
-

C11martes1 VATAN EV 1 
9 

C A G A L O Ö L U No. az 

lkinciteşrin 
T E L E FON : 24136 
ELCRAF: VATAN J.st. 

BAŞMUllARBtR!: 

19 4 o AHMET EMİN YALMAN ....._ 

-

..._Fiyatı: 5 K uru ş 

İngilizlerin 
Yunanlılara 
Yardımı 

Arnavutlukta tam bir ınu
Vaffakıyet. yalnız Balkan
larda kuvvetli bir köprU bat'· tutulnıasile kalmaz, har-
ın biitün seyrıne tesir e
decek neticeler verebilir. 

\'e.ıan: Ahmet Emin 'tALMAN 1 
Q o nsiliz adalarını zorlamak 

, 

SİYASI SABAB GAZETESİ 

Olmüs Hikayeler Müsabakası 
Gazctcnı:iı: devamlı bir mlliıahaka ~ KeJıdinize sil· 

vell.iyorııanız yazı istidadmızı dcneyıniz. Dün milsabaka 
esasıar.mı yazntı§tık, yarın tclaar tarsilAt ,.~ 

Yıl: 1-Sayı: 81 

Dün, Büyük Millet Meclisinde 
• 

Encümenler intihabatı Yapıldı 
JJlüteakiben Encümenler 
Alazbata JJluharrirleriyle 

Toplanarak 
Katiplerini 

Reis ve 
Seçtiler 

Ankara, 8 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Refet Cani· 

, tezin başkanlığında toplanarak 
t1' .. ~ , encümenler intihabatmı yapmı~· 

::5~1I 
••ı... 1 tır. !."il/t"':, "f>iiJ H~r ~.J"' r.' •• 1 • 0 hb 

~ ·-:. ........ ~- • • ~ ı.!.ncumen er ıntı a atının ya· 
,ıı.,:;. : ' ' '41$_ pılmasını müteakip bütün encÜ· 

muharrirlifinc Şinasi Devrim 1 maı:bata katipliğine Fakihe Öy-
cZongulda:k>, katipliğine Galip I men c lstanbul>, katipliğe. 
Gültekin «Konya>. Dahiliye encümeni rcı:ı lı~ine 

lllÜmkün olmayınca harbin 
bğırlık merkezi cenuba indi. Bu 
ıraz da askeri hareketler için bir 

:cvj kışlamak ihtiyacından doğ· 
Y u. Şimalde harbe uyıgun olmı· 

Yunan • İtalyan harbine ait ilk r esimler gelmiye baıladı. Y ukan da Yunan piyadelqri hücuma 
geçm.İJ veziyette görülmektedir 

menler toplanarak reis ve maz· 
bata muharrirlerile katiplerini 
seçmişlerdir. 

Arzuhal encümeni reisliğine ı Cemil Uylbadın c Tekirdağ-. , re· 
Hayrettin Karan «Balıkesir>, is vekilliğine Atıf Tüzgun cÇo
Şemseddin Sarlan cOrdu>. maı:· ' ruh>, mazbata muharrirliğine 
bata muharrirliğine, Meliha Ulaş ı Edip Ergin cMardin> ve katipli· 
«Samsun>. katipliğine. ğine de Salim Korkmaz cYoz· 

Bütçe encümeni reisliğine İs· gat>. 
mel Eker cÇorum>, reis vekilli· Divanı muhasebat encümeni. 
ğine Tahsin Coşkun cKastamo· reisliğine Faik Soylu cNiğde>, an mevsim, Mısır için aksine 

c llrıık en uygun zamandır. 
f Craçyani ordusu harekete ge· 
rtı~or, geçti, geçecek diye bir 
~ddctlcr bck'ledik. Evet, ileri· 

fc iler ve bir iki nokta aldılar. 
11cıkat çöl içinde ••• lngilizler çölü 
k c onun tcmsıl ettiği müşkulatı 

Epirde İtalyan 
Taarruzu 

Tardedildi 

KRUP 
Fabrikaları 

Bombalandı 

Amerika,ingiltereye 
Harp Malzemesinin 
Yansını Verecek 

Adliye encümeni reisliğine 
Münir Çağtl cÇorum>. mazbata nu>, Hüsnü Kitapçı cMuğlu, (Oc\aıru: :::a. 4, • u. l de) 

endi arkalarına alacak yerde 
f~kıldilcr ve bu dikenli sahanın 
1 !Yanların arkasında kalmasını 
crcih ettiler. 

11• ~a~ırlık mı yetmedi, Graçiya
dı cndine mi güvenmedi, her ne· 
lı enac Mısır seferinin pişdar mu-
111~cbeleri, çölde değil. Arnavut-

9 Tank Tahrip Edildi! 1- .1. l B .. ..k ... ngı zz er uyu 
1 Tayyare Düşürüldü u r 

Ruzvelt, Ameli Bir 
Program Tespit Etti 

Basra Yolu Filenldlıalô.t 
ve llıracata Açıldı 

hududunda ba~ladı. İngilizler, Avlonya 
Tayyare Meydanını 

Bombaladılar 

k Bu hadise ins;nı iki ihtimal 
yıırllııında bırakıyor: ltalyanlar 
1 Utıanistana :ıaldırmakla lngiliz· 

11'rın Mısırdan kuvvet ayırmasını 
c •kınc:i ıbır harp sahasında m~· Atina, S (A.A.) - Elen bnşku • f111 olmasını mı istediler, yoksa mandanlığımn perşembe akşamı ncş· 

r:ndıleri çürı.ik bir tahtaya basa· 1 redll.en 12 numaralı tebll~i: 
b-k kuvvetlerini ikiye ayıracak BUtUn cephede, topçu muharebesi 
il Vaziyete mi yuvarlandılar} olmuştur. . 
~inci ihtimal akla çok yakın Eplr cephesinde, düşmanın mcvzı· 

Bcll)or. Çünkü İtalyanlar çok he- lerimize karşı mevzıl hUcumlan tar-
'apaız bir blöf uzünden yarım dcdilmlştir. . . . 
tııı\Yon fedakar ~e ateşli Yunan 5/ 6 teşrlnlsanı seccsl, bır E.len pı· 
'&ketin· k 1 ..ı 1·k 1• .,\erdir. yndc ve fenni kıtaat mtifrezesı, 3 teş 'y L ı :arşı arına <J m .. . 

1 
. .• d 

b il11;1n Şarkta İngilizler hesabına rıni.sanide Epırde cephem z om.ın e 
0 Ylc b · re! k t t topçu ve tank dMı bataryalarının 

lı(tan bır kya f ımcıb' uvve ~arda • muvaffakıyetli ateşi ile harekctııı 
f a§ a ena ır mevsnn e, 
.crıa bir sahada ve arkalarında durdurulmuş olan 9 dUşman tankı· 
d 1 ~lale eusamıs Arnavutlar ol- m, cUrctkArane bir hareket neUce· 
q~ halde barbı kabul eylemış· !!inde, tahrjp et.mıetır. 
Ctclır F l l k d 1 T 1 DUşnan hava kuwctlerı. gUndUz 
tın c: .d· azd a 0 yara· .8 t ngı ızit el· Korfuyu ve memleket dahlllndc bazı 
• ın e ve unanıs anın a • 
.\ya d l · d h küçUk knsaba ve köyleri bombardı-
lcr· aha yakın yer cnn e a~~ man etmiştir. Birkaç ö!U ve yaralı 

lıal 1 ha~ırlamal~rına ~e cenu ı vardır, askeri tesisata hiçbir zarar 
ı Yadakı se~kıyat lımanlarını 
ttııa olmamıştır. 

el n:ıesafeden bomb~rdım~n et· (De\'ftmı: sa . .ı. :su. 2 de) 
I crı.ne imkim vermı~lerdır. . 

ı\l llgıltcre kendi adalarında, bır A k "v • t 
~ ntan istila hareketine karşı mil- , s erı azıye 
~~arca asker hazırlamı§hr. Bu 
~· hareketi geri kaldığına ve 
Qı ten dar bir sahada müdafaa 
la aksa.dile kullanılabilecek rnik- 1 

h rdaki askerden fazlası kuru, 1 

~~l~~ zararlı bir kala-balık teşkil ı 
•i '1:ıne göre, lnsiltere hiç §Üphe
.,. ~ <ıdalar,daki bir kısım askerini 
.,. c lcchizatını cenuba nakletmiş I 
tile buna cenubi Afrikadan, Avus· 
1-t~ııl~adan, Yeni Zelanddan. j 
le fl<ltıtandan gelen taze kuvvet· 

tı ila"e etmiştir. 
~11 Şlrndi mesele şuradadır: Bal· 
1:1.ı~ harp sahnesi, Norveç sibi in· 
"cız kuvvetlerini ana hedeften 
lır llaıl harp sahasından uzaklaş· 
~"<:ak bir tuzak mıdır~ Yoksa 
~ rrtc maddi bakımdan ve sinir 
ltlı l lVcmeti bakımından kati ne· 
~ er verebilecek esaslı bir harp 

tıcai midir} 

1tı l::~~r birinci ihtimal doğru ise 
'<tt~~ı mahiyette bir h~rp sahne· 
ttı Vımdihk kendi halıne bırak
tıc"k Ve asıl sahnedeki zafer ne· 
tıı~1ndc sonradan kurta~mak 
dı d Ul bır düşünce olur. Aksı tak-1 
ttı1 ~ Norveçle yanlı bir benzet- ı 
b~ nctic:cainde mühim bir hareket 
~""lln • k l r 1 
lltl Caınc seyirci kalma e em J 

ttelcr doğurabilir. . . . 
•bı- n sathi bir tahlıl bile ıkıncı 
r1, lılıalin doğru olduğunu göste· 
l'lt~ B,lkanları kaybetmek, Av· 
~ ~.a kolay müdafaa edilebile· 1 
k •. " ır köprü başını, hem de son 
" ... r · b , l'ııtkt~ avını elden kaçırmak de· 
~ ır, Umumi harpte Almanlar, 
ctD~ariak zamanlarında Selanik 
"ııtı Caini yaramamışlardır. Ama· 
Yıı llkta muvaffakıyetli bir harp 
~ ~alavyaya, hatta Bulgarista
lllct .hnan tecavüzüne mukavc· 
~ 11'1lkanı verir. Yunan zafer 
lı,ı ıni bir kat daha canlandırır. 
11~/anın Arnavutlukta hezimete 
l'lıtı ll.llıa ı ve İtalyan toprakları· 
t11a Çok Yakın mesafeden hava 
'•: bru~u tehdidine maruz kalma· 
bili &.rbiıı bütün seyrini deği§tire· 
y lı~ a.ı.ittin bu düşüncelere göre, 
ltıirl·llıııtana lngiliz yardımının 
lı,ıl-' 1 olacağını ve lngilizlcrin 
"ctıı anlar tarafından kendilerine 
~lttı c~ ea2ip fır'8atlardan istifade 
~- bileceklerini ümid etmek 

Yu.an: Emekli Albay 
Mecit SAKMA R 

Eplr cephellinde ttaıyanlar~n 
yaptıkları taarruz. piJskurtillmü' 
ve bütün ('ephede ka~ılıklt rop
ÇU aWşl denm etmiştir. ttaıyan· 
ların mütemadiyen y·ol yaparak 
ceııhe gerilerini lo:pl ettikleri "e 
emniyetle hareket e<lerck Yanya 
ceph ini zorladıkları; İtalyan 
hava kunetleclnln ise <"eptıede 
meşgul olarak cephe gerihlnde 
Korfu'yu \'e diker bazı noktaları 
bombardıman ettikleri anlaşılmak· 
tadır. Yunan tayyare üslerinden 
kalkan İngiliz t1tyyareleri çarşam· 
ba. gunü A\'lony·a tayyare mey
danını, :'.\lısırdan kalkan tayyare
ler ise Brendiı.i deniz füılerinl bom
bardıman etmı,ıerdlr. tnglllz~rin 
Glrltte tesis ettikleri hava usle· 
rlııden kaldırdıkla.n tanarelerle 
12 adalardan Atını~ \e Pire'ye ha· 
re.ket eden İtalyan tayyarelerin! 
önloolklerl anıa.,.ıımaktadır. 

l\IAXS CEPHE:::ilNDE: 7 Udu· 
elteşrln 'Atman gündliı: hücumları 
S dalga halinde yaııılmış ,.e olduk· 
ça kun·etıı olnıu!jtur. Hava ça.r
ııışınaları hakkında lıükl\m ,·cr
mek Lordur. lnglllzler 7 Alman 
tayyaresine karşı 5 'e Almanlar 
ise S Alman tayyaresine kan:ı 10 
İngiliz tayyareı;i düızürilldüğunü 
söylcınektedlrler. 

