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Avrupanın 
En Hasta Adamı 

öldürülüyor 
1-----v -------. 

ichy• . 1· h k . .,. nın tes ını are etı 
1 he lngiltereye arkadan 

tıı aııçer soknııya hazırlan· 
tıı ası harici alemi yıldır
si 1Y~k. aksine olarak tik· 
hdırecek, iğrendirecektir 

'<,l 
lı\: Ahnıet Emin YALMAN 

Q ~un yine o bildiğimiz 
ba k <>yun.·. Yalnız aktörleri 
Pt111 a.,, Altıncı Mehmet rolüne 
1 ııu 1L çıkımış. Damad Ferit ro· 
a~~ ava) oynuyor. Sonunda 
ııı.., b Var. Hasta, çürümüş, çök· 

SİYASI SABAB GAZETESİ 

İstatistik Umum Müdürünün 
Nüfus Sagunı Hakkındaki İzahatı 
İkinci Say/ amzzdadzr. 

Yıl: 1 -Sayı: 71 
.. 

Köğıt Para Matbaası 
Tesis Edilecek 

Her Para Basılışında 2 Milyon 
Lira Dahilde Kalacak 

Ankara, 27 (Telefonla) -ı baa tesis edildiği takdirde her 
Altın ve gümüş paraların olduğu• para baaılı§ında devlet bütçesin
gibi kağıt paraların da memleke· den harice gönderilecek olan pa· 
timizde basılabilmesi için Cüm· ' ralardan laakal 2 milyon lira ta· 
huriyet Merkez Bankası etüdlere sarruf edilecektir. 
başlamış bulunmaktadır. Çalıı:tı
rılan mütehassısların verdikleri 
raporlara nazaran kağıt para ba· 
sılışı için sarfedilecck para mik· 
tan çok büyiık değildir. Bu mat-

Hazırlanmakta olan planlar 
mucibince kağıt para matbaası
nın derhal tesisine başlanacak· 
tır. 

~ ır Fransanın ölümü ••• 
Olı:Jua~ıl öldü? Niç.in öldü? Kim 
tarı; u?_ Bu mevzular hakkında 
larıa tarıhçiler, muharrirler ton· 
~llt mürekkep akıtacnklardır. 
ta~ IUrasına fÜphe yok ki Pe· 
btrlii· Lava}, Almanlarla iş bera
lc h 1 Yapmak kararını vermek
tJ er ~ta:. Yaralı Fransayı kendi 
ttleı ~ oldürm~lerdir. Cermen· 
btıi ttınler arasınd11 asırlardan• 
tdtn ıs~ mütarekelerle devam 
l't111 tnUcadele, bu defa Alrrtan· 
ıııl§t kahir bir zafcrile neticelen. 
\ııdır. 1914. 1918 iboğu~a· 
A.~ Fı;ansızlar kazanmışlardı. 
ttlt ~Yayı bir daha dö~miye· 
Y;ıp le getirmeyi <lü~ündüler. 
llefı i\:nadılar. Dar ihtiras, kin, 
~tt, kuçük çapta düşünüşler 
~r l)cjcn ölüyü zorla canlandırdı. 
1,r, :İt a?aklandırdılar. Alman· 
~ it er~ne geçen kurbanı had~ 
~: ntyctile hiç §ilphe yok lu 
dır. Fııaslı surette çalışacaklar-
1-'ra akat bu tazyikin neticesi 
~:aayı yeniden diriltmek ol· 
'11'1 ı:a1t mı? Bunu henüz kestir-

fngilizler Oran'da bu resimde ııördüğünüz tekilde Fransız harp remilerini batırdıklan zaman Vichy Fransızlan: «Teminat aldık. 
Almanyaya vemÜyecektik»dİye kıyamet kopannı,Iardı. Son hadi5eler İngilizlerin ne kadar haklı ve tedbirli davrandıklarını gösteriyor. Ucretli Memurluk 

Lağvedilecek 

Si ~anı ~ktur. 
de / de öldük. Asküit 1918 

__:Ylc bağırmıştı: 
dıft ~"1'upanın hasta adamı bu 

Cidden (ihnü tür. Mezar ta• 
~-it, il~ Yazılacak. d>ilmiyorwn. 

t_. t. olduğü rnUhakkaktır. 
"•rd;ı lngiliz .~şvekili~in .?a~kı 
1-',lt liasta ıdtk ve olmuştuk. 
f ilt h-k . .. ..... d k 
tıı ~· csın gozu onun e ·e· 

llıtıı Yırtıldığı ve dirildiğimiz za· 
()lc11 ~~rüldü ki hasta olan ve 
l"ılJa J Urk milleti değildir, onu 
biit1{ ~~beri kemiren, kahreden 
kı.ı111 n °ır sistemdir. Bu sistem yı· 
tıııiıı ca, arkasından Türk mille· 
\'etJ nefes aldığını, taze bir kuv· 
lltı :.lrcni bir varlığa kavuştuğu-

.. ord"k F u • 
bı: ı:naız milletinde de böyle 
~C"cf' Ya ti kabiliyet var mı} Ona .. 1 •• 
r~k o:zo; ruhunun yolunu göste-
)"~' ~cndine güveneni ta~eli· 
tııı. Y ~ır Atatürk, bir fşmet Inö· 
bum etı§~ck mi~ Bunu ümid ede· 
l'()lttek için ortada hiçbir emare 
l&ti~r. Türk milleti, kahra ve 
~!)at ilda kar§ı hiçbir milletin 
lecf 11k;rnediği bir mukavemet ve 
e,., rlığı daima göstenni}tir. 
ltkti~a 8~en kötülerin örneğini 
tcllıit ktemiş, asil ruhu daima 
~ rnı§tır. 

d~lı ~~ h Fransada da. en yal
~il ır demokrasi maskesi al
'Chı·' daima hususi menfaat ve 
ltbn

1 ~t~ras hakim bir mevki tu· 
'-ııırırtıııtır. Nesillerdenberi Fran· 
kı~ Urnumi hayatındaki her 
d~d et, hatır ve gönül, mevki, 
de aa ebe, para, kadın mukabilin· 
1-'ra.rı tılık bir halde bulunmu§tur. 
ra.trrıs~~ milleti bu kadar .. zehr~ 
kı it ~ 19 14 harbinde gosterdı 
blll trlı Politika sathının altında 
"ıı.tlı"Ya.ıııyan, duyan, §erefi ve 
1-'ra.

