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AHMET EMİN YALMAN 

Sovyetler Birliği Endüstrisi ve 
lstanbul Zoraki Seyyah Şehri Oldu 
Başlıklı Yazılar Üçüncü Say/ a
mızdadır. 

Fiyatı: 5 Kuruş IİYASI SABAB OAZETBSİ Yıl: 1-Sayı: 79 

SOVYETj, 
ihtilalinin 
Yıldönümü 
İürk • Sovyet dostluğu sa
Yısız acı tecrübeler bahası
na olarak yarın kurulacak 
Yeni alemin en sağlam te-
ll'lef taşlarından biridir. 

-----~~~--~~~~~---" 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Q ugün So' )'et ihtilallnln yıldö
nümü, So\~-et Bmyanm milli 

~Yranııdır. Ko~u ,-e doet mllletlo 
lleVlaç:ıı gününü lrutlulamak ve 

iıılu!ILOvırun refah 'e saadet iç.inde 
~"alnını dilemek bizim için pek 
~bir \Wfedlr. 
lı So,yet Rusya doğduktan M>nra 
lr lllüddet tek başına yürtidU. AJoa. 

4'n tolc zaman gcı;medeıı Türk is
~I mücsdelcsl oldu. lkır iki me.m
ltket Yeni birer ,·arlık kurtluktan son 
~ ~rblrinJ tabii bir yold~ ısaydılar. 
""11(\Jerce blrblrlerinı1en başka do!;t
._.,, ve yakınları yoktu. Atatürk \e 
leıun bu dostluk fidanını kendi elle
~~ cUktner \C bü~1ittttıer. İki mem
'""'"'et arasındaki karşılıklı emniyet 
~l sulh yollarında beliren ışık-

ft en parlağı oldu. Hususi emelle
~ lcıo kararuık anyanların gözüne 
~ılc battı. Bunu söndürmiye çalış-

. Dünyayı goz gözü görmez bir 
~e l'etlren kasırgalar içinde öyle 
el lkaJar oldu ki, maksatlanna ,·ar
~rını andılar. Fakat dalma oldu-
11' Clbl bu defa da aldandılar. Der 

1 rene memleket en eski ve sağlam 
:::lhılclarmın birbirlerine kaJlı oldu
~ U hatırlamakla kalmadılar birbir
bı ~ adım u~·durmanın her ikisi için 

r ıstırar olduğunu \illoaların belA
~atı karşısında bir defa daha blsset
ttıer. 

... 
Üçüncü defa olarak Amerika Cümhwreiai seçilen B. Roosevelt ve «Amerikanın birinci kadını> 
sıfabnı tafıyan efi Misis Roosevelt. Bu resimde B. Roosevelti kı!metli eti ile beraber görüyorsu
nuz. Bayan Roosevelt, Amerika hayatında kocuı kadar faal bar rol oynar. Her gün sayını: 
nutuklar aöyler, yazılar yazar, içtimai hareketler yarahr. Nutuk ve yazı.larile temin ettiği gelir, 

kocasının maaıından fazladır. 

Halk Rüzveltin ı Ruzvelt ı 
Evinin önünde Kazandı 
T ezahü raf Yaptı Son Rey Neticesi 

Rooseveft: 21 12551 155 
Wilkie: 17,740,281 

Kaçan it alyan 
Kıtalanna Kendi 

Tan klan Ateş Ediyor 

Kahraman Erlere Kıs Hediyesi 
Şen Ve Sıcak Yuvalarımızda Emin Ve Müsterih 

Yaşarken Bize Bu Emniyeti Bahşedenlere 

Şükran Ve Minnet T ezahürlerimizi Gösterelim 

C. H. Partisi, Halkın Heyecanlı Arzusunu Yerine Getirmek için 

Bütün Teşkilatını Hizmete Amade Bulundurnızya Karar Verdi 
C. H. Partisi Reisliğinden: 

SAYIN VATANDAŞ: 

Şen ve sıcak yuvalanmızda 
emin ve müsterih yap.rken bi
ze bu emniyet ve rahatı bah
tetmek için hudutlanmızı çe
lik göğüslerile sİperliyen kah
raman askerlerimize karıı duy
duğumuz minnet ve tükran 
hislerinin yeni bir tezahürü ol· 
mak üzere bu kahramanlara 
kıt hediyeleri sunmak hususun
da halkımızca göaterilen çok 
aamimi ve heyecanlı arzuyu 
yerine getirmek isteyen Cüm-
huriyet Halk Partisi bu mak
satla bütün teıkilatını hizmete 
imide bulundurmıya karar 
vermiş olduğunu arzeder. 

HEDiYELERİN ÇEŞİDi: 

Hediye yalnız üç nev" e mün
hasır olacaktır. Bu neviler nor
mal ölçülerde yün çorap, yün 
eldiven ve her türlü gömlck
lerdir. Gömlek tam manasile 
ceket altına giyilecek bır şey
dir. Bu sırasile yı..inden örme 
yelek, yÜn kumaştan gömlek 

've nihayet vatkalı dikilmiş ve 
maruf adı ile içlik olabilir. 

HEDİYELERİN KABUL 
EDİLECEG1 YERLER: 

Hediyeler bir teberrüdür. 
bu teberrüde bulunmak iste
yenlerin hazırlıyacakları hedi
yeleri Halkevlerine ve Halke
vi bulunmıyan yerlerde Parti 
Ocak, nahiye ve kaza merkez
lerine getirip makbuz muka· 
bilinde teslim etmek zahmeti
ne katlanmaları rica olunur. 

• 
Kadın Vatandaş! 

Yurdunun korunmasına o
lan alakanı göstermek 
için sana fırsat veriliyor, 

istifade et! 
Dünyanın bu emniyetsiz ha

linde Türk erleri, Türk subay
ları memleketin kapılarını 
bekliyorlar. Onlann aruına 
bir oğul, bir kardq gönderen 
her Türk kadınının yüreği fU 
düıünce ile titriyor: «Ben de 
elleri boı durmamalıyım. Yur
dun kapılarını bekliyenlerc 
karıı sevıi ve alikamı bir su· 

retle filen ııösterebilmeliyim .• :a 
Halk Partisinin açtığı teşeb

büs bu imkanı veriyor. Türk 
erlerinin kı~ın §tddetinden ko
runması için yün eldiven, ço· 
rap, gömlek lhazırlıyacak her 
Türk kadını, yurdu koruyan
ları dü~ündüğünü isbat edebi
lecek, onlar için çalışmış ola
caktır. Bir Türk kadınının scr
hadde bek!iyen eri düşünerek, 
özenerek hazırladığı eldiven, 
çorap ve gömlek yalnız vü
cutleri ısıtmakla kalmıyacak, 
kalblerde derin izler de bıra
kacaktır. 

Haber aldığımıza göre. 
Halk Partisi, subaylarımız için 
de hır hediye şekli bulmu§tur. 
Subaylar için man,.on. boyun 
atkısı, çorap, eldiven gibi he· 
diyeler ören veya hazırlıyan 
vatandaşlar bunları birer tor· 
ba içinde , postahanedcki bir 
heyete teslim edecekler, tor· 
bııya orada bir kurşun mühür 
vurularak yerine gönderilecek
tir. Bu heyette asker makam· 
!arın, postahenenin ,,.e Beledi
yenin mümessilleri bulunacak
tır. Heyetin postahanede mü
racaat kabul edeceği za
manlar aynca ilan edilecektir. 

ı..~'3'et lhtlllUlnio yıldönümünde şu 
--nıaatı Ueri sürmekte haz duyuyo
"llt ki, TUrk - Sol·yet dostluğu aa.yı
"t ac-ı tecrübeler bahaıruıa olarak 
~ kurulacak yeni alemin en sağ
'-... lfırneı t~larından biridir. 

İntihap, Berlinde 
Soğukkanlılıkla Kar
şılanmış, Romayı 

Hayrete Düşürmemiş 

Nevyork, 6 (A.A.) - Ame
rika Birleşik devletleri reisi seçi· 
minin, 1Greenvich saati ile saat 
14 e kadar öğrenilen neticeler 

.JUdut: 

Yunanlılar Birçok 
Müstahkem Tepeleri 

Zaptettiler 

\. 

* Roosevel.t Beyaz 
Evde Kallyor 151 ugünün havadisleri ıyı ••• 
Roosevclt dört sene daha 

~crikanın başında kalıyor, Yu
c:;lılar Göriceyi almıılar, bütün 

hede ilerliyorlar ••• 
ita Yunan ileri hareketinden, baş
C. ~.ütunlarımızda bahis vardı_:. 
d.ıınun çoktanberi beklenen ha
h:eai diye ?u~da .. An_ıerika inti-

bının netıccsı uzerınde dura
~iıın. 
d Dernek ki Roosevelt dört sene 
."ha Beyaz evde oturacak, Mi-

•ıı R el c ·· ·· ·· 1 . oosev t c. unumu nası ge-
Çırdiın h diye Evening Teİgram 
!~ctcsindeki ruznamelerine de
. ~ın edecek. gelecek dört sene 
~inde Amcrikada hiçbir §CY de-

ltniyecek ••• 
1 Amerikayı yakından tanıyan
~~ ~u neticeye biraz hayret ede· 
ııı· !erdir. Amerikada efkarı umu. 
tir 'Ye .adeta müstebit bir . kuvvet· 
h · Bır buçuk asırdanberı hemen 
t?tıcn hiç değişmiyen kanunu 
~İYe iman derecesinde bağh-
1• 

1
.r. Diktatörlükten titrer. Bunun 

Çın d h · · • ik. d e bir cüm urreısının ı 
ll:ıevreden fazla iş başında kalm~
b •aı hakkındaki ananeye hır 

llç11k asırdır el sürdürmemiştir. 
i. .R.oosevelt için ilk defa olarak 
,.tıana yapılıyor. Hem de dahili 
~'Yaıct bakımından Cümhuriyet 
, •rtiainin iş başına çağrılması~a 
tıı~ll Ve ıstidad olmasına rag
~ e~··· Roosevdt Amerikanın ta§ 
tailıniş birçok ananelerini yık· 

b11'· .. fakir halka nefes aldırmış. 
R~~k ölçüde imar hareketlerine 
<l:~ıniı bir inkılapçıdır. Öyle ol· 
ltı gu halde herkesi hoşnut ede· 
ıı;ınİ§tir. Çünkü iş alemine em
b et verememiş, hususi t~eb· 
ltllal~rde tabü inkipf imkanlarını 
d:ıın edememiştir. Boşluğu dol
>, tınak için işsizlere hük\ımetin 
,/dun kanallarından iş temin et-
11,lftır ki yardurı görenler bile bu
<; tarnamile ısınamamıılardır. 
İç ok Rariptir ki Roosevelt İ!fÇiler 
lı"ı ?u kadar çalıştığı halde: cİş 

eltıı · · it.· .~c cmnıyet veremıyor ve 
le ~lıgc sebep oluyor> diye ame
lir.tarafından bile tenkid edil?1!ı· 
lat ~~~ra radikaller de: cBızun 
Ilı ~ıgımiz yoldaki işlerin yansı· 
tiı/'aPmakla hakiki ileri hareke
ler Ilı h~ını kesiyor> diye şikayet-

li\ arkasını kesmiyorlar. 
d~A.ıncrikadaki itiyad, bir parti· 
'!biraz ho~utsuzluk duyunca 

r .fırkayı tecrübe etmektir. 
<Devamı: 8a.-! Sil. 1ı te) 

iatHıap Londrada 
İyi Karşılandı 

Nevyork, 6 (A.A. ) - Reuter Ajan
sından : 

Hydepark'ta Roosevclt'ln evinin 
onünden meşaıcıer. davullar ve tram 
petıerle birçok memnun köylU kUtıe
leri geçmektedir. Reis, gece yarısı 

balkona çıkarak halkın tczahUratına 
mukabele etmiştir. Halkın c:Elconora 
ya görmek istiyoruz> diye bağırması 
Uzerinc Bayan Rooscvelt gU!erek ve 
ellerini sallıyarak balkona çıkmıştır. 

CUmhuriyetçi zaferini kutlamak O· 
zere Nevyorktakl otellerinde bir balo 
tertip etmiş olan CUmhurlyctç!ler rad 
yolarda demokratların zafer haberle· 

(De\·amı: Sa. 4 Sü. S te) 

HİTLER'in 
5 Maddelik 
Sulh Şartı 

Çanakkale Boğazına 
Enternasyonal 

Mahiyet Verilecekmiş 
Kahire, 6 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: 
Ecnebi siyasi mahfillerinden 

alınan malumata göre, Hitlerin 
İngiltereye tevdi edilmek üzere 
Fransa büyük elçisi vasıtaaile 
Arnerikaya bildirdiği sulh şartla
rı apğıdaki noktalaıı ihtiva et
mektedir: 

1 - İngiltere, diğer devletle
re ait olup muhasamat esna.an
da ifgal ettiği toprakları tahliye 
etmek prtile İmparatorluiunu 
muhafaza edecektir. 

2 - Almanya ve diğer Av
rupa devletlerile kendi araların. 
da ifleri halledilinceye kadar tn
giltere kıtarun aiyui itlerine 
müdahale eylemiyecektir • 

3 - Bütün cephelerde muha
samat duracak ve bütün kara, 
hava ve deniz kuvvetleri üsleri
ne dönecektir. 

4 - Almanya, İngiltere ve 
Amerika araaanda on senelik bir 
ademi tecavüz paktı imzalana· 
<:aktır. 

5 - Çanakkale boğazı hak· 
landa, buna Süveyt kanalında 
olduğu gibi, entemaıyonal ba
mahiyet vermek üzere bilihare 

.• )'81tia.c.kbr 

Rey miktan: 
Roosevelt 
Willkie 

21.255.155 
17.740.281 

Göl'lce Mabasara 
Altına Abadı 

B. Roosevelt, 4 3 7 eeçim reyi-
ni haiz 37 hükWrıette ba§ta gel- Atina, 6 (A.A.) - Re.uter: l'unan 
mektedir. B. Willkie ise, 94 se- ordusu b~~umandanb~rmn bir. teb-
. · · h · 1 1 h "'k • tt llğlnde bıldırildlğlnc göre, garbı l\la-
çım rcyını aız u ume e 
b b 1 ak d 1 

kedonya cephesin<le Yunanlılar yenl-
aşta u unm ta ır. d b .. hk d imi en :ızı mu.o;ta em ,.e yarı a 

Demokrat partisi reisinin müdafaa terttbatı bulunan birçok 
beyanatı ınrtları zaptetmlO)erdlr. 