Gece hiicuınlnrı oldukça uz.un 
,.c şiddet.il olınuttur. Alman teb· 
llğlne gore, Cou\·Pntry'de bir tay
yare m•,tiır fabrlkuilo gece hl.!· 
cıımlarıııa hu1.ırlanım bir lnılllz 
ta~·yarc meydanının bombardı
man edllme"I bu ge<>ekl hücumla
rın hwmı.iyetlnl teşkil ~tmektedlr. 
tnglllr. ha\a 1.."Unetleri ise 7/8 ge· 
cesi hticnmlnnnı garbı Almanya.
da sanayi şehJrlertne Polon~a 
sun'i petrol fabrlk~ına ''e tay
.rare meydanlarına ,.e Atlantlk 
denizi 5Rlıillnde 1.on an denizaltı 
üssUnP. te,clh ctnılşlerdlr. 

t'ZAK ~ARKTA: Kvan8i r,3a
leti dahilinde Jap<ın kun·etıerlnln 
çekildiği ,.e bir iki şehrin zapte
dildiği ,.e hatta JFraruıa Hındlçluı 
hududunun doğusundaki sahilde· 
ki bir ııehlrdo 50kak muharebele
ri olma'...,, Çinlilerin bu mıntakaya 
Mkbn olmıya başladığını göster
mektedir. 

Bu hareket şarka doğru mu· 
\'tıffakıyctıe devam eder e Kan· 
ton d\l\rındaki tnı;-llh: ldareı.lnde 
bulunan Hong-Kon~ ile ıttl'-181 te· 
min ellillr ki, Amerikalıların Fi· 
Hııln udnhırına yakın bir muıızu· 
mi'! tc,,ekkfil cdehillr. Bu bakım· 
dan çİnllleriıı bu llf'ri harek<"tlerl 
ı•aslflk denizi dıl\ası l\•ln tıık e
heıumi.)ctli bir bAdl e demektir. 

n ava ı aarruzuna 

Hazırlanıyorlar 
Londra, 8 (A.A..) - 7/8 ikınciteş

rin gecesi !ngUız bombardunan tay· 
yarelerinln Essendekı Krupps fabrl· 
kalarına pek şıddetli bir hücumda 
bulundukları hava nezareti tarafın· 

dan bildlrilıncktcdır. 
Almanyada petrol hedeflerine ve 

Fı-ansada istil! llmanJarınıı \'e dilş· 

man hava meydanlarına da taarruz 
edilmiştrr. 

Londra, 8 (A.A.) - tııgil!z hava 
kuvvetlerınin btiyUk tauru~ hazır· 

lıkları kuvvetle ılerlemektı:ulr. ~eı;i· 

len binlerce genç şu anda çııııdiye 

kadar görülmemiş bır vUs'at v~ m'1· 
es:;irlikte talım gôrmektcdir 

Hava nezaretinin pilot tal•ıbe kay
dı ıçln son yaptığı mUı-acaat bUtiin 
İngiliz gençliği ve bilha~ 2'l den 
daha nşagı yaştakiler arasında mU· 
kemmel bır akis yapınıştır. Tayyare 
imala.tının gittikçe hızlanması dola· 
yısıle teknısycn, elektrikçi ve telsizci 
gibi unsurlllra ıhUyaç ta artacaktır. 
İngiliz iıtihbaratına Almanlar da 

hayran 
Stokholm, 8 (A A.l - Allehat IS· 

mindckı lsveç gazetesinin Berlın mu· 
habiri yazıyor: 

Büyük Bombardıman 

Basra ve Tuna Y ollarıyle Birçok Emtia, fngiltereden 
Her Nevi İdhalat Eşyası, Hatta Viski Bile Geldi 

Tayyareleri de o· k' f 2 a·· d n- . l 3 M"l L" l k ı·h 
V .1 . GI. Metaksas ıyor ı: un e ovız e ı yon zra ı racat 

erı mesı Kararlaşh v l'J Al r.··t ·· G ·· d ·ıd· 
K··ı Ol k ı apı aı, mangaya ı u un on erı ı 

\Vaşington, 8 (A.A.) - Ruz- 0 e ma Basra yolu bir iki gündenberi 1 Amerikan acentalan ve bilhas· 
velt bugün gazeteciler toplantı· filen ithalat ve ihracata açılmı~ sa American • Export· Ling, Bas-
sında demiştir ki: istemı·yoruz bulunmaktadır. ra ile Amerika arasında muvasa-

Bundcı.n böyle ~u ameli prog· Düne kadar yalnız yolcu taşı· layı temin edecektir. 
ramı tesbit ettim: mıya münha"•r kalan hattan, ti· Yol Akdenize ni~etle 5 gün 

Amerikan fabrikalarından çı· ı cari ~ekilde istifadeye de başlan· kadar daha fazla sürmesine rağ· 
kan müdafaa malzemesinin yüzde miştir. men emin bir yol olması dolayı· 
ellisi İngiltereye ve Kanadaya Dün on bC§er tonluk dört va· sile ihracat ve ithalatımızda çok 
verilecektir. Bu malzeme arasın· gon, 30 bin küsur liralık mavi mühim bir mevki isal edecektir. 
da büyük bombardıman tayya· haşhaşı hamilen Basraya hareket Bundan başka yine ayni tarik-
releri de vardır. etmiştir. (Oe\ltını: Sıı. 4, ~U. ı do) 

B. Ruzvelt Avrupa vaziyetini 
tetkik etti 

Vaıinirlon, 8 (A.A.) - Ha· 
vas: B. Ruzveitle haricıye nazırı 
Cordell Hull, A vrupadaki vazi
yeti derin tetkike tabi tutmuşlar· 
dır. 

Latin Amerikası Ruzveltin inti
habından memnun 

Nevyork, 8 (A.A.) - Nev· 
york Herald T ribune gezetesi ya· 

Arap Memleketleri İlkbaharda Bir 
1 Arasında Birlik Sulh Teşebbüsünden 
Projesi Görüşülüyor Bahsolunuyor 

Yunan Batvekili Metaksaa 
lngiliz pilotlarının bazı harp men· zıyor: Atine., 8 (A.A. ı - Başvekil Cene· 

ral Metaksas, Volos şchrı halkına bir 

Birliğe İran ve 
Af ganın da İştiraki 
Mü.nkün Görülüyor 

Bu, Roosevelt'in 
Takip Edeceği 

Siyasete Bağlı İmiş kıbelerlnin takdir ha}Tanlık tevlit B. Ruzveltin tekrar reisicüm
etmemesinc lmk6.n yoktur. Bunun hur seçilmesi harbin ba~langıcın· 
bir misali Alman hava bataryalarına 
mcyd1tn okumak için Berlin Uzerin • 
den hiçbır 1şı~ının söndürmeden u· 
çan bir lnı;'illz tayyareclsinln hare· 
kctldlr. 

İngiliz pilotları, yeni inşa edilen ,.c 
mahirane bir tarzda ıtizlenen hedef· 
lerde dahil olduğu halde bombardı· 
man edecekleri yeri doğru bir suret-

(De,·amı: s. 4 Sü. 2 de) 

danberi kaydedilen en mesut ha· 
dir.edir. 

Latin Amerikasında hissedilen 
bu memnuniyetin başlıca sebebi: 

Amerika seçimi neticesini to· 
taliter milletler aleyhine alınmış 

sarih bir vaziyet olarak telakki 
edilmeaidir. 

mesaj gondcrerck ezcU:nlc şunları Kahire, 8 (A.A.) - Al·Ah· 
röylemlştır: ram gazetesine göre, Arap mah· 

«Blrknç binanın yıkılması il<' bir filleri bugijnkü vahim hadiseleri 
.raç evladınızın fürnesl Yunanı~tlU'n, karşılamak üzere ya1'ın şa&taki 
St:ın yUz sene zarfında kı.ı.7.anııu.ş ol • Arap memleketleri arasında bir 
duğu şeyleri terkettiremez. Bu sad· birlik projesini münakaşa ve tet· 
darane hareket karşısında boyun ~ğ- kik etmektedirler. 
ınıycc• ııız. Zira k61e olma.~ iJtemiyo Gazetenin öğrendiğine göre, 
rı.:z . .Milletlmizln bUyUk tarihi m.ı • ı ilk cörüşmeler neticelenince Mı· 
kadderatına ve ölmczlığinc mı.,nımı1. sır hükümti, Suriye, Filistin, lrak 
\ar~ır.> ve lbniıssuud Arabistanını ihtiva 

l\fıı.dt·it, S (A.A .) - İspanyol E!e 
Ajansının Berlindl!n aldığı bır tel· 
grafta, ilkbahar için bir sulh leşeb· 
bUsU ımkfı.nnından bahsedilmektedir 

Bu telgraf, Mndrittc bUyUk bir als 
ka uyandımuştır. 