11 
&ı ıçin ölmesini ıbilen bir 

() 8a var. 
dthatıtan sonra iki nevi mikr?P 
l'ııba U hasta vücude girdi: iki 
~rtllı llcı ideoloji sllgın·ı ... Fran· 
l:tıa.ıılık1C§hur zümre ve sınıf dü§· 
"•rdi"· l~rı ortalığı bataklığa çe
ftııla tı ~Çin yabancı \deolojj sal
"tr ~ ran51z bünyet\ini zayıf '\'C 

dıı. A
1
tlü tahripkre isltida-tlı bul· 

1 .... dı '":rüd· .. 94 '.T.. u. 
f()rdtiltO imtihan ineydanında 
~r11 ki F ransada yanyana, 
"'r. (:arııya ya§ıyan insanlar 
tııl\da ~at bunlar arasında; uğu· 
lık di 0 liincbilcc.ek bir fransız· 
l:tıarn1Ye trıÜ§terek hiçbir bağ kal
d()~u~tır. Almanlar, §Öyle bir 
t~lt b·Urb dokunmaz Fransa ÇÜ• 

" ır in 'b' "'kt"' "eç a gı ı ço u. 
d~ \/ ende bir Alman gazetesin· 
d~ cy~andın lbir sözünü gör· 
\; ~i:e bir münasebetle yazdım. 
~İti bd demiş ki: cBir Alman 
~~Uıtı ana bir Fransız sosyalist 
~aa ndan daha yakındır.> 

ltt~Qruf\Q bu sözü dedi mi} Bil· 
lll. Fakat V~andın ve 

<Devuu: Sa. 4, Sü. :t tc) 

Şarkta Sadık 
Fransız Gruplan 
Teşekkül Ediyor 
Eden Fransızlara 
Hitaben Mühim 

Bir Nutuk Sö.qledi 

İngiliz Harbiye Narın 
EDEN 

.. 

Kahire, 2 7 (A.A.) - İngiliz 
Harbiye Nazırı B. Eden, Mısır· 
daki Fransız milli komitesinin, 
"erdine vermiş olduğu ziyafette, 
;u beyanatta bulunmuştur: cHür 
Fran~ hükumetinin mevcut ol· 
ması. Hitler ve Mussolini~in men
fur rejimi hitam bulduğu zaman, 
Fransaya söz söylemek hakkını 
verecektir. Mısırdaki milli ko· 
miteye iltihak eden bütün Fran· 
91zJarın azmini hürmetle yadede· 
rim. Sizlerden misal alarak ya· 
kın şarkta birçok sadık Fransız 
grupları te§ekkül etmektedir. 
Merkezi Afrika size müzaheret 
etmektedir. lngilterede ve Bir· 
leşik Amerikadaki f' ransızlar 
size el uzatmaktadır. Mağlubiye
te boyun eğmemeniz ve tered· 
düt ve hareketsizliği i~ihfaf ey
lemeniz sayesinde Fransa da ye· 
niden hayata kavuşmıya başla· 
mıştır. lngiltere, F ransanın var· 
lığını iade ct'miye kati surette 
azmetmiştir. F ransanın veya im· 
paratorluğunun hiçbir köşesinde 
gözü y.oktur. lngilterenin gaycai, 
düşmüş olan dostlarını kaldırmak 
ve Avrupanın daha mesut olaca
ğından emin bulunduğumuz istik. 
halini onlarla payla arak, zafer 
meyv:alarını da onlarla birhkte 

tada.bilmektir.~ 
Yakın Şark orduları ba§ku· 

mandanı Wavel, lngiliz büyük 
elçisi Lampson vesair şahsiyetler 
ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Stalin Japon 
Sefiri ile; 

Görüşmeyecek 
Moskova, 27 (A.A.) - Tass 

ajansı dün aşağıdaki tebliği neş· 
retmiştir: 

Japon gazeteleri. Japon sefiri 
ile B. Stalin'in 26 birinciteşrinde 
bir görüşme yapacaklarını yaz
maktadır. Tass ajansı bu haberin 
hakikate muvafık olmadığını be· 
)18-tı &niye mezunı:iur. 

Amerikanın 

İhtar Mesajı 
Almanyaya Yardım 

Edilirse Müstenıleke
ler İşgal Edilecek 

Hitler - Peten 
Anlaşması 

Alman - Fransız 
Anlaşması Askeri 

Mahiyette Değilmiş 
Nevyork, 27 (A.A.) - Nev· Lopdra, !!7 (A.A.) - \"ic'hy'df'n 

york matbuatı Vichy teblıği ıle gelen haberlere göre, Alman • Fran
ehemmıyetli surette me§SUI ol- sn: t~rlkl mesaısı 8fyasi "'e dlplo
makta ve B. Hull tarafından matik mahJ~·ette olrnakla beraber 
dunkı.i gaz~tecilcr konferansında a keri mahlyelte değildir. 
yapııan ,,•e B. Rooseveltin Vichy· Akdeniz.in kontrolu balyaya 
ye bir «ihtar mesajı» gondcrdi· bırakıbnıt 
ğını bıldiren beyanatına siılunlar Stokholm, 27 (A.A.) - Reutcr: 
trjhsis etınekt .. dirler. Dagens Nyheter gazetesi, Berlındcn 

ı'ievyork _ Times gıızetesi bu aldığı aşağıdaki telgrafı neşrediyor: 
Berlln siyası mahfilleıinin kanaa- I 

haberi şu başlık altında neşret• 
mektedir: c Vichy. Almanyaya tine göre, Hitlerin, Almanyaye. dön-

dükten sonra yapacağı ilk şey, Fran- 1 
asKerlık sahasmaa yardım eder· 
se Amerika Fransız müst('mieke· ko \'e Petaın ıle yaptığı gorUşmc-

1 · · · l d kt leyin neticelerini bildirmek Uzere Ra
erın ı ışga e ece ır. > 

U . l 1• kk" dild ~ . y\ştagı tçplamak olacaktır. 
mumıyet e te tt ı e ~gıne I . 

· H "tl b · ı· d h"' Franı;a ?ıakktnda, görtlşmelerın ne gore, ı er u yenı p anı. a "' 
ık. ı· ı 1 '\ h 1. ticl!!!inl, pek muhtemel olarak sulhün 

evve ı p an arı ngı ız ava 11.UV· k d kd' t kil d ekti H 
vetleri tarafınd11n akim bırakıldı- yacs· lrn la. 