Nevyork, 6 (A.A.) - De· Ri<'at etmekte bulunan dU~man kı· 
mokrat partisi reisi B. Roosevcl- talan, kendi tanklarının taarruzları
tin tekrar intihap edilmiş olduğu- na uğramışlardır. 
nu beya.; etmiştir. Diğer cihetten tebliğde ita.ve edil· 

Willkie, Rooaevelti tebrik etti diğine göre Yunan hava kuvvetleri 
Nevyork, 6 (A.A.) - B. Görfce ve Ergcrl hava meydanlarını 

Willkie. B. Roosevelıe, seçimi muvaffakıyetle bOrnbardımıın ederek 
kazanmış olduğundan dolayı teb- yerde bulunan bazı dll.şrnan tayyare- . 
riklerinı bildiren bir telgraf çek- lcrlnl tahrip et.miŞlCfdir. 
miştir. • Salı günü iki Italyan bombardı-

,-Askeri V azİ yet-._ 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Cephenin 1Jimal1nde Yunan kuv

,·etıerl tahklın edllmif bazı sıra 
tepeleri şiddetli muharebelerle bi
rer birer :ıaptederek Presba. gölü 
ceoubundakl geçide hAklm olmıya 
ve gelecektekl bUytlk harekAt için 
bu cephedeki durumlarını gittik
çe kun·eUendlrrnlye Ç&lışınakta
clırl&r. Geri çekilen İtalyan kul·
vetlerlnl yıldırmak için kendi 
tanldannın tehdidine blle müra
caat olurun&ll• ltalyaoların nıe\·
zllerlnde tutunmak için her çare
ye baf\-u.nluklannı go&termekte
dtr. Bu sırada İtalyan hava lcuv
vetlerlnln Yuoan hUcwnlarrru dur
durmak için büyük gayret 11ar
fetmekte olduğu anla,ılnıaktadır. 
(',epheoln diğer kJBımlarında t.op
çu faallvett oımu~tur. 

6 tklıieıteı,rlnde gündüzün .!\fa. 
nastır .,cJırlnln bombalanarak mü
him maddi ha.sara ,-e lıısao<'a za
yiata l!Mlbeblyet ,-erllmetıi kii!>ük 
devletlerin bltaraflığına ne dere
<'eye kadar kıymet verlldltlnl gös
termesinden dolayı dikkate ~e 
ibrete ıtaYandır. Manaatınn bom
balanmıuıUe vakWe Elly kru
\"&ZÖrilnün torplllenme11l ara~ıında 
bir müşabehet \'&t glbl görUJllr. 

ltalya hava kunetlerlnln cephe 
gerllerinde faallyetı Meçova, Y~n
ya. Florin& mıntakalarında: 1 o
nan denizinde Kortu "·e N'aYarln 
llmanlan; Ege denizinde Pire U
manı üzerine )·apılrn~tır. 

Yunan hal·a kunetlerl Erıeri, 
Görlce tayyare meydanlarım 
bombalamak suretlle iyi birer he
def seçmişlerdir. 
MAXŞ CEPHERtSDE: Alman

ların gtlndllz ve g'N'e hil<'umların
da büyük bir dejil}ikllk yok. yal
nız 4/6 gecesi yapılan hücum u
zun müddet de,·am etmiş şld 1•Jt
ll ve vbl sa.hada; tnglllzlerin de 
fena ha\'alar dolayıslle durma, o
ı.aıı gece hücumları f'>/6 geceBl ge
ne eski kan·et ,.e \"Üa"atlnde tek
rar ~ımş. yalnız Bttlln yertoe 

Na.Drui bom-•·--tır. , 

man tayyaresi dUşUrUlmUştUr. Hiç
bir Yunan tayyaresi ziyaa uğrama-
mıştır. 

Tebliğde resmf'n blldlrlldlğlne c6re 
İtalyan tayyareleri salı günü öğle U· 

1 

zeri iki kere Yugoıılav arazisine gi
rerek l\lanaııtırı bombardıman etmlıt
lerdlr. 

'ı Top ve mitralyöz iğtinam edildi 
Atina, 6 (A.A.) - Yunan ba.şku-

mandanlrğınm resml tebliğine naza
. ran. batı Makedonyasında blr sıra 
yeni tepeler işgal eden Yunan kıta

(De,-amı: Sa. 4, SU. 1 de) 

~ 
BadJo Yalaalan 

ıGece yansı yatağında iken 
bir haksız tecavüze uğramı§ 
olan dostumuz Yunan milleti
nin mütecavizlere kalfl elde 
ettiği muvaffakiyetten en çok 
memnun olan lbiz olduğumuzu 
söyleımiye hacet yok 1 

Lakin Alman radyosu per· 
şembeyi cumaya bağlıyan ge· 
ce yaptığı ne§riyatta Türk mat. 
buatının Yunanlılara aleyhtar 
yazılar yudığını söylemiş ve 
buna delil olarak (Beyoğlu) 
gazetesinden bir parça naklet
miştir. 

Beyoğlu gazetesi Türk mat· 
buatınd.an sayılmaz. Bu bir. 

Beyoğlu gazetesi Türk efka
rına tercüman olamaz. Bu iki. 

Bunlara rağmen Beyoğfo 
gazetesi Yunanlılar a·leyhine 
de yazı yazamaz. Bu da üç. 

Ve bu üç esaslı noktaya 
rağmen Berlin radyosunun 
Yunaıtlılar aleyhine Türkiyede 
ncıriyat yapını§ olmak iddia
Sllll reddetmek evvela Beyoğ
lu gazetesine dü§er. 
Umalım 1'e beldiyelim. 

Yabancı Tayyareler 
Manastıra 

21 Bomba Attılar 
9 Ölü, 21 Yaralı Var 

Yagosıav Blkimetı 
Tedbirler Aldı 

Belgrad, 6 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

5 teıriniaani tarihinde saat 
13/ 40 ile 15 arasında 1 O yaban· 
cı tayyare üç defa topraklarımıza 
girerek Maqastır üzerinden uç
muş ve §ehir üzerine 2 1 bomba 
atmışlardır. Bombalar.dan 1 2 ai 
infilak etmiş, 9 kişi ölmü~ ve 21 
kişi yaralanmıştır. Maddi ha.sar 
da mühimdir. Hududumuzun ih· 
lali ve topraklarmııza karşı yapı
lacak taarruz teşebbüslerine ka.r· 
şı bütün silah kuvveti vasıtaları
na müracaat ederek karşı konul
ması için derhal §iddetli tedbir· 
ler alınmıştır. 

Kraliyet hükUıneti. tahkikat• 
tan sonra. hadisenin istilzam et· 
tiği münasip te~ebbüsleri yapa· 
caktır. 
Müphitler, tayyarelerin ltab'an 
ipretini tafıdıjuu söylüyorlar 

Belgrad. 6 (AA.) - Manu
(Devamı: sa. .. Sil. J ~ 

kalan Manastırın istasyon ca ddesi 
camii görülüyor) 

Manastırın havadan bOmbarorma- infial duyacağına ve gözJerinin bir 
nı hldisesini tetkike giden askeı1 kat daha açılacağına şüphe edemcz
heyetın tetkikleri herhalde birkaç ler. Bir Yugoslav gazetesinin, Alman 
gUıı sürecektir. İtalyan rnembalan ve İtalyan nizamına uymak lUzumu
bombardıman yapan tayyarenin 1n- na dair bugllnlerde neşrettiği maka
giliz olması llzmıgeleceğlnl bermu- leyi yanlış tefsir etmemek ll.zrmdır. 
tat iddia ediyorlar. Fakat ortalığı Yunanlatanm son dakikaya kadar 
kanştırmakta kl.min menfaati ola- yaptığı gibi, Yugoslavya da karşı ta
bllecctf A~kAr blr meEeledir. Tetkik- rafı tahrik edecek ve tecavüze vesile 
ler bombanın çapma fillina taallQk teşkil edecek hareketlerden uzak dur 
edecektir. Neticede Yugoslav hUkQ- mayı iş edinmiştir. Fakat lstlklAll 
meUnln yapacağı şey, bir protesto- ve tamamiyeti tehdit ve tecavUzt 

• 
dan ibaret kalacaktır. Fakat Yugos- maruz bırakılırsa tuta.cağı yol, Yu 
lav halkını tanıyanlar, bu bombar- nanistanm mlsalini gösterdiği yoldu 
clıman hAdi8e.si karşısında derin bir ba.şka bir şey olamaz. 

Yanlış adımın acısı 
ltal1a - Haia, DUU'llDA bastın.. 
Yanu - Sen ele bir daba ayajuu o kadar matma1 
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Bir Kalın Cildin Birkaç 
Benim Görüşümle: 

,. 

~ Şehirv~ Menzlekef Haberleri 1 

SDVASi 
ü<CMAL 

o. •• d ,.:~::~:~i:k~d.!!.b~i: .. " s .. " Bey , Uskü~~r Cinayetinin:f ırınlarda 5 Günlük 1 H~r Sehirde Büyük YUNANLILAR 
~i~rü:e vka~:r:ns:~;~~fas:e~~f~ ~=~~~mk~n°J~r;~e:a~~:·ak Isı:~~ Faıtı Yakalandı Un Bulundurulacak Sıgnaklar Yapılacak G o·· r •• c eyi 
da 75 7 sahifeye baliğ bulunan tam tercumenın H. Sırrı Beyın l t b 1 H K rumu reisi 
b . k 1 'it t . b V _..ı·k . . ld ~ l k s an u ava u ır ·a ın cı neşre mış, ve u· c enı:xıı tacın o ugu yazı ma - Ali Rıza, lstanbulu alakadar ç • • } 
nun (Avrupa edebiyatı Ve biz - ta, fakat bu sonuncunun tabı ta• evırmış er eden mevzular hakkında yeni 
Garpten tercümeler) isimli ve iki rihi bildirilmemektedir> tarzında ~ /ı J B k D • l d d U direktifler almak üzere Ankara· 
cıltlik bir eserin birinci kısmı ol- bahsedebiliyor. Halbuki bu ter- r zrın aruan aş a eğırmen er e e n ya gitmifti. Yeni direktifler ara· 
duğunu haber veriyor. Mukad- cümenin nüshaları ender ise de Stokları Vücude Getirilecek sında henüz askerlik çağına gel-
demede kitabın (Yunan vilaye· mevcuttur. Nitekim ayni piyesin 1 · mit orta mektep ve yaş arı miı· 
tinden başlıyarak orta zaman hı· fransızcasından B. Mehmet Şük· ı Ekmekçiler cemiyeti idare he· Toprak Mahsulleri Ofisi fırın said olan ilk mektep talebesi ta· 
ristiyanlığında kısa bir zikzak rü tarafınd~n yapılmış tercüme- yeti dün öğleden sonra Belediye· ve değimıenlerde muayyen bir rafından pasif korunma taburla· 
yapıp islam medeniyetinde uzun· sini Darülbedayi sahneye koydu· de toplanmı .. tır. Beledwe lktısat k b l · · · k·1· · · d d K"' l d ~ . ., sto u unmasını temın ıçın fC· rı teş ı ı ışı e var ır. oy er e 
ca helezonlar çevirdikten sonra ğu zaman, sayın lbrahim Necmi ··d·· ·· 5 ff · · ·v· b h" · k ld v b !:.-! de hava müd· afaaları ·ıçı'n e• .. slı 
R 

_..ı b k d l\laktol: KE:\lAL Katil: ŞADA.."" mu uru a etm rıyaset ettıııı u ır ıçin venne te o ugu u~uay .... 
önesan:ıaan ugüne a ar Av- cMilliyet• de yazdığı bir maka· toplantıda fırınlarda bulunduru• miktarını arttı1'9Caktır. ve ehemmiyetli tedbirler alına· 

rupa ile bizi göstermİye çalışan lede bunun çetin diline itiraz ede· Arife günü akşamı Üsküdarda lacak olan stok u
0

nlar hakkında Diğer taraftan değirmenler de caktır. 
l:ıir çizgi) olduğu anlatılmakta- rek her iki tercümeden satırlar Selamsız caddesinde bakkal Ke· görüşülmüttür. Verilen karara yalnız tcbrin günlük ve stok un· Ankaradan gelen haberlere 
tır. Bu çizginin noktaları olarak a.lmı" ve aradan kırk seneyi mü- 1 b l b 1 d • " mal meçhul bir şahıs tarafın ö • göre ugünckn it~aren her fırın !arını itliyecek ve diğer piyasa ar göre, üyük şehir er e umumı 
gösterilen (mua11r edebiyatımız· tecaviz zaman geçmiş olmasına dürülmüştü. Zabıta hiçbir ipucu sahtbi fırınında en az ,bet gün- için çalıfl!lıyacaklardır. Bu suret- ihtiyaçları karşılryacak miktarda 
da garp tesirleri) diye açılacak rağmen Sırrı Beyin çok daha sa- olmıyan bu esrarengiz cinayetin lük stok un bulunduracaktır. De· le evvelce kararlaştırılıp mevru· sığınaklar yapılacaktır. Belediye· 
faslın ne kadar emek iırtediğini de ve temiz bir ifadesi olduğu- failini de meydana çıkarmış ve ğirmenlerde bulundurulmuı icap datın azalması vesair sebeple tat- ler hususi sığınakları da esaslı bir 
ve garp edebiyatlarile de ne cid- nu tebarüz ettirmi,ti. katil yakalanmıştır. Katil hırsız· eden buğday stoklan hakkında bik edilmiyen 1 5 günlük un sto· surette tetkik edeceklerdir. Umu· 
di bir tevcggül İcap ettirdiğini Fakat Sırrı Beyin (Venedik lıktan birçok saıhıkası olan Şa- da yakında görüşülecektir. ku işi de temin edilmiş olacaktır. mi sığınakların temini için büyük 
takdir edebildiğim için, doğrusu Taciri) nden rok sonra neşredi· l~ B 1-_J• 1 • d " dan adında biridir. Şadan evve a şehirlerin e carye erıne yar ım· 
üstadın cesaretine hayran oldum. len bir de The Comedie of errora inkar yoluna sapmış ve nihayet A lar yapılması esas itibarile kabul 
Bu birinci cilt elime yeni geçtiği tercümesi vardır ki, İsmail Ha- · sı·s Y'u' z'u' nden sa,. f ı• Z a m 1 n ed 1 • 

imd 
suçunu itiraf etmiştır: i miştır. 