Muhabir dıyor ki: 

~~~~~~~~~=~~~~=~~=~===~~~~=~~~~~=======~=~~~~~olan~b~~e n~aka 
davet edilecektir. Afganistan ile 

<Eğer Amerika devlet reisi f?. R,. 
oscvclt, bUtUn Avrupa için aCI ve bü 
yük Britanya içın de nılıthiş o1acak 
bu kı~ mevsiminde realist ve insan 
bir siyaset takibcdersc, ~lki ilkl'n 
hann başında sulhU iade c'.lecck, ih· 
tıyar A vrupanın blltUn dünyada ya
:ıacağı işte İngiliz mUleUnln ırki me
ı:lyctlerinden istifadeyi mümkün kıla· 
cak bir tarzı hal bulmak kabil ola· 
caktır. 

1 Vatan Sütunlarında Yenilikler 

" GDnden 
GD ne 

Muharriri: 0Ç YllDIZ 
Bugiinden bqhyat-ak, gazete

mizin üçüncü aayfaaının son sütu
nunda" çok tatlı, çok ıeWnli, çok 
kıymetli bir kalewnden çalmuı Y•· 
zılar bulacalaınız. Bunlan arka· 
daf111Uz Oç Yıldız yazacaktır. 

Oç yıldızın kim olduiuna me· 
rak etmeyiniz. Hüviyetinin kapa. 
h kalmaıı okuyucu ııfatile ıizin 
lehinizedir. Çünkü kıymetli ar· 

kadaıınm bu kapalı hüviyetle ka
lemini daha aerbeat kullanacak, 
ıize daha genif ufuklar göstere
bilecektir. 

Oç yıldızla günün hadiaeleri 

ve meseleleri arasında dola§mak· 

Ba 1 
Köşesi 

ğll! (!\lahmuttan 
en:elkl cıB.» hem 
bay manasınadır. 
hem de kendisi· 
ııln • bilihara ı;o. 

"' yadına da lezzeti· " •'- • . M nt Mzdıran- «Balı> ' ... 'ı ı:. /•' ~ • lakabına dellldlr) 
Mahmut BALER Şayet (:İmdlld ti 

caret, komhyoncuJuk m~lekleri 

yerine yazı ,.e temata nevinden güzel 
. anatlardaıı birini ı;eç&eydl, B. lalı· 

nıot, şüphefii~ çok geniş bir ınuhltte 
söz \e hareket nıiktelerlni alkı,Jıya

tan çok baz ve z.evk bulacakıı· c.ağımız bir artf5t olarak tanınırdı. 
ruz. tık Çe§m üçüncü sayfamızda- Kendlslle 19'?6 dnld seyyar sergide 
dır. ı )0 1>1 arkadaşlı~unız vardır. Geuilğl· 

.. • . mlz bütün şehirlerde gördUklerlınlzln 
«Bu ıutunun e&ki kıracıaı Fe· blrka~ etimle ile. birkaç mimikle ka-

lek ne oldu ?ı. diye ıoracakaını:ı. 1 rlkatürlerinl çiımı,, ı;eyahatlmltln 
Vaziyet ıudur: ArJura cadde- ı tuzu biberi olmuştur.» 
sindeki gazete piyasasında vakit, (Va-NCı), arkadaşları arasında Bal 
vakit muharrirler üzerinde müza• 

1 
diye tanınan Mahmut Balerin mizah 

d 1 ed F 1 k 
i muharriri sıfaUle kıymetini keşfc-

ye e er cereyan er. e e ge· 1 cien ilk adamdır. 

çe~ ~~faki mü:ıay~ed~. bize düt· ı Mahmudun bu sahada cidden 
muftu. Bu defllki muzayedede deha denecek kadar ince bir mizah! 
bafkaaı iiatünde kalmıftuo. sezişi ve görü~ ~e ayni Zamanda e-

I 

' 

Tarihi 
Fıkralar 

GiJnün hldl clerinin tarihi fıkra· 

larla a,ydınlatılmasmdan Türk kari· 
lerl 1)()1( hoşlanırlar. \"akit \1lklt &ev· 
dJklerl bir muharrlrle tarih sahala
rında dolaşmayı da ııe,·erler. Bu lhtl· 
yacr en iyi kimin kar,1lıyacağını a· 
ra'tırdık. Her taraftan Cemal Bar· 
dak~ı 1 mini tekrar ettiler. 

Bay Cemal e8kl Kon~ a '1lllsldir. 
Tarihi tetkikleri geniştir. Bize ı.ık 

11ık tarihi fıkralar yaz.ma~ ı kabul et
ml~tlr. İlk yazısını ~ba uyı· 
mızda bulacak~ınız. 

saslı bir edebi kUllUrtı vardır. 
Kendisine dedik kı: 

- Yahu. senin bir hazinen var da 
farkında değilsin. Dört tarafa savu
rup duruyorsun. Bize muharrir ol da 
ince sezlşlcrinden bUtUn alem istifa. 
de etsin. 

- DUştineyım. dedi. 
Bir dU.şündU, bir daha dti.fllndU. 

Gene d!'tşündU. Gittik, geldik, nihayet 
kandırdık. ~Iahınut haftada bir, ikı 

defa keyifli zamanlarında bize yazı 
yazmnyı kabul etmiştir. İlk yazısını 
çarşamba sayımızda bulacaksınız 

Şunn şüphe etmiyoruz k.I, Mahmu· 
dun her yazısı okuyucular tarafından 
ballı bir lokma diye iştiha \"e me
rakla beklenecektir. 

l lranın da iltihakları mümkün gö
rülmektedir. 

Erdün erniri Abdüllahıo halen 
Mısıra yaptığı ziyaret Kahiredc 
bu şayicılar bah$inde çok büyiık 
bir alaka uyandırmıştır. 

L. .................................... _....., ...... ._.~~,~.,.~• ....... m~· 

- Kuyruğum iaaıldJ. İındad ! .. 

.) \ 
'V • 
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SiNEMA iki Ateş Arasında 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı T 8 n ki d i Bir Kariimizin Düşüncesi : " Taassubun Her Şekli 

azan: İLLA B.UK ... e Laikliğin Geniş ve Yüksek Ruhunu Zedeler. ,, 
Dün ş h B b z· d K . d" Balalayka [Dokıo, Selim A. Ele< ""· ı nilik mütca .. •plan da hak .. z de- ;y; olm•ya. umum he .. bma fc· ya, ey 8 aya 10 aD eSl l Bir haftada otuz binder. fazla uıiJe a§aiıdaki mektubu ğil dir. Dın diye karşılarına ancak d:ıkfırlık göstermiye sevked er 

1 seyirci çektiği söylenen bir film... aldık. Aynen neşrediyoruz.] mihaniki bir takım ibadetler, bir bir içtimai kuvvet diye miıslü· 
- 29 - Herkes. tarafından rağbet edilen film (Bayram düşünceleri) başlık· takım riyakarlıklar çıkarılmıştır. manlığı tetkik etmişler ve üze· 

hJa.~ane Bey hiç beklemediği lazımgelse bile bunu ynpacaktı. 1 veya pıye~e ekl!erlyetıe ~itmem. Fa· lı makalenızi lezzette okudum. Eski din telakkisine göre namaz. rinde epeyce işlerııışlerdır. Asır· 
erı aldıktan ıonra dedi ki: Sevdiği bir kızın başka birisile kat sözlerıne itimat edebıleceğ!m tn· I Medeni cesaretinizden doiayı sizi niyaz, oruç gökteki cari hesabını· lan doldurnn bu mesai unutul-

nu -. Kızınıı; kiminle evlendi, bu· evlenmesine t ahıımmül e tmıye· ~ıdıJ;:Jar ~arafmdan da cB('yaz Rus· tebrıK ederım. ~tinku böyle ya· za kaydedilecek kredilerdir. Ku- muş gitmiştir. Halbuki insan Av· 
.,., lıılnıiyorum. Bildiğim birşey cekti, Fakat Mihrünnisayı hala ttın Parısteki hayatını gösteren bir zılarla kendınizi ıki ateş arasına surlarınız 'e borçlarınızla bu kre- rupa ve Amerikanın daha dar bir 
tı baa şudur ki Şeyh Babanın em· oğlan bildiği içın kendi kendın· ~ m, sonra çok gUzel musiki ve şar- atmaıctan çekınmiyorsunuz. Bun· dıler arasında bir mahsup mua· sistem olan hıristiyanlığı nasıl ış· ı 
~ u nıemlekette kanundur, Ben den utandı. ı ~an denmesi üzerine gıttım. Sine l lardan bıri dıni eski yanlış mana· m elesi yapılır. Günün birinde l edığıne bakıyor da müslümanlı· 
r/~. Babaya kızınızı alıp götü- Zamane Bey kendi içın olsay· ~a :n ~ık~ğım zamar. ne mevzu 0 • da a lan ve nasılsa kurulmuş bır Sırat koprüsünü geçer, tahat ra• ğın hakiki ruhunu me)dann çı· 
d,cegı.rne soz verdim. Onu alma· dı sev.diğlni bir yabancıdan ayır· t;tır; g ;dUğtlm, ne de şarkı olarak takım akıdeler hakkında ortaya hat cennete varırsınız. karmanın cemiyet içın ne kadar 1 
~ §Uradan §Uraya gidemem, maktan çekinmiyecekti. Fakat tşğ t ı~ e:;err~ kadar bir şey kap· bır ıçtihad koymayı ve münakaşa Halbuki kur'anı dıkkatle oku· büyuk hır menfaat olduguııu , 

ba.._1Yas Beyin yüzü güldü. Eğer 1 Şeyh Babaya bos elle döndüğiı yıaımıl ıssgit~ tiım) <Sin<'maya da etmeyı kiıfür sayan eski nevi mü· yunuz. Hadıseleri, meşhur müııliı- asırlardnnberı b ir defa açılan 1 ,<a b' · Mih .. · 'k•h b ' Şah wl b" 1 pya nız mılJ m · t 1 d 1k · · d · . · h'dl · 1 . . 1 d k d . t f ..ı 
111 L. ırı runnısanın nı a ı- zaman ır ın og unun oy e 1 1 b b rlto 

1 
, eassıp ar ır. ıncısı e yenı nevı man miıçte ı erının eser erını mecra ar an ne ·a ar ıs ı aµe 

ı.ıo"- k l' ' · .. . b' . dü .. · w• · · h . y ır a n o an Nelson Eddy . t 1 d B I d d' d ·· d . . . Ş l d'I - . l tL- --..ua mesu ıyetını uzerıne ır seyı §Unmıyecegını ıu:ı ettı: R 
5 

h k . mu eassıp ar ır. un ar a ın e goz en geçırınız. unu an arsınız e ı ecegını an ıyor. 1 
~~ nıemnun olacaktı. Biricik - Tebaanızın karıları sızin g~y avaKsı verme !çın Volga Vol· yince mutlaka taassup ve gerilik kı islam dininin hakiki ruhu bize 1921 de bunun hır deıılını ı 
.... n.. k ' T ·· . . B ' .. ı ve armen operasından bazı I 1 D h k d I ld d b k b ' 1 d d d A k h 

h. ·-. Yarın ı urk Şahının ka- ıçın mukaddes olmalıdır. ır nı· parçalar söyledi .. 1 an ar ar. ın ak ın a yazı an bğreti iğin en bam aş a ır Lon ra a gör um. n ara u-
... , ol k f · k' 1··h k d' k f ' · · · 1 b ' "' evzu musikı veya b ' d h '- d k d ' 1 · • k d · k b h d lıt nıa ırsatını vermeyı un ~a ı ·en 1 ey ınız ıçın zor a o· şarkıyı ala.kadar et dlğ 