8 
b 

1 t~-akcıl ec k rFr. arp .. . . A . ır: er ser es u.. aca ansa 
gı ıçın tasavvur etmıştır. merı· czcUmlc. Surl;reden bir miktar üs 

imparatorluk 
Müdafaa Meclisi 
Teşekkül Etti 

General Dö Gol 
Fransızları Silaha 

Sarılmıga Davet Etti 

Devlet Teşkilahnda Müsavi Haklara Sahip 
Maaşlı Bir Memur Tipi Vücude Getirilecek 

Ankara, 2 7 (Telefonla) - iki aydan fazla ücretini alama-
Ücretli m~urların vaziyetini makta, buna mukabil maa lı me
tesbit edecek olan Vekaletler murlar memuriyete tayin tarıh
arası komisyon, Maliye V cka- !erine göre kendilerini tedavı et
leti müsteşarının riyaseti altında tirdikleri gibi maas da almakta· 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. dııılar. Ücretli memurlann teka-

Komisyon azalarından bazıla- ütlüklen de olmadığını nazarı itı
rının iihar ettikleri kanaate na- bara alan bukumet, kadrosu 
zaran devlet kadrosu içinde ı.ic- ıçindeki bu tezatları kökünden 
retli ve maaşlı olarak ikı . memur halletmıye karar vermiştır. Ma-

~,,. ~ sınıfının mevcut bulunması. me- lıy~ Ve~alcti _musteşarının riya-
•• f -~ ı murlıır arasında tezat teşkıl et- l setındekı komısyon bu işle meş-

~ ı mekteclir. Mesela herhangi bir gul olacaktır. 
1 vazifeye ücretle tayin edilebilen Öğrenildiğıne göre, komisyon-

kalı tef:.iratçılara göre, başlıca terkedecektir. 

hedefi takvı~ için deniz kuv· Stokholm Tıdnıngen gazetf!si di- ~ 
vetleri elde etmektir. yor ki: • 

Nevyork Heral~ Tribune ga· Hıtlerın Mussoliııisız müzakereler· ' 
.J 

memurlar kendi vaziyetlerindeki daki umumi kanaat, ücretlı veya 
arkadaşlarından daha fazla ay· maaşlı diye iki tnnıf wcmuru 
lık kazanç temin edebilmekte tamamen ortadan kaldırma~. 
buna mukabil memurlar ıçan müsavi haklara sa'hip maaşlı bir 
normal senelik izin mı.iddeti olan memur ti.Pi ) arat1nakt1r. \ eka
bir ayden istifade edemiyerck j !etler arası komisyon tarafından 
ücretliler hakkındaki maddeye alınacak olan karar hükumetçe 
nazaran ancak 1 S gün izin alabil· ı tasvip edildiğı takdirde Büyuk 
mektedirler. Keza hastalık za· Millel Meclisinin tasdikine arzo· 
manlarında ücretli bir memur lunacaktır. 

Yunan - Arnavutluk 

Hududunda Hadise 

Cordell Hull'ün 

Mühim ~ Nutku 
zete!!İnin askeri muharriri binba· le meşgul olması keyfıyeti. AJmanyıı
şı Elliot da şu satırları yazıyor: run Avrupa kıtasının kontrolünü 
. cAlmanyaya karşı yapılan ve şimdiden valruz kendisinin u.zerlne 
lngiltere ~üdaf.ile~inin mesuı 1 alnuş bulunduğu ve ttal)·aya Akd& 
mukavemetıne ınzımam eden niz mıntaka!iıru bıraktığr man~ını 
bombardımanların şimdiden dün. ta:r:anunnn eylemektedir. 
ya~ümul bi_r tesiri ?\~uştur._ ~-u Fransa Hariciye Nazın istifa etti 
tesır Amerıkanın gıttıkçe huyu· Londra, 27 (A.A.) - İngiliz radyo 
yen yardımı ve bitaraflığına de· sunun Vichy'dcn istihbarına göre, 
vam edip etmiyeceğinin §Üpheli Fransız Hariciye Nazırı B. Baudoin 
bir hale gelmesi ile bir kat daha istifa etmiştir. B. Lava! Hariciye Na· 
artmaktadır. zırlığmı deruhte etmı,tır. 

Akdenizin Şarkında 
Büyük Faaliyet 

Olacakmış 
Zürib, 27 (A.A.) - İtalyan 

kontrolu altındaki T elepreas ajan
sının verdiği bir haberde yarın 

Alman hareketinin ÜÇ aafbası 
Londra, 27 (A.A.) - Bugünkü 

gazeteler Hıtler ve Petain arasında· 
ki prensip anla~ıuıını bildıren Vi
chy tebliğini bUyük başlıJdar altın

da neşretmekle beraher bu prensip 
ameli tatbıkatında muhtehf tc!slr-

(Devamı: Sa. 4, Sü. 8 ~) 

Askeri Vaziyet 
Romada büyük ehemmiyeti haiz Yazan: Emekli Albay 
bir liadise vukubul11caktır. Bu Mecit SAKMAR 
haber roma üzerine yürüyÜ§Ün Mımışal Petaln'ln Almanya 

ı_ı.. .. ·· merasiminin 'bugün 1 ile ı. bfrUMRı esas itibarile kabul yır<Jonumu .,, 6 .... ı b 
. • a:pılac.ağını teyit 1 ettiği anıa,ıımıştrr. ' lrliA'lnln 

) erme yarın Y ınahh·eU ve vtl!ı'att heııuz malClm 
eder mahiyettedir. obna~a tıeraber Fransanın 

Bazı mü~~itler bu hafta ~~- dünyada. büyük bir müstemlek~ 
denizde ve bılhassa bu denızın lınparawlutuna sahip oJduA"u dü

prk kısmında büyiık bir faali· 1 l şünülürse anlaşmanın hıtıtrlerl 
d 

· kted · 1 evvelce de bilmünaııebe söylediği· 
yet erpı§ etme ır er. mi.,; gtbl Puittk denb:lııden Atlan-

====--~ tik den1zlne kadar hl!isedllmekle 

l~ 
'>erabe.r bllhaMB bütün Akdeniz 

·- havza.smdııı. ve bu meyanda ,arki 
Akdenlzde ~urtyede de görilJec.-ek-

Zembldea we Zamudan 
TuUTllll 

Tramvay idaresi, çok yolcu 
alsın diye arabaların içindeki 
çift oturak yerlerini kaldırmıya 

başlamış. Güzel fikir. 
Büyük ;:Mirlerin kalabalık 

ta§ıyan birçok yeraltı hatların· 
da da yalnız maluller için bir 
kaç oluracak yerden başka 
koltuk yoktur. 

Bir de direk denilen ve uğ
ramadan giden arabalar ihdas 
etseler. 