cihetle §
0 

iki halde okuyabil- bibin kit~bında mesmuat şeklin· ----<>-----
diğim kısmı, en çok şahsi bir ala- de bile yer alamamış. Bu tercü- «- Parasız kalmıştım. Kema· K •• l N k 
kadan dolayı Sc.hakespeare;-e ait me E.buzziya Tevfik merhumun lin dükkanının kepenklerini ara· Vapu· r Sef erler'ı Eserlerı·ne Kıymet oy ere o san 
sahifeler oldu. Hayli uzun ve ha· küçük cıb'a.ddaki me~ur külliya- lık gördüm. Dükkanda kimse Ekmek Gönderiliyor 
zı hasviyatı da muhtevi olan bu tı sırasında çıkımış, ve istitraden yoktu. İçeri girdim ve çekmeceyi c I'' ki y ld K ı 
sayfalarda İngiliz dahisinin ter· söyliyeyim ki neıriyatmda daima açtığmı sırada Kemal içeri girdi, •u•ç U 8 apı 1 onu· u· yor Kartal kazası ile Kısıklı nahi-
cümei hal ve sanatı hakkında kendi zevkini hakim kılmak da- beni görünce üzerime hücum etti. yesine bağlı olan ve fırınları bu. 
malumat verilip birkaç eseri de vasını güden bu zatın ısrarına Elime geçirdiğim dirhemi kafa- Dün sahah lstanhul limanını Merhum pir Abdülhak Ha- lunmıyan köylerin ekmeği Kadı-
tahlil edildikten sonra, bizde on· mağlup olup babam serlevha ol- sına indirince yere dü"tü, sonra kesif bir sis tabakası kaplamış· midin y~ne varisi kızı ve sa.da· köy ve Üsküdar fırınlarından te· 
dan tercüme edilmiş eserlerin mak üzere aslına pek de sadık da ba,ına birkaç defa vurdum, tır. ret müateşarı mer.'hum Eminin min edilmektedir. Bu ekmekler 
listesi gösteriliyor. Beni müelli· olm~yan terkipli bir ismi, (Mud- çekmeceden on para bile alma· Sis bilhassa Haliç, Köprü ve refikası Emine Hamid tarafın- öteden.beri ekseriyetle geceler: 
fin tetkiklerindeki sabır ve mu· hikei ıehviynt) sözlerini kaıbule dan dışarı çıktım ve dükkanın limanın iç kısımlarında çok kesif dan Madam Lüsiyen aleyhine, veya sabaha karşı gönderilmek· 
vaffakiyct derecesi hususunda mecbur kalmı tır. Ve kitabının kepenklerini kapadıktan 'onra okluğundan vapurlar seferlerini açılan vasiyetname iptali dava-1 tedir. ~evk za~anları esnasında 
tereddüde dü§ilren şey ise, keyfi· davalarından biri bibliyoğrafya- kaçtım, demi~tir. muntazaman yaparnamıflardır. ama asliye üçürn::ü hukuk mah· ı mahallı beledıye z~bıtala~_ının 
yet cihan cdebiyatmın belki en da ihtısası icap ettirdiği için, Is- Şadan adliyeye teslim edilmiş· Sis saat ona kadar devam et• kemesinde devam edilmiştir. Da· ı faaliyette bulunamadıgını goren 
büyük çdıretıine taalluk ettiği mail Ha:bibin bu me§hur külli- tir. miş ve bu müddet zarfında §C'hir vacıyı avukat Ahmet Nur temsil fırıncılar, çıkardık~arı ham.~r ve 
halde, bu listenin noksan hulu- yatı .bilmeyişi beni doğrusu hay- dahilinde vesaiti naklrye bile ediyordu. Davanın mevzuu tu· noksan ekmeklerı bu koylere 
nuşudur. Sdhekcçeare·in ilk sa- 1ete dü~ürdü... Gümrüklerdeki Mallarm giiçlükle işliyebilmiştir. dur: - sürmektedirler. Bunu haber alan 
1ih mütercimi, (Venedik Taciri) Eserin sahifelerini karıştırmaya Ç k I O -<>- Ş~iri azam vefatından evvel Üsküdar ve Kadık~y b~l~~iyel.e-
:serini tam hir şekilde~ doğru- ibe&i yakında avdet ederim. 1 arı masına evam Yardim Beraaaamelerl dördüncü noter Mitat Cemali rinin harekete gcçtıklerı ogrenıl· 
fan doğruya aslından lisanımıza NAHtD SIRRI Ediliyor BazU'IUdı davet ederek vasiyetini dikte ve mi~ir. 

Cıda MaddeJerin8 
Narh Konulacak 

Ankara, 6 {Telefonla) - lk
ısat Vekaleti muhtelif mmtaka
arda istihlak ed~en gıda mad· 
!derinin cınsını teebit etmek 
Jzere etütlere başlamış ibulW\· 
maktadır. 

Bu etüdler sonunda 3 mınta• 
kada aatfedilen gıda maddele
rine ait asgari fiyat bulunacak ve 
bu maddelerin toptan ve pera· 
kcnde fiyatlanna narh konula· 
caktır. Konulacak narhlardan 
fazlasına satış yapanlar milli ko· 

runma kanununun emrettiği §C• 

kilde cezalandırılacaklardır. Ve
kalet bu işin bir an evvel biti· 

rilmesini alakadarlara emretmiş· 

tir. 

Bandırma Postası 
Bir Saat Evvel 

Kalkmış 
Pazar günü lzmir, Balıkesir ve 

civarı yolcuları trenle Bandırma· 
ya geldikleri vakit cBursu va· 

purunu iskelede bulamamışlar· 
dır. 

Vapur mutad seferini gece 

saat 1 1 de yapması lazımken bir 
saat evvel hareket etmiştir. 

O geceyi otel, ve kahvehane

lerde geçiren yolcular ertesi gün 
saat 4 de gelen Marakaz vapu· 

rile lstanbula gelebilmişlerdir. 

KARI MEBTUPLABI 

Bulgurlulu hlr okuyucwnuulan ıte-
len bir mcktuılta: , 

cKısıklıya beş dakikalık bir mcsa· 
fı:de bulunan köyUm.fl,ıUn elektrik ile 
u:ııklandırılmasını be~derken, neden 
bilmem, sokaklarımızda yakılan gaz 
lı\mbaları da söndUrUldli ve köyü· 
muz on gündenberi bllsbUtUn karan· 
lıklnra bUrUndU. AU'lkadarlara mUra· 
c:ıat ettik. Şlkfıyet ve talebimize, ga
zın pahalı bulunduğu cevabı verildi .. ~ 

Deniliyor ve keyfiyetten Valimiz 
LQtfi Kırdnrın haberdar edilmesi is· 
tenlllyor. 

TAB.Vlll 

7 İkinciteşrin 1940 
PERŞEMBE 

YJL: 1940 ·AY: 11 - GlJN: 312 
RUMi : 1356 - 1 lnclt~rln: 25 
HlOR1: 1859 - ŞE\'VAL : '1 

\'AKİT VASATI EZA.."'\I 

GÜNEŞ: 6,37 1,37 

OOLE : 11,58 6,57 

lKtND! · 14,42 9,42 

AKŞAM: 17,00 12,00 

I YATSI : 18,34 1,33 

ı İMSAK: 4,57 11,55 

1-

Polisin Falına 
Bakan Falcı 

Asliye sekizinci ceza hakimi 
bir polisin falına bakarken cür
mü me~hud halinde yakalanan 
madam Sofiyanın duru~masına 
ba§ladı. Suçlu gelmemişti. Hadi
seyi tesbit eden polislerle, hadi· 
seye sahne olan T epoba§ı Me§r.u· 
tiyet caddesinde 19 5 numaralı 
Güven paatahanesinin sahibi Av
ram şahit olarak dinlendiler. 
İddia §Udur: 

Madam Sofiya pastahanede 
oturan bir pol1a ~muruna ya· 
naşarak: 

- Ben gayet İyi Fala bakarım 
demiş ve para aldıktan sonra da 
dizine iskambilleri açarak işe 
başlamıştır. işte bu sırada da ya· 
kalanm!§hr, Suçlu kendisini mü· 
dafaa ederken: 

- Ben açım, kendim de fala 
inanmam. Fakat letanbulda saf· 
dil adamlar çoktur. Safsata söy
liyerek onlardan para alır. geçi
nirim demi§tir. Muhakeme suç· 
}unun zorla getirilmesi için talik 
edilmiştir. 

Poliste: 
Esrarkeş ve erolaclJer tutuldu -

Zabıta Loncada Hayııtiye ve Edirne
kapıda danacı Sllleymana ait evler
de iki esrar tekkesi meydana çıkar
mıştır. Bu evlerde içlerinde bir de 
kadın bulunan 5 esrarkeş yakalan
mll}lardır. Bunlardan başka ~ehrin 

muhtellf semtlerinde 7 eroinci yaka
lanarak mahkemeye verilm!Jlerdir. 

Asker ailelerine yapılacak tescil ettirmiftir. Bu vasiyetname. E f C • ti • 
Gümrüklerdeki mallar pey· ye göre, intitar etmit ve etmemiş SOa emıye eri 

yardım işine ait beyannamelerle 
derpey çekilmektedir. Formalite defterler hazırlanarak Belediye bütün kitaplarının telif hakkını Askerlerimize Kı~hk 
noksanlarını ikmal eden tiiGcar· M d L .. · b k t T hesap işlerinden muhasebe şu· a am uııyene ıra mıt ır. 
lar mallarını hiçbir maniaya ma· helerine gönderilmiştir. Beyanna· Kızı Emine Hamidi mirasından E~ya Verecekler 
ruz kalmaksızın çıkarabilmek· T 
tedirler. 

meye göre vergi tarhına yakında mahrum etmiıtir. Şairi azam bu 
ba~lanacaktır. vasiyetnamesinde vücudünün yı· 

Bugüne kadar çıkmıyan mal· ----o,-----
lar arasında çok miktarda selvolu Müfelerrik: 
mensucat vardır. ',/ 

1 

Bilindiği veçhile ~bu gibi men· 
sucat daha ziyade odunla yapıl· 
mıf mensucattır. Bundan evvelki 
kararname ile bu gibi pamuklu
lar- % 2 S - 3-0 odun ihtiva eder
se ithal olunabiliyordu. 

kanmadan gömülmesini, mezarı· 

nın başında telkin verilmemesini 

ehemmiyeti~ zikretmi~tir. 

Davacı bütün mirasın Ma

dam Düsiyene bırakılmasını ka· 

nunsuz bulduğu için bu vasiyel
namenin -bozulmasını istiyor. 
Mahkeme Abdülhak Hamidin 

Bazı esnaf cemiyetleri. bütçe·. 
!erinde bulunan muhtelif mera
sim masraflarını kimilen asker 
ve subaylarımıza kış hediyeleri 
tedarikine hasretmek kararını 
vermiş ve faaliyete geçmişlerdir. 
Kunduracı, terzi ve dokumacı ce· 
miyetleri de evvelki gün bu faa· 
liyete iştirak kararını vermişler 
ve bu i,le meşgul olmak üzere 
bir heyet seçmişlerdir, 

Fakat halen gümrük antrepo· 
larında bulunan bu gıbi mensu· 
cat 'j~ 30 dan fazla odunu ihtiva 
etmektedir. 

Dairelerde stajlytr ctaktuo kulla
nılmıyuak - MUkerrer tcbU~ata 

rağmen bazı dairelerin Mil stajiyer 
daktilo kullanmakta oldukları anla· 
şılmt' ve bunların ilişiklerinin k~il
mesi için bu dairelere son bir tebliğ 
yapılmıştır. Buna aykırı hareket e· 
den daire şefleri hakkında muamele 
yapılacaktrr. 

Yf'şllköy fakirler yurdu açıldı -
Fakir çocukları kurtarma yurdu o· 
!arak kullanılmak Uzere belediyece 
Yeşllköyde istimlak edilen binanın 

noksanları ikmal edtlmi,tır. MezkQr 
binıı.ya nakledilmiş olan yurt talebe· 
si dünden itibaren derslerine b84la· 
mışlardır. 

eserlerine kıymet biçilmesi için 
Profesör Ali Nihad, Ahmet Ham. Adliyede: 

Alakadarlar odunla pamuk 
arasında hiç.bir fark olmadığını 
ikisinin de Selluloıdan ibaret ol
duğunu iddia etmektedirler. 

Hükfunet evvelce bu gtbi em· 
tia hakkında % 25 • 30_ gibi bir 
miktar kabul ettiiinden timdi % 
30 u aşan miktar için de bir ka
rar alması icap edryor. 

Vekiller heyetinden çıkacak 
olan bu kararnameden sonra bu 
mallar da derhal piya1aya çıka
rılabileceklerdir. 

Maarifte: 
tkl mektebin tamirine lta,lana

rak - !stanbul maarif idareBi Be· 
yoğlu mıntakasındakl yirmi beşinci 

ve kırk yedinci ilk mektep binaları· 
nın tamirine kıı.rar vermiştir. Malze
mesi ikmal edildikten sonra tedrisa
ta halel vermlyecek şekilde tamir işi· 

Dost lranda Cumhuriyet 
Bayramımız Kutlandı 
Majeste AlA Haıretl Hümayun 

ŞebJnşahı lran Rııa Şah Pehlevi 
gibi yüksek ve değerli bir hükUm
dar tarafından idare rdilmekte o
lan dostumuz \"e müttefikimiz \e 
tran devletinin sayın halkı CUm
hurlyetlmlzln on yedinci yıldönU· 
mu bayramını yurtlarının her kö· 
şeslndc büyük t<'zalıürlerle ~utla
mışlardır. Ac;fl dost ve müttefl
kJmlzln bu mUna!lebetle Ttirklye
ye kar-:ı gösterdiği derin alAka 
yurdumU7.un her tarafında takdJr
le karşılanmı~tır. 

ne b81llanacaktır. 1, ____________ ~ 

di ve Selim Nüzhetten müteşek· 

kil üç ki,ilik bir vukuf heyeti aeç· 
miştir. Heyet toplanmıt ve tet· 
kikatını da yapmı,tır. Raporunu 

verdikten sonra muhakemeye de

vam edilecektir. 

