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Milli Bayram İtalya, Bahardan 
Arif esinde Evvel Yunanistana 

An karada Hava Taarruz Etmiyecek 
dtıı~nkara, 24 (Bqmubarririmiz· 
~tfta - Bugunkü harpte bir ta· 
gctni ~ tayYare tayyare ile, gemi 
)or . e, asker askerle çarpı§ı· 
ııı~ Bır taraftan ela göze görün· 
bır b manevi kuvvetler arasında 
)or. oy .ôlçü§Jlledir devam edi· 
~l l\ctıcede harp maddi vası· 
tı/s t~rafından kazanılmıyacak
tı lllırı en kuvvetli, maneviya· 
1 en aağlam, niyetleri ve idealle· 

cıı halis ve temiz taraf mutlaka ln çıkacaktır. 
nıı h~an Ankarayıs her gelişte §U· 

•ıı l!aedıyor ki bugün insanlığa 
lo >'uksek kıymetleri yangından 
lıı:urrııya çalışan taraf için An· 
Bııra d ~ıı bir kale halindedir. 
b;: : ~ hıçbir zaman C!J küçük 
Q11 el~ ve heyecan görmezsiniz. 
l;ık sukunun sebebi. hadiselere 

)'Uın durmak ve bunlara göz 
ı\ıı.k l't\ak değildir. Aksine olarak 
~ti ara daima uyanıktır. Hadise. 
lcJt· Rece gündüz çok yakından re: eder. Her yeni inkişafa gö· 
"ııtı.ı crhai icap eden tedbire ha~· 
~/ Bunu günü gününe, saati 
ıah~ne !'aptıktan sonra sakin ve 
Çutı~ .. bır hava içinde nefes alır. 
ıa~ 

1
u vicdanından, kendinden, 

A erınden emindir. 
de bnkarada mcsuliyet mevkiin· 
l'l1a U~unan\arın her günkü çalış· 
; 0k >-~.kü bir insanın kudretinin 
~r Ustündedır. Buna rağme~ 
ıı.~ ıun, sinirli adam görmczsı· 
dıır" Y ~ılan işlerin berraklığı ve 
~ Uatlüğü, her yorgunluğu haz· 
dır."9.rahata çevirecek bir itmi~
tiııd ır. taraftan memleket ha~~
tııırı' hüküm süren kıyamet gu· 
tı~ un İcap ettirdiği tedbirler gü· 
til11 ~An üne alınırken, diğer taraf· 
~a nkara, memleketin kalkın· 
Ilı ~na ait hazırlıklardan hıçbiri
\rck·l't\al etmi değildir. Bütün 

ı:letler yarının işleri için tam 
bj~ tam şevkle çalıfıyorlar. 
ııı~ ate. dcg~ nok ıodur ki 
~~ et ış dU...runmek ve hazırla. 
hlQk bakımından bu memlekette 
"c ır . ~aman bu kadar verin:ıli 
ıil ~ıd verici bir hava esıı:ıcm•~: 
"eh· ncak zafın uyandırabilecegı 
llı~~en, tela tan ve şiddet 
~ .. ınden ortalıkta en küçük bir 
llleı01ltıe~ıniz:. Turkiycde keli· 
lıitrı~ her mana11ile emniyet ve 
trıı~"ı ~.üküm sürüyor. ~unu boz· 
fc~ curct eden olursa ancak 
ıııın en takibata uğruyor ve ka· 
llıu. Çerçevesi içinde icap eden 
ıa:cleyi görüyor. 

lctirııcı rr'bulda Levanten muhit· 
"" en a.kaedcn dedikodu ha· 
oııı;:n teısirilc siniri ~vşiyen 
dtrıij taV\\Jye ederim: Ankara 
tq~İn sinir sanatoryomuna ug· 

h ar. Buradaki zinde, güven· 
bır a,,,a.' sinirlerine mutlaka bire 
olçtj'el~ ve hadiselere tam Türk 
ttrı· 

1
c:ile bakmayı yeniden öğ-

ır er. 

~Emin YALMAN 

Başvekil, Dahili 
isleri Tetkik Etti 

Yunan flududunda 
90, YugoslavHudu
dunda 60Bin İtalyan 

Askeri Var 
Londra, 25 (A.A.) - Times·ın Bal

kan muhabıri aşa:ıdakl mütalaaları 
ileri sürmektedir: 

o so zook 
e==;:a::::=::JE .. ===> m. \ . . 

«Balkanları sulh içinde nıuhafua 
etmek gayesi. Edcıı'in Yakın Şarka 

muvasalatındanbcrf, mihver devletle· 
rinin, Balkan memleketlerine karşı 

takındıkları tavrın bir prenSibi hali· 
ne gelmiştir. Belki de bu memleket· 
lerln, yapmıya hazırlandıkları muka· 
vemet hususunda mancviyaUannı kır 
mak gayesiyle Haricl)"C Nezareti, 
şimdi Balkanlarda yaptığı propagan
da ile A vrupanın cenubu ı:ıarkl mem
leketleri üzerinde Almanya tarafın· 

dan hiçbir ta"ylk yııpılnııyacJı#ıııı ha 
ber verdirmektedir. ~ncb1 Gazete 
muhabirlerine yapılan bır beyanat 
esnasında Alman htikiımeti :,ıu sözle· 

Yeniden bava taarru:ılarına uğrayan Mmr ve 

ri söyleme~tedir: 

Bir İtalyan 
Karargahı 

Bombalandı 
«Biz, yeni nizam harıcindc kalma· ı·talyan Tayyareleri de 

yı tercih eden memleketlere kar.şı hiç I j 

bir hasmane fikir beıılemlyoruz.> 
Bu teminat dahi ayni zamMda 

Berlindc bulunan ve iyi haber alan 
bir müşahidin verdiği haberlerle de 
teeyyüt etmektedir. Bu müşıthldc na· 
zaran. mihver devlcUerl Yunanlstana 
karşı olan vaziyctlcrlnl Yunan hükll· 
meli ıizerinc bir tazyllı: icrası sureti· 
le tatmin \'e tasrih etmenin lUzumu 
olmadığına kanidirler. Bu siyaset 

tayyare nıeydanlarına 

flücuın Ettiler 

İskenderiyeye de 
Bombalar Ahldı 

1 Peten Arazi Tavizi 
Mukabilinde 

Anlaşmaya Haz1r 
Rayiştag J çtinıaa 

Davet Edilecek 

Fransa Mihverle İş 
Birliği Yaparsa 

Amerika Yiyecek 

Libya mıntakalan 

Sofyaya Bir 
Sovyet Heyeti 

Geliyor 
Heyet Bükreşte Tuna 

Kon/ er ansına 
1 ştirô.k Edecek 

Murahhaslar Mosko· 
dan Hareket Etti 
Moskova, 25 (A.A.) - Bir ayni zamanda butün cenubu şarki Kahire. 25 c.A.A.) - lnglliz umu· 

memleketleri ~ de aynıdır ve bu mı karargahının dünkü tebliği: 
memleketler istıkbal için kendi ta.v- ~hsır mıntıtkasında Sld\·Barlıni· 

Göndermı·yecek Sovyct heyeti, bugün öğleden 
eonra tayyare ile Sofyi:lya hare· 

ruhareketlerfni intıhap hususunda ıılıı ~.ırkında 22123 gecesi bır rlüşnıan ~.,. 
serb~sttirler. Su haherlt>re gore, J.;arargahı nıuvaffakıyctlc homhar· ,._~ 

- - -ı ket etmiştir. Heyet, Sofyadan 
-- sonra Bükreşe gidecek ve orada 

Alman hiiktimctiııin Yunanlstana , .e dınıaıı edihni~tir. 
Türkiycyc karşı olan vaziyetinde ~k Bu mıntakada bir esir alınmıştır. • 
yakın bir tahavvül "ukubulacağma 8 adet motor!U naktl \asıtası lahrıp j 
dair hiçbir delil mevcut değildir. edilmiştir. 

Yunan hududuna yığılmış 9<1.000 20 llkt~rindc Sudan havalislndc 
ve YugnslavYa kuduttuna yert...ştıril· Kassala n1evkli lBkinlıJd&, l krıben 
nıl' 60,000 ltaıyan askerl keııdllerl J,000 kl,.lllk bir dlitman !toluna ar· 
için kı~Ja VC lstihkllm infafil (it' Jllf'Ş• kadan \'C ya.kın me3afcden bır bil • 
guldtirler. Bu hal ı;osterlr kı. bır sür- km yapıJlllll"ttr. DüşmBna a~ır zayl
prız müste.<;nıı. olarak, J;"lf'crok bahar .at :verdırilmışt1r. 
S'l'lmcdıkçc ltalyanm Yunanıstana Roma. 25 (A.A.) - HO uumaralı 

taarruz niyeti yoktur. tebli~: ----o Şimali A!rikada, Sidi·BarAntnin 

A M E R 
., K A şarkında. İtalyan ıle.rı nıtıfreztlerı 

dtl~maıııu motörlU kıtaatını turdel· 
t mışl,.rdir. ltalyırn hava fılrıları, Port-

s'ı la" h lan m al\a saıt. lima~ _tcsısatıııı . K~nıreııin şi· 
malı ı;arbısınde Cabthur tayyare 

k 
meydanını, İskf'nderiyeniıı şarkında _.......,,,__.._ 

Devam Edece Aboukir'de bau tesısatı, Maaten Ba· Mareşal Pctain 
~oush'u Fuka ve Daba tayyare mey- Nevyork, 25 (A.A.) - Rcutcr: 

Amerika, İcabında 
Antil Adalarını 
İşgal Edecek 

danlarını ve Daha ve Marsa·Matruh Nevyork Times gazetesine Bern'den 
garlarını bombardıman etmışlerdır. bildirllıyor: 
Tayyar~ılerimlz her tarafta büyük İli haber alan siyası mahfillere sc· 
muvaffakıyetler kazanmışlardır. len maltimata göre Mareşal Petain, 
Bombardıman f'<lılf'n yerlerde yan· derhal ba.ZJ arazi tavizlerini ihtiva e· 

gınlar çıkmıştır. Tayyarelerimizin 
1 hep.~i üslerine donmUşlerdir. 

1
, Düşman Tobruk'a karşı yaptığı hU 

cumda bir muvaffakıyet kazanma . 
mıştır. Bingaziye yapılan hava hU • 
cumunda bir yt>rli ölmiiş,araplara ait 
tkr ev hasara uğramıştır. Askerı hiç 
bir hedef h~sar sormemıştir. 

Şarki Afrikad.a, Kassala \'c Sctıt 
mıntakalarında dfl,man motorlü kı· 
taları ile letıimize neticelenen mliaa
demeler vu~ubulmuştur. 

ttaıyan hava kuV\etleri Port Su
dan'da bulunan gemileri bombardı· 

dccek bir anlaşmayı ımzaya hazırdır. 
Bu haberlere nazaran anlaşma hü· 

kUmlerıne Alsas • Lorcn'ın Alman· 
yaya ve Nis'e kadar Rlvıera'mn ltal· 
yaya terki vardır. Fransa İtalya ile 
Tunus'un ldaresını İspanya ile de 
Fas·ın idaresini taksim edeceklerdir. 

Ayni kaynaklardan alınan mal!l· 
(Devamı: Sa. 4 Sü. 4 te) 

Askeri Vaziyet, 

28 tcşrinisanide toplanacak olan 
Tuna komisyonunun içtimaına i~
tirak eyliyecektir. 

Sovyet heyeti, yedi kişiden 
mürekkeptir ve hariciye halk ko· 
mi&erliği genel sekreteri Sobolo
fun rıyaııctindedır. Heyet azat11 
arasında, hariciye halk komiacr· 
!iği Yakın Şark dairesi §efi No· 
vikof ile anlaşmalar dairesi şefi 
Arkccf de vardır. 

Londra Taarruzuna 
İtalyan Tayyareleri 

de iştirak Ettiler 
Almanlara Göre 14 
İngiliz, 4 Alman 
Tayyaresi Kayıp 

Bcrlin, 25 (AA.) - Re&ni 
tebliğ: 

İlk defa olarak, i~al altında 
bulunan üslerinden hareket eden 
İtalyan tayyareleri, İngiltere üze· 
rine Alman hava kuvvetlerinin 
yaptığı hücumlara i§tirak etmiş· 
!erdir. Bu hücumlar csna'3ında 
İtalyan tayyareleri iyi nişan .J. 
dıkları hedeflere bombalar at· 
mışlar ve §arki fngilterede liman 
tesisatına kar§ı muvaffakiyet el
de ctmiglcrdir. 

Şimdiye kadar alınan ha'berle· 

Burhan Felek'in " Hoş - Beş ,, i 
Üçüncü, Üzüm ve İncir Müstahsili 
Hakkında Alınan Karara Ait 
Haber Dördüncü Say/ amızdadır. . , 

Yıl: 1 -Savı: 69 

Nü/ usu 25 Binden 
F azlaŞehirlerimiz 
istatistik Umum Müdürlüğü Otuz 
Şehrimize Ait Rakamları Bildirdi 
Ankara, 25 (Telefonla) - İ&tıı· 

tistik umum müdürlüğü 25 binden 
fazla nüfuslu şehirlerimize ait ra· 
lrnmları tasnif etmiş bulunmaktadır. 

Bunları sırasile a.,ağıda veriyoruz: 
Bugüne kadar rakamlar şıfrcll 

telgraflarla gelmekte olduğundan 

herhangi bir rakam yanlışlığı milm· 
kün gortllmektedir. Bu rakamların 

doğruluğu resmi listeler alındığı 

zaman kat"I olarak anlaşılacaktır. 