Mesela: Eminönü, Tepeba· 
şı, T alıcsim, Harbiye gibi anaç 
duraklarda duran. 

tlr. Zlhlnler bu hlıdiseler üzerin
de meşgul bulunurken hatTra. 184 

-.ene en·el yine A '\'rupada ~re
yan etmiş ,,·ak'alar gelmektedir: 

\"a.ktile 1806 da NaJıolyon Y&
ııa'da Alman ordusunu ma.ğ-JClp et
tikten sonra kendi fikirlerine uy
gun şekle koyduğu ,·e Alman or· 
dolarını emrine alarak Rusya.)·a 
karşı ) ürüdüğii lf' 1'"ı&pol;vonun 
Avrupanın her tarafına 7.Bff'rlerl
le beraber J<"raııı.a hii~·hk lhtlliı
llnln prensiplerini götiirdiiğli fa
kat nlhayrt 9-10 ı.ene &0nra ayni 
Alman orduswıun müttefik ordo
larile beraber N'apol:rnna kar~ı 

l·ürlidüklfo,ri 'c. Yate.rloo bezime· 
tinde Alnıarı ordusunun büyük bir 
rol oynadığı birdenbire hıı.tmı 

(Denrnı: Sa. 4, Sü. s te) 

Hür Fransız generali 
DE GAULL 

Bazzl!ville. 2 7 (A.A.) - Hür 
Fransızların §efi general de 
Gaulle'ün tayyare ile Belçika 
Kongosuna geldiği resmen bildi· 
rilmektedir. General de Gaull 
Belçika kongosu ahalisi tarafın· 
dan büyük tezahüratla karıılan
mıştır. 

Londra, 2 7 (A.A.) - Reu· 
ter bildiriyor: 

Hür Fransızların §efi general 
de Gaulle bir cF ransız impara· 
torluğu müdafaa meclisi• teşkil 
etmi~tir. 

General de Gaulle şimdi bu
lunduğu Belçika kongosundakı 
Leopoldville radyosunda bütün 
Fransızlara hitaben aşağtdaki hi
tabede bulunmuştur: 

cBundan sonra, hür Fransız 
kuvvetleri. vatanın yegine mem
baını temsil ettiklerinden, şefleri 
olan ben, bugün bir imparator· 
luk müdafaa cemlisi te.1kiline ka
rar verdim. Bu meclis, mücade· 
leye devam eden veya devam 
edecek olan bütün Fransız top· 
raklarında Fransa namına bir 
harp hükumetinin göreceği vazi· 
feleri ifa edecektir. 

cF ransız zabitleri, Fransız as· 
kerleri, Fransız vatandaşlBl'ı, 

«Bazı alçak politikacılar Fran· 
sa imparatorluğunu teslim etmek 
üzeredirler. Silaha sarılmak için 
hazır olunuz ... > 

de Gaulle aşağıdaki ilk emri 
yevmisini de n~reerniştir: 

o: Hür Fransız kuvvetleri şefi 
olan biz, Fransız milleti ve Fran
sa imparatorluğu namına aşağı· 
dak( emri veriyoruz: 

cF ransız hükumeti ve Fransız 
milletinin parlamentosu normal 
ve düşman t~irinden müstakil 
olarak kurulamadığı müddetçe, 
bundan evvel devlet reisinin ve 
nazırlar meclisinin haiz olduğu 
salahiyetler hür Fransız kuvvet· 
ieri şefi tarafından kullanılacak 
ve kendi.sine bu hususta bir mü· 
dafaa meclisi yardım edecektir. 
Bu salahiyetler, Fransada 2 3 ha· 
ziran 1940 tarihinde cari olan 
kanunlara tevfikan kullanılacak· 
tır.7' 

Bir Yunan Çetesi Amerika lngilfereye 
Arnavutluk Yardıma 

Hududunu Gecmiş Devam Edecek 
' 

Yunan Mekamalı uAmerika Medeniyet 
Hudutta Hadise Vu- Prensiplerini 
kuunu Tekzip Ediyor Müdafaaya Azmetti,, 

Roma, 27 (A.A.) - Ajans Stefa
nJ, dün ~ece saat 23 de a.şağıdaki 

hususı teblıği ooşretmiştır: 

cMüsellAh bir Yunan çetesi bu sa
bah, Corltza civarında, 30 ve 31 inci 
hududt işaretlerinin arasında bulu· 
nan mmt.akadan, tilfenk ve el bom· 

(De,-arnı: sa. 4 Sii. 3 te) 

Vaşington, 27 (A.A.) - Ha
riciye Nazırı Cordell Hull dün 
Amerikanın dı§ siyaseti hakkın· 
da çok mühim bir nutuk eöyle
mi§lir. 

HuU, ezcümle demiştir ki: 
cAn çok naziktir. Birkaç mil

(De,·amı: Sa. 4, Sü. ı de) 

Dünkü Lig Maçları 
Çok Heyecanlı Oldu 
Beşiktaş Vefayı, Pera Beykozu, F.Bahçe Ka
sımpaşagı, G. Saray Süleymani!Jegi Yendiler 

Dünkü maçlardan beye canlı bir enstantane 
(Yazısı 4 üncü aayfada) 



Nüfusumuzun Artış Nisbeti 
Sevinç Veren Bir Hakikattir Gümrüklerde Bir 

Pul Suiistimali 
Tahkik Ediliyor 

Büyük Bayramın 
Hazırlıkları Bitti 

Lodos Fırtınası 
Hafifledi 

Sarayburnunda Bir 
Sandal Battı 

istatistik Umum Müdürü Nü/ us Sayımının 
Nisbetini Mukayeseli 
İzah Etti 

İki gündenberi devam etmek· 
te olan lodos fırtınası dün öğle 
üzeri hafiflemiştir. Dün sabah 
Üsküdar ile Beşiktaş arasında yi
ne vapur iıliyememi§. Fakat bu 
vapurlar Üsküdar • Orıtaköy ara• 
sınga seferler yapmışlardır. Or
taköy vapur iskelesi de fırtına
dan hasara uğramıttır. 

Neticelerini ve Artış 
Bir Surette 

Sayın dinleyicilerim: 
NUfuıı sayımı neticesinde ilAn edl· 

len rakamları biliyorsunuz. Geçen 
1935 sayımında nU!usumuzun 16 mil· 
yon 158 bln olmasına mukabll beş 
sene sonra yuvarlak hesapla 17 mil· 
yon 870 bin kişi olduğumuzu anla· 
dık. Aradaki fark 1,712,000 dlr. 

Bu artış senede bin kişide on sekiz 
buçuğa tekabUl eder. Yani, nUCUSU• 
muz senede on bin kişide 185 kişi 

artmış demektir. Bu hesaplarda nU· 
fmı yekflnuna ve artış miktarına Ha· 
tayın nüfusu dahildir. Fakat 1935 de 
Hatay, hudutlarımız haricinde oldu· 
ğuna g!Sre artı• nlsbctinin hcııabına. 
Hatay tAbiatlle dahil edilmemiştir. 

Nlifus kUtlclerindcki artış iki tür
lUdUr: 

Birincisine: tabii artış derler ki, 
bu artış bir sene zarfındaki doğum 
vak'alan ile, ölilm vak'aları arasın
daki farktan mUtcvclHttir. Bu nevi 
artışa flzlyolojlk artış namı da.fti ve
rıllr. 