Belediyede: 
Belediye muhasebe kurBunda ka· 

zananlar - Belediye tarafından açı
lan muhasebe kurslannda muvaffak 
olanlara önümüzdeki salı günU diplo· 
ma verilecektir. Kılısa devam eden 
krrk kişiden otuz be~ muvaffak ol
muştur. 

Kısıklıda amele yatakhanesi -
Üsküdar belediyesi Kısıklıdaki temiz 
llk işleri binasını tamire karar ver· 
miştir. Bu tamirle birlikte binanın 
yanma ameleye mahsus bir yatak
hane ile bir de kantin binası yapıla· 
caktrr. Bunlara alt projeler ha.zırlan
mıştrr. 

Bir Derici Çırağı Te,·klf Edlldl -
Alemdarda derici İbrahimin uşıığı 
HUseyinin son zamanlarda fazla mas 
raf etmiye, Beyoğlu Alemleri yapmı
ya başladığı nazarı dikkati celbet
mlştir. Bi!Ahare HUseyinln her gün 
dUkkAndan deri çalarak, ayakkııbı 

yaptırdığı ve Uc;:er buçuk liraya sat
tığı anlaşılmıştır. Sultanahmet bl· 
rincl sulh ceza htıkiml, HUseyinln sor 
~sunu yaptı. Suçlu diyordu ki: 

- Gencim. Zengin çocukların Be· 
yoğlu barlarında yaşayışlarına im· 
rendim, ben de deri çaldım ve ayak· 
kabı yaptırdım. Paralarile beş on 
gün eğlendim. Fakat burnumdan gel· 
dl. HA.kim HUseyini tevkif etti. 

Şeker Şlrketlnln Davaııı - Hazine 
tarafından Şeker Şirketi aleyhine a· 
çılan 800 bin liralık dava son saf· 
haya girmiştır. Asliye ikinci ticaret 
mahkemesi şirketin defterlerini, bır 

ehli vukufa tetkik ettirmektedir. Ra
por verilir verilmez davaya devam e
dilecektir. 

- Tanıştığımıza pek memnun oldum efendJm. Buraya 
glrıllğlın anda fe\kalAde nazarı dikkatimi celbettlol7. 
Sade zarafetiniz içinde ne kadar mubteşemalnlz.! 

r 
Kozm©p©Hötl<er 

- Bllmeın, kime tesadüf buyurdunuz! 
- Hangi teeadül bent bu derecede heyecaıılandırabillrf 
İskemlede oturan, batta. kendihlne bir koltuğa oturması 

teklif edJlrnJt olan kalfanın aklı başında bJr kadııı oldutu 
beWydL Belk1 hJç ho,a gitmlyecek bir fikir beyan etmekten 
ve isim dkretmektense hlçbJr .,ey söylememeyi tercih e
derek bekledi. 

Bu (Sade 7.arif) tuvaleti muhatabının sırtından ayol za
manda sanki çıkararak onu üryan seyrediyor gibi ve 11lyah 
kadife elbisenin gizlediği ~ylerlo de açık bıraktıtı şeyler 
kadar kusursuz olup olmadığını tetkik ediyor gibiydi. Na
zarlarındaki fazla 11>rarlr, ve biraz karı'}ık mAnayı EnL-;e 
farketmemiş değildi. Ve memnun oldufu, istikrah ettlj1 
yahut ta lftkayıt kaldığı anlaşılmıyan bir eda ile: 

- Prenses Hazretleri taltif buyuruyorlar, dedi. 
- Estnğflrullatı. Kat'iyyen hakikati, mutlak hakikati 

söyltlyorwn. 
Caz au muş, ilkin çiftler dafılmıyarak ortada alkı,a de

,.am ettikleri için yeniden başlamıştı. Prenses Müzeyyen 
Hanmıefendl bu çiftler arasında Cev&dı görüp kendlslne 
miltebe slmane bir işaret ettikten aoora dedi ki: 

- Şimdi kendi ine işaret ettffim delikanlı oflumdur. 
Mlisaadeni;r.le kendJslnl takdJm edeyim de 111zlıtle Mıı.a et
mek bahtiyarlığına mazhar olsun. 

Enise hanım eski Yunan heykellerindeki dellkanlı b&.,la· 
rına benzlyen çok kı!a ~lı ve biraz utr.k başını laatifçe 
eğdi. 

- Prensle tet;errüf etmi~ bulunuyorum efendim. Bera· 
her danı ettikleri genç kız da kerimcmdlr, dedi. 

Mısırlı Müzeyyen Hanımefendi kendisinden daha açık 
'öz çıkan bir zevk ve safa arkada,ından bahsedlyormu' 
cdaaUe: 

- \"ay tallli çocuk my! Diye güldü, ve llıhe etti: - De
mek ki, 11izl benden en: el tanımak saadetine mazhar oldu! 
Şişman ve geçkin kadın Enise Hanıma bakmıya koyul

muştu. Bebekleri lmsl~-ah ve etrafı fazlıı sürmeli gözleri 
onun en kllçUk bir çh:~l bulnnmıyan çehre ini, enfes omuz 
l-e kollarını, ifrat ile açık sinesini tetkik ediyordu. Eni~ 
ile o der~ede meşgul oldu ve beraberinde bulunan erkek 
dostlarlle kendisini o kadar konu~turmay1p nefsine hasret-

-
Yazan: Nahid Sırrı 

s 
tt ki, bu adamlar huzurlarının :z.alt sayıldığını ve lıtiskal 
edlldJklerlnl hissederek ayrıldılar. Sade ana. ile ofulun ay
nı ZIUllllnda ve ayni derecede dalkavutu olan Kemal kal· 
mı,tı. Ve zavallı genç tepeden 5eyrelmiye b&flıyan briyan
tinli ~ları, kremlentp pudraiaıımıt yüzü ve omazlannı 
fazla genişletip bellnl lneelelftlren frakı Ue kendlelnl bu 
ıece öyle yakı,ıklı 'e mllı;tesna buluyordu ki, gördtlğU 
muameleyi atfetrneelne hakikaten lmkln yoktu. Ne çare 
ki, Ptt115C81n bir gün kocası değilse bile biç olmaza& ııev
gillsl olrnıya kendince kat'i blr lilzwn hJ&sediyordu. Bu el· 
betle de. kalkıp rttmek cesaretini nefsinde bulmuyordu. 
Müzeyyen HanımefendJ birdenbire bir ,ey emredebUlr, kal· 
kıp blrlnl çağırmak, bir yere koşınak kap edebUJrdJ. 

Biçare delikanlı pek sıkılmı~ ve epey malızun bir halde 
bekliyordu. Sııde iki kadının !öohbetlne iştirak ettiği zannı
nı U7.&ktakllere \erecek "·azlyetıer alıyor, l\lüzeyyen Hanı· 
mefendlnln yanındaki ı.andalyeı;lnde kımıldanıp duruyor, 
hareketler yapıyordu. 

m 
Prenses Mısnlı 1\1\iı;eyyen Hanımeff:ndi ile b... kaJfıuıı 

Şayeste Hanım yalnız kaldıklar zaman, Prenses tamamile 
teklifsiz bir ahbapla konu,ur gibi adamına: 

- Otur da Mna bak neler söyllyeceğlm ! Dedi.' 
Şayest.e çirkin, kuru, t''<mer ve kendlslndt'n biraz yaşlı 

bir kadındı. Gö,.terllen koltu~a değil bir iskemleye oturdu. 
Elmaslıırını atır ağır çıkarırken Hanımefendi dedi ki: 
- Bu gt'ce banka mlidlirlioün da\·etlnde klnıe tesadlif 

ettim, biliyor musun'! 

• 

Müzeyyen kelimeler üzerinde dura dura. ve muhatabtnrn 
ytızUnde aözlerlnln t.eelrint anyarak haber verdi: 

- AIJ Muhııtln Beyin karısı Enise BaruınJa. kızma t.eea
dUf ettim. tkJsl Ue de uzun uzun konWJtum. 

ŞlmdJ Şayeete kalfa da haklka.ten alAkadar ıörttnttyor, 
hatta. heyecanlanmı,a benziyordu. Hattt. belki bu heyeca· 
nından dolayı, tamamlle lllüball bir eda içinde sordu: 

- Ne dlyÔnunuz! .. 'E ya kendisi! Kendisi de beraber 
mJydJ? Avrupadan hep beraber mı ıelmlşler! 

- Bayır, sade kanııı ile kızını görüp tanıdım. ODlarla 
her UçU bir arada iken kartı)qıp kon119ınamu: daha mü
kemmel blr .,ey olurdu amma, o Avrupada kalınq. ıelml· 
yormllf. 

- PekJ, ne yaptınız! Nasıl bir vaziyet aldmız ! 
1'1üzeyyen Hanımefendi elmaslarının daha yansmı çı. 

karmıt olduğu halde tuvıtlet muaıunın önllnden kalktı, 
zayıf ve eamer kadının yanına gidip iki elini onun omuz
larına koydu. 

- Pek mükemmel hareket ettim kıınn. Hakikaten hiç
bir .,ey sezdirmedim. «- Bu gtızel kadın kim!» Diye 50• 

rup «- Eski !teflrlc-rden Ali )[uJısin Bl'yin haremi.» ce\·a
bını alınca, kendi&llo tanışmaktan pek menınun kala<'ağı· 
mı en tabU bir tal-ula söyledim. Tanı,rnca da yine en tabll 
bir tavırla el verdim ve yanına oturdum. lfeğer Cevat on· 
!arla Uç dört ıtırı evvel tanışını'} lmJş. Hatta. biz Enise ha· 
nrmla konu!}mıya başladığrmız zaman Cevat kızla danıt e
dlyormut- Danı bitln<'e. gülüşe gülü,e yanımıu grlt'lller. 
Bu genç kızı da ayni u ') li eda ile karşıladım. Dördümüz bir 
arada uzun uzun konuştuk. ( Arkaıı var 

Yazan: M. H. ZAL 
~ kadar iyi, o kadar tatlı 
~ki insan birdenbire inan· 
mıya cesaret edemiyor. Yunarı· 
lılar Göriceyi çevirmişler yey~ 
almışlar, bütün cephede ileri gı• 
diyorlarmış ••• 

Askerlikç~ falan yeri alın~
nın, §U kadar ileri gitmenin ,bil• 
yük bir manası yok. Bazan pli~ 
dairesinde bir geri çekilme, b~r 
ileri hareketten daha iyi neli" 
celer verebilir. 

Fakat Arnavutluk cephesirı• 
deki vaziyet, pek de öyle pları• 
lı ricatlere benzemiyor. Ortad• 
çok ümid verici .bir haya yar• 

Doğrusunu söylemek lazın'I' 
gelirse küçük Yunanistan koca· 
man İtalyaya meydan okuyunc~ 
ve: cYurdumu ve istikliılin'l1 

vermem. Dövüşürüm> deyince 
herkes hayranlık duydu, fak~lt 
Yunanistanın az zamanda ez.ı ' 
mesını bekledi. Yunanlılartfl 
kendileri de hulyaya kapıhtJI' 
yorlardı. İlk hamlede hükiif!1 
~üren duyıgular şöyle hulasa edı• 
lebilirdi: cEsir diye yavaş ya· 
vaş ölmekten ise kahramanca 
dövüııerek gÜ}e oynıya ölün'le 
kavuş_mayı tercih ederiz.> 

Hareketler başlayınca gö~· 
dük ki Yunanlıların ezildisı 

b .. tJ 
yok. Aksine olarak teşeb u~. 
muhafaza ediyorlar ve hafi'' 
Arnavutluk dağlarına naklet· 
mi ye muvaffak oldular ••• 

Bunun ilk mana~n ıudur: lıal· 
yanlar harbe hazır olmadıld~~ 
halde blöf yapmıılardır. aı~· 
fün iki şartı var ki bunlara hıÇ 
riayet etmemiflerdir. Jlk şa~~· 
kartı tarafı iyice yoklıyarak blo· 
fü yutmıya hazır olu,e olmadı• 
ğını kestirmektir. Ikincisi de 
blöf yutulmadığı takdirde tehj 
didi yerine getirmiye hazırlık 1 

olmaktır. 

İkinci manaya gelince yurdu 
için ölmiye karar vermiş bir ot' 
du, aldığı emir üzerine istiliı>'~ 
gelen gönülsüz bir orduya Ço 
üstündür. 

İtalyanlar deniz aşırı bir sa· 
haya istila maksadile gönder•• 
len isteksiz bir ordu halinde bil' 
lunduktan başka mevsim kıştır· 
Hareketlerin sahası dağlardır· 
Bu dağlarda da kendi yurd\ıırı· 
na gelen yabancılara düşrnarı· 
lık hisleri duyan ve dağlarııı• 
ezeldenberi müdafaa itiyadind• 
bulunan Arnavutlar oturuY0~· 

İtalyanın milyonlarca nskerı; 
tangı, tayyaresi olabilir. fak• 
bunları denizlere hakim obrı•· 
dan deniz aşırı bir sahaya ta~1: 
mak, hele ilk n:ıuvaffakiyets~ 
liklerle askerin maneviyatı bıf 
kat daha bozulduktan ve Arna· 
vutluk halkı cesaret ıbulduktafl 
sonra epeyce güçtür. 

İyi başlıyan istidad deYarl' 
ederse, Arnavutluk sahnesinde 
cereyan eden hareketler, mihver 
için sonun başlangıcı olab~ 

Batan Azim MotörU için 
Tazminat isteniyor 
Ereğli limanına ~e.ns\.ı~. ~ı~ 

motörü geçenlerde Sılıvrı onun 
bir kayanın üstüne binmiş, rııO' 
törün sahibi İstanbula gelmiıı. ge' 
mi kurtarma şirketi ile bir mukj: 
vele yaparak motörün kurtarı • 
masını istemiştir. Şirket, vapu~. 
nun kömürü olmadığı ve tcc~~ 
zatında noksanlık bulundd 
halde mukaveleye girmiıı ve ~ıı; 
cak 48 saat sonra vapur had15e 
yerine gelebilmiştir. O ,.ak'., 
kadar da dalgalar motörü ded~ 
ze atmış ve yarısına kadar. ·t· 
batırımıştır. Sonra hin müşkulıa 
la ve Silivri motörlerinin yıır~r 
mile Azİm motörü kurtarılah~ • 
mi~tir. Fakat i~ bu kadarla b~~: 
memi~tir. Şirket mahkemeye ıf!u. 
racaat ederek motör sahiplct111

, 

den 500 lira tazminatla ayrı~, 
tahlisiye ücreti de talep etrıı 1f 
lerdir. 