1 
ır >azıyı a a o~uma an tıp ı şey ır. çtımaı uvvet eyınce ·ıimetı oraya ır cyet gon er· ı 

111 ~ezd~~ ~ma~e Beye döndü, ıamazıınız. parça parça t;arkıla~e blrı IA~n d!~ eıkilcrı~ zihniyet ile yen ılık namı· ben bu hakiki ruhu kasdediyo· mişti. Kendilerini Voking camıı· I 
lözlerı soylemıye hazırlandı: - Fakat lrana gittiler. Orada ler gı'bı· dı'ılledim B 

1 
P b na tekfır ederler. rum. 1 ne de çağırdılar. Ben <le beraber ı - ş· d' 1 - k b · ununa eraber r. • 1 k' b 'k ' .. K ' d 1 · d L d H d ~k . ıın ı yo a çı arsan ve ça· enim işime kim karışacak? asıl mevzuun da bu bl k k ı.:.mın o unuz ·ı u ı ı muteas· ur anın mütea did ayet erı gittim. O gün camı e or e • 

lı.. gıdersen kendilerine yetişir· - Her şeyden evvel han Şa- bize dınletmek 1,.1n dr açld ~~ ıyı sıp tip arasında muvazeneli dü- namazın ve umumiyetle iliadetin linin bir vazı vardı. Lord Hedlı 
,~ Ka dh 'd' 1 B' h T b · · "' uy uru ub .. an- " ' 1 d 'k · d' · ı· · · L· l 1 h d' l · · t ' · ~.,,,, n ara gı ıyor ar. ır ıaat ı... ebaasından irının meşru ıa;ıılıyor: GOya Rusyanın 

1914 
ten şunen ınsan ar var ır ve. ~ı tar· camıanın ısıp ınıne aıt oır vaın· ngi iz mü en ıs en cemıye ının 

~ Yola. çıktı~ar. w karısını bir Türk prensinin alıp evvelki içtimai me.!elesi ve lhtlltıl • !arı çokt~r: Ben d:_ kendımı bun- ta olduğunu, kendi başına bir sa· reisliği gibi bir mevkie varmış 
'la trı~ane Beyın agzını açması· götürmesine razı olur mu~ den ı;onra da beyaz Rwı mUltcelleri- !ardan hırı. sayac~gım. Ben dok· ye olmadığını gösteriyor. en modern bir ilim adamı ıdı. 
Ha Ydan kalmadan Haımet - Sen benim sandığım kah· nln Paristekl hayatı gö t 11 ek i • torum. Bır vakıtler tamamıle Buna dair ayetlerden ıbıri şu Vazında dedi ki: c:Ben tekmıl 

tıırn d d' k ' d 1 · · A k 1 s er m 5 dd• ..ı • .. •• d ' 1. f · · d 1 k' k · N t d e ı ı: raman eği mışsın. r a arına teniyor. ma ı ıuuşunur ve ın cı. ını l§ı· mealdedir: c:Nnmazın sonunda in eri tet ·ı ettım. e ıc.e e 
ııJ - Çocuklarımız Allahın em· dü~mekten kahbece korktun. Bu mevzuda Emil Yaning .1 S tince if.rit kesilir bır adamdım. başınızı sağ ve sola çevirmekle müılümanlığı tercih ettim. Çu~-
a,: evlendile~ ve hana gittiler. ~ Bana kahbe diyen adamı Emrb diye bir fılml vardı: ~lrn b:y: ~onr~ dın . hakkınd.a . t~rihi v~. i~- miıslüman olmazsınız. Asıl müs- kü halikle mahluk arasında hıç 
AJıa.tehzade~ın arz.':18~~u elbette ıehzade de olsa v~rurum. Fakat Rus generalinin psikolojik halini bl· tımaı tetkıkler.e gırış.tı~. Goruş lüman bir şeyi ahdettiği zaman bir vasıta kabul etmiyor ve caız 
tııı ın e.m.rınden ustun tutmaz· sen aklı başında bır adam sayıl· ze gösteriyordu. Halbuki Balala ka· tarzım tamamıle değıştı. • sözünü tutan, malından yetimle- görmüyor. Hiç kimse diğer bir 
~· .. .. w . mazsın. ı da böyle bir şey yok. y Bene~ din yaşıyan bir içtiı:"~i re, fakir ve muhtaçlara, yoksuz müalümana: cNeden namaz kıl-
_a.ınane ba§ını onune ~ıı;dı: .Şe:,h . Baba, altı sene evvel MuSlki ve şarkı filmlere girdikten kuvvettı~ . . Bu kuvvet ha~ır ıçın seyYahlara yardım eden, felake· madın, neden şunu yap~adın_?_> 
So liak~ı~.ız var, dedı. , Mıhrunnısanın ortadan ~ay~old~- sonra bu nevi fılmler alıp yUrüdlL ~~· şer ı~~n de kullanılabılir. Şer te uğrayınca sabır ve metanet diye ıormak hakkını haız degıl-
- nra _ sozune de~an_ı et.~ı: ğu z~a.?d~n daha derın ?ır,. !e~- Yu~uf AJDSKALl ıçın, genhk ve taassup için kul- gösteren adamdır.> dir. Her kul doğrudan doğruya 

t&ıİ>'o Oglunuz Salımı ~ormek ~e d~şmuş.tu. Za?1an~. Beyı Kabı- lanılmas.ı tehlikesinin önüne geç· B' d h dislerde ifade edilen Allaha hesap verir. Diğer dinler· 
1-fa.rurn. Acaba ev~e mı? • • le. g~.ndı;rınce hır m~~et sonr.~ 1 mck ıstıyorsak vaziyete vuzuh ruhaırba~ını:. Bir hadise göre hir deki mübdaıhalele~e. veke~trika:a: 

h l §Inet Hanım manalı, mana· Mıhrunnısanın gelecegını tabu B O B SA 1 veı-mek ve iyi ve kötü tarafları . tl.ik d I t yetmiş senelik iba- ra karşı u prensıpı o ·a ar u vı 
gıı er k d' k h · · d b saa a a e b ld k' " l" 1 w · e cevap ver ı: saymıı, aş ve eyecan ıçın e biri irinden ayırmak ihtiyacını dettcn hayırlıdır. Diğer bir hadis , u . um ı mus uman ıga ıman 

bt "b Hayır, o da Mihrünnisa ile günler geçirmiıti. O günler de duymahyız. şu mealdedir: cBütün insanlar ettım.> . . . 
~ er İrana gitti. haremden taınamilc ayağını çek- '1 UU.SOİTEŞBL~ 1940 Sizin de izah ettiğiniz gibi, di- Alla.hın kuludur. Aralarında O gün camıd~ .oır Afrikalı 

bit a.rnane Bey o yeşil gözlere mişti. Zabitlerin arasına karışmış· Kapanıı nin cemiyet içindeki rolü. insan· mahbub olanlar cemaate nafi vardı. Lo~d kHelkdlınDın dn~tk~unc;;n 
)'~daha bakabilseydi bütün se· tı. Zabitin hergünkü hayatını ge· ları nefsile mücadeleye, ferdi ar· I I d Bi üçüncüsü şöyle- sonra ayaga a tı. e ı ı: c e.. 
.ı •t Yor 1 w b 11 çı'rı'yor onlarla beraber ava ,.,ı't Sterlin 5.24 ° an ar ır.> r ed l b' · J ·1· ı'•yo erlerı' katolik 
"Ol\trıc . ı;un ugunu ve oş ek e k ' b k wl "' • Dolar zu, iştiha ve menfaatlerinden baş· dir: cEmniyeti iıblal en er ız· nı n1gı ızB md... n ld Ç" 
tç k nrn tesirini unutaca tı. me ten aı a eg ence tanımıyor· Isvlçre Fr. 

1~~:~~75 kaları için fedakarlık etmiye sev· den dewildir.> yaptı ar. u ıne sarı ım. un· 
ııı~ rnı.ihim iıim ver> diye ye· du. Neferlerin yattığı yerlere aık Drahmi o.9975 ketmektir. Böyle bir gaye besli- Mevl~na Celaleddini Rumi kü daha iyisini bilmediğim için 

1

1 
brı_ <lavetini reddetti ve dııarı sık bakıyor, onlar için ok miısa- Pengö 26.5825 yen bir içtimai kuvvete hor bir şöyle diyor: cBaşını yere koy· bunu en yüksek dini sistem sanı-

~· bakaları ve at yarııları tertip edi- ~:~:ta 1~:~~25 gözle bakmak cehaletten baıka mak, arkanı havaya kaldırmak yordum. Dinlediğim ,,-iz ruhu· 
har: . ühim İş» dediği ıey ıehir yordu. Ley 0,62.5 birşey değildir. Sizin makaleniz- namaz değildir.> Kasdeıtiği rna· d 1 B d k d . 
'd Cıncfeki bir tepeye rıkarak, Eğer Mihrünnisa ile bulu~ay- Yen 31.137" d k il d w b " . b w d' .. h k'k• .b d t .h . mu ay ın attı. en e ·en ım ın ,.. ... e u an ıgınız ta ırı egen ım. naya gore a ı ı ı a e ; ı tıras· 
lıı bı <Salim» sandığı ~eşil göz· dı bütün sefahetlerden, biıttin ha- Dinar 3.17:'; Evet, buna yaldızlı cehalet de- I tan, kinden, nefretten, eğrilikten için vasıtasız. papazsız bir din is· 
b,~ gencin 1ıittiii iıtikamete rem hayatından vazgeçecek, üvey ~~~~ ~rErzurum .5 312~~~15 mek doğrudur. uzak kalmaktır. tiyorum. Müslüman olmak için 
lJ~~~tan ibaretti. annesi TSalimenkin !steldığikve b

5
ek
1
: Aslan çimento 7.~ Bununla .berabf'r hu nevi ye- 1 Bizden evvel gelenler, fertleri ne yapmak lazım. bana öğreti-

'- -ıtlarda iki atlı gördü. Arka· !ediği ürk as en o aca tı. a ı-
"'11nd z · b d k · iz.> Dedi. cHiçbir §CY lazım de· 
tlb iln bir araba gidiyordu. A· me ile amaneye ıs at e ece tı 

'1-ıık?a. hiç §Üphesiz eşyalarını ki mevkiini ancak babasını~ Şa? ÜNiVERSiTELiLER ARASlNDA BiRKAÇ SAAT J~ 
'rkı. ernıgler.di. İçinden gelen hiı. olmasına borçlu, sarhoş, ıefıh bır 

'f._ d !arına düşerek Salimi bir de· genç değildi. Danyal ve ~~r~~ 
~t aha görmekti. Eğer Yetil göz. adında iki kardeşı vardı kı ıkısı ı•dd K d 
~· 'ahibinin kız ·olduğunu bil- de içkiden baş kaldıramıyordu. Bir i a : a ın, 
~nyayı birbirine katmak (Sonu var) 

G Örmemeli, Memur Olmamalı 

• 
lhtzsas Tahsili 

NEL VIN DOUGLAS 

ğil, .bu iman at~ini duyduğun 

saniyede sen müslüman oldun.» 

1 Diye cevap verdiler. 
Yenilik taassubu yüzünden 

dinin içtimai mana ve rolünü an
lamak istemiyenlerden dileğim, 
hakiki manasile laikliği ka:bul 

etmelerinden ibarettir. Taassu- ı 

Ve ]EAN BLONDEL'in U " A T l b Kl ""b ·• K } l T l b H Q} bun her şekli, aklın yolunu keııer mumı rzu : a e e u u uru ma ı, a e e ayatı malı ve laikliğin ve inkılabın yüksek 1 