İkinci nevi artış; buna ruı artı~ 
derler ki, bu nevi artış ta. hesaba 
sadece doğumlar ve ölümler dahil 
dcğıldir. Doğum ve ö!Umlerle birlik· 
te içeri ve dışarı muhaceret de bu 
hesaba dahil olur. Bizim ııayımlar 
sonunda bulduğumuz ve ilAn etti 
ıımız binde 18,5 artııt nisbeti bu ikin 
el nevi art.ıştır. 

Geçen 1935 sayımında da, 1927 
sayımına nazaran böyle bir ntsbet 
hesap ederek llAn etmiştik. Yan!, 11k 
1927 ııayımma nazaran 1935 de nU· 
!usumuzun binde 22 nisbetlnde arttı· 
ğını görmUştUk. Şu halde bu defa 
bulduğumuz nlabct binde 18,5 o?du· 
ğuna nazaran beş sene zarfmda. artı· 
ı,ımız hızını kaybetmiş gibi görünU· 
yor. Acaba vaziyet hakikaten böyle 
midır? Buna, kat'iyyetle ve kuvvet
le hayır cevabını verebiliriz. İzah e
deyim: 

-
İstanbul gümrükler ba,müdür· 

lüğü servislerinde mühim mebla· 
'a varan· bir pul suiistimali ya
pıldığı tesbit cdilmi~ir. Mesulle· 
rin ve hadisenin mahiyetinin 
meydana çıkarılması için Anka
rad~n §ehrimize gelen Gümrük 
ve lnhiııarlar Vekaleti müfettiş· 
leri tahkikata başlamıılardır. Ha. 
disenin mahiyeti Maliye Vekale· 
tini de lakadar ettiğinden Maliye 
müfettişleri de ochrimize gelerek 
Gümrük ve Jnhisarlar müfettiı· 
lerile teoriki meııai edeceklerdir. 
Bu hususta gümrük baımüdürlü· 
ğünde çok ketum davranıPmak· 
tadır. 

--o-

Ihraç Faaliyeti 
Fazlalaştı 

Jhracatçılar, önümüzdeki bay· 
ram tatillerini nazarı itibara ala· 
rak mallarını gimdiden gönder
mek için acele etmektedirler. 

Bir iki gündür Ticaret Odası 
İstatistik Umum Müdürü • son ihracat aylarının en faal ııün· 

Celal Aybar lerini yaşamıştır. Haher aldığı-

sayımlardaki fili 
okuyorum. 

mıza göre, iki günde hariç mem~ 
artış nlsbetlerini leketlere 800.000 liralık mal için 

lisans verilmiştir. Bu malların 
Yunanistan 
Bulgaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Mısır 

ltalya 
Almanya 
Fransa 
İngiltere 

binde 15,21 bayramdan evvel dış piyasalara 
12,67 ıevki için ~imdiden faaliyete ge· 
13•14 çilmittir. 
14,73 Bugün Y.arım günlük bir çalış· 
11,86 ma devresi, son günlerin hatta 

6,46 son bir senenin en faal günü ola-
5·51 rak geçecektir. 
0,34 ~ 

Birl~k Amerika 16,15 

Bu rakamlar bu devletlerin resmi 
istatistik n~riyaUarından çıkartıl· 
mıştır. Ve hopsl de Türkiye nlsbetı
nin dunundadır. 

Bize, nrtış hususunda en yakın 

nlabet gösteren Birle.şık Amerıkada 

içeri muhaceret unsurunun te.iri pek 
büyüktür. 

Bu sevinçle bugünden itibaren 
btiyUk bir itminan ve geniş bir Umit 
le 1941; sayımına hazırlanıyoruz. 

BUytlk bir hız ile ve medeni mem· 
leketlcrin hepıslndcn daha eUr'atle 
nrtıyoruz. Bu artış, bu inki~af ham
lcııl hepimize yakın ve uzıık Ati için 
şüphesiz daha çok ve daha verimli 
surette çalıfmak gayretini verecek· 
Ur. • 

Kalp Para Süren Bir 
Sebzeci Yakalandı 

Kad1köyünde Y eldeğirmenin· 
de oturan seyyar ııobzeci Kemal 
2 kalp gilmüş lira ve 2 yirmi be, 
kuruşluk sürerken suç üzerinde 
yaklanmııstır. Piyasada kalp gü· 
müş liralardan baıka yirmi beı 
kuruıluklar da bulunduğu anla· 
tıılmaktadır. 

Balıkesirde Yol 
İnşası Faaliyeti 

Şehrin Muhtelif Yerlerinde Hazırlanan Halk 
Kürsüsünde Hatipler Söz Söyliyecekler 
Cümhuriyet bayramımıı: mü· 1 Gece bütün Halkevlerinde 

naeeıbetile şehrimizde bütün ha- müııamercler ve konferanslar ve
zırlıklar tamamlanmı~tır. Yarın rilecektir. Cümhuriyet Halk Par· 
ııaat on bir buçukta Taksimde tisi tarafından hazırlanmı~ olan 
yapılacak olan büyük bir geçıt Bakırköy, Be§İktaş, Beyazıt. 
rC9!Jline ait hazırlıklar da bitmiı· Beyoğlu, Eminönü, E.yüp, Kadı· 
tir. Programa göre trrbün önün· kö~ ve Üeküdardaki Halk kür· 
den ilk olarak merasim komuta- sülerinde yarın sek.en beş hatip 
nı geçecek ve onu Yedek subay tarafından cümhuriyet devrinde 
okulu ile Askeri Tıbbiye, Deniz ba,arılan i§ler hakkında nutuk· 
harp okulu, Deniz lisesi, Gedikli lar söylenecektir. Bu künıüler 
deniz okulu, Deniz alayından halkın toplanmasına müsaid mev
mürettep bir ta.bur, Kuleli ve kilerde yapılmı~tır. Her mıntaka· 
Maltepe ukeri liseleri, Piyade daki halkın mühim bir kısmı bu 
alayı, İstihkam, Muhabere, Jan• nutuklardan istifade edebilecek· 
darma ve Süvari grupları, Koşu· !erdir. Söz söyliyec:ek hatipler 
lu topçu alayı, Motörlü ölçme ve Cümhuriyetin yüksek vasıflarını 
topçu taburları, Süvari bölüğü, tebarüz ettireceklerdir. 
Tayyare dafi batarya taburu ta· 
kip edeceklerdir. Askeri kıtalar· Yefilköyde yapılacak meruim 
dan sonra harp malulleri, oehit 
aileleri, emekli ve yedek subay
lar, itfaiye müfrezeei, Üniversi
te gençliği, diier yüksek mek· 
tepler, lise ve muadili mektep· 
)erle sporcular ve hayır cemiyet
leri, Türk hava kurumu, Türk· 
kuşu, Ulusal arttırma kurumu ve 
esnaf cemf)'etleri 1ıeçeceklerdir. 