Şimdiki va.zıyctc gorc nüfusu 25 bl· 
nl seçen şehirlerimiz şunlardır: 

Netıcclcri 1935 sayımlle mukayese 
edebilmek üzere birlikte vcr)yoruz: 

tı.tanhul 

tımlr 

Ankara 
Adana 
Burııa 

Etıki~hir 

Gaz.lan tep 

1940 

789,846 
184,862 
155,50 

89,990 
77,343 
60,614 
:n,sa 

1935 

741,168 
178.969 
122,720 

76,413 
72,187 
47,045 
50,965 

Konya 
lta;)ı;eri 

Edirne 
Diyarbakır 

Sn as 
='faldya 
fanba 

7..onguldak 
Sam~un 

Erzura.m 
Urfa 
Trabzon 
~ara, 

Meram 
İLmit 
Balıke&ir 

AntaIQ·a 
Tan;Ull 
Afyon 
Kilis 
Ada pazar 
EUmf 
Ant.:lya 

ıoto 

56,698 
68,908 
'5,168 
43,26-l 
41,274 

38.009 
37,701 
S'7,UO 
86,917 
86,-114 
34,329 
38,040 
S0,695 
so,rns 
29.126 
29,039 
28.127 
:?'7,738 
26,04'7 
26,516 
25.455 
25,s&t 
25,075 

1935 

52,()93 

-i6.181 
36.1:.!l 
S4,642 
38,~ 

27,296 
30,877 
20,608 
32,48!? 
3S,10i 
81,721 
29.682 
2D.402 
27,6".0 
18.698 
'?6.699 

24,882 
24,159 
24,620 
24,"39 
2U78 
22,993 

lzmit ikinci Kağıt Fabrikası 

Üç Aya Kadar 
Faaliyete Geçecek 

Bir MuharririmizeB eyanattaBulunanS üme1 
Bank Unıum Müdürü Kağıt lhtiyacırnızın Ta
nıamen Dahilden Temin Edileceğini Söyledi 
Silnıcr Banka ait lşlcrle meşgul 

olmalt Uure birkaç ı;Un evvel ı,thrf· 

mızc srlmiş bulunan Sumer Bank 
umum mUdUrO Bilrhan Zihnı, dün 
Katırcıo~lu hanında ıplık i~lcri etn· 
fında tetkikat yapmıştır. Bu sırada 
umum miıdür bir muharrirlmi:ı:e SU· 
mer Bankı a.IAkadar eden ışler hak· 
kında. şu beyanatta bulunmuştur: 

<- ı-~ahrıkalarımız kendi ihtıyaç

lan için ıpllk dokumaktadırlar. Piya· 
sanın ihtiyacı ancak fabrikalanmtzın 
ilıtı~·acı giderildikten sonra dil~Unti· 
lcbilen bir meseledir. 

Bugün için l'~·asaya iplık temini 
meselesi imkan haricindedir. Fakat 

iplik fabrikamız kurulduğu zaman 
piyasanın ihtıyacını da ~ı1tyab1le· 
c•.ttz. HUk~met bu m• ele ile alaka· 
dardır. 

Ticaret Vck41eti hariçten iplık le· 
mini için uğraşmaktadır. Kendi fab 
rlkamı:ı: çalışuıcıya kadar hıırlc 

muhtaç viziyctteyiz. 
Fabrikalarımızın randımanmı art· 

tırmıya. çalı~yoru:ı:. HattA her geç<' 
gün bize randımanın fazlalaşması I· 
çln yardım etmektedir. 

Eskiden iplllderc yüzde ytız Me
rinos karıştırırken sonradan bu mik· 
tan yüzde 90 ıı. indırmiştik. Bugün 

(Devamı: Sa. 2, ~\i. ı de) 

Sayım Müsabakamız 
Neticelendi 

eden karilerfmizin , 

k aymakamlar 5 
Sznıf a Ayrılıyor 

~~~~a. 25 (Tıelefonla) -
~ tl Dr. Refik SaY"dam bu
'v ~a.t 1 O u 20 geçe Dahiliye 
~ etine gidere.k dahili işleri· 

man etmişlerdir • 
lekenderiye, 25 (A.A.) ...... Bir res

mi tebhğln bildirdiğine göre, dün sa
bah ıskenderiye üzerine İtalyan tay
yareleri bombalar atmışlardır. Hamı· 
rat mühim olmamakla beraber, bır 
kadın Olmüş, üç kadın yaralanmı.ştır. 

Yazan: Emekli Albay 
Mecit SAKMAR 

Blrdenblre garbe intikal eden sl· 
ya.ıd tıazırlıklarm Amerlt.ada de
rin tesirler yapmış olduğu anla
şıhnaktadır. Bu I~ pek tabUdlr 
Fransa ve tspanyanııı SBrJl ı>ahil· 
leri ve Afrlkadakl mtiııtemlek{'Je· 
rlnJn garbi, Atıaııtlk üzerindedir. 
Atlantlk demek Amerika menfa· 

re göre, yedisi Spitfire ve yed isi I ıİİİİİİİiİİİİİİ 
(De\"llmı: Sa. 4, Su. 2 de) • 

,\ ~tkik etmi~er<iir. 
D~.ı;ara, 25 (Tele.fonla) 
~-~ e Vdci.leti hazırladığı bir 
'ıtııfa.11 tlrojesilc kaymakamları 5 

iO ~.Yutmaktadır. 
60 lir a. be§tıyarak 50, 60, 70. 
~~ · a maaş üzerinden derece 
""Glrı • 

ilıalt ~ibara ahnakeızın kay-

Cümhurreiıi Runelt 
Vaşington. 25 (A.A.) - Ruz:. 

velt, dün soylcdiği bir nutukta 
şöyle demiştir: 

cDiktatörlerin karşılarında.ki
nin zafından istifade ctmiye ça
l~ıkları Birleşik Amerikaca ma
himdur. Fakat Birlqik Amerika 
da diktatörlere karakteri&tik ce
vabını vermiş bulun.maktadır. 

Hiçbir §Cy<len korkmaksızın 
sila:hlanmarnıLa deva.m edcceiiz, 
B. diyen Ruzvclt ııözlerini! İngiliz 
hal.kının gö.ıcrmckte oldusu cesa. 

(Devamı: Sa. 4, Sö. 3 te) 

:'\h ~Udar ihdas olunmak-tadır. 
~-)~bu kanun projesine göre, 
~~--antlar, Vekalet §Uaba
~ ?hô~lıştınlmıyacak ve stajla
~"-.eakıp doğrudan doğruya 
"~i l ~i dereeelcrc yüksekr~k 
~cceklerdir. 

4nkara Yolunda Bir 
Otobüs Devrildi 

8 Yolc Öldü, 22 Kişi Yaralandı 
~~ta. 25 (Telef<>ı:ı'lc;;) - devrilmiş v.c içinde ·bulunan 3 
~ ~~a)'acrid.en hareket eıclcn ç.ocuk ölmü~r. Diğer yolcuların '°' ~. ~ ~~anan bir ot~ hopei hafif ve ağır olmak üzere 
~~~ r-dır. 

ttalya.n tayyareleri SUveyş U~rine 
uçuflar yapmrı,larsa da bombaları 
denize d111jmUştUr. 

~ 
Tallallat Gellao•r• Kadar 

Erzincan hareketzedelerin
den b ir kısmının hala iskan 
edilemediği anla§ıhyor. 

A d etleri hakkında kati ma· 
himahmız: yok amma bunlar· 
dan Öir kısmı Belediye ile Vi· 
!ayet aruında muavenet ümidi 
p C§ind e mekik dokumaktadır. 

H a lobuki Belediyed e d e bu· 
na ait tahs isat bitmiı. Kızılay-

dan mı, Vilayetten mi, Bele
diyeden mi o lur, bu biçarelc· 

re yapılacak yardım yapılaa da 
daire K1>ridorlarında ç oluk ço· 

cuklarile b irlikte sürün.ıııeaeler 
ve Vilayette . tahsisat bulunun· 

cıya. kadar ka.z~ya uğramaaa
lar! 

&tler ine tema!i eden en yakın tıa
halar demektir. Çıinkü (Atlan
tik ) in büyük \.iis'atl \e gcnl§ll· 
~ı artık tayyareler için flzlld te
strJerle bir mania olmak \.8Zfyo
tlnden çıkını~ bulunmaktadır. 

Dakar ile Natal arasındaki me
. afe sulh zamanındaki yolcu tay
yarelerinin bile muntazaman l~le
mesıne mani olnııyacak derecede 
kısalnu~ bulunmaktadır. 

24/İlkteşrin/910 ispanyadan dci· 
nüşünde Httlerln Mareşal Petaln 
ile görü,tütü anlaşılmaktadır. Sı· 
zan haberlere gore Almanyadakl 
2 milyon ırranı.ız esirinin ladesin· 
den ,.e (Parls) in tahliyesinden 
,.e buna mukabil şlmali Afrlknda 
hna ve deniz; üsleri 'erilmesln
den bahsolunmaktadır. Manş ve 
Atlantik hahllJeriııl AlnlllJlya as
i& 'bırakmak niyetinde olmıyacS.:ı 
glhl blliı.ld!i Manştan İs\'fçre 

bududu boyunca gen~ ko· 
(De\"1UIU: Sa. 4, SU. 1 de) ALMANYA, FRANSADAN tş BIRL1GI lSTh 

- Haydi. M'!hmm! Bana :yardım et ~ İngiltereyi m ahvedelim! 
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lzmif ikinci Kağlt Fabrikası 
3 Aya Kadar Faaliyete Geçecek 

Bir Muharririmize Beyanatta Bulunan Sümer 
Bank UmrımMUdürüKdgztİhtiyaczmzzzn Ta
mamen Dahilden Temin Edileceğini Söyledi 

Döviz Kaçakçılığı 
Yapan iki 

Ortak Yakalandı 
(Başı birincide) duktan sonra hiçbir suretle klğıt Zabtta Beyoğlunda döviz ka-

ou nlsbct yüzde 50 ye kadar dUşmtiş hususurıda harice muhtaç olmıyaca- çakçılığı yapan bir tebekeyi mey-
.Ur. ğız. dana çıkarmıttır. 

Sun'! ipek fabrikasını yakında yUn Kullanılmış ktı.ğıtlar ham madde Esat isminde birinin sık sık ve 

Cümhuriyet Bayramı 
Programı Hazırlandı 

Merasim, Vilayette Başlzgacak 

Taksimde Bitecektir, 
ve 

Öğleden Sonra Şehitlik Ziyaret Edilecektir 

Suriye Hükumeti 
Lastik ve Kahve 

Vermeyi Teklif Etti 
Haber aldığımıza göre, Suriye 

iıükUıneti hükumetimize müra
caat edeTek, ellerinde stok olarak 
mevcut bulunan 6000 otomobil 
lastiğinin kömür mukabili Tür
kiyeye gönderilebileceğini bildir
mittir. Suriye hükumeti ayni §e· 
kil mübadele esasına .müstenit 
kahve de yollanabileceğini ilave 
etmiftir. 

ıu müessesesine raptedeceil'tZ. Bun- ihtiyacımızda mühim hır mevki iş- limammıza gelen eçnebilerle te· 
dan maksat piyasa ile zaten irtibat- gel etmekle beraber kullandığımız mas etmesinden ıüpMlenen me
tar olan ytin ''i sayesinde sun'! ipe- miktar 2000 tonu geçmediğinden pis. murlar. bu adamı takip etmiye 
ğln de piyasa ile irtibatını temin et- çöplerden artmış kA.gıtları da kullan- başlamışlardır. Esat evvelki ak-

Alakadar makamlar vaziyeti 
tetkik etmektedirler. Müsbet bir 
neticeye varılırsa bu mallar der
hal memlekete getirilecektir. 

mektlr. mıyoruz. Çünkü büro artığı klı.ğıtlar şam Beyoğlunda İstiklal cadde- Cümhuriyetin on yedinci yıl- §eref direğine de şanlı bayrağı-
Son gtlnlerde köylUye ucuz basma bize bu miktardan fazlasını temın et- sinde tütüncü Hariletosa dolar dönümünün merasim programı mız çekilecektir. Müteakiben _abi- 16 Ya~1nda Katil Bir 

temin edeceğimiz \•e imal edeceği- mektedir. satarken suç üstünde yakalan- hazırla.n-mı~ır. Programa göre, deye çelenkler konacak, valı ve T , d' 
miz bu mensucatın 23 kuruştan sa· lzmıtte tesis olunan Kaolin fabri- ı ır. Eııat ifadesinde bazı ec- bayram günü saat dokuzu on komutan geçit resmini sey~etmek 1 Çoban Muhakeme Edıl 1 
tılıu:ağı gibi rivayetler dola,mak· kası Monte edilmemi,ti. nebi paralarını Rober adında bi- beşten itibaren valimiz Dr. Lutfi üzere tribüne döneçeklerdır. Ge-
tadır. Buglin Türk ustalarile monte edi- rinden aldığını söylemi§tİr. Kırdar tarafından vilayette teb- çit resmine saat tam on biri otuz Şilede çobanlık yapan 16 ya-

Fiyat hususunda kat'ı bir netice yoruz. Bır haftaya kadar faaliyete Zabıtaca yapılan tahkikat ne• rikler kabul edilecektir. Saat on- geçe ba§lanacaktır. Ayni saatte şında Ahmet Gül jle 35 yaıında-
soyiememize imkAn olmamakla be- geçecektir. ticeııinde Eaadın Aımalımesçitde dan on buçuğa kadar da tebrik meydan üzerinde uçacak olan bir 1 ki Tevfik dağda çan yüzünden 
raber, her giln halkımızın daha ucuz Siva.stakl çtmcnto fabrikasının ik- Kamhi apartımanında oturan Jo· için gelecc.k olan konsoloslar ka- hava filomuz da merasime işti- 1 kavgaya tutuımuşlar. Ahmet 
geçinebtlmcsini temin için çalıtmak- mali yakında nı~ay~tlene~e~t~r. zef ile ortak olarak döviz. ka~a~-

1 
b~! olu~acaklardır. B.u mera~inıi rak edecektir. Merasimin devamı Gül: 

tayız. Almanyadan sıparış ettığımız ma çılığı yaptığı tesbit edılmıştır. muteakıp saat on ~ırden bıraz esnasında Seli.miyeden toplar atı- - Sen koyunlarımın çanını 
Satış bürolarını aradan mutavas- kine yakında memleketimize gelmiş i Jozefin evinde yapılan arama ne· evvel vilayetten hareket edilere~ lacaktır. P.rogramın bu kısmının çaldın parasını ver ,demiı. Tev

Ettı kaldırmak gaycsile y'lpmaktayız. hulunacaktır. Bu makineler yola bıle ticceinde 780 Türk lirası. 200 di- Taksimde hazırlanmış olan tn· ikmalinden aonra muhtelif te ek- fik de: 
~kiden fabrikalar hem i"'lalAt hem çıkmışlardır. nar ve baıkaca ecnebi paralar büne gidilecektir. Meraaime işti- küller ınümeMillerinden mürek· __ Sen de benim keçimi çal· 
de satış işini ayni zamanda başarır- Karabük fabrikasının plk demir Lulunmu§tur. rak edecek olan ordu cüztamla- kep bir heyet saat on be~te Edir- dın, parasını öde! Şeklinde mu-
lardı. çıkardığını: hattA ıhraç bllc ettiği- U d b • döviz ka rı ile diğer butün teşekküller saat nekapı şehitliğini ziyaret edecek- k&'.bele etmiş ve ağız kavgası so· 

B gtin bir iht. · 1 si olan mı'zı· b 'ılı' orsunuz. MalCı.m oldu""• ti- zu~ zaman an erı • ~ d d k' · T f k u er ısas m~;e e Y . e.~ çakc;ılığı yaptıkları anlaşılan suç- on buçuga kadar mey an a ı tır. paya müncer olmuştur. ev i 
satı' işini !abrikatardan aymvc.ru= zere .Pik ~.emir, kömUrle kanı;ık de· lular dün Adliyeye teslim edil- yerlerini almı~ bulunacaklardır. , Bayram günü şehrin bütün so- sopasını Ahmeıde indirirken o 