Bugün Milli Piyango 
Ankarada Çekiliyor 

Milli Piyangonun dördfincU ter~~ 
birinci çekilişi bugiln Alıl~arada rl' 
Mayıs Stadyomunda saat 18 de ~ 
pılacaktır. il'' 

63806 numaraya 362.820 liralı~ ıe 
ramiye tevzi edilecektir. Bu çeıtıU~ 
en bUyUk ikramiye 30.000 llradll'· it'' 
Beş rakkamı bUyUk ikramiyeyi f 

zanan numaranın ayni olup, herhS:ı:· 
hanede olursa olsun, yalnız bir r şst 
kamı değişik olnn 47 numara 60 
lira teselli rnUkMatı alacaktır at! 

Çekilişin bütün safahatı AJll< ~ 
radyosu vasıtaslle saat ıs den ıs. 
ye kadar neşredllccektir • 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
NILLA BUK Yazan: 

Şeyh Baba Mehabet Hana 
Gizli Bir Emir Veriyor 

-27-
\' ~lllane Bey Mehahet Han un· 
~e Şeyh Babanın askerlik ho
tiıı ı olunca bütün saray ananele
~; karşı durdu. Dalkavukluk 
dtt ~~dinde en küçük bir isti
tij ıorrnüyor, Şeyh Babanın bü· 
~tn ltkuaurlarırn ve zaflarını yiiz;ü
du. 1lfl !bağıra bağıra IÖylüyor· 
~. Şcy,h Baıba hiç kızmıyordu. 
lar~lllında iki kat olan dalkavuk· 
~İta a.~ hıkmı~tı. Yüzüne kar§t ha· 
h~ söylemekten çekinmiyen 
ıq}' tna karşı hem sevgi, hem de 

gı Ye ernQiyet duyuyordu. 

tahsile gideceksin. Bunun için 
benim bir usulüm var. Sana öğ
reteyim. 

- Tabii büyük bir şiddet gös
termek usulü, değil mi~ 

- Tamamile aksi ••• Bu usulü 
Kabilde vali olan Gıyas Bey tat· 
bik etti. Yaman netioeleT aldı. 

- Gıyas Bey mi~ 
- Evet, Gıyas Bey .•• 
- Ne, Gıyas Bey ha 1 Gıyas 

Bey Kabilde vali öyle mi~ 
- Bunda hayret edecek ne 

var. Usule gelince .•• 
- Sen u&Ulü bırak, bana Gıyas 

Beyi söyle. Haniya şu lrandan 
gelerek hahamın hizmetine giren 
bir Gıyas Bey var, Kabilde vali 
olan o mu) 

- Evet, ta kendisi ••• 

bıı Şeyh Babanın Zamane Beyi 
s_~&dar ıevmesine sebep, tıpkı 
bır ~ gibi eözü özüne uygun 
faa. ! urk olmasıydı. Kendi men· 
do!ıne aykın bile olea daiına 
~UYU söylerdi. Sonra Şeyh 
Iİtı l, &skcrlik hocasının enerji- - Yani Mihrünni.aa isminde 
"llıa.c Ye cesaretine hayrandı. Za- bir kızı olan Gıyas Bey ••• 
on ile bir askeri kampa varınca 
-.~nla beraber bir disiplin ha· 
lcr h.0rtalığa çôkerdi. Atlar, fil
dıı ılc :bu navanın tesirini adeta 
b/krlardı. Gariptir ki ortalığı 
herk adar yıldırmasına rağmen 
olu cıs Zamaneye kul kurban 
ıııı r, onu candan, severdi. Yal
bltJ Alcher Şaha itaat eden dilı: 
l!ıı.n~ harp filleri Zamanenin kar· 
Şc a kuzu keailirdi. 

dCcf· Yh Baba ibir goijn ltoca&ına 
l iti: 

di;.- Benim sarhoşluğum& ne 
lt.Qciıkıpyorsun) Dün ak,am 

c sarhO§tun. 
~l:- Evet amma ben kiminle 

ırn. 

t,~1 Datıa feM ya, paılaıbıyık 
ıt erle ••• 

ti i" Bak sana söyliyeyim, içki-
1.r trılarla içersen, sonunda on· 
ııı~ dönersin. Palahryık, kahra· 
b~ tahitle!'le içersen onlara 

ersin 
~a:- lç.ıci denilen şey zevk için 
' ' Bıyıklı, sakallı adamlar 
"'r)'nda içki içmenin ne zeTlti 

- Kızını bilmiyorum, ben 
yalnız oğlunu tanıdım. 

Yalnız bu sözler olurken, Za· 
manenin gözü önünden §İmşek 
gibi .bir manzara geçti. Kendi 
kendine caca.ba? > diye sordu. 
Şeyh Baba çılgın gibi bir halde 
olmasaydı hiç beklemediği bir 
manzara görecekti: Zamanenin 
her vakitki azimli tavrı silinmiş, 
§ıi§kına dönmüştü. 

Azimli rol oynamak Şeyh Ba
l:İaya geçmişti. Hocasına emir 
verdi: 

- Şimdi Kabile gideceksin. 
Gıyas İ3eyin kızı Mihrünnisayı Al
lahın emrile benim için istiyecek· 
sın. 

Şeyh Baba, bu emri verirken 
haz ve emniyet <iuydu. Zamane, 
kendisine verilen her vazifeyi ye· 
rine getirecek bir adamdı. Halbu. 
ki kendisi Kabile gitse her§ey ip
tidadan duyulacak, belki de kızı 
yine kaçıracaklardı. 

Şeyh Baba, yalvarır bir tavırla 
hocasının arkasını okıadı: 

- Dünyada benim için en kıy· 
metli olan şeyi alıp getirmiye 
dünyanın en mükemmel adamı· 
nı me:mur ediyorum. içim rahat· 
tır. 

Zamane tbaşını onune eğerek 
askerce ve resmi bir tavırla cevap 
verdi: 

Emrinizi yerine getirece· 

ke~;Bcn iç.kiyi ancak ken<li er· 
~11tizni kuvvetlendirmek mak
~ içerim. Ne ise hu delice 
~ ~· l§a.yı bırakalım. Sana baş· 
e~ ır leyden ıbahsetmek ieterim. 
le ,,an A.kher Şah sana bir vazi· 
lr~;r<li. Hususi hazinesine ait 
la.Jt ide yapyan ve çalışan bir 
Ve;:. adamlar çoktanberi vergi gım. 
~rlarmı~. Sen bu vergileri (Sonu var) 

~cam~~ 
• 

Atletizm Klünleri Meselesi 

Kulağımıza 

Çarpanlar 
• • • 

" V. V. lerden 
Çekinin! ,, 

Geçen gUn Amerika intihabatın· 

dan bahsederken demiştik ki: 
<At yarışlarında usta cokeyler 

nasıl son dakikada ata hız verecek 
bir marifet düşünürlerse Amerlkada 
da intihabatın son ııa!huında her Ud 
tara! böyle marifetler dU~nür. Bu 
deta Roosevelt"fn tarafı baskm çık· 
mıştır. En son dakikada elden ele: 
<V. V. !erden çekinin! Memleketi 
harbe sokarlar.> diye lAtite ~klinde 
bir beyanname dolqtımu.tlardır. İki 
V den makılat 1917 de Amerikayı 

harbe sokan Vudrov Vlliıon'dur. Cüm· 
huriyet Fırka~n namzedi VUki'nin a· 
dı da iki V. Ue b&IJladıt? için bu BU· 

retle en son dakikada VUki aleyhine 
hissi bir cereyan uyandmlme.k 111· 
tenmiştir. 

F ransada Açhk 
Vichy Franııumın arazisinde ya

şıyanlarm dünya i'lerine bu kadar 
uzak dllşmeeine hayret etmemeli ... 
Geceli gündüzlU düşünceleri yemek 
tedarik etmektir. Mesel! et vesika 
ile veriliyor. Bir adam 60 gram et a· 
labllir. Yani bir kilonun yirmide biri 
kadar bir şey ... Bu etin on sekiz gra· 
ma kadar olan kısmı kemik olabilir. 
Açlık hissi o şekildedir ki, kemik sa.
km on sekiz gramdan fazla olmasın, 
sakm hakkım kaybolmasın diye bir, 
iki gram içhı kasaplarla kavgalar 
eksik olmuyor. Yağ yoktur. Adam 
b~ına haftada 2~ gram peynir veri
lir. sut yalnız doktor reçeteslle haıı· 
talara ve bebeklere verilir. 1871 Pa
ria muhasarasında olduğu gibi bütUn 
Fransa mUhasara altında bir kale 
manzarasını gösteriyor. 1871de bir fa 
re bulup yemek bUyük bir nimet aa· 
~· Bugün hal ondan biraz da· 
ha fenadır. ÇtlnkU bUUln Franaa ay
ni vaziyettedir. 

ltalyanlar Nasıl lsmıyor? 
İtalya kömürsüz bir memlekettir. 

Halbuki şimdi denizden bir gram bi· 
le kömür gelmiyor. Müttefikleri Al· 
manlar bol kömUr vAdetmişlerdir. Fa 
kat hatlar ve vagonlar o kadar meş· 
gul ve Almanyada kömür sıkıntısı 

o kadar btlyUk kt, bir vagona muka
bil ancak bir zerre verebiliyorlar. 

Bu cihetle kömür mıurafı için 1-
talyada t'lirlU türlü çar~er d~OnUJ· 
mUştUr. Bunlann biri pek gariptir. 
Mesel! iki katlı blr a.partnnan var. 
Her gUn nöbetle bu apartımanlardan 
biri tsrtıhyor. Diğer katta oturanlar 
soğukta kalmasın diye her birine ısı
tılan kata misafir diye gitmek hakkı 
verilmiştir. Bu hak k~ıhklı olduğu 
için kimse itiraz edemiyor. Bunun 
için de her apartıman.. her ak'8m bir 
kahvehane halini alıyor. Fakat bu 
kahvehanede yalnrz havadan, sudan 
bahsediliyor. Herkes herkesten şUp
helendiği için bUtün ko~lar dilleri
ni sıms1kt tutuyor. 
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Stalin 

lkinciteırin büyük ihtilalinin 
23 üncü senei devriyesinin ari
fesinde, Sovyetler Birliği iktısadi 
bakımdan tamamen müstakil ve 
dünyanın en kudretli endüstri 
memleketlerinde biri haline gel· 
miştir. 

U. R. S. S. endüstrisi 200 
milyona yakla1an nüfusuna la· 
zım olan herşeyi temin etmekte 
olduğu gibi, bütün modern istih· 
sal vasıtalarını da meydana ge· 
tirecek kudrettedir. 

Endüstri istihsalatının hacmi 
bakımından ihtilalden evvelki 
Rusya dünyanın büyük devlet
leri arasında en geri bir vaziyet· 
te idi ve 191 3 senesinde Rus 
endüstrisinin umumi istihsalatı
nın kıymeti 11 milyar ruble idi. 
19 1 6 • 192 7 ve 19 3 7 ikinci 5 
senelik planın sonunda U. R. S. 
S. endüstrisinin mecmu istihsa· 
!atı 90 milyar ruble ve 19 38 de 
100 milyar rubleyi geçmiştir. 
19 39 senesinde 50 1 4, 7 nisbe
tinde yeni bir tekamül kaydedil
miştir. U. R. S. S., sanayi istih
salat .hacmi ba:kunından bugün 
Avrupada birinci ve dünyada 
ikinci vaziyettedir. 

Sovgetler 
Birliği 

Endüstrisi 

Sovyetler Birliği 
Sınai lstihsalat Bakı· 
mından Avrupada 

Birinci ve Dünyada 
İkinci Vaziyettedir. 

Kalenin , 

Molotof 

ratrice lokomotifler ve yüzlerce 
diğer modern makineler, ağır sa· 
nayiin ve dev adımlarile teka· 
mü! eden milli ekonominin bütün 
branşlarında yeni tesisatın kurul· 
masını kolaylaştırmıştır. 

191 3 senesinde font 4 milyon 
ton iken 19 38 de 18 milyon to· 
na baliğ olmuştur. 

1913 senoainde 29 milyon 
ton kömür çıkarılırken 19 38 de 
138 milyon ton çıkarılmıştır. 

Petrol istihsalatı ise 9 milyon· 
dan 32 milyona çıkmıştır. 

Elektdk enerjisi ise 1 milyar 
900 milyon kv-h dan 39 milyar 
600 milyon K v-h çıkmıştır. j 

19 39 senesinin sonunda sana· 1 
yi istihsalatındaki fazlalaşma 

19 38 ze nisbetle yüz.de 1 4, 7 dir. 
Makine inşaatı ve kimyevi sa· ı So~et ~elele~inin iş. k~bi~iyet· 

nayi Sovyet Rusyada her cihet- lerı ve verımlen de daımı bır te· 
çe tekemmül ettirilm:ştir. Mem- zayüd göstermektedir. 
leket baştan başa dev işletmeler- Sanayide verim birinci 5 sene· 
le ve ağır makine imalatı ve en lik planda 1928 • 1933 % de 
modern alat, faydalı makineler 41 iken ikinci beş senelik plan· 
ve mükemmel aletler, otomobil da 19 3 3 • 19 3 7 % 82 üçüncü 
traktörler, huad ve harman ma· devrede ise c1938 • 942> 1937 
kineleri, buharlı türbinler, yük- nazaran % 65 yüksekle gelir 
sek kudrette Hydrolique gene· tahmin olunmaktadır. 

Sovyet Rusya zirai sahada en 
çok makineleşmiı memleketler· 
den biridir. 

D©ktor DDyor iki: B\iğıday, yulaf, arpa, çavdar 
ve teker pancarı bakımından 
baıta gelmektedir. 

ÖKSÜRÜKLER 
Sonbaharın, sabah a~. büyük 

değl,lkllkler göst.eren ha\"Uf, vücut
te türlü türlü Arıı.alara yol atabilir. 
Soğuk bava, s~. rütubet. .. gibi yuka· 
rı teııeffüs yollarlle temaa eden A· 
miller, hazula:ot'lcı sebepler tarzında 
t~lr gösterenk burala.rdalct mikrop
Jarm azgınlıklarmr fazlaıa,tuırJar. 