Şoförler Ticaret 
Odalanna 

Kaydedilecekler 
Taksi ve kamyonlarda çalıtan 

ıoförlerin ekııerisi kazanç üzerin· 
den bir ondalık aldıklarından ka· 
nunen tüconr add.olunmaktadır· 
lar. 

Memleketimi:ıde ticaret yapan• 
\arın ticaret ve sanayi odaların
da kaY-ıtlı bulunmaları lazımdır. 
Kanun ~oförlerin de kaydedilme• 
ıini meobur kılmaktadır. 

Cümhuri>'ctin on yedinci yıl
dönümünü kutlamak için Y e§il· 
köy hükumet ve partisi zengin 
bir program hazırlamıştır. O gün 
ıtSkerle birlikte te )ebeden ve es· 
naftan müteşekkil zümreler bir 
resim geçid yapacağı gibi ııece 
de fener alayları ve muhtelif eğ
lenceler tertip edilmiştir. 

Yarın 11 Mektebin 
Acıllş Merasimi 
' Yapılacak 

Dün 60 yaşında Hasan adında 
birinin kullandığı sandal Emi· 
nönünden Hareme gitmekte iken 
Sarayburnu açıklarında fırtınanın 
tesir ile batmıştır. 

Sandalcı baygın bir halde de· 
nizden kurtarılmıt ve Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıftır. 

Bir Bakkal, DUkkAnmda 
OIU Olarak Bulundu 
Beşiktaşta Vişnezadede otu· 

ran bakkal Muhlis dükkanında 
ölü oİarak bulunmuştur. Yapılan 
muayene netkeııinde bakkalın 
ölümü şüpheli görüldüğünden 
ccsedı Morga kaldıfılmlftır. 

-o-

Milli Müdafaa 
Vekili Geldi 

Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan dün sabahki ekepresle 
Ankaradan şehrimize gelmiıtir. 
Vekil birkaç gün §ehram izde ka· 
lacaktır. 

Dilsiz ve Sağırlar 
Kongrelerini Yaptılar 
Dilsiz ve sağırlar cemiyeti dün 

Eminönü Halkevinde ıenelik 
umumi toplantısını yapmıştır. 
Dilsiz ve sağırlar kendilerine 
mahsus işaretlerle cemiyetlerinin 
senelik meşai1ıini izah etmişler ve 
yeni idare heyeti azalarını seç· 
miolerdir. Toplantıya oehrimizde 
bulunan bütün sağır ve dilıizler 
iştirak etmiolerdir. 

Arkadaşını Yaralı· 
yan Bir Amele 

1927 ile 1935 anısındaki artış nis· 
betini bu de!akl ile tamamı tamamı· 
na mukayese etmek doğru değildir. 
Çünkü. 1935 de bulunan artı~ nisbc· 
ti memleketin her tara!mn ayni 
kuvvette ştımulU olan bir tezayUdUn 
mahsulU değildi. O zaman bulduğu· 
muz art.ışı, memleketin içtimnt .şart· 
lan farklı olan, muhtelif mmtakala· 
rı itibarile tahlil et.tlğlmiz zaman, 
hu artışın bazı yerlerde binde 38 ol· 
muma mukabil bazı yerlerde de bin 
de 11 kUsur oıduğunu garnrıız.. Yurtta Pasif Korun 

Balıkcair. 27 (A.A.) - Cüm
hııriyetin 1 7 nci yılına Balıkeıir 
,;!ayeti mühim bir yol davaıını 
ba§armı olarak girmektedir. Ge
çen yıl scylaptan harap olan Ba· 
lrkesir • Sındırgı yolunda 250 
metrelik. Bigadiç 90 metrelik 
Sındırııı. 30 metrelik Cehennem• 
dere. 30 metrelik Deiirmendere 
köprüleri yeniden Balıkesir-Ban· 
dırma yolu üzerinde '45 adet 
köprü ve menfez betonarmeye 
tahvil edilerek inta editmi~ ve 
müruru ubura açılmıııtır. Balıke
sir • Bandırma arasında 5, Balı· 
kcair • Edremit arasında da 30 
kilometrelik kısımlar yeniden ya· 
pılmııtır. Duraun'bey, Tav~nh 
İ.lltikametindeki tesviyei türabi
yeli yolun inşaatına da hararetle 
devam olunmaktadır. 

Son günl!!rde Ankara Ticaret 
ve sanayi odasının ıoförleri oda· 
ya kaydetmi)c başlaması mese· 
lenin yeniden ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. lstan'bul ve mem. 
lekctin diğer ticaret odaları da 
Ankaranın bu kararı üzerine ha· 
rekete geçmiş bulunmaktadırlar. 

Fakat ~oförlere verile!1 voaikada 
uğranılan müşkülat, alınan 20 
kuruşla karıılanamamaktadır. A· 
lakadarlar bu mesele ile de meş· 

gul olmaktadırlar. 

Bugün saat üç buçukta yeni 
İnşa edilmit Eminönü Halkevinin 
küşat resmi yapılacaktır. Mera· 
sime Vilayet Parti reisi Reşad 
Mimaroilunun bir nutku ile ba~
lanacaktır. Yarınki bayram günü 
de $ile, Silivri, Kartal, Çatalca 
ve Yalovada yeniden yapılan on 
bir mektebin kaymakamlar ve Ma 
arif heyetleri tarafından açılma 
merasimi icra edilecektir. Vali 
Dr. Lutfi Kırdar çarfamba günü 
Kağıthanede Sular idaresinin 
terşih havuzu ile Siliıhtarağa elek
trik fabriliasında yapılan kazan 
dairesinin açılış törenini yapa· 
caktır. 

Galatada Perıembe pazarında 
Yusufun fırınında bir kadın me• 
selesinden çıkan kavıa netice· 
sinde Fatihli Sadullah adında 
biri ayni fırında çalıpn amele 
Mehmedi ekmek 'bıçaiile karnın• 
dan ve . bacağından ağır surette 
yaralamıtıtır. Mahmet haatahene· 
ye kaldırılmış. Sadullah kaçarken 
yakalanmıştır. 