Satış işlerin~ yerli m~ pazar- mlrdır. KomUrU ayrılınca sa~. dem.lr mi§lerdir. Taksim meydanında merasim kakları donatılacak ve caddeler daha çabuk davranarak kama-
ların.dan da istıfad~ edeceğız. olarak. meydana ?ıkar. Bugun .pık başlayıncıya kadar Beyoğlu Hal- 1 Cümhuriyct devrinde yapılan, sını TeYfiğin kalbine saplamış ve 

Köylüden mal mhbayaasında araya. demir ıhraç edlyoısak o da fabnka- odu· n K o·· m ·u· r u" kevi kor"""U tarafından müntahap . k ı· · ı 1 • • .. t 1 ••Jd" .. t"' Du"n birinci aaırce-. . .. . . . . . ""' . ın ı ap ve ı -er eyışı goa eren ev· o urmu~ ur. .. , 
hıçbır mııtavassıtm gırmesıne mahal nın mhnhasıran pık is~ihsal ıçln ku- parçalar çalınacaktır. Merasim halarla su lenecekitir. Gece bü- za mahkemesi bu davayı tetkıka 
bırakımyoruz. Adana merkez olmak ruiduğundan değil ~.ikı kullanacak komulanı İstanbul Merkez Ko- tün Halkevleri tarafından hazır- baı;ladı. Suçlunun avukatı Şevki 
üzere Seyhan, Tarsus, ve Halayda diğer branşların henuz tam randıma- f' atlar Ucuzlatıldı muta ıdı 1 1 . 1 ra 1 So l h'd' d f' mu"dafaası ·· ·· · · · · ıy ı n r. anmış o an zengın programa ne a ıse e ne ıs ekiplerimiz pamwkları koyluden doğ- nıle faaliyete geçmeyışındendır. M i e d d t lan .. ht J'f ~ I t'I 1 b I d v ·ı · ·· d" Emine 
rudan doğruya ınUbayaa etmektedir. Yarın fabrika blitUn Kapasitesi elas ~ .. : Y ~nınkk-·ıı op 1i go~e mu e 1 cg en 1 er yapı a-

1
u un uMg;u 1 erıh~ur ı"' k din 

Hısseııinde iftir&Kimiz olan Malatya ile çalışmıya başlıyacak olur8a çı- Fiyat mürakabe komisyonu mışko ant u nı fc~d u etr bv~k ca tır. i e ~ç l\m
1 

eht kışa ıt 0b~ra. h:dı·n· 
. . . . . . . . . . . I 

1 

ve omu an ara ın an e rı Mek 1 . . . 1 lendıler. u a eme ır şa , Tilrk anonım ~ketınln Adanadakı kardığı pik yalnız kendı ıstihlakı ıçın dun fevkalade bır top antı yapa- d 'I J'kt 1• k tep erımız geçıt prova an 

1 

. . b k b . "ne 
. . .. . I b ' e ı <ll en sonra va ı ve omu- çağrılması 1çın aı a rr gu çırçır fabrikası koyliiden al<bğımız küayet edebllecektır. rak kömur satı~ fıyat arını te~ ıt t C" h . t • b'd . .. .. yaptılar 'd 

deki. ukla . 1. an um urıye a ı esı onune - bırakıı 1• 
çckir 1 pam rı ıs ıyor. Her gün daha fazla istihsal için \'e etmiştir. .d ki d ' B d b ·ı c·· h . b d . --~-o-----. gı ece er ır. ura a oru ı e um urıyct ayramın a resmı 

1 
Yün rnübayaasını da ayni şe· ıJde halkımızın refahı için çalı.']makta- Teabit edilen fiyatlara göre, verilecek işareti müteakip bütün ı;eçide iştirak edecek olan orta, Arkad ... Şlnl QldUren 

yapmaktayız. Anadolunun her tara- yız. Anadolu kömürü toptan 4.5 pe• teşekküller hazır ol vaziyeti ala- lise, ecnebi ve ekalliyet mektep- • 
fmda dağınık bir şekilde but\ınsn Mcslekt t~kllAta da çok ehemmi- rakende 5,5 kuruşa: Rumeli İğ- caklardır. Bundan sonra askeri 1 )erinin kız ve erkek talebesi dün Bir SarhOŞ 
cklplerimlz: köyHiden yünü kft'pılır yet vermekteyiz. İşçilerimizin hayat neada kömürü toptan 5, pera- bir bando tarafından istiklal öğleden aonra Taksirpde geçit • • 
kırpılmaz alınaktadtr. ve yetişme şartıarile yakından altı.- kende 6 kuruşa. mar:ı çalınacak ve müteakiben provahı.rı pamı,lardır. Muhakeme Edıldı 

tzmlt kAğıt fabrikası llıtıyacı kar- kadar olmaktayız. HattA. hunun için Bulgar kömürü toptan 5,5, 
ı:ııbyamamakta idi. Bunu düşünerek merkezde bir yetiştirme ıııervisi kur- perakende 6,5 kuru~a satılacak
ıkinci bir fabrika daha tesis ettik. duk. 
Bu fabrika gene 1zmitte 3 aya kadar İşçilerle alakadar kursla?' faaliyete tır. 

Seyyar satıcılar, yani araba ve faaliyete geçmh:ı btılunacak~ır. geçecekler. Haftalık ve aylık ne,ri-
Memleket ihtiyacı bu llU('etle artık yatımız işçiye öğretici mahl)'elte bıl- kayıklarla satanlar toptan fiyata 

tamamen temin edttecektir. giler temin edecektir.> göre satc1ıbileceklerdir. 
Ham madde ihtiyacını da tel&fi Bürhan Zihni bugUn Bıırsaya hare- Bu fiyat İatanbulun bütün 

maksadıle bir seHilloz fabrikası ku- ket ~ek ve Merinos fabrikasında semtleri için aynıdır. Kömürcü
rulmaktadır. Bu fabrika da kurul- tetkikler yapacaktır. ler kömürlerinin üstüne cins ve 

fiyatları gösterir birer etiket koy

Şark Demiryollan 
Aleyhindeki Dava 

lnebolulu Deli Osman oğlu 

Sayım Müsabakamız Bitti 
40 ve 25 Liralzk Mükafatları İstanbul, 10 Lira
lık Mükafatı Bir Trabzon Kariimiz Kazandı 

ınıya mecbur tutulmuşlardır. Ka· 
bul edilen bu fiyatlar bugünden 
itibaren tatıbik olunacaktır. 

--~o~--

Askere Yardım Parası 
Yüksek Maaşlliardan 

Almacak 

Şirket Vekilleri Memurlann Vazifelerine 
NihayetVerilmediğinden İkramiye Vermek 

Mecburiyeti Olmadığını İddia Ettiler 
Şark demlryolları şirketi devlet 

tarafından satın alındıktan sonra 800 
kadar memur taahhtitlerlni ifa etme
diği için 'irket aleyhine bir dava 
açmı,lardı. Dün bu davaya birinci 
ticaret mahkemeıinde dava edıldi. 

memurları avukat Ali Şevket temsll 
ediyordu. Şirket de mahkemeye Uç 
avukat gôndermiştir. İddia 'udur: 

memiştir. Altmış yaşını dolduran bu 
zavallılar ortada kalmışlardır. Me· 
murlar bu şekilde şırketten iııtedık

leri paranın yekılnu yarım milyon lı 
rayı geçmektedir. 

Hüseyin ile Muttalip geçenlerde 
Galatada İnebolulu Muırtafanın 
meyhancs;ne gitmiijler, on üçer 
büyük bardak §&rap içmi§lerdir. 
Nara atarak Kabatata doğru 
ilerileyen iki arkadaş, mendire· 
ğin seddi üstünde kavgaya tut':1f" 
mu~lar. Hüseyin bıçağını çekın· 
cc Muttalibin kalbine saplamıı 
ve cansız yere aermittir. 

lkinci ağırceza mahkemesinde 
dün bu davaya ba§landı. Suçlu: 

c- Çok sarhoıtum. Ben ka· 
mayı koluna vuruyorum sanmıı
tım. Meğer kalbine aaplamı§ım. 
Allah benı ııffetsin.» diyordu. 
Sabitler dinlendi. Gelmiyen şa
hitlerin çağrılması için muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

~ - 1 ~· ;/Y' 1 
>~ 1ım ııuı Asker ailelerine yapılacak yar· 

dım için pazarteıi günü eıulı ka
rarlar verilecektir. Yardım için 
alınacak vergi, maaş sahiplerin
den de alınacaktır. Fakat bu ver· 
gi ile yüz elli lira maaı alanlar
dan başlayarak daha yükıek ma
aş alanlar mükellef tutulacaklar· 
dır. 
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Zincirlihan Emvali 
Metrfıkeden İmiş 

Şirket. nizamnamesine göre vazi
felerıne nıhayet \'erdiği memurlara 
ikramiye vermek mecburiyetindedir. 
Şırket daha evvel çıkardığı gayri 
mtislim memurlara ikramiyelerini 
vermek suretlle bu taahhUdUnU yap· 
trğı halde devlet idareesine devrettiği 
memurlara karşı bu taahhtidlinti ifa 
etmemiştır. 

Şirket vekilleri vasıtasıle kendisi· 
ni müdafaa ederken: 

- Biz memurların ''azıfelerine ni
hayet vermedik. Devlete devrettik. 
Bınaenaleyh lkramıye vermek mec
buriyetinde değtliz. Evvelce gayri 
mUslim memurlarııı vazifelerine bız 

nihayet verdiğimiz için ikramiyeleri
ni de vermiştik. Dıyordu. 

Davacıların avukatı mahkemeye 
bazı vesaik ıbraz edeceği için dava 
tAlik edlldı. 

----o---
lki Esrarkeşle iki 
Eroinci Yakalandı 

~ ~ı..-... -
' 

Galatada Zincirli hanın birkaç 
hissesinin firari e,haaa ait oldu· 
ğu ve bir kıınunın da Köleyan 
adlı bir Ermeni firariııinin malı 
olduğu zaıbıtaya ihbar edilmittir. 
Yapılan tahkikatta emlaki milli
yeye intikali lazımgelen bu his
selerden ıenelerdenberi ba§kala
rının istifade ettikl~ri anlaşılmı§· 
tır. Tahkikata ehemmiyetle de
vam edilmektedir. 

Şirket her se:ıe memurlarına on 
biner lira ikramiye de dağıtıyordu. 
Şirketin mukavclesıne göre daha 23 
ııenelik müddeti vardır. Şirket 23 se· 
ne daha memurlacına her ııene onar 
bin lira dağıtacaktı. Ayrıca tekaüt
lük• yıu;ıını dolduran memurlara da ik 
ramiye vermesı lıl.zımdı. İdare dev
lete geçtikten sonra 30 8ene hızmet 
eden btittin memurlara yol verilmiş
tir. Fakat bunlara ikramiyeleri veril-

Poliste: 

E.dirnekapıda danacı Süleyma. 
nın, bahçesindeki ahırı esrar tek
kesi olarak işlettiğini haber ~lan 
zabıta, dün ani olarak burasını 
basmıştır. Poliller, ahırda dana
cı Süleymanı, Kuıgöz Hamdi ile 
birlikte esrar içerlerken suç üs
tünde yakalamıtlardır. Yapılan 
arama neticesinde ahırda bir mik
tar esr~r ile esrar içmiye mahıuı 
bir nargile bulunmuıtur. 

Birinc:iliii kazanan ınektubun N oter zaptına yaplfhnlnuı aıh 

Sayım neticesinin evvelki akşam 

Ulnı ttzerine dtin matbaamızda. 6ncı 
Noterin huzurlle gelen cevaplar açı
larak tasnif edtlmtı,tir. Birinciliği nU
fusumuzu 17 .870.49t olarak tahmin 
eden İstanbul ölçWcr baş kontrollU
fUrıde Bay Orhan Tunçman, 2 ncm
ği 17.867,832 olarak yaptığı tahmin 
ile AkSarayda Sorguççu sokağında 
25 numarada Bay Saim Zeren, 3 Un
cillUğU de nUfusumuzu 17,866,833 o
larak tahminde bulunmuş olan Trab
zonda Sotha mahallesinde Kuloğlu 
sokağında 12 numarada Bay tevfik 
Kuloğlu kazanmışlardır. MükAfatla
nmız bugünden itibaren bu üç talili
nin emrine Amadedir. 

Tasnifin hemen akabinde, birinci· 
liği kazanan Bay Orhan Tunçmana 
telefonla müjdelediğimiz zaman an
ladık ki, bu tahmin kendisi tarafın
dan değil, fakat hemşiresi tarafından 
yapılmış ve mektupta. Bay Orhanın 
adresi kullanılmıştır. İftlrak etUğin
den haberdar bile olmadığı bir mlisa
bakanın bu garip talılisile görüşttik 

neticeden çok memnun olmakla ben.
her mUkAfatın intihabı cihetini asıl 

Altoae 'Ocrett 
Türkiye dahiliDde: 

8enellk e aybk a IQ'lık 
HOO 7:50 tOO 

Hariç memleketler ı 

8aybk a aylık Aylık 

2700 Hl O 800 Kr. yoktur 

tahmin sahlbi olan hemşiresine ter
kederek onun malQmatı olmadıkça 

bundan istifade etmıycceğini ilive 
etmiştir. 

On ikiyi On iki Geçiyor ! 
- 'Krlaka, ri<'a ederlm. 
- ~ mısın, söyle? 
H.,,ın bir tavırla konuşuyordu. Adam 1118ğl6p bir tavırla: 
- Bakalım.. ÇalışM'ağım. Almıya. gayret edeceğim. 