Mikroplar azgınlaşınca bulunduk
ları uzuvları kemirip tahrip etmlye 
çalışırlar. Onlann bu muzır faaliyet
leri (iltihap) dediğimiz marazi hali 
husule getirir. 
Yukarı teneffüs yollarında lttlhap 

başladı#ını gösteren en mühim a1A· 
met öksürftktür. Çünkü ökgürlik, ıl

tlhaplardan bAsıl olan lüzumııuz ve 
muzir ifrazları dışarıya atmalc için 
~1lcudUn yapnııya mecbur kaldığı 

bir nevi müdafaa hareketidir. 

Vücut, nefea yollarmdakl büttln 
yabancı clslmlerl ve zararlı ltrazllll"I 
ök!\ürük sayesinde dı~rıya atar. Şu 
halde bron!}lt. zatürrle, zatülcenp, 
verem gibi teneflüs yollarmı ,·e ak· 
ciğerleri alAkalandrran bütün basta· 
lıklarda ökı;Urük başta gelen bir ... ,. 
kmtıdır. 

Nezle ve ııoğuk algınlıkları esna
sında ortaya çıkan öksUrillder ne 
kadar ı,lddetu olurlaraa olsunlar ge
çicidirler. Verem gibi sinsi ha!\tahk· ı 
tarın ök.ltlıllklerl ise devamlı, yoru
cu ve muannit olurlar. TUtlin mUz- j 
mln bir bron!}it yaptığı lçln tiryaki· 
lertn ökaürllklerl uzıın ı;ürer. Ökııü
rlilderin tedavisi ancak onlan yapan 
sebeplerin ortadan kaldınlntaıılle 
mUnıkUn olur. 

Dr. NUBt EB.GESE 

TAKSiM 
SİNEMASI 

Yarın matinelerden ltJharen ll:'Ö

remlyen binlerce kitlnln müra
caat ve arz.oları üzerine 

İKİ:\"Ct DEFA OLARAK 

Şarkın ve !\luır'ın tanınmış 

facla mümessili 

FAT~ RVŞDl'nin oynadığı 

SAADET 
YUVASI 
Türkçe sözlU, Ara~a .şarkılı 

film 

Pek çok beğenilmiş ve mevzuu 
tamamile hayati hakikiyedcn 
alınm1'tır. Çok ibreti~iz sah
neler gösteren bu filin mevsi-

Merdiven ve 
Asansör 

Yazan: B. FELEK 
- Baba, bak §U kule ne ka· 

dar yüksek! 
- Evet oğlum! Buna Beya

zıd kulesi derler. 
- Yangın kulesi değil mi) 
- Eveti Eskiden şehirde te· 

lefon yok iken yangını buradan 
görür ve yedi tane top atarak 
§ehre ilan ederlerdi. 

- Baba 1 Sen bu kuleye çık· 
tın mı) 

- Çıkmadım yavrum! 
- Kuzum baba! Hadi çı· 

kalım! 

- Evla<iıml Benim ibu Y&f· 
tan sonra oraya tırmanacak ha· 
Hm mi var) 

- Aaaaal Asansör yok mu) 
- Hayır oğlum! Bu kulede 

asansör yoktur. 
- Nasıl çıkarlar) 

- Merdivenle çıkarlar. 
- Ne fena şey baba! Hiç 

merdivenle bu kadar yükseğe 
çıkılır mı) 

- Oğlum! Dinle beni! Ger
çi bir yere merdivenle çıkmak 
biraz zordur. Amma bir bina· 
nın yüksekliğini yani çıkrlan ir· 
tifaı ölçebilmek için merdiven· 
le çıkmayı asansöre binmiye 
tercih etmelisin 1 

Sen daha bu yaıta merdiven· 
le yükselmeyi zor bulursan son· 
ra asansörsüz binalarda otura· 
maz, daima zemin katta kalını· 
ya JJlrıhkum olursun. Hayatın 
her safhasında insan daima ra· 
hatlıklar, kolaylıklar ve imkan· 
!arla karşıla§ltlaz. Zora alışanlar 
kolaylıkları daha iyi tadarlar. 
Fakat onları bulamazlarsa ha
yatı yadırgamazlar. Fakat dai
ma kolaylık, daima rahatlıklar
la 'büyümüş ve bü)'"Ütülmüt olan 
!ar bu anasırdan mahrum olun
ca zemheride -çıplak kalmışa 
dönerler. 

Evladım sana. nasihatim şu· 
dur; 

Baııta Beyazıd kulesi olduiu 
halde bayattaki yükseliılerinin 
her birinde kendine güven ve 
kendi ayaklannla merdivenle· 
ri birer birer &§arak çık. Tabii 
yükselme budur. Asansör bul
duğun zaman merdivenle çık· 
makta ısrar et demiyorum. Fa
kat yukan çıkmak için asa.neöı 
bekleme ve yükseli§ için asan· 
ııörü mutlaka elzem ısanma. Ba· 
caklarına güvenenler yükselmek 
için asansör .beklemez ve wn· 
mazlar. Asansörle yükselenleı 
gerçi rahat ederler amma o mü· 
barek şey de kah cereyan ke· 
sikliği, kah motör ıbozukluiu 
yüzünden işlemedi mi.. yaya 
kalırlar ve o zaman kendi kuv· 
vetlerinden meded ummak is· 
terler anuna idmansızlık, alış· 
mımıazlık yüzünden muvaffak 
olamazlar. 

Daima merdiveni, asansöre 
tercih eti Bu daba normal, da· 
ha ucuz ve çok daha sıhhidir 
yavrum. 

(t!etizm Klübünün T:şkilinden Sonra Klüp- İ S T_ A ~ 8 U l 
etimiz Atletizm Şubelerini Kapıyacaklar mı? Zorakı Bır Seyyah 
f~~tlzrn klUbünUn teşkilAt tara· ca verilen mtlktıratı almaktan imtina ş h • Old !..j !!!!=!'! 
~Pi kunı1ması üzerine atletizm etmek sure tile sporculuğa yakışmt· e r 1 U = 
;"l!l Y0nasının başında giden ve Bal yan hareketinden dolayı İstanbul 
lııuıı1~P1yonlarını yetiştiren bazı bölgesi güreş ajanlığı tecziyesini is· 
llS llll.zin atletizm şubelerini ka- temiş ve federasyona resmen yaz
~,. laaavvunında olduklan haber mıştır. 

min en güzel filınleridir. 

Ayrıca U•ve olarak 

MONMARTR 
KIZLARI 

Çocuk Dispanseri Açıldı 
Ç,()('uk EıMrgeme Korumu Emlnönll 

Kaza.~ından: Divanyolunda Çarflka· 
pıda bir çocuk dispanseri açdm~r. 
MUt~hassıs hekimler tarafından mu
ayene edilmektedir. Hastaaı olan ai· 
leler bu dispanserde çocuklarnu pa
rasız olarak muayene ve tedavi etti· 
rcbllirler. 

rtıu'""br· M . ~.Za~ idarecilerinden salAhiyettar ellb ıst "la Etti 
~ıın~ kendisUe konuşan 'bir muhar· 

t...._ 1'\lnları söylemı,ur: Fenerbahçell tutbolcU Melih, aUe-
>'tı-elt lilçbir fedakA.rlıktan çeklnml· tizın federasyonu tarafından Anka-

ıı Çalışıyoruz. KlUbUmUzc men • rada çıkmakta olan beden terbiyesi 
~~ ~r şampiyon oluyorlar, re- mecmuasına musahhih tayin edil • 
;.":Qet!.:ıYorlar. Teşkfüı.tça verilen şe- dikten sonra klUbUnden istifa etmiş 
~ı.ı, d:~ede klilbümUzUn ismi de- ve bu istifasını İstanbul bölgesine 
il! ~ henüz muhayyel bir te.ı,ek- resmen b!ldlrmlşt!r. 

~ar. 1~ aUetizm klUbü ismi yazılı-
~~\>~ır kıup yetıştirdlği çocuğun Klüpbrden istifalar 
,"'lltt lkıyetı ile şerer duyar. Hal
~t ~ bugün değışmlş oluyor. Teş
ı..llıieı~r teşekküllerini idare ile 
~lttiteftir. Böyle bir k!UbUn resmi 
n:r l>a. t tarafından kurulması bize 
} ltı~~a gnrip g-eldl. Bir sporcunun 
ı~t t .. ~ olmaz. Bugün atletler bu 
:'Ilı 8o '""9ekkuıun tabii Azası olduk· 
'tı~ nrıı, bizim bu sahada çalışma· 
iı:ı~Uı tnlna kalmıyor.> 
~lcrı bu dUşüncelcrlnde pek te 

buıınuyonız. 

'1acar Takımı 
ı. Geıecek mı 'l 

Beşiktaş eski birinci tnkım oyun
cularından Fuat ile Cihadın klUple
r!nden. nynlarnk Ve!a klUbUne geçe
ceklerı haber alınmıştır. Diğer bazı 
oyuncuların da klUplerlnden ayrıl
mak Uzere oldukları da söylenmek· 
tedir. 

• htanbul Futbol Ajanlrfmdan: 
10/11/94.0 tarihinde yapılacak lig 
maçları: 

FEN'ERBAHÇE STADI: 

Topkapı - Aıtıntug Saat ıı 
Fenerbabçe - !stanbulspor > 13 
Vefa - Beykoz > 15 
ŞEnEF STADI: 

Bütün Oteller 
Mültecilerle Doludur. 
Prenses Dö F osinyi -
Lüsenc Bu Aradadır. 

Romanyadan akın akın mülte
ci gelmekte devam ediyor. İstan
bul birdenbire bir seyyah tehri 
ohnu~tur. Her sınıf oteller dolu
dur. Gelenler arasında İçtimai 
mevki sahibi birçok insanlar da 
vardı;. Fransız cemiyet hayatın· 
da mühim bir mevkii olan Pren
ses Dö F osinyi-Lisencin Roman
ya.dan gelen mülteciler arasında 
bulunduğunu öğrenince muhar· 
rirlerimizden birini mülakat için 
oteline gönderdik. 

Bu prensesin ismi sık eık Fran
sız mo<ia gazetelerinde geçer. 
Her bir münasebetle giy.eliği el· 
biselerden - biitün teferruatile 
bahsedilir ve bunlar günün moda~ ~buıa gelmek üzere müracaat

~~ Unan Uypcşt klUbUne, teklitin 
~ ıtı~ildlği bildirilmiş fn.knt Ma-

~.,, Undcn bugtlnc kadar kat'ı 
ap gelmemiştir. 

Beşiktaş - SUleymanfye 
G9.latasarııy - Bcyoğluspor ! ~; sı halini alır. 

Prensese sorduk: 

Bir Güreşçinin 
~ l ecziyesi istendi 

~:ııı~~n hafta Beyoğlu Halkevinde 
'tlı lc11ıı~rkiye glireş birinciliklerin

._ hıı.1t P~a klUbUnden İzzet Kı
~e hakaret ve federasyon· 

A!li'ADOLUH1SAR SAHASI: 

Rumellhlsar - Beylerbeyi 
Anadoluhisar - Alemdar 
Hil!l - Anadolu 
KARAGtJ:MRtJK SAHASI: 

Davutpaşa - tstıklhl 
Doğuspor - Demlrspor 
Eyüp - KaragUmrUk 

> 11 
> 13 
> 15 

> 11 
> 13 
> 15 

~ ŞEHiR TİYATROSU TEMSİLLERİ 
1) 1'3.\.ŞI TlYATROSUNDA FRANSIZ TİYATROSUNDA 

RAM KISMI KOMEDi KISMI 
BU AKŞA.ı.~ BU AKŞA'M 

Q Saat 20,30 da Saat 20,30 da 
lR ANA O A O 1 

- Modanın ıhugünkü hali 
hakkında fikriniz nedir~ 

- Moda mı) Bu da ne keli· 
me) Bugün herkes elinde giye
cek ne varsa eskitinciye kadar 
giymekten baıka bir§ey dü§Üne· 
mez. Parisin sukutile beraber mo
da denilen müstebit kuvvet de yı
kılmı§tır. Paris haricinde bir mo· 
da istibdadı kurulabileceğini ta· 
savvur edemiyorum. Herkes, 
kendine yakıştırmak ıartile dile· 
eliğini giymekte serbest olacaktır. 

- Dünyanın halini nasıl gö· 
rüyoraunuz ~ 

lstanbula Romanyadan ıelen mültecilerden 
Prenses dö Fosinyi - Lüsenc 

- Bir F ransıza bugün siyasi 
sual sorulur mu) Bu suali anlıya· 
mam. 

- lstanbulu nasıl buluyorsu· 
nuz) 

- İstanıbula bayılıyorum. Ca· 
mileri, güzel yerleri dolaımak 
için bu ziyaret fırsatından istifa· 
de edi:rorum. Fakat bir şikayetim 
var. Dünyada İstanbul kadar pa· 
halı yer yok. Otellerde herıey 
ate§ pahası... Sonra dolar yüz 
otuz beş kuru~a bozduruluyor. 
Dünyanın her tarafında turistl"r 
için hususi döviz fiyatları vardır. 
Burada böyle kolaylıklar göste· 
rilmiyor. 

Baıka mültecilerle de konuş
tuk. Memleketimizde 1rÖrdükleri 
iyi kabulden ve nezaketten hep• 
si minnetle bahsediyorlar. Fakat 
bahalı!ıktan, turistlerin lehine 
yardım ve kolaylıkların azlıiın· 
dan, otellerde fiyatların kontrol· 
süz ıbulunmasından hepsi şika· 
yetçidir. Memleketi harpten son· 
ra bir turist memleketi haline 
koymak i}ıtİyacını hepimiz duyu
yoruz. Harp münasebetile İstan· 
bula akan mülteciler ve seyyah· 
!ar, yarının turistlerinin öncüleri· 
dir. Bunların haline, şikayetleri· 

ne da'ha fazla alaka göstermek 
elbette zahmete değer. 