Tablatile nU!usumuzun en kesit 
bulunduğu mmtakalarda binde 18 ile 
20 arasında artmış olmasına muka· 
bil, şark ve şarki cenuhlde binde 38 

artmasınıı lmkAn olamazdı. İşte bu 
suretle bazı mıntakaların umumt 
memleket vasatisinin bu kadar tev
kınde yUksek bir artış ı::-östermeleri 
hakikatte böyle bir tezayüt mevcut 
olmasından değil; 1927 ısayımmın -
ilk sayım olmak haSebile • nlsbeten 
eksik yapılmumdan ve ikinci sayım 
da bu eksıkllklcre meydan vcrilml· 
y<'rck hakiki miktarın tcsblt edilme· 
sınden ileri gelmekte idi. Yani, 1935 
sayımının binde 22 artış nisbetl, da· 
ha evvelki sayımın eksildiğinin te· 
slrl neticesidir. 
şu halde, bu deCa bulduğumuz 

18,5 artış bir azalışı değil 1935 de 
ı;ördUğlimUz artma hamlesinin deva· 
mını ve sevindirici bir hakikatı ifa

de eder. 
Şimdi bulduğumuz bu artışı baş 

ka memleketlerle mukayese edelim: 
Bu mukayese. TUrk milletinin göğ· 

sUnU kabartacak, onun istikbale gU· 
ven ve inanını arttıracak bir mahl· 
yet aruder. Size, on memlckeUn son 

Bayram 1 lkinciteşrin 
Cuma Günüdür 

Diyanet ı,ıerl Reisliği mankkitll· 

tinden: 
ı - 28 Teşrinievvel 1940 pazartesi 

gUnü &lqlanu yanl salı gecesi Ka· 
dlrdlr; 

II - ı Teşrinisani Cuma gUnU 
Ramazan bayramıdır. 

III - Bayram namaz• 1stanbulda 
şarki Avrupa ııaatlle S. 7 D. 8 ezan! 
ile s. 2 D. 1 

Ankarada şarki Avrupa saatlle 
s. 6 D. 50 ezani De S. 1 I>. 67 dedir. 

IV - 41 derece arzında olan yerler 
tstanbula göre saat farklarını tatbik 
ederek ~arkl Avrupa saatile vakitle
rini bulurlar: diğer arzlarda bulunan 
yerlerin vakitleri vasatı mahalli aa· 
auı: 8'&A°ıdakl cetvelde gösterilmiştir 
Ezan! saatlerde hiçbir t!dllA.t yoktur 

Arz derccelerl 36 37 38 39 4.0 42 
\'asaU ma· e.d. ıs.d. e.d. t'l.d. 11.d. a.d. 
halli saat 6.53 U5 6.57 6.59 7. ı 7.8 
Ezani aaat U2 1.45 1.49 1.53 U6 2.5 

ladallal l'ıbr 
En iyi 

lıt. 

Son 
K. 

ma Tecrübeleri 
Niğde, 27 (A.A.) - Dün 

tehrimi1.de saat 11 den 12, 30 a 
kadar devam eden bir pasif ko· 
runma tecrübeai yapılmıştır. Bu 
tecrübe esnaııında halk sükiinetle 
eığınaklara girmişler ve korunma 
işlerinde vazife alanlar Üzerlerine 
dü§en ödevi yapmışlardır. 

Burdurda 
Burdur, 27 (A.A.) - Dün 

eaat 10,30 da şehrimizde hava 
hücumlarına kar§ı pasif müdafaa 
korunma tecrübesi yapılmış ve 
halk yedi dakika içinde sığınak
lara iltica ederek biran içinde 
§ehri derin bir sükun kaplamış· 
tır. Tecrübe 40 dakika sürmüı 
ve muva!ffakiyetle neticelenmiş· 
lir. 

Sıva.ata 

Sıvas, 27 (A.A.) - Dün ge· 
ce şehrimizde saat 21 de yapılan 
ve yarim saat devamlı ışık sön· 
dürme tecrübesi muvaffakıyetle 
neticelenmi§tir. 

Müteferrik: 
A&ker Ailelerine Yardım - Yeşil· 

köy C. H . Partisi idal'e heyeti dün 
yapmı~ olduğu bir toplantıda nahiye 
mmtakası dahilinde bulunan a.ııker 

ailel~rlne bayram münasebetile yar
dımda bulunmıya karar vermı,ur. 
Bu karar mucibince nahıyede mev
cut aileler tesblt edllmi4tır. İdare he 
yetinden ayrılan zevat köyUn hami
yetli halkına nıUracaatla topbyaca.
ğı parayı yardım için uker ailele
rine dağıtacaktır. 

TAKVİM 

28 ilkteşrin 1940 
PAZARTESi 

YIL: 1940 • Al': 10 • GON: 802 
RUMi: ısıSG - ı lnclteşrln: ıs 
HlCRl: 1859 - Ran1aun : 26 

v A.K1T V ilA'Il EZANI 

GüNEŞ: 8,26 1,8! 

öt.LE : 11.58 6.47 

tKtNDt: 14.51 9,40 

.A.KŞAM : 17.11 12,00 

YATSI : 18,4' 1,32 

1MSAK: !,47 11,35 

Hırsızlık Yapan iki 
Çocuk Yakalandı 

Bakırköyünde 11 ya~ında Fe· 
riha ile arkada~ı 12 yaoında Saa· 
det kapalı bir evi aç.arak hırsız· 
lık yapmak suçile yakalanmışlar· 
dır. Çocuklar ev sahibinin evde 
bulunmadığı bir zamanda içeriye 
girmi~ler ve 5andıkları açarak 
içinden öteberi çalmı~lardır. Po· 
li.. F erlha ile Saadetin evlerinde 
yaptığı araştırmada çalınmış eş· 
yayı bulmuştur. Hısızlar Adliye· 

ye teslim edilmişlerdir. 

Adliyede: 
lş Ytizllnden Kavra - Koca Mus

tafapa,ada oturan amele Kayserili 
Arif ile arkadaşları lbl'ahlm ve Ali 
Osman arasında i~ paylaşma mese· 
lesinden kavga çıkmı~ır. İbrahim 

Ue Ali Osman kürekle Arifi ayağın
dan yaralamııtlardır. Suçlular ad
liyeye verilmiştir. 

Poliste: 
Bir Amf'le Barakaıu Yandı - DUn 

öğleden sonra Sirkecide deniz tara· 
fında bulunan amele barakalarından 
biri lokomotiften fırlıyan ate' par
çasilc tutuşmuş ise de derhsl eôn· 
dUrUlmU~tur. 

Bir Amele Yaralandı - Mezbaha· 
da çalışan amele Hayri, sahile yana
şan bir motöre et yüklemekte iken 
ayağı kayarak motörün içine dtiş· 

mUştUr. DUşerken motördekl et asıl· 
mıya mahsus çengellerden birine ka· 
burga kemiklerinden takılmış ve 
yaralanan Hayri hastaneye kaldırıl· 
rnıştır. 