kADIN PARza1.,;AGı Bir, iki gün evvel Üniversite YAZAN: «- Kadavra başında bile, ve geniş ruhunu zedeler.» 
açıldı. Bu hadiseyi, yüksek tahsil S b Ç kızlar ile ayni münakaş'"ayı yap· Dr. Selim A. Eler l 
yapan gençlerimizin arasında bir a ih ALA Ar,, tım ve yaptık. Ben. onlara, yük· 
kaç saat geçirmek için fırsat bil- sek tahsili bile çok görüyorum 1 ~-•••••••••• .. ~ 
dim. da ayni oekilde mi düıünüyorlar? Arzu ederseniz, bir gün sizinle , \a F 

Şaheseri 
RAN SIZCA 

l'e1c )'akında LALE sönemasmda J Samimi ve bilgili muhatapla- Dedim. beraber gidelim, kadavra baıın· 1 8 U G Ü N 
rım, konu~mam•f:ın başlangıcın· c- Bilmiyoruz!.. E~asen, biz da ayni meseleyi tazeliyeyim.> ' 
da, muhtelif fakültelerin talebesi kız arkadaşlarımızın ihtı"ae tah· Üniversiteli gençlere, biraz da, TAKS•ı M 
olan Raıim Kıraç, Salih Sözer, sili yapmalarını doğru gormüyo· kız • erkek farkı gözetmeden, ı 
lzzeddin Dilmaç, Muammer Kah- ruz!> tam bir cinsi ittifakla arzu ettik-

1 

İMPERIO ARGENTİNA 
Tangolar ve şarkılarlıe 

KOYLERIN SARKISI 
İapanyolca sözlü ve şarkılı filminde 

-~lfAPTA s u M E R SlNEl\IASI 

-......... S<'ylrcilerinl gnşyedlyor. Siz de gidip görllnUz. 
~ flA,eten: Renkli l\'ttCKEY l\IOU:s:t:•••••••I 

vocioilu, Mehmet Nazsız ve Ah· Mukabelesinde bulundular. !eri temennilerin ne olabileceğini 
1 met Utkunun çevrelediği küçük, Üniversiteli gençlerimizin bu Bordum. Bana: 
1 fakat sıcak bir halkadan ibaret fikirlerin~. itiraf ederim ki biraz c- Talebe kulübü ve talebe 

1 
idi. • hayrette kalmıştım! Kendileri ile birliği.> 

Ben, onlara ııoruyordum, onlar bir sırada oturan, kendileri ile Cevabını verdiler. 
bana soruyorlardı; candan ve beraber çalışan, kendileri ile be· Hakikaten, Üniversite çatısı 
yürekten ııülüyor, münakaşa edi· raber hayata atılan kız arkadeo· altında toplanan gençlerimizi bir 
yor, neşeleniyor, derdleıiyorduk. larını, acaba niçin bütün iş ve araya getirecek, onların muhtelif 
Bir ara dikkat ettim, adedlcri meslek sahalarında görmek isle· kültür davaları üzerinde konuş· 
altıyı geçmiyen yeni dostlarım miyorlardı? malarını temin edecek bir kulüp 
çoğalmışlar, · birkaç düzüne ol- Bu kör düğümü çözmelerini mevcut değildi. Yazın, ağaçların 
muşlar! söyledim. Verdikleri cevap şu serin gölgeleri, onlar için birer 

Etrafımı kapatan bu gençlik oldu: açık hava mektebi oluyordu. Fa-
zümresi içinde, duydum ki onlar c- Biz, kızların okumuını kat. ya kışın? 
ile dil ve gönül birliği yapmak İ.!temiyor değiliz. Tevfik Fikre· Diyorlar ki: 
çok tatlı bir zevk... tin sozu hatırımızda: (Kızla· c- Kahvelere. çaresizlikten 

1 Nelerden bahsetmiyorduk ki... rını okutmiyan millet, oğullarını alışıyoruz. Muhtelif mevzular 

K BUYVK \'ALS'in bile şöhret ve Dünyanın ve memleketimizin bü- manevi öksüzlüğe mahkum etmiş üzerinde etüd ve münakaşa yap-
tün mesele ve davaları bizim demektir.) Fakat, ihtısas tahsili mavı, elbette tavla oynamıya muvaffakıyet rekorunu kıran J 

mevzuumuzdu. yapan, mesela doktor. mesela tercih ederiz. Fakat, ufacık bir 
·~

0

ELE 
SiNEMASINDA SENENlN EN NEFiS FtLl\lt Konuştuğum gençler, ekseri· mühendis olan kadın, hassasiyeti- yerimiz bile yok! 

yet ile Tıp ve Hukuk talebesi idi. ni, cazibesini kaybediyor! Biz. I Mesela, aramızda piyano, ke
Gerek hayatımız, gerek hakları· bunu, lüzumsuz bır fedakarlık te- men, akordiyon ça~nlanmız var. 
mız namına, birkaç sene sonra, lakki eyliyoruz! Kaç kere arzu etfik, aramızda 
omuzlarına içtimai ve insani hü- Bilhassa, memur kadın, haz· toplanmak hatta konserler vcr
yük bir mesuliyet yüklenecek medemediğimiz bir mahluktur. mek istedik. Fakat 100 ki~inin 
olan muhataplarıma, Anadolunun Neden? Yuvasına. ailesine koca· bile bir araya gelmesini mümkün 
iki büyük derdinden bahsettim: sı kadar bile bağlı olmıyan; sa· kılacak bir dam altı bulamadık.» 
Hekim ve hakim yokluğu 1 bahın karanlığında sokağa fırlı- Üniversiteli gençlere, bu dilek-

BALALAYKA 
'-. ~Ollerde: 

NELSON EDDY - /LONA MASSEY 
~UgUn seanslar: Saat 12,45 - 2,30 - 4,30 - 6.30 ve 9 dadır. 

- Senclerdenberi, dedim. Tıp yan, gecenin karanlığında yor· )erini, (Vatan) sütunlarından 
ve Adliye mensuplarının lstan· gun argın evine dönen kadın, alikadarlarına bildireceğimi söy· 
buldan ayrılmak ietemedikleri ve erkeğine karşı nasıl bir cinsi ca- ledim. 
ayrılmadıkları söylenip durur! zib~ ile görünebılir~> 1 Bu ümid ışığı, onları eo§tur-
Acaba, sizler de... Üniversiteli gençlere, kadınla· 1 muotu. Bana: 

- lilçblr kahramanın tarihine yazılmıyan bir şeref... k ·1 k ld D J 1 lk Sözümü heyecanla estı er: rı müdafaa edece o um. e· - stediğimize kavup ım. i 
- Hiçbir yiğltin fedaktrlıgma benzcmiycn bir ateş.. . c- Hayır, cevabını verdiler! dim ki: konseri size vereceğiz, diyorlardı. 
- liıçblr ınsan kudretinin yaratamıyacağl bir harika... · l 1 

Bizim için vatanın her köşesı mu· - Acaba, on arı ça ıımıya 

Sineması 
Arzu ve ısrarı umumi üzerine 
ikinci defa olarak Şarkın ve Mı· 
sır'ın tanınmış facia mümessili 
J:.'ATl\lA R0ŞD1'nin oynadığı 

SAADET 
YUVASI 
Bu film fe.zilctli \'e iffetli bir 
genç kızm hayatı ve romanını 
göstermektedir. Şehvani heves
lerini tatmin için genç kızları 

iğfal etmek 1Btlyenlere karşı if
fet ve ısmeU mUdafaa etmeyı 

bilen bir gencin bu mUcadcleden 
sonra saadete ermesiyle de fazi
letin mağJQp olamryacağı görll
leceğinden, bütUn gençlik bu 
filmi ehemmiyetle görmelıdir. 

AYRICA lLA VE OLARAK 

MONMARTR 
KIZLARI 

OYUN SAATLERİ 
11,15 • 1,45 • 4,15 • 6,45 ve 9 da 

'-----~ 

3 

GDnden 
GD ne 

Kiralık Sesler 
Yazan: OÇ YILDIZ 

A tina radyosu geçen &:~e 
fer:yad ediyordu: 

c.Bu kadar mılyon Yunanlı 
fikır ve ıçtihnd aynlısından 
doğma bütun nızalarını unuta
rak tek vücud, tek 1'alb halin· 
de du mana kar§ı cephe alırken 
aramızdan Kiıyak 's adında bir 
alçak çıktı. Kadın sesı gibi ince, 
karakterı ve perdesi bozuk bir 
sesle Berlin radyosunda her ge· 
ce aleyhimıze zehirler, iftiralar 
saçıyor, milli bırlığimızi boı· 
l')lıya çalışıyor. Bu adam Atina 
polısinde yuz kızartıcı bir dos· 
yası bulunnn ahlaksız bir serse· 
rıdır. Ey mıllct bu haini unutma 
ve affetme. Adını tekrar ediyo· 
ruz: Kıryakıs, Kıryakıs, Kirya
kıs .. > 

Vatan'cla muharrır olacaiı· 
mn Ankara radyosunda spiker 
olaydım o anda bütiın rnesuli· 
yetlerimı unutur; mıkrofon kar· 
şısında şarkı okuyan artıst veya 
konferans veren mutefekkiri bır 
tarafa çekerek Atına radyosu· 
nu şu sozlerle teselliye çalışır· 
dım: 

- Gam yeme arkadaş! Be· 
deli mukabilinde sesini yaban· 
cıya kıralıyan adam ilk defa 
Yunanistanda çıkmı değıldır. 
Gecelen on buçuğa doğru Lon· 
dra radyosunda e_edbaht Fran
sa topragındaki esir kardeşlere 
hıtap eden hür Fransızları elbet
te sen de dınlersin. Bunların 
spucerı ıKıde bırde neşrıyatı ke· 
sıyor , e yanık bır makam ve 
ô.henkle ı.ıU nakaratı tekrar edı
yor: 

cParıs radyosu yalan soylu· 
yor. Paris radyosunda Alman 
soyluyor.» 

Bu ıhlara sebep ne? Bu ihta· 
ra sebep şu kı Paris radyosun· 
da fılhaıcıKa Aiman sbyıuyor. 
fakat Alman h~r gece esır 
Fransayn vcrdıği ıtaat ı;e esa· 
ret derslerını dogrudan doğru
ya kendı marut teıattuzu ve KU· 

laklarda mıtralyoz kurşunu gıbı 
çatlıyan kendi sesile vermı,> e 
kalkarsa 'stedığı tcsirı elde ede· 
mıyecegını bılıyor; bu işı yap· 
mak ıçın fransızcayı en temız "e 
muessır bır ahenkle konuşan 
1- ransız çocuklarını, belkı kon· 
scrvatuvar mezunlarını ve ko· 
medı l· ransez artıstıerını kiralı· 
yor, yine aynı Herlın radyosun· 
da ) akın :,;>ark .memleketıerının 
dılini en ıyı konu~an, en fasın 
ve beııg çoc..uk larının tuı.aga du· 
şürulmeı.\. ıstenen karae§ıerıne 
çıgırtkanlık ettıklcrını huzunıe 
ışıtıyoruz. 

Uzülme arkadaş! Sesini ıa· 
tan bazı soysuzları olan tek 
mıllet sız değı sınız. Epeyce hır 
zamandanberı ;oızım başımızda 
da böyle bır yadıgar peyda ol· 
du. Her gece Hcrlın radyO!lunda 