Dedi. 
O inatla: 
- İlterlm, muhakkak l8terlm, alM•a.kfiın, Diyordu. 
Van Blond 1andalyeel iizerlne biraz daha yıj'llmı,tı. Ho

m11J'danarak eöylendi: 
- lllM edecettm. Sizin bil e1mu delillfJnlz yttztlnden 

mahvoldum. 
- Vah uh." 
Kadın alay eder ılbi ellerinl çırptı. EJmu Kralının göz

leri dolmu!Jtu. lnler ctbl bir tavırla: 
- Beni twwnılyorsun, 11eunlyon11n. Diye şikayet ediyordu. 
Parmaklannda fındık büylikJllttlnde pırlantalar parh

yan Jlrlaka f'Jlnl adamm omuzuna dayamıştı: 
- Budala a1bi konuşmaymn, azizim. Hem df: fazla bMI· 

saıı da olmayınız. Ben çok yoruldum. Yatmak lııtlyorum. 
At'aba 1188t kaç f 

Van Blond kocaman bir altın r;aatl l'eblnden çıkararak 
baktı: 

- On ikiyi on iki geçiyor. 
Bu ı;özler aı(zından henüz çıkınıttı ki, eokak kap1911un 

ıtlddetle açıldı~ı duyuldu. Sesler yliluıeldl. Cazbant birden
bire 11uııtu. DaD8 edenler durdu. Kapıda gözleri anadan uj'
raınıı olarak Kartopu görttndü. Zent'I adeta yerinde dura
mıyor, ııallaruyordu. Haykırdı: 

- Polisler •. Pollııler geldi: 
Etraftaki aynalarda akisleri göründu. !liianki altı tane 

zenci altın dlşlerlle Mrıhyor gibi hareketler pe,>da oldu. 
Adam baykınyordu: 

Dirhemle Batını Yarmı9 - J{adı· 
köyünde işkembeci dUkkı\nında çalı· 
şan A vadis, dilkkAna müşteri olarak 
gelen Mahmut adlı bir müşteri ile 
yemek meselesinden kavraya tu
tuşmu,tur. Kavga bUyUmU' ve Ava
dıs eline geçirdiği dirhemle Mahmu
du başından yaralamı,tır. 

Bundan batka F eriköyde ıüp
heli vaziyette dolatmakta iken 
tutulan Leondiroaun üzerinde 
bir mik.tar eroin bulunmuıtur. 
Leondiroaa eroin sattığı anlatı· 
larak yakalanan aabıkalı Andon
da da bq paket eroin bulunmuı
tur. 

~-MAVi-~ 
PORTAKAL 

YAZAN 

William J. MAKiN 

- Polisler ... 

ÇEVlREN 

Rezan AE. YALMAN 
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Van Blondun maauına yald&A,h. Bir şeyler da.ita aöyle
dl sonra yuka.n kata fırladı. Merdivenlerden çıkan bir ta
kım ayak ııealerl duyuldu. 

- HerkM oldutu yerde kal"'"· Klmae bir tarafa çık
muın. 

Bu ıöılerl mttfettl~ Evans ııöyltiyordu. Seıı bir gök cü
rliltüııü kadar kun·etll idi. 

Daıuı eden çiftler da,ğdmıttı. Bir kadın korkudan ve be-
yerandan atlıyordu. 

- StUdUıeti muhafaza ediniz. Patırdı latemem. 
Müfettiş Evanıı'ın seıal t.ekrar yükseldi: 
- Buranın müdürü nerede 1 
Bir adam ortaya çıktı: 
- BeuJm. Bu ıell!Jhıizln mAna&ını \·e Mbeblnl M>rabUlr 

miyim? 
E\·ap8 mualara doj'ru flderek aakin bir tavırle.: 
- Gtte yarııına kadar içki vermlye nıezun musunm? 
- Evet. Şimdi lae gece yarııını geçti. Fakat maaalard& 

bir tek damla laplrto buiamazeınız. Vermedik çünktl ... 
Müdür gülerek kendinden emin bir taurla bu aöı:lerl 

ııöylemı,tı. Müfettiş saat.e baktıktan aonra ınaaalarda duran 
bardakları birer birer muayeneye başladı. Kimisini koldu-

yor. Klmiaılndea bir yudwn içerek tadına bekıyordu. 
- Bakalım. Belki de ~ak bir şeyler buluruz. Diyordu. 
- Bulamazsuuz, çiinkü OD ikiden 1K1nra içki vermeyiz. 
- Vmit ederim ki, dotnı aöylllyonunuz f Akal takdirde 

aleyhinize olur. Borada bulunanlarm isim ve adreelerlnl a
lacatun. Yanlıt 181m \'e adl'M verenler cezalaaacaktır bil· 
mlş olunuz. 

Dana edenlerin rengi attı. Bu Jalm yazılması bo,Jarma 
gltmemJtti. İki polis bu l,e memur edildi. Evans bardakla
rı koklamıya devanı ediyordu. Bir baıtka memur da ona 
yardım ediyordu: 

- Hiçbir tarafta ispirtolu içki yok, mlifettlş Evans .• 
- Yazık, ariw1a9, ne yapıp yapıp bir şey bulmalı lelik. 
Evantı'm niyeti cece yammulan sonra olan içki yuatımn 

bozuJdujtunu bahane e<lerek oradakileri tevkif etmektL 
Şüpbell addettıtt lDllanlan böylece mA11am bir balıanfJ Ue 
yakalaımıt olacaktı. Ra.lbaki hiçbir ,ey balamaDUJtL (Ma

"1 Portakal) herban«f mlaum bir kab\•e clbl yakayı kur
tarmıştı. 

Polla memuru, biraz ötede oturan '\'an Blond'a Yalda-
tarak sordu: 

- Van Blond'Hnuz, defli mi? 
Adanı ı.,ım Nlladı: 
- Evet ... 
- Siz bu barın ~lıca MnD&yedarlarmdansınq pUba f 
- Evet, buraaı Ue allkam var. Bunda bir fenalık var mıf 

~ Maaanın üzerinde duran bardağını kokladı. 
- Hayır, fakat ılze bir şey 1K1rmak istiyorum. 
Van Blond istihzalı bir ta\'ırla sırıttı: 
- Maden suyu içiyorum. l\lldem rahatsız .. 
Evanı cevap vermedi. Fakat öfkeden çatlıyacak ıtbJ 

idi. ŞlmcUye kadar füpheU hiçbir !"Y balamanu9tı. 

Birdenbire eorda: 
- Kapıcı nerede? 

{Arkaaı var) 

SIVASf 
iCMAL. 

Bulgaristan da 
Çarpışan 

Cereyanlar 
Yazan: M. H. ~ 

ır muı;ı.ae ... un B . . . .1 .1 t b::.... dİ'/111' 

Bu~ariatan için ~ 
olarak fU hükmü verdi: AJıtll'!.. 
lar, iatedikleri zaman Buıte'
tanı istila edebilirler ve bt; 
nı baıka tqe!M>üslet' için ._. 
ket noktası d~e kullaJıpilll'" 
ler... ~ 

B h"l·-" ik' _L_L• ..... _ 
u UA.llllUn 1 Seo"'1l dilt'. 

Birincisi ıu ki insanlar - -1111 
kıyas yolile hüküm v~ 
meylederler. cMademki ,JIJ 
manya Romanyayı i9tila eu 'I 
di, Bulgari.tanı da edeııbili' 
Diye düıünürler. * 

lkinci no1cta da Bulıar ~ 
ti içinde gürültücü bir %Üll'·.i 
hudutsuz arui iftihlları d~ 
ğunun malum olmurydı. 'ı/I 
manların usulü, gözleriııe.~ 
tirdikleri bir köprüyü g~ 
kadar herkese, herfeyİ ;. ~ 
mek olduğu için Bulgarl~r:.r 
gözlülüğünü tahrik edebil ~ 
!erine ve onları zahmetsizet~ 
kalarından sürükliyecekl 
herhalde emin bulunuyorl 

Bulgaristanı, Kral B Js; 
şahsiyetini ve Bulgar hal 'ti! 
büyük bir kıamının_hulyaya~ 
§1 mukavemet kabiliyetini ~ 
yakından bilenler o kadar ' 
bin değildi. Hiç ı~phe yo~ 
Kral üçüncü Boris A~ 
en sakin, en berrak, m? 
duygusuna en çok ..bip 
!arından biridir. 11'. 

Bulgar milleti içinde Jll~ 
!ağalı hulyalara tapınan İ ,;t 
bir zümre olmakla bera~r kf!' 
vazeneli surette düıünen~ 
vetli bir zümre de ekıik ~lf 
dir. Bu zümre, bir tar•ftan .~ 
radeniz menfaatleri bakım~ 
Bulgaristanla Sovyetler .•~ 
daki birlik ve .henk ihttY-:.a 
diğer taraftan iıtikli.li ko~ 
cihetile Bulıariatanla ko~ 
n arasında hüküm süren r"~ 
ve menfaat beraherliiin~ 
iyi bir surette kavramak lf 
itidal tarakarı Bulgarlar ~9: ~ 
sat düşerse ve istiklalllerlnf~ 
del diye ödemek meoDu ~ 
olmazııa Bulgaristan için~ 
menfaatler elde etmiye el il 
taraftarlardır. Fakat müt~ Jtl 
büyük bir devlet tara~ 
uzatılan kocaman lokrn• f' 
ancak bir yem olduğunu, "?" ~ 
min hiçbir zaman ken_dı ~ 
saklarına gitmiyeeeğini, k~ 
)erinin o yemle beraber b "~ 
balığın yemi olacaklarını :;,. 
iyi bilirler: Aralarınd~ bi!ııt k-' 
varsa Romanyanın m ... lı. '1" 
dilerini bekliyen. fe~aketi .. ~.~ 
deh,etile kendılerıne ~ 
cek bir aynadır. ~ 

Almanların bir metni ; 
yumruk altına almaları için ;_ 
seriyetin kendilerile ber~~ 
rnası li.zımgelmez. Man ,,, 
hizmetini görcc:ek ve k~.:.lilf 
anahtarlarını kendilerine ,....., 
teslim edecek bir avuç adat"'l pf'. 
kafidir. Almanlar, Sulp~ 
da böyle bir avuç adam etil 
caJdar mı} Yoksa Kral 'JI! 
le beraber Bulgar istiklali ~ 
nı temsil edenler böyle t. <I' 
büılere mukavemet etznfllllfj tJ!. 
Bulgariıtanı Romanya ~i id".., 

netmemenin imki.nını teman lr' 
bilecekler. mi_) Bütün d~~ 
huauataki ınkıpfı aleka ıle 
edecektir. # 

Her Gün Bir 
FIKRA 

İnat ve lsrar 
Değerli şalrlertmlzdea Zl19 ~ 

merhum Adana v.u.t llleD 
sttmlş. , 

Kendlalııe Slllfkede Gllpll ....... 
nan bahçeıdnde bir ~ 
ıer. Tavla oyam...... fi 

Ziya Paşa zan attdEp tı#I,,,, 
bir pllyormaş. canı ...,.... ...... 
.. zarları pyrlUIUJUI 

deki havuza fırlatıp atmlf. ~ 
Bir möddet llODJ'a baWD r/I 

ca zarlar, sayan lolDde de ... 

dell1 mi f .. .JHlll 
Pa9& zarlarm ba ....... ~ 

kemali taaccüple: ., 
- n.Jun ,u dommwı biat ~ 

rarma bUA iki bir ......_ ., 
ş. 11' 
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IBMD 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

Yazan: NİLLA KUK 

Kuğu Kuşlarına Beraberce 
Yem Verdiler. Sonra ... 

Kulağımıza 

Çarpanlar 
• • • 

Elektrikle Yetişti 

· rilen Sebzeler 
Harp ola dursun, fen durup din· 

lenmeden ilerlemekte, her gUn yeni 
- 17 _ yenı zaferler kazanmaktadır. 

Ruk· d 1 ... k h B b Bugün fennin zırııat sahasındaki 
Şeyh ıye en ba§ka hiçbir insan dırımakla ugraşır en, Şey a a mucizesinden baıısedeceğiz. 
~ B.abayı yumuşatamazdı ve heyecan içınde dönüp dolaşıyor- i Mucize kelimesi çok gbrülmesin. 
Cd ınt güzelile yemek yemiye razı du. Karısı ile yemek ye:miye ra- Bu fennin zaferinin tam ifadesidir. 
1aı:nıeı.~i. Ya o ihmale uğrıyan zı olduğuna pişma~dı. Elinden Sebzeleri, mahsulleri vaktinden ev
~ ~elın, o zavallı kız) Onu da gelse knçacaktı. Dort, beş defa 

1 

veı yetiştirmek için .şlrndi t-lektrik· 
r~taııle beraber yemek yemiye kaçacak yer aradı. Her tarafa nÖ· ten tııtı!ade edilmektedir. 

1 
1 etznek az iş değildi. Bunu da betçiler dikilmişti. Kuş uçamazdı. Toprak altından geçirilen elektrik 

~ak. Rukiye başara"bilirdi. Rukiycnin çok akıllı bir cari- telleri sayesinde nebatlar normal bir 
ı. alırne, "(ürk olôuğundan do· yesi, Şeyh Babanın iç sıkıntısın· >ICaklık ıı:inde bulunmaktadırlar. Bu 
il l'ı ne kadar gurur duyuyorsa dan çatlıyacak bir halde olduğu· sıcaklık nebatın yetişme mevsimine 
•i:c:•cs ~an . Ba_i de ~ajput cin- n.a dikkat etti. Ke.ndisine bir tep· göre 28, 30 dereceden 18, 16 dereceye 
d en hır Hmtlı olduguna o ka- sı dolusu yem ı;etırerek havuzda- dllşmektedir. Toprakların kuvvetlen· 
l ıır rnağrurdur. Rajputlar Türk- ki kuğu kuşlarını kendi elile bea- dirilmesi için dahi elektrikten ıstıfa· 
l~t 4?0k beruerler. Atları ve kı- lemesini teklif ett1. Kuğu kuşİa· de edilmektedir. 
trı ii.lıle yaşarlar ve şerefleri na· rına yem vermek ifi delikanlıyı Bu usul geçenlerde Almanyada v!· 
rı Irııı. ölmiye daima hazır bulu- saatlerce oyaladı. Rukiye ile si mikyasta tatbik edilmiş ve çok 
;rlar. Mağrur kız gördüğü ih- Man Bai onu havuzun kenarında, iyi neticeler alınmıştır. Bu sayede, 
b allere o kadar kızmıştı ki artık bu işe dalmı!I bul-dular. Iklım dolayıslle yetiştirilemlyen seb-
) er §eyi göze almış ve babasının Rukiye, kıza fısıldadı: zeler. mahsuller kalmamaktadır. 
anına donmiye hazırlanmıştı. - Haydi sen de kuğu kuşları· Asil dikkate değer bir dlğer nok-

1' Rukiye, §unu pek iyi bilirdi: na yem at. Yüzün gülsün. Cena· ta daha vardır ki, o da bu yolda ya
v ~llviai en güç olan yara, gurur zede değiliz. pıtan elektrik aarfiyatının alel!de 
~ ıl.'l.eti nefis yaralarıdır. Fakat Akıllı cariye derhal kızın eline gtlbreden ucuza mel olmasıdır! 
v eryeznüzzaman ile cariyelerinin de bir yem tepsi dayadı. Şeyh 