~----Sinema tarihinin sönmiyecck bir güneşi ••••• 

G6nUllU Kahraman 
T'OKKÇE 

GARY COOPER 
RAY MILLANO-ROBERT PRESTON 

A 

L A L E Sinemasında 
MuvaffakıyeUe devam ediyor • 

MUhim 111.ve: GUnUn en son haberleri tayyare De gelen yeni Türkçe 

PARAMUNT JURNAL'da 

Talep ve uran umumi Uzerlne 

Haftanm en bUyUk sinema muvaffakıyet! ve bUtUn Vehir halkını gül
dilrmU.ş olan 

AKASYA PALAS 
Parlak ve kahkahalı komedi 

Yalnız SARAY Sineması 
BİR JIAllTA DAHA GÖSTEKMİYE DEV AH EDECEK'l'!:a. 

Bq Bo11erde: 

HAZIM-VASFI RIZA- CAHIDE- ELEFTERIYA 
Henllz görememi9 olanlar 1~ aon fırsat. 
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Kaçan itaıyan. ·Askare Almanlarm Muhakeme 
Kıtalanna Kendı • 

Tankları Ateş Ediyor Usullerı Kanunu Hazırlamyor 
(Ba'ı birinelıle, 

Jarı iki topla. havan topları ve bir 
miktar mitralyöz iğtinam etmiş ve 
bir miktar da esir almıştır. 

Mali Kudretleri 
Oturdukları 

Görice ve Ergeri hava meydanla- A k 

Olmıyanlar Kira İle 
Evlerden Çzkarılamzyacak 

rında hangarlar ve çadırlar tahrip n ara, 6 (Telefonla) - Seferde 
edilmiştir. Bu bombardımana iştirak ı' ve hazcrde askere alınanların muha
cden bUtUn Yunan tayyareleri salt· keme usullerini ve .kira hadlerinin 
nen üslerine dönmllşlerdlr. ı korunması hakkındaki kanun projesi 

meclise vcrllmi~tir. 
Efzunlar kahraınaıddc rekonı Bu projeye nazaran seferberlik 

teaia ediyorlar 1 dolayısıle ve yahut harp tehlikesi 
Atina, 6 (A.A.) - :;;ım.aı ccphesln- mevcut olan fevkalil.de hallerde ika-

4en gelen rıon haberlere a;öre, efz:un ı metgtlhlarındnn R)Tılan muvazzaf 
kıtaları Gorlceyi ı;rkı bir muhasara veya ihtiyat asker! şahıslar hakkın
alttna alnu~lardır. 1 d.a evvelce ~çılmı.ş olup ta henliz ne-

Eskl ünlComıalarmı muhafaza e- ticelenmemış veya ikametgAhlarm
den ,,.e muharebenin ilk !!&demesine dan ayrıldıktan sonra acılan dava
goğÜ! ~eren meşhur EfLun kıtaatJ, larla icralar harbin sonuna kadar 
gUnün kahramanlık rekorunu elle- tecil olunacaktır. 
rinde tutmaktadırlar. Efzunlar elle- Tecil müddeti esnasında mururu 
rinde adece tüfenk, ınmgü ,·e el zaınan yoktur. Tehiri mahkemece
bombaları bulunduğu halde tanklara caiz gorUlmlyen hallerde hukuk u
dahi hücum ederek ~ok defa bunlan suıu muhakemesi kanunu mlizahereti 
ka~ırmıya mu\·affak olm~ardır. adliye faslında yazılı olan talep ve 

l:'wıan ,enelknrmayı ile mUııase- şerait aranmadan mahkeme \"C icra 
beti olan mııbf01erde. geoeUmrmayın dairelerinde askere alınmış kimseler 
harekAtm seyrinden tamamen mem- hakkında adli mfü:aherctten istifade 
nun ,.e mutmaJ:n olduğu bildirilmek- edenler gibi muamele yapılacaktır. 
tedlr. AvukaUık kanununun adli mUza-

Pire ve Faler bombardıman herete müteallik hükümleri bu gibi 
edildi hallerde resen tatbik olunacaktır. 

Bu vaziyette bulunanların leh ve a
leyhlerinde açılacak hukuk davaları 
muaccel sayılarak kısa bir zamanda 
intaç edilecektir. 

ProJenin diğer bir maddesine gore 
hazerde sllA.h altına alınan muvazzaf 
ve ihtıyat erler hakkında askere alın 
mazdan evvel açılmış olup henUz ne
ticelenmemiş veya askere alınıp ta 
açılmış olan hukuk ve icra davala
rında bu erlerin dava veya icra mua
melelerini takibe mail kudretleri ol
madığı kıta komutanları tarafından 
verHecek ilmUhaberlerle anlaşılacak 
olursa, onlar hakkında da adli mü
zaheret himümleri resen tatbik olu· 
nacaktır. 

Yine hu vaziyette bulunanlar kira 
ile oturduklsrı evierden çıkarılamı

yacaklardır. 

Yalnız bu hUkümden istifade et
mek lçm kiranın Uç ayda bir öden· 
mesl şarttır. Aksi takdird<! muhtaç 
aileler köylerde ihtiyar meclisleri şe
hir ve kasabalarda mahaltt belediye
lerce mecburi surette isklin edılecek
Jerdır. 

Atına, 6 (A.A.) - Dün Pire ve Fa 
ler kayu üzerine ahı bllyllk düş
man tayyaresi tarafından yapılan 

bombardımanda iki sivil ölmU.'7 ve al
tı sıvfl yaralıı.nm1Ştır. Dort Yunan 
avcı tayyaresi dlliJmaru tardetmlştir: 
Hiçbti' bomba askeri hedefe isabet et 
memişUr. 

lkinci ~m verildiği vakit ha"·a 
dMi bataryalarının çok şiddetli ateşi 
duyulmuştur. AUum 70 dakika sür

mllştUr. 

Teneke ve Bidon 
Darlığı Kalmadı 

İtalyan tayyareletj Korfu)ıa da 
hücum ettiler 

Aüna, 6 {A.A.) - DUn öğleden 

sonra İtalyan ta"arclcri Korlu ada
sını bombardıman etmişlerdir. At.Jlan 
12 bomba bazı binaları tahrip etmiş· 

Ur. Birkaç ölü vardır. 

Hava almdannın bir haftahk 
bili.nçosu 

Atina, 6 (A.A.J .- Reuter Ajansın
dan: 

Umumi emniyet nezareti tarafın
dan neşredilen bir tebliğde, llkteş

rlndenberi İtalyan hava akınları yti· 
zilnden tele! olan sivillerın miktarı
ıun 291 ve ~·aralananlann 690 olduğu 
bildlrılmektedır. Ayni de\Te zarfında 
hıçbir ukerl hedefe isabet vaki ol· 
mafnı tır. 

Tebliğde, ArnavuUuktan gelen Uç 
İtalyan bombardıman tayyaresının 

Yunan arazısi üzerinde yarını bir da
ire çizdikten sonra Manastır istika
metinde Yugoslavya toprakları Uze
rınde uçmuş oldukları beyan edilmek 
tedlr. 

Son günlerde piyasaya çok Alakadarlar bu vaziyeti de na.· 
miktarda teneke, ve teneke ima- zarı itibara alarak ciddi surette 
nne mahsus saç gelmiştir. Alaka- meŞogu\ olmıya başlamışlardır. 
darlar bu miktarın ihtiyaca kifa- Bundan ba ka bir iki gün zar· 
yet edebileceğini söylemekte ve fında piyasaya yeniden varil ve 
artık hiçbir suretle teneke buhra- bidon gddiğinden bu sıkıntı da 
nı olmtyKeğma i§Bret etmekte- bertaraf edilmiştir. 
dirler. Son hafta içinde en mühim 

Haber aldığımıza göre, piyasa- ithalat eşyası olan eczayı tıbbiye, 
da dlerinde teneke stoku bulun· ve kimyeviye de gelmiş bulun
duranlar veyahut yeni gelen mal- maktadır. Bu arada lmperial 
zemenin sahibi bulunanlar izleri· Chimical"in müıtahzl"Tatı olduk
ni ka-ybetmiye çalı,makta ve te= ça ehemmiyetltdir. 39 ton kadar 
nekeleri mümkün mertebe fazla anilin ıboya ve bir miktar da ni~a-
fiyata satmak istemektedirler. 1 dır, gelen mallar arasındadır. 

Yabancı Tayyarelerı Ha~k Roosevelt' in 
Manastıra 1 Evinin Önünde 

21 Bomba Attılar Tezahürat Yaptı 
(J.lto'jı bııincide) 

tırla muvasala kesilmiştir. Hadi
seyi gözlerile görenler, Manastırı 

(~ı blrinrifle) 
rini dinledikçe müteessir olmakta !dı· 
!er. Demokrat komitesi ise kendi o· 

bombardıman eden tayyarelerin telındı> zaferini ~ayet parlak ve ne· 
ltalyan İşaretini ta ıdıklarından şelı bir :rnrettf'! tesil etmektı- bulu-

İtalyan tebliği emindirler. ltalyanların iddiasına 
Roma., 6 (A.A.ı - !::12 numaralı göre, bu tayyareler Yun~n ışare-

nuyordu. Jack Demiscy'den Birleı;rik 

Amerikanın Polonya Sı!firf Riddlt .. ye 
kadar bfltun dt'mokratlar, neşelerini 
bliyük tPzahüratJa izhar ediyorlardı. 

ltalyan resmi tebliği: tini ta§tmakıadırlar. 
Epir bölgesındc ve Pındus tepeleri 

1 
Yugoslav ga:ı.eteleri bombardı

Uzcrinde bazı hareketler yapılmakta- manın fngiliz tayyareleri tarafın• 
dır. KapcsUka gcçıdinln şımalınde \"e dan yapıldığı zanmnda 
ı•respo gölünün cenup kolları arBSJn- Belgrad, b (A.A.) - ~tefani 
da dütmanm teşebbüsleri, Şiddetli ha bild ıriyor: 
rekAt esnasında yolları ve düşman Gazeteler, bombardıman hak· 
kıtalarını bombardıman eden ha.va kındaki re mi tebliği neşretmekte 
kuv~etlerintn yardımı ile sarih suret ve bunun lngilizler tarafından 
tc geri pUskUrtUlmüştUr. Prespe go- yapıldığını zannetmektedir. ltal
IU berzahı üzerindeki köprU kesıl- yan konsolosluğu civarına birkaç 
mlş ve burada düşman kamyonları bomba duşmÜ§ iıe de konsolos• 
mitralyöz ateşine tutularak tahrip e- luğa hıııbet etmemi§tir. Kazina 
dilmiş, asker kollarına tam ısabetler oteli ile tayyare meydanı civarı
kaydedilerek dağıtılmıştır. na da bombalar dü~müştür. Tah-

Blr düşman denizaltı gemisi, mer- kikat komisyonunun raporu bek· 
J<ezt Akdcnizde seyretmekte otan ge- Jenmektedir. 
mi kafilclerimlzden birisine hUcuma Manastırı bombardıman eden 
teşebbüs eylemiştir. Kafileye refakat İngiliz tayyareleri imif! 
etmekte olan bir torpito, seri bir ma- Roma, 6 (A.A.) - Stefani 
nevra ile bu denlznltı gemisine hU- ajansı bildiriyor: 
cum etmiş ve denizaltıyı batırmıştır. Cenubi Yugoslav şehirlerinden 

Atina borsası yardan talep ediyor Manastıra yapılan ve halktan ba
zılarının ölmesine ve yaralanma· 

Roose\•elt Amerika tarihindt' 
George Washington mfuıtesna olmak 
lizere hiçhlr Reisicümhunın yapama
dığı bır işi yapmı\jtır. 

intihabın hariçteki akisleri 
Roma, 6 (A.A) - Stefnnl bildi-

riyor: 
B. Roosevelt'ln yeniden ııeçilme..,i. 

Roma mahfillerini hayrete dilşilrme
mlştlr. B. Roosf'velt Amenkanın ln
giltereye yardıma devam edoceğini 

fakat bitarafhj;ını muhafaza eyllye
ceğini bildirmek mecb11riyetinde kal
mıştır. 

Berlinde 
Berlln, 6 ( A.A.) - Yarı resmi bir 

membııdan bildiriliyor: 
Berlin siyast mahfıllerl. Amerika 

Birleşik Devletleri reisliği için yapı
lan seçimin neticcslnl soğukkanlılık
la muhakeme etmektedir. 

AUna., 6 (A.A.) - Atina borsası, 
yabancı borsalara hitaben bir beyan
name neşrederek mütecavizin a\oak
ça gayri insani bombardımanlariyle 
müteessir olan mrurum halka yardım 

Alman hariciyesi mahflllerinln fik 
sına sebep olan hava bombardı- rine göre, ııeçlmdc reylerini kullanan
manı hakkında Belgradda. bir ların bUyUk mikyasta oluşu, Amerl
tebliğ neşredilmiştir. kan efkAn umumiyesinln harbe i\1-

Elimizde bulunan sarih delil· tirak veyahut ademi iştirak mesde
lere göre. mütecaviz tayyareler sinden çok t'ndlşede bulunduğunu is· 
Blenheim tipinde İngilfa tayya- pat etmektedir. 

cdılmeslni istemiştir. 

Bu talep, Yunan hukukunu ve d&· 
vasını haklı gören ve bu davanın a
saletini takdir eden memlekeUer bor 
salarmın hepsine yapılmış ve yardı

mın elbise, l~c; vesaire teberrtlatJ şek 
llnde gönderilmesi rica edilmiştir. 

Yapılacak teberrillerin Atinada sıh
hiye nezaretine ı;-önderihnesi l!zım

dır. Beyanname, Atine borsası reisi 
B. Lazaro Kriezis'in imzasını ta.ı;ı

maktadır. 

releridir. 
Londrada 

Yugoslav tayyareleri Arnavutluk Londra, 6 fA.A.) _ R~uter'ln dlp-
bududunda devriye geziyorlar ıomatik muhabiri yazıyor: 

Belgrad, 6 (A.A.) D. N. B. ttoosevelt'ln zaferi, bUtün Londra 
ajanııı bildiriyor: mahfillerinde iyi bir tarzda karşılan 

Yugoslav askeri makamah ta- mıştır. Bunun sebebi, demokrat par
rafından tebliğ edildiğine göre, tlsine kar11J busus1 bir temayül hlı!
bu sabah Yugoslav hududu üze· sedllmekt.e olması değil, fakat idare 
rinde Prespa gölü mıntakasuıda de devam temin edilmiş bulunması
iki defa bir yabancı tayyare rru· dır. 