:.ızınkı grbı karakteısız ve cır·' 

lak hır ı.ndın sesıle değıl, fakat 
yırtık, çatlak ve küstah bır ayyaı 
sesilc duzgun cumle yapmıya ve 
okumıya elışmamıs en a~gılık 
bir ayak taKımı ahengıJc her ge· 
ce bıze kar§ı de bır şeyler sôy· 
luyor. 

c: Yüz. kaıaktcr ve ahlakın ay· 
nasıldır> derler. Meğer ses de 
öyleymiş. Kahve, gazino ve so
kak radyolarında galiz çığırtkan 
azmanının, sesi işitildiği zaman 
en saf çehrelerde bile nasıl bit 
istikrah ifade i parladığını gör· 
meni isterdim. İmanı bütün bır 
mıhete yapmıya kalkışılan kotu 
propaganda meğer tersine te• 
pen bir tüfekten başka birşey 
değilmiş. 

Diyebilirsin ki co halde Ber• 
lin radyosu niçin daha sempa· 
tik sesli bir Türk spiker tedarik 
etmiyor~> 

Doğru söylüyorsun. Buaün· 
kü yoksul ve periıan Avrupa· 
da açlıktan ölen kimbilir kaç 
münevver Türk, billur sesli kaç 
talebemiz var. Yalnız ne çare 
ki Türk sesini satmıyor. 

Ralkevl Kanlan 
Okuma Yazma Kursları - Şehre

mini Halkc\lndcn: Evimizde Türkçe 
okuyup yazma bılmıyenler için kurs
lar açılmıştır. Kaydolmak ıstlyenle· 
rln ev kl\Upllğlne mUraeantları. 

T Ü R K Ç E kaddestir. Hekim çıkanlarımız, sevkeden bir meoburiyet yok 

G D O O 
muvakkat bir müddetle, İstanbul- mu? Birçoklarından koca bula-

B U G 0 S .............................................. ~ 

N L L KAH R A M A N ı da kalmak isterler. Fakat bu, za· madıkları hikayesini dinledim! 
ruri bir sebepten, ~htısas yapmak Şiddetli bir itiraz ile kar§ılaş· 
mecburiyetinden ileri geliri Esa- tını: GRAY CQQPER R A Y M İ L LA N D • sen, Ünıversite talebesi, ekseriyet c- Hepimiz evleneceğiz, Fa· 

ROBERT PRESTON ile Anadoluludur. Tahsilimizi bi· kat, asla memur kadın ile değili 
Q !.. A L E tirdikten sonra, eğer mecburi Biz, kızların okumalarını, kültür 

'llgün Sinemasında hizmetimiz yoksa, memleketimi· sahibi olmalarını, lakin evlerine 
Q ze dönmek; orada, muhitimiz ve dönmelerini ve a . alık vazifesini 

Unun en mUhim hldlıeai: Son Akdeniz harbi Türkçe PARA· vatanımıza faydalı olmak bizim I bilmelerini istiyoruz!> 
l\IUNT Jurnal 

1 

idealimizdir.> 

1 

Tıp talebesi olan Mehmet Naz· 
- Seanslar: l - 2 ,80 - 4,30 - 6,30 ve 9 da Onlara: sız, bu sahada, arkadaşlarından 
Geceleri LUks balkon numaralıdır. Tel: 43M~ •••••I• - Acaba, kız arkadaolarınız daha müfrit: 

1 p E K ŞARK EDEBIYATININ RO MEO va JUL YET 1 
s ı x EM A s ı N n A Şark Filmciliğinin Ş A HE SER I 

LEYLA ne MECNUN 
MECNUN'un yeni şarkılarını 

N 
Ü M 

UR 
N J 

1 

EDD 

söyllye."I 

R 
ı N 1

1

1 

~fUSlKt \C Bt~ı:;TEKAR: USTAD 

iADE TTIN BA"YNAB 
LEYLA'nın bütün şarkıları: 

M0ZB'f1'BK SEm.&a 
BugUn seanslar: Saat 12 - 2 - 4.16 - 6,30 ve 9 da, saat 12 ve 2 seansları tenzilltlıdır. 
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B. Millet Meclisinde 
Encümenler 
intihabatı 

Epirde İtalyan 
Taarruzu Tardedildi 

(Başı birincide) 
Hava d fı bataryalanmız, cephe 

iNGİLiZ - SOVYET 
Anlaşmasından 

Bahsediliyor 
(Ra.';ı• birinrld1.1) hattında bir düşman bombardıman 

mazbota muharrirliğine Resuhi tayyaresini dli UrmU~tUr Bcrlin, S (A.A.) - D. N. B. Ajan 
Bulnyerli cÇanakkalc:ı> , katipti- Birçok tayyare tahrip edildi sı hı~diriyor: 
ğıne Nuri Tamaç cKastamonu>. Atına, s (A.A.J DUıı .ıkşam res- Bol'scn Zeıtung gazetesı, Kıı.rl Mc-

Gümrük ve inhisarlar encümc- mı nıahfıllNdC'J\ haber alındığına go- gerle'nın ıınzıısıle neşrettıği bır ma
n i, reisliğine General Seyfi Düz- re, Yuııaıııstaııd ı bulunan tngılız ha kalede Lnndranm bir lnı;ılız • Rus 
gören cMardin>, rqazbata mu· vıı. km vctıeı1ne mensup bır tayya-ı yak.laşması hııkkııır!ııki nıkbinli~ine 
harrirlı~ine İı:ı:et Erdal cKonya> re tcııekkülli r ar 'iamba ı;tirü ,\dlrya- ışaıet ed,..rck dıyor lu: 
katipliğine Hüseyin Ek§i c.Ordu>. tık deııızının Arna\'lıtluJ, sahilinde cBu yaklaşmanın tenıını için Lon-

Haridye encümeni reisliğine bulunan Avlonya tayyare meydanı 1 dranın Sovyeller blrlıgl tarafından 
A li Muzaffer Göker cKonya> Uzerıne çok muvaffakıyetli bir akın 1 bugUnkU harpte kazımılan yeni bir 
m azbata muharrirliğine Ahmet yapmıştır. Me)d nda bulunan dUş- araziyi tanımamak hususunda Anıe
Şukrü Esmer c lstanbul>, katipli- man tayyarclerı bombardıman edil- ! rıkaya yaptığı \"allteıı \'azgeçmesi ı-
~ıne Nazım Poroy c Tokat>. miş ve mıtı lyöz ateşine tuJulmuş- cap edecektir.> 

lktısat encümeni, reisliğine 1s- tuı Meydanda bulunan birçok tay- MareJa) Timoçenkonun nutku 
m ail Sabuncu cGiresun> m.azba- 1 yarecllerın Uzerlnc de ateş açılmış- i Mosko\·~· 8 (A.A.) .. Heuter: DUn 
ta muharrirliğine Fuat Sırmen tır. Bazı tayyarelrr llzerıne birçok nkıl~bın -3 Uncu yıldonUmU mUna
c R izc> katipliğine Kasım Gülek tam ·ısnbetler kaydedılmiş ve bunla- scbetıylc Kızıl meydanda bliyük me
c.Bilecik». ı rın tamamen imha edılrllğı görUI- raslm yapı~mıştır. l\Ilidafaa komiseri 

Maarif encümeni reisliğine mllştllr. Dığcr tayyarelerin pek ya- Mareşal Tımoçcnko, hlr nutuk Irat 
R id van Nafiz Edgüer cManisa> kinine dllşen sair bombalar bunlan e~erek, Stallnln tıkllO.ne sulh siyase-
m azbata muharrirliğine İbrahim ciddi haı:ıaı tara uğratmıstır. tınden sitayişle bahsetmiştir. Mare-

AI
• dd' G" 1 t b 1 k. M k d İt l k tl · şal, Kızılordunun ıııuluıdd"s , azife-ae ın ovsa « san u > a· er ez e a yan uvve erı . · t•w• Ş h' y K .. b · · d b 1 sıni !fava her zamıın (ıınRde bulun-

tıp ıgıne e ııne un us « ars... çem er ıçın e u unuyor d ,. • • . 
!I. ~ l" .. · · ı··· Londm 8 (AA ı Diln ıcrıı edil Ununu kaydettikten sonra, gergın 
h ıa ıye encumcnı, reıs ıgıne • · · • . . .. 

A f B d l. ta-L \ b di"'I haber verilen hafıf Yunan "e- \ e muhtelıf surprlzlcrlc dolu beyncl-
tı ayın ır « s ı=u > maz a· " ..., . . . 

uh 
· ı·w· ı...~ h" B d rilenıclcrı tamamen mevzii bir ma- mılcl vaziyette azamı derecede mlJ-

ta m arrır ıgıne , ... asu ı ay ar · • t k . 

M l k 
•. ı·w. H o· 1 hıyet arzctmcktedir eya klz bulunmak ve ecnebı düş -

c a at;>a> atıp ıgıne acer J• • . l K Salf1hlyettar makamlarda beyan e- manların ıhdas edecekleri hlçbır hfı.· 
ce Mc ~ t8ronu;. k"k .. dildlğlnc göre umumi \"azıyet nıem- dlscnln ve mUracaat edecekleri hlç-

. ec I~ rw ~sap ~-~I le;. I • e~u- nuniyct verlcldır bir hılcnln gafı! avlıyamaması için 
i;1enı, rcıs ı~ ı at h r~ t·. n- İtalyan 1'-uvvc~erlnln çember içine tehlike ve bir asker' taarruz karşı
Kara> Oa ~ mu aı::ır. ır.ı~.e alınmış bulunduktan merkezi mevzi sında bUtUn devletin seferber ve ha

enAanl" Zrrher cRı . anısa> .. ~~~p1~?~- !erden Yunan kıtaatı harp malzeme- zır bulundurulması liı.zımgcldiğini 
ne ı ı c ıze> muraıı;ıp ıgı- soylemlştir 
ne Maihar Müfit Kansu cÇoruh>. si lğtlnamına devam etmektedir. · 0,__ __ 

Milli M üd afaa ern:ümeni, reis· Kont C iano Selinik bombardı- Çemberlayn 
liğinc General Kazım Scvik tek in manına iftirak etmiş 
D. b k ·"L t h . Atlna, 8 (A.A.J - Öğrenildığine Agı"" r Hasta c ıyar a ır> macoa a m u arrır- 1 • 1 . . 

1 •· A · 1 F h · E · S göre, talyn haricıye nazırı Kont Cı-1 
ıgıne mıra a rı ngın c am· , 

k" . r·. v hb s·ı . yano yn, masum sMI ahalinin ölil - L o nd ra, 8 (A.A. ) - Reııter 
ııuKn> atıp ıgıne e 1 1 gın 1 mUne sebebiyet ,•eren SelAnik hava aı"ansı, eskı' b k ' I B 
4: onya>. 

1 

hU 
1 

• t 
1 

. . aşve ı . Cham-

N 
f .. . . r·· ı cum arına ış ırat etlığınden do- berlainin zevcesind en şu telgrafı 

aAzı~ e~cuı:1e1n1 • · reısEıgı.ne z· layı albaylık rUtbesı verilmiştir. alm ıştır: 
zet ız .::Samı ter < rzıncan> .. . • . 
mazbata muharrirliğine izzet Çorçılın nutku Yunamstanda cB. Chamb erlain in sıhhi vazi-
A ru kan cE.ıskişehiu katipliğe memnuniyet husule getirdi yeti birkaç gündenbcri fenalaş· 

Abd
. h N . D . ~ S Atına 8 (A.A.) E . ( hurchlll'in maktadır. Şimdi ağır hasta, yatı-
urra man acı cmırag c ı· nutku Yunan gazetelerinin ilk sayfa • yor.> 

v as:& • larında mUhlm bir yer tutmaktadır. 