1 
e rakkaselerinin iki haf:tadanbe· Baba, kuğu kuşlarının neden bir· 
1ah~raııp ta yapamadıklarını ya· denbire kendi etrafından ayrıl· 
~ 1~rnek o kadar keyifli bir ş~y- dığına merak ederek ba§ını kal
~ kı Rukiye için böyle bir mak· dırınca Man Baiyi gördü. Kıza 
\ot .uiurunda bütün kurnuhğını dedi .ki: 
trıc ınceli~ini orta.ya k.oy~a.k zah· - Şu ko~aman ku§u ~ör~yor 
ta ttc deger bir §Cydı. Bır taraf· musunuz? Hıç doymak bılmıyor. 
~ n da uvallı kıza çok acıyordu. Yemleri diğerlerinin ağzından ka
'!f an Bainin dairesine girerken pıyor. 
a il.pıı.cağı tesiri iyice hesapladı. Bu sözler karısına kar§ı ağzını 
l! ır defa atlı kıyafeti ve kılıç kı- ilk açışı idi. Kız cevap verdi: 
On mutlaka dikkatini çekecekti. - Ya öyle mi? Öyle ise ben 
}' ndan aonra nefoa nefese gelen. de onu cezalandıracağım. Yemi 
c:ri\ın bir insan rolünü oynıya· diğerlerine vereceğim. 
ta it, Yorgunluktan ve sus~zluk- Rukiye, bir ağaç arkaıında 
. n •bayılmak üzere olduğunu söy- gizlenerek lbu kadar incelikle ha
ıy~tkti. zırladığı sahneyi seyrediyordu. 
it' "-olünü bir tiyatro sahnesinde- ~)erin gi.di§inden çok memnun
dı birinci sınıf oyuncu gibi oyna• du. İki genç tamamile dalmı~lar· 
~· Man Bai şaşırmıı. bakakal- dı. Kuğu kuşlarının aç gözlülüğü· 

'ltı. ne beraberce gülüyorlardı. 
R.ukiye, nefes nefC6e: Bu sahne bir müddet devam 

~ - Aman bir yudum su, dedi, ettikten sonra Rukiye ortaya çık· 
b~~ de herkes buradan çıksın, tı: P Yalnız bıraksınlar. - Çocuklar, dedi. Kuğu ku§· 
q· r~ses, Şahın gözıc:lesine ken- !arının karnı doydu. Fakat bura
d~ clı}e su verdi. Rukiyenin ne da başka aç olanlar var. Ben Şeyh 
l\l}'eccğini merakla bekliyordu. Babayı bilirim. Kuğu kuşları ka-
aclın _söze ba§ladı: dar iştihahdır. Yemeğe gelmez 
~ - Uzak yerlerden i;eliyorum. misiniz? 
llt a ıbıran evvef varmak jçin Rukıye, gençlerle beraber ırof· 
,.1rı çatlattım. Şeytı Baıba bana raya oturdu. Onları yalnız bırak· 
di 1hrak geldi. Dedi ki: cOn- ııa sıkılacaklarını ve konuşacak 
a~ uı:ak kalmıya artık taham· ld.kırdı .bulamıyacaklarını bili

:l ~liinı kaU,adı. Fakat sarayı yordu. Bunun için lakırdıyı bir 
i' 0 duran carıycl~in ortasında düziye idare etti. Harp hikiı.yele
r::.~na gitmiye bir türlü karar ve: ri anlatıt. Tuhaflıklar bulup söy-

Nimet Getiren Tayyare 
Bombası 

Tayyare bomba."Sı da. cnimeb geti
rir rı'li hiç diye •atmayınız; her vakit 
ölüm saçacak değll ya ... 

İtalyan tayyarelerinin Toulon li
mamnı bombardıman eyledikleri sıra. 
da bir evin bahçesine dü~n küçük 
çapta bir bomba bahçede derin bir 
çukur açmıştır. Bombanın açmış ol· 
duğu çukuru görmiye gelen ev sa
kinleri ve kumandanlar bir kenarda 
kırık bUytik bir vazo ve Yazonun için 
den dışarı fırlamış bir suru altın pa
ralar görmüşlerdir. Yapılan tetkikler 
neticesinde bu paraların pek eski de· 
virlere ait olduğu anlaşılmıışt.Ir. Tou
londaki Asarı atıka mütehassısları 

bunlara 150.000.000 milyon franktan 
çok fazla bir kıymet takdir eylemiş· 
lerdir. Hane sahibi de bundan hisse
sini almıştır. 

Boşanma Rekorları .. 
Dünyada boşanmanın en kolay ve 

dolayısile en fazla olduğu yer Ame· 
rikadrr. Yapılan bir hesaba göre Bir· 
!eşik Arnerlkada aktedilen nikAhların 
yUzde otuz yedisinin lkibeU boşan· 
ma ıle neticeleniyormu~ Amertkaila 
boşanmalar fül.kkındiı. zııtreyledlğl· 

miz bu yliz<1e 37 nil\bet yalnız mah
kemelere intikal edenlerdir. Daha ça
buk boşanmak için civar memleketle· 
re seyahat edip bu ifl halledenler de 
vardır. Ve bunların sayısı da pek 
yüksektir. Aleyhlerine olarak bo· 

b:"11Yorum. Bana öyle geliyor kı ledi. Hadımağalarının taklitlerini 
1 :ı._ şanma kararı alan Amerikan erkek· 

hrloirini du"rtecekler ve fısılda- yaptı. Bir taraftan da iki gencin ,,.. k teri tarafından ailelerine verilen na· 
r_ ca lar.:ı, Sen anlamazsın. bu ka.dehi boşaldıkça §arapla qol-"" k ) fakanm senelik miktarı bir milyar 
a' Ctı 90k a;ıkılgandır. Evlenmiye durdu. Vakit gece yarısına ge İn· doları bulmaktadır. 
/her §eyin herkesin gözü önün· ce Hint güzeline dedi ki: Boşanmaların temini için mahke-
" c Yapılması, kendisini rok sıkı· - Haydi Man Bai hazırlan. 
,, 0 ~ d k melere yatmlan paralar ile avukat 
~. I· Derdini armıya da utanıyor. Gece yarısıdır. Saraya önme u tl 
·~ırı ~ ere eri be~ yüz milyon dolar1 aş-
lad 11Yct bana geldi. Ağladı, ağ- zamanı geldi. makta imiş. 
li 1• Neler çektiğini bir bilsen... Sonra Şeyh Babaya döndü: 
}· 'Ydi çabuk giyin ve ata binmi- Sen istersen burada yat, 
ıb c hazırlan. Seni derhal Şeyh Ba- dedi. 

aya kavuşturacağım . Bu şekilde akoam yemekleri 
ı;· Hint güzelinin yüzü evlendi· bir hafta devam etti. Her yemek
ındenberi ilk defo olarak güldü. ten sonra Rukiye kızı ayırıp sa-
- Nerededir? diye sordu. raya götürmekte ısrar ediyordu. 

Askerlik işleri 
Ş11be~e Dawet 

k - Benim nehir üzerindeki köş. Dördüncü gece Şeyh Baba onları Fatih Askerlik Şubeıılnden : Plya
~~dc seni bekliyor. Köşk gizli saraya götürmekte ısrar etti. Be· de yarbay Hüsamettin of. Sadettin 
hır Yerdir. Nereye gidileceiinden şinci gece: İnalın (330-336) acele ~ubeye müra-
trı'4rada hiç kimsenin farkında ol- - Çok erken, biraz daha otu· caa.tı. 
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Kızılcıktan 

Odun Olmaz! 

N e dehfetli laftır bul 
Hınç almak, dütmanı ya· 

k:alarnak. Pas gibi ayırmak. Ka· 
nını içip rahat etmek. 
- Ediplerin ifadesine göre, inti
kamda ilahi bir zevk varmış. 
Cenabı Ktbriyanın ne nevi zevk· 
leri olduğunu araştırmak biz kul
lara düşmez amma, eğer intikam, 
ilahi zevklerden ise Zülcelal haz
retlerinin ı.evkleri ~ç erilir §ey
ler doğrusu 1 Bu intikam milli 
şarkılara, ihtilal destanlarına, 
muharebe türkülerine giren, bir 
piyese, bir romana bir kahraman
lığa ad olan kuvvetli bir sözdür. 
Lakin elin ağzı torba değil ki, 
açıp büzesiniz 1 

lntikamı neye isim yapmışlar 
biliyor muşunuz? 

Görmedinizae mümkün değil 
bulamazsınız. · 

Sivrisinek öldürmiye mahsus 
bir nevi (filit) el .. 

Eğer intikam bir ilahi zevk jae, 
eğer intikam bir destan ffrmaıı. 
bir kahramanlık unvanı ise bu 
boyalı tenekelerin üzerinden ken
di kendine silinir. Ne namı kalır, 
ne ni§anıl 

Bu ismi görünce vaktile leble
bicilerin: 

- Tophane güllesi gibi leb· 
lehi! diye mallarını övü,leri ha· 
tınma geldi. 

• Arttırıyoruz ! 
Nihayet sayımın reami netice

leri malUın oldu. BC§ senede bir 
milyon yedi yüz bin artmııız. 
Güzel 'ey! Senede 340 bin .kiıi. 

Günde bin ki~iye yakın. 
Bir milletin kuvveti üremcıile 

başlar. Zafı da üremesinin dur· 
maaile. 

l~e Fransa ve işte Almanya! 
Fazla söz istemez. 
Fransa senelerdenberi olduğu 

yerde sayarken Almanlar harıl 
~arıl üremekte idiler. 

Adam üretmc:nin yolu, adam 
üremesini kolayla§tırmakla baş
lar. 

Bunun için de evlenme ve bo· 
taıuna §artlarını. ihtiyaçlara gÖ· 
re tesis etme,li. 

Geçim ~rtlarını kolaylaıtır· 
malı. 

Çocuk büyütmek, çocuk okut
mak ve çocuk adam etmeyi ko
lay, ucuz ve menfaatli hale eok
malı. 

E.rkeği ve kadını yuvadan 
uzaklattıracak içtimai amillerin 
önüne seç.meli. 

Nasreddin Hocanın bir hikaye. 
si vardır. Onu okumak, doğumu 
arttırmak için ne tedbir almaca· 
iını idrake kafidir. 

Hoca merhumun karısı gebe. 
Ağrısı tutmuş, bir türlü çık· 

mıyor. 

Hocaya haber vermi§ler. Gel· 
miş, karısını müşkül vaziyetle 
gÖr.!nÜş. 

- Nefes et hoca 1 demi}ler. 
Hoca böyle ,eylerin nefesle ol· 
mıyacağına kanidir. 

Hemen bakkaldan bir avuç 
ceviz almış. Karısının önüne dök. 
müş. 

YAZAN: muzu en yakın tahmin edene 
kırk lira kıymetinde bir hediye 
verilecekti. 

1 Gazeteye bu iş için harıl harıl 
- Nedir bu hoca! diye sor· mektuplar geldi. Bu mektuplar, 

muşlar: noter huzurunda ~'c;ıldı. 

B. rELEK 

Ve gazetemizde okuduğunuz 
- Çocuk cevizleri görünce, 

da,Y.anamaz dışarı çıkar. Demi~ veçhi!.? beş yüz kadar bir fazl~
ve rivayet odur ki · çocuk da fil. sıle nufusumuzu en yakın tahmın 
hal doğmuı. ' 1 edenin Orhan Tunçman isminck 

C 
. . k h h 1• d bir zat olduğu anla~ıldı. 

evızın zev ı ayalı u asa e en . . d . . 
bir aemboldür. Yaşama, ve haya. Keyfıy~t ·-~en tsınc telefonla 
tın tadını tatma imkanı verilince haber verıldıgı zaman Bay Orha
hangimiz dünyaya gelmeyi iste- n~~ hadiseden bih~.be.~ olduğunu 
mez. (Gerçi bize sormazlar gorenler hayrete du~tuler. 
amma, babalarımız bizim hesabı· Anlaşılan şudur ki: 
mıza dü,ünür. Hocanın hindiai Bir ahbabı, bu zat namına 
gi.bi). azizlik ol sup diye bir rakkam 

• Bihaber Bir Tahminci 
(Vatan} gazetesi 5ayım mü

naıebetile bir müsabaka açmıştı. 
Müsabakanın mevzuu basit. 

Son sayımda hakiki nüfusu-

yazmış, (İskenderun) dan posta-
ya vermiş. 

Talie bakın ki: bu şal..a, biha· 
ber tahminci} e kırk lira kazan
dırdı . Ne yanar kimbilir şımdi, 
bu mektubu yazan ve kendi İm· 
zası y~rine arkadaşının ismini 
veren zat. 

ARPACIK NEDEN OLUR? 
Arpacık dediğimiz ufacık çlbanlar, I trktan sonra, bir göz kadehi \'a&ta

bazı inı.anlann gözlerine çok musal· Ue, ılık göz ba11yoau yapmak pek 
tat olurlar. Biri bahp biri çıkar. Bu l:>i gelir. Sıcak papatya . uyuna tılr 
iz'aç edici bal, uZllD müddet süre~e. PArça temiz pamuk batırıp, gıinde 
insanı bıktırıp usandım. Arp&<"ık, blrk~ defa, göz kapağı Uzt-rlne yaı
ktrplk diplerlndekJ gudde (be-ı) lertn rıan lıman yapılırl'I& bunun da ı;ok 
tıkaıımaa.ından ve mikropların bu faJ dası ,·ardır. \ ·ürudü lrov,:etlen
bczler içinde azgınlaşıp iltihap yar- dirmek Jçln birçok kunet ,uruplan 
malarmdan ileri gelir. ta\•&iye edUlr. Fakat bunların f'n i:v:I· 

Gltntin birinde ka,mtı ile sor. ka- Jerl le arpa('ıklacda hususi te!ıtri ol~n 
patında hafif bir yanma b8flar. Kn· larr. lçJnde (lod) bulunan kunet ,o. 
pağın kenarında ufaık, yuvarlak, kır· ruplandır. 
mızı bir kabarcık hJiı.ıl olur. Bu ka· 
barcJk, az zaman içinde, bi.iyüyür re· 
rahatlenlr. Çok g~ıueden, goz kapa
ğı da kızarır, şışer. \'e hatta baı.ı 

nkalarrla göz kapanr. 
Arpacık ufak bir arızadır amma 

IM.'ı ı ve 5ıkıntısı büyüktiir. Güz kn· 
pqına el dokundurmak blle mum· 
kün olmaz:. O kadar ~ok acır ki, IM3-
nı Adeta hasta eder. Da.ha bir nıüddct 
Mınra, bu ufak kabarcık çatlar. İçin
den birkaç damla rerahat akıp boşa
lmca ağn; birdenbire, eük6net bu· 
Jur. Ha..~ta rahat eder. Göz kapağın· 
dakl şişlik tf', yavıı.' yav~. &7.alarak 
göz tabii halint: dön111fü~ olur. 