Rooseve1t Beyaz 
Evde Katıyor 

(Bnşı tılrincldıa) 

Nitekim sırf daiıili siyaset düşün· 
celerHe ıbu defa da Wilkie·ye 
veriien reyler bu istidadın bir ~
retidir. Fakat Amerikanın bu de· 
faki inühabında dahili siyaset 
ikinci planda ka-lmış, ıhari<:i teh
likeye ve demokrasi cephe9'ile iş 
birliğine ait düşünceler, fikirlere 
hakim olmuştur. Bu noktada 
Roosevelte itimad vardır. Hem 
Amerikayı kör telaşla harbe sok
mamılj, hem de demokrasi cep
hesine maddi ve manevi yardHJl
ları esir.gememiştir. Rooseveltin 
üçüncü devre fikrine karşı olan 
umumi taassuba ve dahili siya
set endişelerine rağmen yerinde 
bıraktırılması, Amerikalıların hu 
sırada yeni bir adam ve yeni bir 
usul tecrübe -etmiye meyrl duy
madıklarına alamettir. 

Rooseveltin iş başında kalma· 
sı demokrasi cephesini sevindire
cek, mihver tarafında yeis uyan
dıracaktır. Çünkü yanlış. doğru 
mihver, Roosevelti ~hsi bir dü§· 
man saymış, intihapta muvaffak 
olmaması için elinden geleni yap· 
mı tır. Hatta Wilkie'de Alman 
kanı var diye ümidlere bile düş
müştür. Demek ki mihverin siya
si cephedeki taıırruzlarından bi
ri daha tam akametle neticelen
miştir. 

Bugünkü harp, maddi silahla· 
nn dehşetine rağmen en ziyade 
sinir mukavemetine ait bir mü· 
cadele şeklini aldığı için Roose· 
veltin muvaffakiyeti ve bunun 
karşı tarafta uyandıracağı yeis, 
herhakie memnuniyetle kar5ıla· 
nacak hadiselerdir. 

Maddi bakımdan da; Amcri· 
kanın tuttuğu yardım yolu, inti· 
habatın netıcelenmesi üzerine 
herhalde daha verimli ve tesirli 
bir safhaya girecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Alman Tayyareleri 
Sothampton Mınta
kasını Bombaladılar 
3 Düşman Tayyaresi 

Düşürüldü 
Londra, 8 (A.A.) - Hava ve em

niyet nezaretlerınln tebllğı: 

Bir miktar düşman tayyaresi bu
gün otledım sonra Sothampton mın
takasına yaklaşmıştır. DUşman tay
yarelerıni a\·cı tayyarelerimiz dur -
durmuştur. Bunların ekserısı toprak· 

Başka Bir 

G ü Z E L 
Büyük Anne 

men no.sıl genç 
görUnmiye mu-

vaffak olduğunu anlatıyor. 
cBen 51 yaşındayım, dort defa 

evlenmiş kızım ve 3 adet çocuğum 

Vardır. Buna. rağmen ten ve cildimtn 

30 yaşlarında bir kadınlık gıbi taze 
ve nermin olduğunu söylüyorlar ve 
bunun sırrını öğrenmek istiyorlar. 

'l'atbık ettiğim usul budur. 
Ben her akşam terkibinde meş

hur bir cilt mütehassısı tarafından 

keşfedilen ve cildi gençleştiren kıy-

metli <.Biocel> cevheri bulunan pem
be renkteki TOKALO!'.' kremini kul-
lanıyorum. Uyurken cildi, besleyip 

gençleştirmekte ve her sabah daha 
genç göstermektedır. Gündüzleri de 
beyaz (yağsız) TOliALON kremini 
kullanırım. Esmer ve sert clltlllerle 
çirkin tenler üzerinde şayanı hayret 
bir tesiri vardır. Mesamelerin dahili
ne r.üfuz ettiğinden toz ve gayrlsaf 
maddeler ihraç ve siyah benleri iza
le eder ve açık mesamelerl sıkıştırır. 
Bu suretle cildtnizı yumuşatır ve gU
zellf'ştirır > 

Siz dr bugünden itıbart'n TOKA-

LON kreminı kullanınız: neticasin-
den son derece memnun kalacaksı
nız. Her yerde satılır. 

1i iTEL LERIN 
iş ILANLARI 

Bu sütunda İf anyan Üniver
sitelilerin ilanlannı parasız olarak 
koyuyoruz. 

!arımız iizerlne gelmıye bile muvaf- İ<;ı Arıyorum - Öğleye kadar Ünl
fak olamamıştır. Sothampton Uzari- verslteye devam etmek şartııe çok 

ehven bir surette her- yerde çalışabi
ne bombalar atılmış ve bazı evler ve 1 llrım. Vatan'da E. s. M. nımuzuna 
umumi bınalar hasara uğramıştır. müracaat. 
Bır miktar insan da yaralanmıştır. Ders \"eriyor - 'üniversite Coğraf· 
Birkaç ôlti vardır. ! ya Fakültesinden blr talebe az bir 

ücretle her dersi verebilir. Vntan'da 
Bugünkü çarşnmtıa giinll üç düş- s. K. v. rumuzuna mUraceat. 

man tayyare.si düşürUlmüştUr. Bizim >!: Temiz bir üniversiteli tercihan . ı Beyazıt taraflarında emin bir aile 
avcı tay ·arelerlmızden lkısi kayıp- yanında oturmak istiyor. Arzu eden-
tır. Bunlardan blrınin pilotu kurtul- lerln Vatan"da L. T. Z. rumuzuna fi

mu~ur. 

Bir Alman Deniz
altısı Batırıldı 

yat ve adreslerile mUracııatıarı. * Kıbrıslı bir Üniversite talebesi 
Türkçeyi öğreten bir gençle İngiliz
ceyi mübadele etmek istivor. Vatan· 
da Z. Z. Z. rumuzuna mllrncnat. 
* Üniversiteli bir bayan temiz blr 

aile yanında pansiyoner oturmak is· 
tiyor Vatan'da Bayan U. M. rumu
zuna müracaat. 

A ) A * Denı ,,·eriyor - Fen FakUltesine 
Londra, 6 (A. · - miral· c'<.vam eden bir genç ortıı. mektebi 

lık dair~i. Empress of Britain liseyi bitirmek i'!tiyenlere ve talebe
lere sistematik fizik, kimya, riyazive 
de~leri veriyor. İstenen yere gelebi
lir. Vatan'da ö. A. ya mUr:.caat. 

vapurunu ba tırıın düşman deniz

altısının imha edilmiş olduiunu 

bildirmektedir. 
---o-

İrak 

t~ arıyorum - Sabahtan akşama 
kadar veya günUn herhangı saatleri 
arasında bilQmum mücssesatın her 
tUrIU işlerinde çok ehven şartlarla 
çalxşablllrim. Arzu edenler Vatan'da 
ü. S. D. rumuzuna müracaatları. 

Parlamentosu 

Açıldı ı, arıyorum - Öğleden sonra ak
şama veya akşamdan gece saat 24 e 
kadar her gün veya muhtelif günler

Irak de her turıu işte c;alışabllirlm. Arzu 
edenler Vatan"da K. K. Malik rUmu
zuna müracaat edebilirler. 

Bağdad. 6 (A.A.) 
kral naibi Emir Abdülilah, mec

lisin Cli;ılııı münasebetile söyledi

ği kısa nutukta. müttefikimiz ln
giltere vesair dost devletlerle 

olan münasebetlerimiz karşılıklı 
i'birliği esası üzerinden devam 
etmektedir, demiş ve halihazırın 
nazik şartları altında memleke

tin eheınmiyeti bakımından hükı.i. 

metin üstüne aldığı vazifenin ifa

sında milletten gördüğü müza· 

hereti övmüştür. 

Ders vorf~·oruın - Ortamektep ve 
lise talebelerine ehven bir şekilde 
bUtiin derslerı verebilirim. İstiyenler 
Vatan'da F. Cün rumuzuna müra
caatları. 

Tilrkçe Kanlan 
Emlnöniı Hıill<e\'lnden: Evlmizde 

geçen yıllarda olduğu gibi hiç oku· 
yup yazma bUınJyenlerle az bilenlere 
mahsus olnıak üzere tUrkçe (A) ve 
lB )kursları açılacaktır. Devam et
mek isteyenlerin iki.şer fotoğrafla 
büromuza mUracaa.tlan rica olunur. 

İngiliz bava subayları 
Atına, 6 (A.A.) - General 

pu ~muştur. ~------~~~-----=-
sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet 

Gab- Bugün öğleden itibaren Yu-
Emin YALı.'\IAN - Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

EMNiYET SANDIGI 1 

Site 
iLANLARIJ 

Fransez Hanı 
Taksitle Satılıktır 

Muhammen Kıymeti 150000 Lira 
Adresi: Galata gümrüğü karşısırı' 

da Kılıçalipaşa caddesin' 
de iki katlı beş büyük bi
nadan ibaret, yirmi sekiı 
dükkanı ve iki mühim cad· 
deyi birleştiren bir basajı 
havidir. 

Sat~ şartları aşağıda yazılıdır. 
1 - Arttırmaya. 8/11/940 tarihine dUşen cuma günU saat H te b•f 

hyacak ve gayrimenkul saat 16 dan sonra en çok bedel verene saı.ııa· 
caktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymeUn % 15 1 nlsbetinde 
pey akçesi yatırmak llızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri p~n geri kalanı sekiz sened' 
sekiz milaa\1 taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize U.bidir. 

4 - Taksitler ödenlnciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dereCC' 
de ipotekli kalır. 

1 
5 - Fazla maltlmat için Sandık dahilinde-ki satıı;ı salonuna rnUracsA' 

edilir. 
I 

Emlak Almak ve Satmak istiyenJeri11 
Nazarı Dikkatine 

Her gün yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen satış salonuınu· 
za tstanbulda sat.Jlık bütün emlltkin adresi ve resimleri konmıya başlll~ 
mıştır. MMrafsız bir şekilde alıcı ve satıcıları karşılaştırmıya mat 
olan Sandığın bu hizmetinden eml!k satmak, almak isteyenlerin en geıılŞ 
surette istifade etmeleri menfaatleri icabıdır. 

Alınacak Ucrct: Bir liradan aşağı olmamak tızcre üç ay için bin Jitfo' 
da on iki buçuk kuruştur. (10143) 

Lira 

1 2000 - 2000.-

a 1000 - 8000.-

2 750 - 1500.-
4 600 - 2000.-

8 260 - 2000.-

S5 100 - 3.500.-

80 lSO - .ıooo.-

soo 20 - 6000.-

Türkiye İt Bankasına para yatırmakla yalnız para bl
riktirmiı olmaz, aynı zamanda talihinizi de deııemif 

olursunuz. 

K~deler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Apsto , S tıdnclteşrln ta

rihlerbıde yapılır 

Kwnbaralı ve kumbara.sız ~ 
&apl.ıı.nnda en az elll llrası bo· 
lunalll&r ıkur&ya dahil edrurleı' 

Devlet Demiryolları il anlan 
- llı{uhammen bedeli ı~ (On beş bin) lira olan 1000 ton yükSelt e''; 
safta sönmemiş kireç 13/11/1940 ı:ar.şamba günü saat 15,30 da wıP" 
zarf usulü ile Ank&rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin 1125 (Bin yüz yirmi beş) liralık mu\'~ 
kal teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin! ayni r 
saat u,30 a kadar korniBYOD reisliğine vermeleri IAzmıdır. 

-.-1'1· 
şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalreainden, IJJi'"-

şehlr'de idare mağaZ&Smdan dağıtılacaktır. (10341) 
bi'nln kumandasında bulunan aske
ri heyete iltihak etmek Uzere İngiliz 
hava kuvveUerine mensup subayla
rın muvasalat! blldlrllmcktedir. 

goslav avcı tayyareleri Arnavut
luk • Yugoslav hududu boyunca 
devriye geuniye başlamıolardır. 
Yugoslav harbiye nazın istifa etti 

____ Qa nıa, ___ _ 
Het"kes bilhassa çocuklar tarafından alın!'f\aSI ga~t 

kolay müessir bil" müstahzardır. 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Yunan ve İtalyan sefirleri 

memleketlerine döndüler 

Belgrad, 6 (A.A.) - İtalya
nın Atina elçisi ile Atina konsolo
su ve 350 ltalyan tehasını hamil 
olan hususi tren bugün saat 16 
da Belgrada gelmio ve bir saat 
durduktan sonra yoluna devam 
etmiotir. 

Yunanistanın Roma elçisi Poli
tis ile 62 Yunan tebasını hamil 
olan huausi tren de eaat 13,20 de 

Belgrad, 6 (A.A.) - Stefani: 
Yu_goslav harbiye nazırı Gene

ral Nediç istifa et.mi§ ve yerine 
General Petar Peetç tayin edil· 
mi~r. 

Yeni harbiye nazırı bugijn sa
at 18 de yemin etmi§tir. 

Bclgrada gelmiş ve 13.50 de yo
luna devam eylemiştir. 

iki diplomatik tren Belgradın 
otuz kilometre cenubunda Alaja 
!:tasyonunda kar§tlaı<mı§tır. 

Barsak Solucanlarına 
lcırtt ıayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçül<lcrde 
ıcbeb,olatafı ıehhkeler roz önüne alın ar.ık solucan. bntalıklarında bunu 

- kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur:, 
&ı••··"•""'··-- ~ w ..... ........ 4 ••• , • ..,. ,.._ •• lfi\al' 

Semt 

Kasım paşa 

Haliç Sütlüce 
Beyoğlu 

Pangaltı 

Taksim 

Mahallesi Sokak 'l'io. Ofnsl 

Bedrettin Havuz lmpI Wl8 
Mehmet ağa Hamam 

K!tip Mustafa ç.lebi Tel 16 
Pangaltı Seyman 10 

Ardiye 
Çeşme haznesi 
Ev 

Şehit Muhtar Cümhuriyet Kristal b!nası dahi "" 
meydanı llndcı kat ı Oda No. 9 SO ~ 

Pangaltı Kocatepe Cllmhuriyet 83 Ev l inci kat 15 dt 

Yukarıda yazılı emlAk 31/5/ 941 gününe ~ kiraya 'l.'crilecektir. İhalesi 15/11/ 940 günU saat 14 fl' 
yapılıı.caktır. İsteklilerin mczkiU" cUn ve saatte % 7,5 pe:v, akçelerile birlikte Beyoğlu Vnkıfiar mudQrlllP 
milracaatıarı. (10418) 