S rhhat ve içtimai mua,.·enet en· Gazeteler, İngllterenln Yunanistan 

cümeni, reisliğine Hüsameddin lehındekl hattı hareketini tebarüz et 
Ural cAğrı> mazbata m uharrir· tiren başlıklarla bu nutku neşredi -
liğine d oktor Ali Süha Delibaşı yorlar. 
cKıitahyu katipliğine doktor 
f at.rna Mcmik cE<iirne>. 

İtalyan tebliği 
Roma, 7 (A.A.J - 151 

tebliğ : 

numaralı 

Ceneral Nogues 
Vişiye Gidiyor 

Londra, 8 (A.A.) - İsviçre 
rad} osu, F asdaki Fransız vaıii 
umun1jsi G eneral Noges.in ha1i 
hazırda Vichy'ye gitnıekte oldu

T eşkiliitı esasıye encümeni, 
rcısliğıne Recep Peker c K ütah
y.u mazbata muharrirliğine i\e
cip Ali K üçüka cDenizli:ı> katip-

Epir cephesindeki harekat devam 
etmektedir. Havanın muhnl!f nlmaı;ı- ğunu bildirmek tedir. Noges, ge-

a çen lerd e Cezaird e General Vey

ıgıne Resai Erişken c: Tokat>. 
na rağmen tayyarelerimiz Presp 
gölU civarındaki yollarla Korfu ka- ~and ile görüşmÜfılÜr. 

Londraya Hava 
Taarruzu Pek 

Hafif Oidu 
Londra, 8 (A.A. ) - Hava 

ve emniyet nezaretlerinin teb li
ği: 

Düşmanın bugün saat 1 7 ye 
kadar lngilterc üzerin.deki hava 
faaliyet i küçük mikyasta olmuş
tur. Münferit duşnıan tayyarele
ri batı sahilinde bir nokta ıle or· 
ta ingilterede şehir bölgelerinde 
bir noktaya birkaç bomba atmış
lardır. Bu taarruzlar ne hasara, 
ne de insanca Layiata sebep ol
mamıştır. 

Avcı ve avcı-tbombard ıman 
teşekkülleri ikı defa doğu-cenup 
sahilini aşmışlardır. Bunlardan 
küçük bır kısmı Londıa bölgesi
ne kadar nüfuz ederek birka ç 
bo91ba etmişlardır. Ölü ve yara
lı azdır, hasar da cüzidir. 

---o-
Hint Milli Kongresi Reisi 

Mahkum Oldu 
L ondra, 8 (A.A.) - Hind 

kongresi reisi Neh ru dört senelik 
bir hapis ceı.asına mahkum edil· 
miştir . 

Nehru, asker toplama işlerini 
ihlal edecek , muhtelif sırwBar ara
sında ihtilaf vüeud e getirmek ve 
efkarı umumiyeyi harbin deva
mı huausund a zararlı su rette ta h 
rik etmekle suçlu olduğu sab it ol
muştur. 

---o-

lsviçrenin Kararı 
Londrada Memnuniyette 

Karsı landı 
' Lond ra, 8 (A.A.) - R eute· 

rin d ip lo matik muhabiri b ildiri· 
yor; 

İsviçre toprakları üzerinde, ge
ccl~yin yabancı tayyareler uça
rak bu toprakların b i taraflığını 
ihlal ettiijine dair olan iddialar 
üzerine. lsviçre hükumet inin bü
tün İsviçreyi tam karanlık y ap
mak hakkındaki kararı L o ndrada 
memnuniyetle karşılanmıştu. 

B. Edea Londrada 
L o ndra, 8 (A.A. ) - B. Eden 

İngiltereye dönmü~tür. 

Ziraat encümeni reısliğine Rah . 
mı Köken clzmir> mazbata mu
harrırlığine Yaşar Özey cMani
ıa katipliğine Tevfik Tarman 

lesi üzerine hllcumlrır yapmışlardır ======================= 
Bu hcdcfl<'re birkaç defa tam isa- ŞEHİR TİYATROSU TEMSİLLERİ 
beller kaydcdılmlştır, bUtUn tayya- TEPEBAŞI T1YATROSUNDA FRANSIZ TİYATROSUNDA 

!:>t"yhan» seçilmişlerdir. 
\1cclıs gelecek içtimaını önıi

.11 '1zdcki pazartesı giınü yapacak-
tır. 

relerimiz üslerine dönmüşlerdir. D R A M K I S M I r; K O M E O 1 K I S M I 
Altı tayyareden mürekkep bir B U AK:..AM p. 4 t 

düşm n tc ekkUlü Avlonyaya hUcum o,ao da .ugiln saat 1 e Çocuk Oyunu 
Saat 2 Bu akşam saat 20,30 da 

etmişse de ha\'a mlldafaa topliirile B 1 R 
imha edilmıştır. İki tayyare herhal- A N A O A D 1 

Basra Yolu idhalat 
ve ihracata Acıldı 

(Başı bl r~ncide) 
ıe J aponyaya demir tüpler içeri
sinde civa, Manganez gönderil
mıştir. Diğer taraftan harbin in· 
kı af ettirdiği Tuna yolile de 
memleketin ihtiyacı olan birçok 
eşya gelmiştir. 

B unlar meyanında Almanya
dan muhtelif makine aksamı, do· 
kuma ve tezgah makineleri, ani
lin v e litopon boyalar, su saat· 
leri, ecza)İ kimyeviye ve tıbbiye 
ve l iı!boratuvar eşyası, Macaris
tandan ziraat makineleri. elek
trik m akineleri, fayans eşya, te
lefon cihazları, hatta kürdan bi
le vardır. 

Bu yol ithalat ımız üzerinde ol· 
duğu kadar ihracatımız üzerinde 
d e rol oynamaktadır. 

Almanyadan gelen malın kar· 
şılığı ohnak üzere Almanyaya 
kılosu ibir hrad an yarım milyon 
lıralık tütün gönderilmiştir. 

de diğer ikisi de muhtemel olarak 
dUşürlilmUştlir. MUr<'ttebatın bir kıs
mı paraşütle atlamıştır. İki lngıllz 
pılotu esir edllını~lr. 

Saat 3 ile 4 ,30 arnsında hava mü· 
dafaa batarynlarımızın ştddetli ate
şilc knrşılşş:ın düşman tayyareleri 
Brcndızl ist.llsyonunun tizerinc üc;: 
hombıı. atmış ve ıstnsyonun yakınına 
da iki yangın hombnsı bırakımşlH
dır Bır kısım ray, bir su tesisatı \'e 
bir vagon hasara uğramıştır. Husu
st bır ıkametı;ahta çıkan yangın sli
rntle onlcnmlştir. İnsanca zayiat 
yoktur. 

İtalyanlar, sahil cephesinde 
tazyik yapıyorlar 

Londrn, 8 (A.A.) - Londra resmi 
mahfilleri Arna,·utıuktaki Göriccnın 
henllz lta.Iyanların elinde olduğunu 

bildirmektedirler. 
Yunan arazlsınde bulunan Slenmi

C'e clvanndn kUçlik hir Yunan ilerle
yişi kaydedılmektooir. 

Son raporlara nazaran, ı talyanlar 
sahil cephesinde bUyUk hır taz)·ık k· 
ra ctmektcdırl<:r. 

Krup Fabrikalan 
Bomba!andı 

V e yine ayni tarikle Finlandi
yaya da ehemmiyet] bundan aşa· 
iı kalmıyan tütiın ih raç edilmiş
tır. Jngiltereden ise birkaç gün 
ıçınde iğneden sürmeye kadar (Ba';'tarafr 1 incide) 
d en ilebilecek kadar eşya gelmiş- tc bulmaktadırlar. Blzzat Almanlar 
tir. Hatta bu arada bazı içki 
muptelalarını sevindirc:bilecek ka
d ar W hyaky bıle vardır. 

Bundan başka pamuk ipliği, 
teneke levha, fotoğraf malzeme· 
111, lastik eşya. sinema film i, çivi. 
ıııyah çimento, çay, balık avı 

m alzemesi de gelmi tir. 
Son bir iki gun zarfında yalnız 

lstanbuldan ihracat lisansı veri
len malların kıymeli 3 milyon 
T urk lirasına yakınd ır. Bir kısım 
ıhracat maddelerimizin ihracına 
müsaade olunmaması düşünüle
cek olursa bu yekunun ehemmi· 
yeti daha bariz bir şekilde ken· 
dın i gösterir. 

Bundan başka kayaa değer 
ıkınci bir nokta ihracatımızın 
mühim bir kısmının scrht;st dö
vızle yapılmasıdır. Eskiden yal-· 
nız ta kas ve klering kanalile ken· 
<lilennc bağlı bulunduğumuz ba
zı memleketler bugiin tamamen 

da lngıllz istihbaratının mükemmeli
yeti karşısında hıssettiklerl hayreti 
gizlıyememcktedırler. Batı Almanya
sında kat'i bır m hremiyet ıçinde in
şa edılmlş olan bır ınilhimmat fabrı

kası lmaltıt başladıktan Uç saat son
ra bombardıman edilmiştir. 

Bretagne 53hilindek i deniz üıleri 
bombalandı 

Londra. 8 ıA.A. ) - Hava nczarc-
tinin ıstıhbarat servisi dlışmanın 

Bretagnc sahllınde denizaltı Ussti o
lan Lorient Uzerındc lngılız tayyare
lcrlnın yaptığı taarruz hakkında iza 

Bır elektrik tesisatı ile deniz in
şaat tezgahlarına. tersane yaklnlndc
ki kışlalara. kızaklara \'C Usse selen 
demlryoluna tonlarca bomba atıl
mış oUylik yangınlar çıkarılmıştır. 
hat vcrmektcdır. 

Ceneral Nidiç·in 
istifası Etrafmda 

serbest dövi-.r. rejimine: girmi!} bu- Belgıad, 8 (.ı-\.A.) - Stdani: 
lu nmakta.dı.. lngili7. resmi ajansı. sabık har· 

Bugün Sl"rbe.st dövizle i:;lcdı- bıye ıı.ıı.ırı General Nediçin va
i(11nL7. ıncnıleketlerin baınnda zift"sınden uzaklaşmış olmasının , 
Aını:rik.u, F :nhmdiya, Mısır, Fi- ı' Yugoıclavynda derin tesirler uyan
ııtin ve Yugnslavya ~lmektedir. dıracaiını iddia etmekıedir. 

l_E_MN_İYET SANDIGI iLAN_LA_R_I _ı 
Emlak Satan ve Alanlar İçin 

Hakiki Bir Kazanç 
EmlAk alım ve satımında her iki tarafın bedel üzerinden % 2 şer del

lAllye ödemeleri taamUldtir. Büyük bir hizmetle çok kere hizmete teka
bül etmlyen bu fedakArlık. yalnız aııcı ve satıcıların tanışması maksadile 
yapılır. Halbuki lslanbulda bu işe tavassut edenlerin adedı binlerce ol· 
duğundan bu maksat yine hAsıl olmaz. 

MUcsscscmız İstanbulda satılık ı;ayrınıenkullcriıı dres ve resimleri
ni satış ı:ıalonunda teı:hıre kabule karar vermekle bu makSat herkes için 
kendıliğinden tahakkuk etmı~tır. Tasarruflarını ga~rimcnkııle yatırmak 
isteyen ytlzJerce vatandaş her g1.ln satış salonumuzu zıyaretlc kollclcsı

yonlarmıızı tetkik etmektedir. MUlk satanlar, tapu senedi 'e binanın ıkl 