Dr. NURİ ERGESE 

B•glül Program 
8 Program, 8,03 Hafif program 

(Pi.), S,15 Ajans haberleri, S,30 Ha· 
fi! müzik devamı <PI.). 9 Ev kadı
nı • Yemek listesi. 

13,30 Program, 13,35 Muhtelif şar
kılar (Pi.), 13,50 Ajans haberleri, 
14,05 Muhtelif şarkılar devamı, 14,20 
Rlyasf'ticUmhur bandosu, 15 Konuş
ma, 15,39 caz parçaları ve tangolar 
<Pi.). 

Yazan: B. FELEK 
~ öyle !bir darbı mesel var· 

dır. 

Ve birçok darıbı meseller gi· 
bi bir hakikat bağırır durur 
Amma kim <>kur kim dinler 
Tabiat deyin! Hılkat deyin! Al
lah deyin! Hulasa bir ali kuvvet 
§Unu bunu sizi, bizi yaratırken, 
her birimize bir takım kabili
yetler (veya kabiliyetsizlikler) 
ve o vasfa göre de bir takım 
vazifeler (veya vazif cııizlikler) 
vermiştir. 

Kızılcıktan çubuk olur, odun 
olmaz. 

MC§cden ibaş tarağı yapa
mazsınız. 

Güllitçtan yağmurluk olur 
mu? 

Kağıt helvasından zırhlı, sün· 
gerden kale, revaniden aparlı· 
man, badem ezmesinden kaldı
rım, buzdan sobe; kumdan 
merdiven, ipten kazık ilah ... 
olamaz, ah olamaz. 

O bir §arlmlır. Bir gönülde 
iki aevda olamaz .•• 

Bütün bunlara rağmen, bu 
tabii kanun hilafına neler ı;ci
rüt-aünüz, neler~ 

Çelimsiz bir adam ya pehli
van ya hamal olur. 

Kaba saba birisi teşrifatçı 
olduğu gibi. 

Burada kimin ne olduğunu, 
ne olacağmı etüd edecek deği
lim. Bu hem dikenli bir mevzu, 
hem delili, İspatı olmıyan b ir 
iddiadır. Lakin, Amerikadaki 
büyük mücs.scsclerde memur 
almak istedikleri zaman bun· 
lan seçen birisi varmış: Onn 
gösterirlermiş. 

Evveli memurdan istenen 
harici va~flara malik olduğu 
anlaşılan namzetler, hu (tek 
seçici) nin huzurundan geçirı
lirmiş. O, bu namzetlerden bı. 
kısmını alır, ıbir kısmını redde· 
dermiş. Bunu da neden yaptı· 
ğını kimseye izah etmez, bclkı 
de edemezmiş. 

Ameriknda lbu seçicilerın 
çok muvaffak olduğu go 
rüldüğünden •bu usul ekseri yer· 
lerdc tatbik edilmekte imiş. Bi ... -
de de bunu tatbik et.seler, belkı 
ilköncc .beni • gazeteciliğe al
mazlar ve bir sürü obaşkalanm 
da bugünki.ı İ8ine kabul etmez 
lerdi. İyi ki; bu bidat bizde 
yokl 

Konser Tehiri 
Matbuat Tcknısyenleri Birliği Rc-

16liğlndcn: 

YUkcek VılAyet makamının 4/7 940 
tarih ve 5441 numaralı ınüsaadelerlle 

Birçok &'ÖZ ,.e burun nezleler!, cöz 
yaşı yapan keıoerlttn iltihapları, fe
na bir ı1Jık altında veya t.oz.Ju, top
raklı,dumanh yerlerde çalı,malar, 

gözlerin görmesindeki mlllltellf bo· 
zukluklar hep arparıklara &ebep di
ye gföıtertlmlştır. Fakat arpacı~ın 
en mühim ı.ebebl bünyededlr. Haklka 
ten b&z.r zayıf bünyeli lnu.nların, ar
pac.ıklara k&lll, haoııu&i bir lıtidadı 

18 Program. 18.03 Radyo caz or- 2 Teşrınlsnni 040 cumartesi günU ak 
kestrası, 18,40 şarkılar, 19 Konuşma, şa.mı Taksimde Tenis • Dağcılık klll· 
19,15 Halk tUrkUleri , 19,30 Ajans ha· bü salonunda birliğimiz tarafından 
berleri, 19,45 Fasıl heyeti, 20,15 Rad- w:rtlecek konser mtihim ve zaruri 
yo gazetesi, 20,45 Muhteıtr şarkılar, sebepler dola.yı~ılc 7 KO.nunuev~·cl 940 
21,15 Konuşma, 21,30 Radyo salon cumartesi gUnU akşamına tehır edll
ork~trası, 22,30 Ajans haberleri miştir. 

' I Şimdıye kadar tevzi edilen konser 
22,50 konuşma (Ecnebi dillerle yal· ı biletlerini htunll bulunan sayın da-oldufuna dikkat edilmiştir. 
mz kısa dalga postasile), 22,50 Caz- ı vctıili!rimlzln mezk~r günde salon ı 
bant CPl.), 23,30 Kapanış. teşrifleri rica olunur. 

Arpa<"ıkların sık ark olmaması l!;ln, 
onları yapan ı.ebeplerl ortadan kal· 
dırmak ve bünyeyi kllnetlendirmek 
ıaz:ımdır. Arpacığı b&'langıçta, M>ğuk 

panitımanıarıa önlemek bir derere- Bugu··n M E L E K' le 
ye kadar miimkündür. Fakat ağn ,-e .,....... ••-llııt. 
~l~llk zlyadeleşinc·e bir bardak ~ı<'ak 
ı.oya bir kahve kaşığ-ı aıııtborlk kat-

Slntma dünya.sının en parlak yıldızı, en güzel kııdını, ilfilil 

HED D y L A MA R R t\ .. ı azım... run. ıye ya vaıuı. 
Cak 1an Bai sevincinden çıldıra· Rukiye gitmek vakti olduiunu, 
ırı· tı. Yalnız ata binmesini bil· daha fazla kalamıyacaklarını 
ta~0r<lu. Bir Rajput olmakla be· söyledi. Altıncı gece bahçe kapı
ha er babası. evlenmeden evvel sını kilitliyerek iki kadını zorla 
\tc re.zn dairesinden çıkmasına izin bir müddet daha alıkoydu. 
~ ı;;;cnıişti. Türkler Hindistana ·yedinci gece Rukiye esrarlı 
~ ~ eden Rajputun kadınları bir surette ortadan ıkayholdu. 
ıc~~rini örtmez, serbestçe gezer- Yalnız sakilik eden kıza şu tali

lstanbulun En Yash Asması 
ve 

RO BER T TAYLOR 
tara!mdan şahane hır surette yaratılan 

SEV EN KADIN 
aor 1• Fakat Türkler geldikten matı verdi: 
b· nra İş değışti. Türkler erkek - Şarap kadehlerini daima 
vır milletti. Kadına fazla zafları doldurmıya dikkat edeceksin. 

50 Yaşında iken Kuruyan Asma, Z iraat Müzesiııde 
Teşhir Edilmek Üzere Asma Fidanlığına Kaldırılacak 

Q lltdı. Hindistanda hoşlarına gi- Bundan evvel kız da, oğlan da 
r:J k12ları hiç korkmadan ve le· ağızlarına şarap koymamışlardı. 
ij dUt etmeden kaçırıyorlardı. Kız bir düziye gülüyor, Şeyh Ba· 
... ~~ raca kızının bu "ekilde bir ba şarkılar söylüyordu. Delikan· 1 '4rk· ~ l b tıl Un hoııuna gitmesi ve kaçı· lı, kızın pek hoş ve neşe i ir ar· 
cı.~~8~, &onsuL. muharebelere yol kadaş ol,4uğuna ka.ni olmuıtu. 
tcdh~ltrdi. Bu sebepten ilitiyat Fakat Man Bai birdenbire ağ· 
Ve . ırlerj alınmış, hanedandan lamıya başlamasaydı onu Öpmek 
liiıı~~·.i ailelerden güzel kızlar, hiç hatırına gelmiyecekti. Şeyh 
len ıler arasında purdah deni· Baba kızın ı:ıiçin ağladığını bil
~1il harem daiıcsino kapanmıştı. miyordu. Kızın kend:si de niçin 
kCt n Baınin ıbüyük annesi mü- ağladığının ~arkında değildi._ Fa
ıı14 rl:rıel binici idi. Halbuki toru· kat birdenbıre hatırladı. Bırkaç 
tor il.~ ancak karşıdan karşıya sene evvel bir ~.üya .görm.üıtü. 

M11ıçti.i. Günün birinde guzel hır delıkan· 
lıclJ,1nğru: kız. nta binemediğini h kendisini sevecekti, evlene-

1 etnıek işlemedi: 1 ceklerdi. İlk buluştukları zaman 
.. -.. Anne dcdı sen pek yor· sevıf!ilisi kendisini kolları arasına 
'11 tısı.ı ' ' ., •· kt' li 1 l'r:.ı) n. Araba ile gittıek olmaz alacak. öpecek, opece 1• a -

B buki bir haftadır her ak~a.m .~u: 

tstanbulun en yaşlı ve dUnyanm en 
kalın a8JllaSt henllZ elli yaşının nev
clvanlığınd& kurudu. VllAyet ziraat 
müdürlüğü ileride kurulacak zira
at müzesinde teşhir edilmek üzere 
bu asmayı Göztepe sama fidanlığına 
kaldırtacak.mıış ... 

Bu asma Kapalıçarşınm çadırcılar 

caddesine açılan küçük; Hacı HtlsnU 
kapısının sövesine ilişerek en fena 
şartlar içinde tam yarım asır yaşa
nuştır. Eskiler değerleri ölçemezler, 
büyüklerimize hayatlarında iken ll· 
yik oldukları yerleri ve refahı vere
mezler, yaşama şartlarını kolaylaş
tırmazlardı. Büyük Türk şairi B~kl 
bu nankörlüğü bildiği için: 

Kadrini ııeftki r.m~larlıı bilip t'J' Baki 
Durup el b&fJcyanlar kartına yari.o 

ııaf sat!. 
Rıtın~ ~ikir .. Ru~iy:~in de ?oşuna luştuğu güzel . de~~kanh ~e?dısını 
\ttı hŞtı. Costerış ıçm ata bınmek- bir defacık bıle opmcmı~ı. demişti. ŞeyhUlisllrn Sun'utlah Efen· 
d

11 
?~laııırdı. Fakat Salime ka- Kız niçin ağladığını soyleme· di şairin cenaze namazını kıldırırken 

k~~i d ldrnanı yoktu. Bugün için di. Sıkıldı, _nazl~ndı. ~ey~ Baba bu mısralarını hatırlamış ve ağlıyan 
Lt. ere7.ede at koşturmuştu. . bir kızın agladıgın~ gor'."?ıye ta· bir sesle tekrarlamUJtı. Biz de zavallı 
"11.nt güzeline fiU cevabı verdı: hammül edemezdı. Guzel kızı asmanın kadrini kadit olduktan son· 

ın~ Haydi kızım. benim daire· kolları arasınn aldı. Teskin etmek ra blldık. 
l'olı.,, ha<iımağ .. lıırına ıbir h;.?er için okşadı. sevdi, öptü. Bir .. d~fa Asmayı 51 sene evvel; .şimdi 87 ya
•:rı.ıa · Derhal Lir nraba hazıııat· b:ribır:nın kolları arasına duşun• şmda olan Mki elbiseci Ahm:t ça-

b:~ cc bir daha ayrılamadılar... ı vuşıa birkaç sene evvel öımu, bir 
·~•Ye, Hint prensc..~ni kan· (Arkası yarın) ab:ı.Cı dikmişlerdi. 

Son hAmisi e!blsccl Yusuf çavuş 

ev!At acısı tatmıf . 'i>i derdini yunar· 
ken diyordu ki: 

- Asma daha çok ya.şıyacaktı. 

O, zalim bir to!örı.ln kurbanı ol •u. 
Şoför havaleli yUklettJği kaı:ıyonile 

dallarını koparmlf ve sürüklemişti. 

• 

Asma sağına ve soluna otuzar metre 
lik yeşil kollarım uzatarak caddenin 
60 metrosunu gölgellyordu. Ben ou 
asmadan tanı 400 okka koruk satar· 
dım. Koca asma ııürüklendi, yol ka
pandı. Fakat hiç kimse alükııdar ol· 
madı. Polis ve beledıye takibat yap· 
mıya bile IUzum gö:-medi. Yazık oldu 
asmaya ... 

Asmanın ölUmUnde kanalizasyon 
ıuneliyntı esnasında köklerinin kopa
nlmnsı da sebep olarak göstenlıyor. 
Şimdi ayakta 5 metre yUkseklığınde 
ve 80 ı.:ıantirıı rlevreslnde bir kUtUk 
kalmıştır. 

Şarap i!Ahı Diyoniso.s gibi asma. 
da bugünkü Türkiye topraklarında 

doğmuştu. Bu topraklara böyle bir 
asma yakışırdı. Macarlstanda 150 
ya~ırıa basan bir asma bulunduğunu 
söylüyorlar. Fakat bu; bizim asma
mz kadar kamı değilmiş. Bizimki 
ı;ubukluktıın çıkmış bir ağaç olmuş
tur. Buna Uzl!m atacı dencbillrdi. 

Kurutulan: in!ıın kellelerinden m<'y 
ve veren cŞeceri vakvak> otcaydı, 

bu kadar yanmazdık. Zavallı tarihi 
asma ~nıdi günahını kime yüklete
ceğlnıizl pek iyi tayin edemediğimiz 
bir ilunale, kurban gitti. 

Büylik aşk ve hakiki hayat filini 
A)Tıca : En son F o K S dünya haberleri 

Bugün seanslar: ı . 2,30 - 4,30 - 6.30 ve 9 da 

S U M E R Sineması 
Müdüriyeti: Mevsimin parlak nıuvaf!:ı.kıyeti 

CHARLES BOYER- IRENE DUNNE'un 
emsalsiz zaferleri olan 

BUYUK ASK 
Fransızca sözlU şaheser, BUGt}N ve l:'ARIN matine ''C suarelerinde 
SO:S OLARAK göst"rlleceğtni sayın mUşterılcrlmlzc hatırlatırız. He
nüz göremlyenler bu son iki günden istifade edebilirler. 

Bugün saat 1 ''e 2,30 da tt'Ozll!Uı matıncler. 

