demiryolları ilanları 
oe•' İstanbul - Edirne hattı Ozerinde kilometre 27-45 arasındaki ta~ 

Iarında 3000 metre mtk'abı balast kapalı zarf usulile satın aıınacsJctıf 
Bu tşin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 4.M liradır. t 

Münakasa. 21/ 11J940 perşembe günU se.a.t 11 de Sirkecide 9 tşıetll' 
bina.eında. A. E. komi.syonu tarafından yapılacaktır. . 

tsteklilerin ayni gün saat ona kadar kanuni vesaik, teklif ve tet01~ 
natıarını ihtiva edecek oıa.n kapalı zar!larmı komisyona vermeleri }A· 

zımdır. 

Şartnameler par&SHI olamk komioyondaıı verilmektedir. (1-04.92) 

* Muhammen bedeli ( 4850) lira olan 20000 Kg. motör ve dinamo Y3~ 
(20/ 11/1940) çarşamba. günü "88.t (11) on birde Ha.yda.rpa.şada Gar bt· 

n88ı dahilindeki komillyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (727Jlira. (50) kuruşluk ka.tı teminat "' 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar J<cı· 
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler ltomısyondftlı parasız olarak dağrtılm&ktB" 
dır. (10485) 

ŞEHiR TiYATROSU TEMSİLLERİ 
TEPEBAŞI TİYATROSUND ' FRANSIZ TlYATROSUNPı\ 

D R A M K 1 S M 1 mı K O M E D I K 1 S M I~ 
BU AKŞAM Bugün saat H te Çocuk Qyuı' 

Saat 20,30 da. ' ij ,,JI ! Bu akşam sa.at 20,30 d• 
B I R A N A ~ dil D A D 1 

Fakat o vakte kadar Yunan 
milletini karşıdan karŞ>ya alkışla
makla kalamay~z. Yunanistanın 
aç olduğunu, yiyecek ihtiyaçları 
içinde krvrandıiını biliyoruz. Bu 
ihtiyaçları dakika kaybetmeden 
düşünmekle ve elimizden geleni 
yapmakla yalnız Yunan milletine 
karşı vazifemizi yapmış, onların 
muvaffakiyetine hizmet etmiş, ce
saretlerini arttırmış olmalda kal
mayız. Kendi davamıza, kendi 
yurdumuzun koıunmas11ıa en te
sirli surette hizmet etmi9 oluruz. 
Yunan:istarun bunların bedelini 
öde.miye kudreti olduğuna göre 
ortada iktısadi bir fedalciirhk da 
yoktur. Yapılac.ak şey, kırtaııi 
kayıtların ıt.ı geri bırakmasına 
meydan vermiyerck Yuna.ni.sta· 
na mümkün olduğu kadar büyük 
ölçüde yiyecek sev.kiyatına bir 
an evvel ba,lamak ve her engele 
karşı, kendi milli işimizrniş gibi 
heyecan, sevgi ve alaka duyarak 
çarpışmaktıT. 

MAZON MEYVI TUZU 

Ahmet Emin YALMAN 

MÜ FER R 1 H ve M 1 DEV 1 D 1 R 
İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON İsmine ve BOR O S Markasına Dikkat. 

Son Hatiiseter Hakkmda: Milli PiYANGO 4uncU TERTiP RADYO 
Gazetesinin 
Neşriyatı 

Dördüncü Tertip Planı Çok Zengindir. 
Dün ak,unki radyo gazetesi 

günün siyasi hadiaderini tahlil 
ederken Yunanistan • İbJya bv· 
bi hakkında fll mülihazalarda 
bulıınmUflur: 

YunaniStan, İtııi~ tecavüzüne 
karşı kahramanca mukavemet ed.i· 
yor. Yalnız mukavemet değit, askeri 
harekatı ArDa.vutltık topraklarına da. 
nakl~tmiş bulunuyor. 

Yunan mukavemeti, İtalyanları 

pek gafil avıamıııtır. İtalyanlar, 
Yunanistanın mukavemetsiz tesıim 

olacağına kani olmuştu. 
İtalyan gazeteleri Yunanistana a

ğrr hUcumlarda bulunuyorlar. Sanki, 
vatanlarının müdafaası bir suçmuş 
gibi ... 
Yunanistanın Almanlarla milnase

betl kesilmemiştir. Buna. rağmerı. as
keri hareka.ttan Almanların canları 
sıkıldığı anlqılıyor. Almanların şim 

dilik müdahalesine ihtimal verilmi· 
yor. 

ingiltereye Yapılan 
Hava Taarruzu 

Londra, 5 (A.A.) - Almanla.rm 
tngiltereye karşı yapmakta oldukları 
hava taarruzları, dün akşam gtln ka· 
vu!1tukt&n btraz sonra tekrar başla
mıştır. Bu taarruzlar, geni1;t mikyas
ta ve hakikaten Şiddetli olmuştur. 