kıt'a fotoğrafıle bırlıkte müracaat ederek derhal bunlarla temasa gele
bılirler, ve en az iki tarafın vereceği "'cı t dellı\lıyeyi kazanmış olurlar. 

ücret. bir liradan eksik olmamak üzere ilç ay içın bin lira.da on iki 
buçuk kuruştur 

, 
Satış dolayısile ayrıca bir ücret alınmaz. 

(10501) 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden ' 
gayet sıhhi, ufak, yurnut ak ve en ince elbiseler Kurtaran 

altında bile belli olnuyan 

FE Mı L ve oa Gı 
Yeni ambalaj ve daha mütek~nı il bir şekilde 8 lik ve 12 lik 
kutuldrda yeniden piyasaya çıkmı§hr. Eczanelerde. tuhafiye 
ve parfümeri mağazalarında ve kadın berberlerinde h izmet-

lerine hazı r olduğunu arzede riz. 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Sandığımız borçlularından Memduh mıra.sçılarına 1IAn yoluyla ııon 

teblığ: 

Murısınız 9234. hesap No. sıle Sandığımızdan aldıgı 350 lıraya karşı 

Aksarayda Muratpaşa mahallesinın ceki Şaklrpa.şa yeni Tanburl Cemli 
soka~ında eskı 5 yeni 2 1 No. lu bahçeli evı blr!ncı derecede ipotek etm!~ 
idi. VAdesınde ödenmıyen borç 27/ 3/ 939 tarihinde S82 lira 71 kuru~ 
varmıştır. Bu sebeple 3202 No. lu kamın nıucıbınce yapılan takip ve 
açık arttırma neticesinde mezkQr ~ayrimenkul 1205 lıraya mUşt.crisine 
muvakkaten ihl"le edilmiştir. İşbu mın tarihinden itibaren bir ay içinde 
39/ 27 ııumara ile Sandığımıza mUracaatla borcu ödemedığınız takdırde 

kat'! ihHle kararı verilmek üzere dosyanın icra h!kimliğine tevdi olu
nacağı son ıhbarname makamına kaim olmak Uze.ro ılAn olunur. 

(10656) 

Devlet Demiryolları ilanları 
On beş tonluk alrlflmum ,·agonların tonaj ı 25/ 10/ 940 tanhinden iti

baren on altı tona iblA.ğ edilmiştir. 
Fazla mn!Qmat alına!( Uzere istasyonlara müracaat olunması. 

(ifi08l (10623) 

Bozüytik icra dairesinden: 

T. Tıcarct Bankası A. ş. borçlu 

Bozüyük ıstasyonu civarında ma~na

zlt fabrikası sahlplr.rınden ve Musta
fa Cemal mırasçılnrına aıt ve mah
cuz mczkılr fabnka \ ' C müştemUAtı

ııın 8/ 10/ !HO gUnUnde yapılan ıkinci 
artırmasında fazlaya tallp çıkmama
sı lıasebllc (::l500) i.lrw bin beş yUz !ı

ra bedel mukabilınde alacaklı adı ge· 

çen bankaya ihalesi yapılmış ve bu 

muamelenin hissedarlara tebliği sıra

sında varislerden yalnız Hüseyin Ce
mal vekili İstanbulda mukim avukat 

Ahmet Cevdet vekMetten letıfade 

eylemi..' olduğundan halen ikametgah 
adresi bllincmiyen verc.~eden Hüseyin 

Cemalia bu satışa karşı 11/ 11 / 19t0 

gfuıünden itibaren bir ay zarfında 

usulü dairesinde ıtirazda bulWlma

dığı takdirde yapılan bu satış mua
melesinin iktisabı kat'ıyyet eylıycce

gi tebliğ makamına. kaim olmak Uze
re ııa.n olunur. (320) 

Üııkudar Hukuk Haklmllğiodeo: 

Şinorik Kirkoryan tarafından Ka
dıköyi.lndc Yoğurtçu çeşme sokağm

da 4.5 N. ikamet eden Meline ve Mı
gırdıç aleyhlerine açılan gaibllte ka 
rar verilmesi hakkındaltl davadan 
dolayı mUddeaaleyhler Meline ve Mı
gırdıçın hayat ve memntı hakkında 
malOrnatı olanların malumatlarını 

bildirmek Uzere altı ay mUddetlc ilA
nına karar verilmiş olduğundan mu
malleyhlma Meline ve Mıgırdıç hak· 
kında malılmatı olanların malılmat

larım müddeti mezkOre zarfında 

mahkemeye bildirmeleri ilfı.n olunur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdür ü: Ahme& 

Emin YAL..\lAN - Basıldığı yer: 

VAT AN MATBAASI 

' d1şı '/ıustı1'8tıZ of 
baJ., • •• ••f. 

1Ç1 fUrUlf,••• 
iyi yumurta almak herkesin işi 
değildir. Ampullır için dahi böy
ledir.Yanlış anlaşılan bir tasarruf 
düşünülmeyen akibetleı tevlit 
eder. 
Ampullara ucuz aldınız diye ten• 
viratanız ucuza çıkacağına düşu
nüyorsanız ald-anıyorsunuz. 

Bu nevi ampullar dehşetli elek· 
trik cereyanı sarfederler. 
Hakiki ta sar ruf yapmak ister• 
seniz, kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM ampuJlarını alacak• 
sınız. 

EN AZ PARAVA·EN BOL AYOINLIK 

BOURLR ·BiRADERLE R 
İ STANISUL ANKA.R~ i Z.MiA 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Sua Adı ve lşl 

N. Soyadı 

Ad.reel Mat
rahı 

Ka· Buh· Ceza Se
unç ran nesi ___ _... _______ _ l\I O L A BA. Z A'r 

l Safer oğ- Pansiyon - Emınbcy 432.00 130.20 26.04 19.53 935 Temyiz komisyonunun hakkınızaa son def* 
vcrdığl 8678 No. lı :!2/ 11/ 939 tarihli k~ 
lle 935 malt yılı için namınıza iradı gıw 

safi üzerinden matruh ve mezkQr fldndıı. Y'' 
zıh vel'gllcrl tasdik eden itiraz komısyonıJ 

lu Ke- cu Tavşanta 

m al şı No. 1 

% Bahael:I - Terzi 
din ve 
HUseyin 

3 Abdi oğ- A~ı 

lu Davut 

4 Bağda - Kuyum -
sar oğlu cu 
Frat 

~ Paşo Hurdacı 

Oran 

nun 37169 N. lı 24/ 3 / 938 T . 1i ikinci kartı1' 
nı da nakz etmiş ve şekli mUkelleflyetfnııi" 
beyanname esasına gore yeniden teııislıı' 
karar vcrıtmcsi zımnında bu husustaki e\'l'f 
kı itırazlyenizin tekrar itiraz komisyonuıı' 
sevkini l<ararlaştırmış bulunduğu, burııJ~ 
fçın şubece namınıza 2/ 42 cilt varak NO· 

1 

iiçUncU ihbarnamenin tanzim edilmiş oıdll" 
ğuna dair. 

Camcıall &30.00 128.73 25.75 - 938 Matrah noktai nazarından vlı.ki itirazınız °" 
bizzat komisyona şifahi izahat vermek dil"' 
ğinde bulunmanız üzerine, İstanbul kaz.tııG 
itirazlan tetkik komiSyonunun 58421 SS).,ıı 
19/ 4/ 940 T. li ara kararile bu ilan tarihiJI" 
den ltıbaren 15 gUn zarfında, komisY0~ 
müracaatınız halinde şifahen vcrcce!iıı 
izahatın dinleneceğine dair. 

diş buğday 

cılar 17 No 

Fevzıye, 

Fevziye 
çarşısı 

30 No. 

36.00 3.72 .74 .67 9~ Bldayeten 20/ 63 cilt varak No. lı birinci ı<'" 
zanç ıhbarnamcsıle şubece 935 mali yılt lÇ~ 
yalnız 7 ay üzerinden kazanç vergislle tel<tl 
altına alınmış bulunmanız karşısında \<81'

1 

it ırazınız lizerine hu verginizin İstanbul ıc•: 
zanç itirazları tetkik komisyonu tars.fıı' 
dan, 58464 No. it 23/ 4/ 940 sayılı l•~ 
mczkQr ilA.nda yazlı miktara ve 5 s)'! M 
rnUddcte indirilerek tAdılcn tasdik cdilıll 
bulunduğuna ve bu hususta nAmınıza ~b" 
ce 4/ 48 cilt varak No. lı ıkincl ihbarnıı111' 
sinin de tanzim edılmiş olduğuna dafr. 

Çarşı mah- 45.00 
fazacılar 

4.99 1.00 .90 ?38 Bldaycten 33/ 6 cilt varak No. it birinci JC9' 
zanc; ihbarnamesile şubece 938 mail yılı ıÇ p· 
yalnız 5 aylık kazanç vcrgısl ile teklif cd IJll 
meniz karşısında v!ki itirazınız uzcrınct)<iJ 

verginizin İstanbul kazanç itirazln.n t.c 0 
komisyonu tarafından 57178 No. Jı 4/ 3/ g4 

11 No. 

Çarşr Zen· 
neciler ./ 
42 No. 

1 • 
sayılı kararile mezkür ilA.nda yazılı oıduS, 
miktara ve 3 aylık müddete indirilerek 
dilen tasdık edilmış bulunduğuna ve bu ıııl' 
susta namınıza şubece l / 16 cilt vara!< r:!~. 
1ı ildnci kazanç ıhbarnamesinin tanzl.ın CJY 

miŞ olduğuna dair. ,. 
18.00 3.86 . 77 - 940 Bldayeten 2/12 cılt varak No. lı birine! ~11 

zanç ihbarnamesile şubece 940 mall yılı IY
hlrdavatçı olarak % 45 vergi nlsbeti ~ 
rlndcn teklif edilmeniz karşısında vAJd 1 

, 

. . 

razı.ruz üzerine bu verginizin İstanbul JC'. 
zanç itirazlan tetkik komisyonu tarsJıl', 
dan 59965 No. lt 4/7 / 940 sayılı ıtaratfl. 
ıncZkQr füı.nda yazılı olduğu veçhile ~ 
vatçı san'atile değil hurdacı olarak l""~· 
nisbct üzerinden heea.plamnak uzere ıı· 

len tMdık edilmiş bulunduğuna ve bU 11
"' 

susta namınız."l şubece 1/ 43 cilt varak ııS • 
1ı ikinci l<azanç ihbarnamesınin tanzıDl edf1 
mlş olduğuna dair. 

Beyazıt malıy~ şu~.sıne bı~lr o!up yukarıda adlan, işleri, tlcaretga.h ndrcslulle vcrsi miktarları muf&!I" 
salan yazılı mllkellefler, tebellüğe sal!hiyettar bir şahıs göstermemiş ve yapılan lll'tl-1tırmalara rağmen ken· 
diler! de bulunamamış olduklarından dolayı hizalarında hUlasa edilen itl!'az ve temyiz komisyonlarının k~· 
larile bu karaı·iar Uzerine namlarına to.nzlm edilmiş bulunan ikinci \'C UçUncU llıbarnaınclerlıı kendilerine t cb" 
lıği kahı! olamanuştır. Bu itibarla 3692 No. lt kanunun 10 ve 11 inci ınaı::drlc•·inr · " bizzat şe.ııuııtarl1111 
tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilAn olunur. (10613) 