Gözlerde... Gömillerdc... San'at dünya ında ..• 
Ebediyen ya.şıyacak olan tel< film 

GARY COOPER - RAY MİLL~ ·O·ROBl-:RT ı•nE TO~'un yarat1.ıgc 

T Ü R K Ç E 

GONOLLO KAHRAM AN 
Salı güoü maüaelerdea ~ 

LALE Sinemasında 



Almanya, İngiltere 
Devrilinceye Kadar 

Harbedecek 
Abnan Propaganda 
Nazırı Göbbels Bir 

Nutuk Söyledi 
Oantzig 25 (A.A.) - Stefani: 
Alman propaganda na~ın 

Göbels söylediği bir nutukta in· 
giltereye karşı yapılan harpten 
bahsederek Almanyanın İngiliz 
Plutokrasisi tamamen deVTilinci· 
ye kadar harbe devama azmet· 
miş ve devam edebilecek halde 
olduğunu bildirmiştir. 

Askeri Vaziyet 
(Başı birincide) 

ridorlarla Akdenize bağlanmaı. 
bile istiyoct'ktlr. Alman)a '\C 

ı· ransa anlaşmaı;ı gôrünü~e ua7.a· 
ran mUsbet bir ı;afhaya girmek 
tema.) ülündcdlr. ispanyaya gelin· 
oe ı<>tratejlk 'e lktısadi ~'tlzlyetl· 

nln ı;örüı;Uldüf"U '\'C 1 panlanın 
harbe derhal girmesinin ümit cdU
medlğl ô.)lenlyor. t panya Pran
ti& s;lbl İngiliz deniz. ablukasına 
dahil değildir. Daha bir müddet 
harltten yiyecek ,.e sair ihtila· 
rını tedarikte devanı etmesi 
mUmkündiır. 

Fransa ıre anlaşma yapılırfMl İı.· 
panyıı. har[l haricinde kalmak ttu· 
reti~ belki daha faydalı olabile
cektir. 

Fran a lnı:iltere~e haqı ilim 
etmeden dahi Almanlarla snla~ 
mak imkanına maliktir. Bu anlaş
manın Akdenlzde )apacağı tesir· 
ıerl goı.dcn g-e!;'lrınezden e\>"'\'el bir 
"ene enelki hadl5elerc kısaea bir 
go:r. atmak ra~dalı olur. Geçen 
k~ Majlno hattı etrafında müna· 
kaMahlr olurken Danimarkanın 

ı;ilih llatJatmadıııı işgali 'Ve :Sor· 
'eıçin de hMa kunetlerlnin kahi· 
Jl~etlnden ı\z.ami r..tifade edHerek 
zaptı e nasında Flnlandaya yar
dım k;ln ha1.ırlanıp bitaraf dr
Jntlrrln tı7.r.rlnılen ı:eçllemedigln· 

ilen Noneçe ~ıkarılma ma karar 
, r.rllr.n lnı;ili:r. ~e Fransız yarılım 

kun r.tleri hu mıntakalara c~lhe· 
dilmek ı;uretlle l'ran a '\e İngil
tere )anlı bir )Ola e\kedllmek 
iızere iken t"elemonk 'e JJelçika.
nın '\f! Fran!iallın iş~all 'ulmlJul· 
mu" 'e Fransa dahiline ilerle· 
ntf'.Jden :ı.ı.,ade ablilerin ele ı:e· 

çlrllm"'-1 için !,'Rlı'}ılmış olduğunu 

hatır'!arn:. 

limanlar haı.kının tet.lr '\C 

ra~dalarından yeni ı;ilfthların 

ı ardımllc ı;erf'k ı.lynı.i \I~ ı;erck 

ask~rı t.nhıııl:ı lı:r.aıni derecede ls
tlfadr etıne~ 1 hu harpte mu~ar
fakıydle tatbik etıncktf' oldukla
rıııa i.;arrt ctmrk isterb:. 

941 llkhahnrınıl:ı ;\apıu·akları 

a"keri harl'küt için siyası hvır

lıkla rı tamamh~ arak planlarını 

tatbik için ~nrılma"• ıazıını:eıcn 

tertibatı almaklıı uf;ra,ııcakları

na hUkmedilehllir. 
:t:,, clkl , e ılünkiı hillaı;aları

mı7.da bu planın Atlantik rn Hint 
'\P. hattfı Pasifi'- denizine kadar 
ı:amll biiyUk bir saha~a tatbik o· 
ıunacagını )BLmıştık. Bugun de 
bu pl~nın Akdenl.ı: havu. .. ına alt 
te. .. lrlcrlnl ı;:özden gef;ireliııı: 

Akdenlzi orta, doğu "' batı ol
mak üzere Uç kı nıa S.J ırsak İtal
yanın e.oğrali '\aZlyetl dolayı ile 
en ku\'\ctll bulunması laııını;-elen 
orta lrnınunda dahi ltal.)ll deniı 
'e ha\'& kontrolUnun emni)·et 'e
rebilecek f:Ckilde olmadığını tngi· 
Ilı. harp gemllerinln Akdenlzin 
~arblnden şarkına pekala ı;eçcbil· 
melerlne hliknıedcblllriz. :Fransa 
iltı anlaşma ~a[lılıp ta Tunu.,. ital
yanlara ı;eçerse \e yahut şimdilik 
\&lnız deniz 'e ha\il Usleri \'erl
İır e lcO\-a ile Tunu« arasındaki 
rantrllarl~:ı. adası da Hal~ anın 
elinde bulundu~undan buradan ge
~l'I imkiim kalmaz. \'e Akdenl1.in 
doğU!SU ile bah.ıoı tamamen k~i· 
lir. ıo,icJl~·a ile bu ada ara ı 100 
'e acla ile Tunu'.'! ise 70 kilometre 
kadardır. 

Akdenlzln orta kısnunın doğu· 
aounda bulunan l'unan "ahlUerlle 
Girit adMı ttal)anların elln•le bu
lunur a Girit ile Derne ara ı SOO 
kilometre açık hulunnıasıııa rağ· 
men ~ine doğuya karşı oldnkça 
bU) ük hlr emnl3et bahşeder. Ege 
denldndekt Yunan adalarının ı. -
pli 1 e adalarla irtibatı kola~ laş
tınr. t"ran~a anla~ma ı Suriyeyi 
ltal.}anlara te-liın eder '\'eJ'8. de
ıılz. '\e ha'a \l!i!iÜ olarak kullanıl
lnasına miısaade eıler c hu tak
dirde Yunanı tan 'e 12 adalar Ü· 

:r.erlnılr.ıı :o;ıırl) eye ha\ il tarik ile 
atlamak inıkunları husul huıur. 

\ c tnglltert• llsyfa • l'afa • ls
krnclerl~c ka\ isi içinde dahu .,ıkı· 
)lk lılr ılurumll 'okulabllir. Ro· 
nuınyıul:ıkl \iman knHetleri şar· 
ka \e ccııuhu 'larki,ı.e karşı hir 
n!Uikı tl'"irl ~ııp .. r:.ık ;\"tlkarıdaki 

planın hlr lt:.ısl.:mla .;abu1..ıık t -
baklnJkcına ,ığraı;llnıak ilıtiıuali 

.. üst.eh:.\ :e!~ 00.llcıııu. 
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Ozüm ve incir Piyasasına 
Hükumet Müdahale Edecek 

Pet en Arazi Tavizi 
Mukabilinde 

Anlaşmaya Hazır 

YERLi MAL 

Müstahsilin Zarardan Korunması İçin Bu 
İşe 2 Milyon Lira Tahsisine Karar Verildi 

(Ba) birincide) 
mata nazaran )lareşaı Petain bu 
teklifleri bidayette reddetmişse de 
Lavarın gösterdiği sebepler ve bu a-

Ankara, 25 (Telefonla) - )arla satılabileceğini derpiş ede· l'adtt Fransanm ablokaya karşı filen 
Ba"· lıca ı·hracat maddelerı·m·ızden h. neşrikı mesaide buluııınadıf;ı takdir-

,, rek piyasaya müstahsilin le ıne d k 1 f; 
olan kuru üzüm ve incirin geçen müdahale etmeyi esas itibarile teki~~ ·a ;ca ıııı soyleınesl üzerine 
kış ve ilkbaharda Ege mıntd.ka- e ı eri abule mecbur olmuştur. 

kabul etmiş bulunmaktadır. Hü- Ekseriya iyi haber alan Bern mah-
sında meı.-simin çok yağışlı idrak 
edilmesi dolayısile rekoltelerinin kümet üzüm ve incir fİycltlarının l fillcıinde zannedlldiğlne göre Fran-

b
• I k · 1 da sa bu şartları kabul ederse kendisi· 

noksan olduğu ve bugünkü gay· ecne ı mem e ·et pıyasa arın 

LORD 
Kıtlık listikleri, çizmeleri, fO• 
aonlan ve ökçeleri tecrübeli ve 

çok sağlamdır. Her yerde 
marla isteyini%. 

Umumi ıalıt yeri: 

İatanbul Barnatan 
Han No. 5 

h 1 f d h ~ d.. . ·· t h ne fc• altında hulunnn arazide 
ritabıi şaıtlann da ma su ün i- a a aııagı uşmemesı, mus a • B d . 

·ı · · • · d h"J• f. Ot kadar ltondor verilecek Ve 
yatına tesir etmesi sebebile müs- 51 ın zıyan ct!11emesı v<: a ! 1• 1

• Fransa buranın idaresini deruhte e· 
~~h~ilin büyük zarar~~r~ girece· yat .seviyesi~ın tut~labılm~sı ıçın decektlr. Bundan başka. Almanyanın 
gını hes~p .eden h~~uı:net: bu 1 bu ı_şe 2 mılyon !ıra tahsıs ede- derhal Fransız estrlerinl serbest bıra-
mahsullerın ıleride musaıt f ıyat· cektır. kacağı da söylenmektedir. 

MAZOH MEYVA TUZU 
Berlin mehafili Fransa ile bir 

anla§ma olduğuna kani 

M Ü F E R R 1 H ve M 1 O E V 1 D 1 R 
Japonya Sovyet

lerle Anla ma 
Yapmıyacak 

General 
Metaksasın 

Beyanatı 

Londra, :?5 ıA.A.ı - Bitaraf men· 
balardan alman haberlere göre, Ber
lin mıthfılleri, Fransa ile hir ıınlıış· 
ma hAsıl olduğuna, Rayi~tağın yakın· 
da. lçtimaa davet edıleccğinc ve bu 
toplantıda Hıtlerln Mn gUnterde 
sariettigi siyasi ve diplomatik faali· 
yet ve general Fı anko ,.e Mareşal 

Petaln ile yaptığı görU~111eJer hakkın
da beyanatta bulunacağına telmih 
etmektedir. 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON İsmine ve B O B O S Markasına Dikkat. 

Stalinle j apon 
Elçisi Arasında 

Bir Görüşme 
Yapılacağı Haberi 
Doğru Değil 

"CesaretiTnizi Kay bet
meden İleri Doğru 
Adını Atmıga Karar 

Verirsek Terakki 

Hıtler Pctain mUlflkatının daha zi
yade trajık olduğu tahmin edilebilir. 
Fılhaklka, hAla şerefli bir sulh fik· 
rinl taşıyaıı Mareşal I"etatn, bir ta

E deceğ im ize Eminim,, raftan mtıer, Ribbcntrop ve Hitler 
gibi lı.mansız muhasımlar ve diğer 

Tokyo, 25 (A.A.) - O. N. Atina, 25 (A.A.) - Atina taraftan da Laval ve Ba.udoitm ı;-lbi 
B. ajansının hususi muhabiri bil- ajansı bildiriyoı-: muşavlrle~ muhat bulunmaktadır. 
diriyor: Yunan sanayi erbabı mümes· Umumiyet itibarile itiına.t edilebl· 

26 tcşrinievvelde Japonyanın sillerini kabul eden Bdşvckil Me· lir menbalarda.n alman haberlere gö
yeni büyük elçisi Tatekava ile taksas demiştir ki: re, Mareşal Pcta.Jn, her ne pahasma 

Stalin arasında Moskovada bir cBütün müşkülata rağmen cc· olursa olsun, mcmlcketınl Almanya· 
mülakat yapılacclğı ve bu müla- saretimizi kaybetmeden hepimir. ya satmak niyetinde dcğılc>ir. Bu se
kattan bir anlaı:ma imza edilece· azimkarane ileri doğru adım at· hepten dolayı Almanların blliıhara 
ği hakkında bir Londıa kayna· 1 mıya karar verirsek terakki ede- istedikleri gibi hareket için, hakiki 
ğından sızan haber Tokyo resmi ceğimizden eminim. Bizi bu ka- olmaktan ziyade zahiri bazı fedakiır· 
mahfillerinde tekzip edilmekte· dar güçlüklere maruz bırakan lıklarda hulumnalım gayriınümkUn 
dir. kasırga, belki de, çalı~ma yolu· telakki olunamaz. Al~ların Mare-

y eni elçinin Moskovaya mu· muzdaki dZiillİmizi ve gayelerimi· şal Petaln'ı 1ngtttereyc ilAnı harbe 
vasalatından üç gün sonra bir an· zi daha .l!İyade kuvvetlendirecek- kada: Heri gıpniye .~r ctmett:ri 
laşma yapı)mHının muhtemel ol· tir. Bu suretle mü~kütler devam gayrı nmhtcmcl gihı gt.ı.ZUkmcktedır. 
madığını ilave etmi~tir. ettiği J'nıiddetçe kendi neticcle-' Fakat, herhangi hir bahane ile do· 

ispanya Tehlikeli 
Bir Maceraya 
Atılmıyacak 

· d b . • k 1 ki· ve nannıayı ve bazı Akdeniz tislerınl kul 
rın en ızı orumuş cı aca ar 
· • •• 1 ı · · d 1 d lanmak hakkını (')do P.tmeleri ınüm-
ıyı gun er ı:;c ınce muca e e en .. .. . . 
d h k ). k 1 y z kundur. ButUıı kat'\ sulh şartlarının a a •uvvet ı çı ·mış o acagı • 
d .;. t<>sbıt cdılmiş hulunnıası muhtemel 
~r~~ bir değHdir. Fakat belki 1'"ransaya,I'arise 

Silah alhnda bulunan zün-aa avdet glhı, Jtraımz harp esirlerinin 
ay i:zin verilecek serbe5t bırakılması gibi, meşgul ve 

Ati na, 25 (A.A.) - D. N. B. gaynmc11gı1J 1'"ransa arasındaki mU
Ekrmi kolayla tırmak için, si- nakal:ı.tta daha hUyfık serbesti gıbi 

lah altında buluncrn z.Ürraa ve bazı esassız ,.e zahırl avantaJlar ve
ziraat işlerinde çalı n gündelik- rilecektir. 