Londradaki alArm bUlün geıce devam 
etmiş ise de merkezi İngiltere ile 'l'lr 
ki ve cenubi İskoc;yada baııloca. taar
ruzların arkası gece yM't8Jndaa biraz. 

sonra kesilmiştir. 
Bln:ok yerlere bombalar atılmılJbr 

Fakat bu sabah hava nezareti He da
hlll em.niyet nezarert taraflarmdan 
neşrol1-1nan bir tebhğde hua.rattn 
mühim olmadtğı ve ölU ve yaralı 

milctarmm az ~kluğu blldiı1lmelcte

dir. 

Sanıb1 ve N riy'lt "tUdti.rti: Ahn:Jet ı 
Emin vaı,,tA..."'I' - Ba.'irldqlı ~r: 

VATA."I MATBAASI 

Birinci Çekiliş 
7 İkinci Teşrinde 

Bu pliinın iki huausireti vardır: 
ı - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki 

ikramiyeler adet itibarile fazlala§lınlmq, aynca bu 
pliina yeniden ve b.ından evvelki plinlarda mev· 
cut olmayan 500 ve 50 liralık ikramiyeler kon-

5uö o Liralık 
ikramiyelerin adedi birinci ;;ekilifte 90, ikincide 
150, üçüncüde 180 dir-

2 - Planın ikinci bl1SUSiyeti de 47 tane teselli rnü· 
kiifatını ihtiva etmesidir_ Tesel.i mükifabnın 
esası ıudur: Eğer bir biletin bütün rakamları 
bü,.ük iluaır,;y-eyi kazanan numaranın rakam· 
lanna tevafuk eder de, yalnız herhangi hanede 
bulunursa bahmaun bir tanesi deiifik oluna o 
bilet teaelli mül<ifatı kazanır. Bu suretle büyük 
ikramiyeyi kazanan nam araya benze:rip de yal. 
nız bir hanesindeki rakam ayn olan 47 numara 
teoelli mükiifatı bzamcalrtır. 

Biletlerin Değiştirilmesi Tarihine 
DIKKA T EDiNiZ 
Devamlı biledorin ertesi ayın ikinci giinü akta• 
mma kadar değİftİrilnıa i lizımdır. 

7 İkinci Teşrin 1940 Çeklllşlnde 
Bttylk İkramiye 

30.000 Liradır 
Birinci çekilİ§İn tam bileti 2, yanın bileti 1 lira· 
dır. ikinci çekilifin tam bileti 3, yanın bileti 
1,50 liradır. Üçüncü çek il itin tam bileti 4, y.a· 
nm bileti 2 liradır-

Plbl Tetkik Edllllz 
Her çekilifte biletlerin fiah ile beraber ikramiy .. 
!erin han miktarı, hem adedi lll'ttwUnuttır. 
Yani f8DS ihtimali her çeki!iıte çok daha fazla. 
dır. Bu plana. göre talih !ilerin mildan artacak 
ve bu talihliler ayni zamanc!a. miktarca daha 
fazla ikramiye kazanacaktır. 

1 el Çekiliş 2eı Çekiliş 3 el Çekiliş 
7 lkı•el Teırln 1940 7 Bll'lael Kin•D 1940 7 lıdıaeı Kinu 1941 

Yüz Bilette 21,26 sı kazanacal< Yüz Bilette 21,40 ı Kazanır Yüz Bilette 22,42 sı Kazanır 
ikramiye tkramlye İkramiye İkramiye Duamlye İkramiye tkramlye lkraml,ye İkramlşe 

Adedi 1'Uktar• Tutarı Adedi MJ.ktarı Tutan Adedi Mlktaı:I Tutan 
-Lira.-- --1,Jra--- -Lira-- -Lira.- -Ura-- --Lira.-

1 30.000 30.000 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 90 1.000 90.000 120 1.000 120.000 

150 500 75.000 

300 100 30.000 

180 500 90.000 
1 

300 .100 30.000 

90 500 45.000 

300 100 30.000 

300 50 15.000 600 50 30.000 600 50 30.000 

3.000 10 30.000 3.000 10 30.000 6.000 10 60.000 

60.000 2 120.000 60.000 3 180.000 60.000 4 240.000 
Teselli 
MUJ<A-47 80 3.760 
fa.tı 

Te<ıelll 

l\1UkA·47 120 5.640 
fa.tı 

Teselli 
MUl<A-47 60 2.820 
fatı 

63.806 362.820 64.205 543.760 67,274 725.640 

Yarım BU ÇEfilI tşTJ: 
Tam 

Bilet 
SAT l Ş 

Bilet HASILATININ 

Yarım BU ÇEKlLtŞTE 
Tam 

bilet 
SAT l Ş 

bilet HA.Sn.A.TININ 

Yarım BU ÇEKİLİŞTE 
Tam SA T I Ş 

Bilet HASILATININ Bilet 

11
/2 

% 60 42 si 3 İKRAMİYE 

lira 
VERİLECEK 

Lira 

2 ''!o 60 47 si 4 İKRAMİYE 

lira 
VERİLECEK 

lira 

1 0
/ 0 60 47 si 2 İKRAMİYE 

Lira 
VERİLECEK 

Lira 

• 
ikramiyelerin Hem Miktan Hem 

Adedi Arttırılmıştır 