Hitler - Franko Jll/ü/a- çilcre bir ay i~in verilecektir. Bu Her ne olursa olsun, busiln söylc-
karar. Başvekil B. Metaksc&&ın nebıle< ek her şry, şımd1lik sırf tah· 

katında İspanyanın 
Stratejik Vaziyeti 

Göriişübnüş 

harbiye, bahriye ve havcı nazır· ınin mafııyetinl aşamaz. 

larile yaptığı görüıımeden sonra Önümüı:delci hafta, Fransa 
alınmıştır. tarihinde pek mühim 

bir hafta olacaktar 

A • k S' I hl !'ievyork, 2r. l A.A. l - Buraya ge· merl. a 1 a an• len haberlere sorc, Fransız kabinesi 
bu a.Jqıanı ınuhım hır tııplırnlı y.rıpa· 

1 
BOBIA 

1 
25 BiRL'iCiTE~KL-. 1940 

Kap&oıı} 

Ster Un 5:21 
Dolar 132.20 
lsvıçre 1'"r, 29.6875 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta 13.90 
Pengö 26.5325 
Ley 0,6:.!5 
Dina.ı· 3.175 
Yen 30,1375 
İsve!: Kr. S0.005 

ESHAM Ye TAllVtLAT 
Sıvas • Erzurum 6 20.03 

YENİ NE.ŞRİY AT: 

İSLAM. TÜRK 
ANSİKLOPEDİSİ 

Bu ısinılc arsarı is!Anılyc kütUpha· 
nest tarafmdan nıuazzam bir eser 
neşnnc başlanıııış Vl' ilk forması in· 
tlşar ctmi~tır. İrfan hayatııııııda ıl

ml bir hareket teşkıl ed<'n bu kıyml'l· 
11 cs<'r, yüzden fazla Türk • tsUım 
nı!ltehassıs lılimlerdf'n ınllrekkcp blr 
heyet tarafından yazılmaktadır. 

* A \ rupa :.'\lr:ınJeketıerı 

BALKANL 
<'o ı:alya ı 

R 

M. Niyazı Erenhilge 

Balkan memleketlcrlnln tahıl e l-

hazlarından, be.şeı1 ve tarıht tekli· 

müllerinden. ekonomik hayatların· 

dan, 6tratc-jık durumlarından, aske· 

ri kudret v.c teşklllıtlarmdan bahse-

de>ıı tafsilatlı \'C esaı;lı bir eser yazıl-

ma.mıştır. 

Londra, 25 (A.A . ) - Associated 
Prcss Ajansının Bcrlin de ıtinıada 
rle~oer kaynaklardan ö~rcndı~nc go· 
re, dUıı Ü;panyanııı iyi haber alan 
mnhfıllf'rl, memleketin haı be gır· 

mek nıyctindc olmadığını beyan et-
O E d 

1 cak \•e Hı ti er He yapllğı gi>rUşmedc 

mlya evam lyor :\fare.şal Pet<>lnc hıldıl"lleıı şartlan 
ırnizakcre edecektir. ---------------

(Ba,ı blrir.~hle) Mareşal Petaın. bıı akşam saat 19 
mlşlerdır. 

Buna gorc şu cıhd catsual gorill
mcktcdlr: ispanyanın şımdllık harbe 
girmek ı;-ıbi tehlikeli bir maceraya 
gırmıyccc.ğl Almanyaca malüm ise, 
Hıtler general Franko ile gorUşmck 
üzere İspanyol hududuna kadar ne 
içın gıtmlştir? 

reti rncthü sena ederek bitiım~- dan evvel Vichyyc dönmiil,! olacak ve BULMACA 

Londrada alınan haberlere gorc, 
Hıtlcr General Franko ılc İspanya· 
nın stratcjık ve lktısadl vaziyeti hak 
kında görüşmüştür. 

tir. 
Vaşington, 25 (A.A.) - Bir· 

\eşik Amerika harbiye naı:ırı. 
kara kuvvetlerine ait tayyare ade. 
di~in 30,000 e iblağ cdikceğini 
bildirmi~ir. 

Deniz kuvvetleı-ine mensup 

tayyareler de fazlalaştırıl.tcaktır. 

Nevyork, 2 5 (A.A.) - Reu-

ter: 
Associated Pres:ı ajc&nsıııın Ve. 

şingtondan çekmiş olduğu bir 
telgrafa na.taran, Fransa ile mih
ver devletler~ arasında daha atkı 
bir işbirliği oh.bileceğine dair be· 
lirmekte olan emarekr Vaşing· 
tonda büyük bir alaka uyandır· 
maktadır. 

Londra Taarruzuna 
İtalyan Tayyareleri 

de iştirak Etti 
(Bı\~ı IJlrinclde; Ayni telgraf gunu ilave etmek· 

Hurricane olmak üzere 14 lngi- tedır: 
Hz tayyaresi düşürülmüştür. Dört İyi kaynaklardan öirenildiği· 
Alman tayyaresi kayıptır. ne göre, Birlc§ik Amerika, batı 

Londra, 25 (A.A.) - Hava yarı küresinin müdafaası nokta
ve dahili emniyet nezaretlerinin sından mecburiyet hasıl olduiu 
bu Hhah neşredilmiş olan müş· tetkdirde, diğer Amerikan cüm· 
terek tebliğlerinde şöyle deni\- huriyetlerile mü,tereken Antil· 
mektedir: \es' d-cki Fransız arazi.sini işgal et· 

Düşmanın H / 25 ilkte§rin ge• mek üzere icabeden plinları ha
ce.ııi İngi\tercye yapmış olduğu zırlamış bulunmaktadır. 
hava akınları neticesinde ölenle- Amerika Babreindeki petrol 
rin ve yaralananların miktarı pek 

kuyularının bombudunanını 
azdır. Düşman tayyarelerinin fa. 
aliyeti nisbeten zayıf olmu~tur. tiddetle protesto etti 

Merkezi lngilterenin bir şeh· Vaşington, 25 (A.A.) - Ha· 
rinde çıkan bir takım yangınlar ber verildiğine göre Birle"ik A· 
bazı ticarethaneleri, umumi bina- merika hükumet~ Bahrein ada· 
lan hasara uğratmı,tır. Memle- smdaki Amerikan petrol kuyu-
ketin sair aksamına. bilhusa in- _, 

b L • • d h )arının İtalyan tayyaroıeri tetra· gi\terenin cenli u garo>ısın e mu • 
telif nevahiye birkaç bomba dü~- fından bombardıman edilmeleri-
NÜştÜr. Yalnız badirilen hasarat, ni Roma hükumeti nezdinde şid-
~hemmiyetsiı.dir. cletle protesto etmiştir. 
~-o--- ı 

P 1 B k Ruzvelt hariciye nazırl ve gene 
Eski o onya aş U· kurmay reisi ile görüttU 

mandam Tevkif Edildi Vaşington, 25 (A.A.) - Dün 

Bükrc§, 2'.> (A.A.) - D. N. B. B. Ruzvelt, Avrupa ve Uı:ak 
Meydana çıkarılan bir Polonya Şarktaki vaziyet hakkında hati

casusluk teşkilatile alakadar bu- 1 ciye nazırı B. Cordell Huil ile 
lunma.kla suçlu mareşal Rydz c bir görüşme yapmıştır. Birleşik 
Simigly son zamanlarda Valee-: . • . 

d k .. ·k b . k··~ı.. t kta Amerıka genel kurmay reısı ge· ra a ·uçu • •r o~e o urma · ~ 1 .. l"k 
idi. Şundi Ratbicer-Valccada tev· ı neral George Ma.rehall m11 a at-
ki~cuıoyc naklodiimi\ltir. ı ta hazır bulurunu~~ ..... 

nazırlar heyP.ti, hu saatte hemen der
hal toplanacakllr. 

Fransayı mıhverın muharip arka
da~ haline sokacak bir anlaşmanın 
akdi için, şimdiye kadar yapılanlar- t 
dan ba.'ka Fransız - Alman mlizake- ) 1-+--t--t......ı 

f 
i-+-..+--+-

relerine ihtiyaç ,·ardır. 
I..aval, Alman makamları ile mU- 11 

zakerelere devam etmek üzere Pa· 5 
rise gitmiş huluonıaktndır. Fakat " 
yarın Vich;vye dönecf'k vo Huncı bir 7 
nazırlar heyctı içtlmımıa iştırak ey- ı 

liyeccktir. , 1--+-+-;.o .. 

Fransada herkı?S, öııUnılızdekı haf
tanın Fransa tarıhindc çok büyük 
ehemmıyeti haiz bır hafta olar•ağını 
tanıamfü.• müdriktir. ÇilnkU Vıchy 

hükOmeti, bu hafta içinde, Fransa
nın Almanya ve İtalya yanında yer 
alıp atmıyacağına karar verecektir. 
Bu t.a-kdırde ise, Frans , a~'lkça İn
giltere aleyhine vaziyet alacaktır. 

Bilhassa mihver devletlerinin ma~
lüblyeti takdirinde Fransanın ne ola
cağı dilşüntiliirse halen Fransa.nın 

mukadderatını idare eden insanların 
alacağı karann ciddiyet ve vahame· 
ti kendiliğinden nıeydana ~ar. 

Amerikamn Franaaya ihtarı 
Nevyork, 25 IA.A .) - Amerika 

Birleşik DevMtlerl htikfımeti, Fransız 
htikli~tlnln mUıvtt devletleri ile 
tngiltereye ka.rşr sıkı bir işbirliği an
la-'ması akdetmesi takdirinde, açlığa. 
karşı Amerika Birleşik Devletlerin
den yardım heklememesl icap e;,11-
yeceğinden diplomatik yona P'l'8.Jlsız 
hfikfunetlni haberdar etmiştir. 

Marqal Petain Vieby'ye döndü 
Vlchy, 25 (A.A. ) - Havas bildi· 

rtyor: Mare._<ıal Petain. refakatinde 
hususi kalemdlrektörU olduğu halde 
Vichy'ye dönmUştUr. 

1--.+--+--f"'-t--'!-

:S<Jldan Sağa. -ı·uı.arıdeıı A,ağı~·a: 
ı - Mıhverın Lehdıt ettiği ı;on dev

let 2 - Şeref - Ulaşmaktan emir 
3 - Bir erkek ismi • Pekmezden ya
pılan bir tatlı ( - Bal yapan • İçin· 
de yıyecek kızartılan • Emmekten 
emn· 5 - Gazetemizin ikinci hecesi • 
Bir UZ\'Wltuz 6 - İstanbul • :Memle· 
ket 7 - Hayvanları vurmak • Vil· 
cutta sert bir şiş 8 - Paranın bir 
tarafı • İngilterecle biı• eyalet 9 -
İyi - Gündüz değil 10 - Edalı • Ace· 
leci ıı - Surlyede bir şehir - 1stan· 
bulda bir semt. 

EVVELKİ Bll~'.\IAOA?1mıı,· HALLl 

Soldan ~aea. YukTtrıdan A~gıya: 
ı - Kamerun • Göl 2 - Aden -

Gobi 3 - Memış • Sara! ( - Enis • 
Xarln 5 - Sevil 6 - Ut • Ne • Ab • 
Ya. 7 - Savaş 8 - Garip • Baba 9 -
Goril • Salam ıo - Oban • Bazı 11 -
Lif - Kalamış. 

RAŞlT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PlŞKlN BERABER 

Devlet reisini. Dahıliyc 

Peyrouton, Harbiye Nazıl'l 
Hutzln;;-cr, Bahriye Nazırı 

Nazırı 26 B.teşrin Cumartesi gUnü akşamı 

GenerAl Arnavutköy TUNCA Sinemasında 
Amiral 

Darlan. Amiral Pcrnot Ye ~n.?ral 
Brocard karşılamışlardır. 

«KARMAKARIŞIK» 

Vochil (3) perde 

ŞEHİR TİYATROSU TEMSİLLERi 
Tf!Jlehaşı Tlyatroı.unda Fransız Tiyatr0tıunda 

o 

ORAM KISMI 
BU AKŞAlll 

Saat 20.30 da 

T E L L 

• 

KOMEDi KISMI 
BugUn E,lindUz saat H tc 

('.oouk Oyunu 
m • AKŞAM Saat 20.30 da 

O A O 1 

KENDiN BiRiKTiR 
... ------------ 194.0 tKBAMttELERI ---

T. iş Ban kası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

İkraı11iye Planı 

1 adet 2000 Iıra - 2000. - ıı 
s > 1000 > - 3000. - , 
6 ,, 500 > - 3000. - ., 

lZ 
40 

250 > 

100 > 
- 3000. - , 
- 4000. - , 

W > 50 > - 37M. - > 
:ı10 > ıs » - 5250. - , 

Keşideler: l Şubat. 1 Mayt9. l 

Ağııstos, ı iklııclteşrln tarihleritl 
de yapılır. 

Devlet Demiryolları ilanları J 
Muratlıda Sırtköy taş ocaklarından ıhZar edılntek üzere 8000 mettt' 

mık'abı balast kapalı zarf usulllc satın almacaklır. 
Bu işin muhammen bedeli 20000 lira ve muvakkat teroınau lfıOO ıırs· 

dır. Münakasa 6/ 11/ 9-tO çm-,amba gUrıu 58.&t 11 de Sirkecıde 9 işlettn° 
binasında A. E . knmıeyonu tarafından ~'a{lılacaktrr. 

'lsleklilerin aynı gUn saat. ona kadar ka.nunı vesaık, t.f)ıuinal vt: tel<
lıClcrmi ihth'a edecek olan kapalı zarflarını komisyona v~rmeleri l~zını· 
dır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan vcrilmekledır. ll0029) 

ıvıaliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların -

Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlin 
Güınilş ytlz kuruşluklann yerine gümüş bir lirahklar darp ve pıya· 

saya kAfi miktarda Çlkarılmış olduğundan gümti\i yüz kuru~klatıtl 
31/İklncıkiınun/1941 tarihinden sonra tedavti!den kaldtrılması kararl•f' 
tınlmışt.ır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık ıe· 
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Ctimhuriyet merı<el 
bankaın şubelerınce kabul edılebilecektır. 

Elinde gümüş yUz kuruşluk bulunanlarm bunları malsa.ndıktarflt 
Cilmhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettinncleri illn oıuııur· 

(70025) (10216) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanıan 
Semti, mahallesi Cadde, •okağı 1\ro. Oinsi Muhammen aylıl' 

LI. Kr. 

Bahc;;ekapı Yeni Valide hanı iç kısımda. 20 DUkk!n 
MUddeti icar: Teslimi tarlhlnıfon 94Z/Mayıs sonuna kadar. 

25 00 

Bahçckapı 4 üncU Vakıf han Asma kal 37/ 1 penceresiz oda. S 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden Ml/Mayıs sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istcldil"' 
lhale günU olan 6 /Teşrlnlsanl/9(0 Çarşamba ı;-UnU saat 15 e kadar çeıı· 
bcrliıtaata Vaklflar BapnüdUrlüğünUn Vakıf Akarlar kalenıiıte geımeıcri· 

(10310) 
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