Şoförün Çalınan Parası Bulun· 
du - Beyazıtta oturan şo!ör İhsanın 
meı;hul biri tarafından 1400 lira pa· 
raaı çalınmıştır. Zabıtaca yapılan 

tahkikatta paranın KUı;Ukpazarda 

oturan Hüııeyin tarafından çalındığı 
anla.,ılmı9tır. Hlbeyin yakalanmıf 

çaldığı paralar meydana çıkarılarak 
ııahlbine iade edilmiştir. 

Zencinin Üstünü Arayınızi! ---MAVi--..... 
- Tabancamı alaoak yerde şu portakalı alsaydımz daha 

i)'I olurdu. 
- Ben portakal istemiyorum, dedlın ya. 
Jobn g-ülenk: 

- 1ki el ateş etrnl iniz, dedj. 
John gUlerek: 
- Zencl~·ı mutlaka yaralamak istiyordum Euns.- Ara-

dıklarımır.dan birisi odur. Valpe.s'ı \'e arkadaşınıı.: :'\farş
mon'u oldlircn de odur. Kartopu hançer kollanmakta pek 
mahirdir. Ona Covent Garden 11okaklarrnda ge<·e vakti 
rast gelmek hayırlı şey değildir. 

E\·an!I bu ııÖT.lerl dlnleıHkU!n sonra polislere: 
- Zencinin Us.tünü arayınıı.: diye emir verdi. 

PORTAKAL 
YAZAN 

Williuu J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rnsan AE. YALMAN 

44-
'.:'IUdür, John'un söılerlni i!}itmlştt. Yanma yakl-.arak: hançer uzatarak: 

- Fakat bu ktymctu bir portakal ... Dedi. 
- E\·et, bir pen eder, değil mi? 
John başını aallryarak ce' ap verdi: 
- Bu portakalm en aş&ı!ı beş yüz ingiliz lirası kıymeti 

var. 
- Siz çıldırdınız mı? 
Seri bir hareketle John portakalı Udye böldü. tçlnd~n blr 

çakıl ta~ı dü,tü. Hemen etillP bunu aldı ve mtifettl9e uza. 
tarak: - Kendinin mahJr bir pollı hafiyesi zannediyorsunuz - ~nchıln üıtünde bunu bulduk, dedi. 

öyle mi? Kartopunun bu &damları öldürmllt olduğuna ntı• Evans bançerl aldı. Evirdi, çevirdi, lnoe ve keskin idi. 
reden hükmedlyorsunw:! Şahitleriniz •ar mıf Böyle kör- Tıpla öldürülen adamlardaki yara lılerlne •YJUD görtlnen 

- İtte bu bet yUz lira kıymetindedir. Dedi. 
Enns ~km blr tavnla taşa bakıyordu. Elinde e~lrJp 

körüne adıım lthıım olunur ma ! bir ıılıth. .. 
John mUdüre cevap vermeden Evans'a: - Artık bu adam hakkında 9Upheler pek yerinde ... Hak· 
_ Bu adamı da tevkif etsek iyi olur, E'anı. Uykaımnu &mm: \'&J', John bahaettttlnlz kıı<'.ağız nerede! 

kaçırmak için söyllyeylm: Şahidim vardır, hem de ne şa· 
bit. .. Sonra mUdUrfl dönerek: - 81r.e adreıılnl v.-.receğtm. Fakat bebetini de beraber 

- Angela ltımlnde bir ktlçlik kn: tanıyor mu&unuL ! An· r;ettrmeelnl ıöylflylnb:' 
- .Bebeğini mi~ Slçln ! 

ıell! 
Adam eıararmı,h: - ÇUnkü ellnrte oynarlı~ı ber. bebekln r.lnayetln nuıı 
_ Beni böyle teylerle korkulamauınn: -r Dedi. yaprlmı~ oldu~nu riyle g-llul tarif edl)·nr ki... Rem oynu-
John tözlerlne denm ettl: yor, hem de 1~11 )'arryaeak tafı;llGt ,·eri)·nr: 
- Angela tirin bir kUçUk 'kızdır. CO\Ht Gardf'nde bir - Pl'ki .. l\tulıakkak &ö)·lerlm. beht'ği do geflrııln. 

portakal<'• mağaı:aaına bltltlk kuluhede oturuyor. Erken· Evanııı, arhk bu mük81eme~I bltlrmf'k \'f' odadan çıkmak 
den yl\ttığı için ııabahlan da erkenden kalkar. Bir Hbah lı;tlyordu. Poliııler portakal eıındıkları !iz.erinde oturıırıık 
!;Ol'uk pencereden bakarken m.un boylu bir zencinin frak· ka),fıt.ır. bir tavırlıı bütün h!Jnları anh•tan gencin kim olrlu· 
h bir adamı gozetledlğlnl görmü,. E\·in karı;ııısında bir 110- funa çok merak etml~lerdi. Günlerde.nberi onlann ı:r.ıerini 
kak feneri \'ar, etrafı çok lyt aydınlatır. Kiipük kular nıe· bulamadıkları şeyltri bu adam nasıl iiherımlşti ! Evansm 
ralüı olurlar. Bir r.enrl görilnce merakları bUshütiin ayak- da tuetl nefııl kmlmı~tı. t"akat belli etmiyordu. (;ağa. ıola 
ıanır. Hele bu zencinin de bıçak çekip adamı vurduj;'Unu emirler ""rtyorı!u. Bunu farkı:den ·fohn tekıa: soze ba tadı : 

çeviriyor, bir şey aıılaımyordu: 
- Bu çakıl -.ı. değU mi! 
J«'lın gülerek: 
- Evet ta~ .. Fakat çakıl taşı değil, pırlanta .. Pırlanta

lar ham halde iken böyledir. Sonra kesilir. yontulur, par
lak bir tekn alıt'lar. Bu ta11 ta yontulduktan eonra çok gU
ul ,.e kıymetli bir tek taş ol~aktır ve bef ~il~ liraya ııatı. 
lacaktır. 

ı.:vanı bir tap, bir do portakal yıfınlarına bakıyordu. 
Bir f6yler anlar ılhi idi. John devamla: 

- E\'et, dedi. tçlnde daha birçok taflar daha \·ar. lnrll· 
tereye kaçşk elma'! ııokmıının akıllıca bir tekli... Bütiln 
hunlar Nagıımaland pırlanta ınad~nlerlnden geliyor. Afrl· 
kadan bura.ya kaçak olarak ~okmak için orada ı,te höyle 
1>0rtakal l~ine aaklıyorlar. Portakalları sandıklar t~lnde 
Alrikadan 1nrUtereye sokmak işten bile <leğll .. İtiraf etmek 
lazım ki, lrurnaua bir şekli bulmuşlar ... 

Enns dikkatle dlnliy,.,du: 

- Dfl\·am ediniz, drdi. J;uğd&ydan 

Arpadan 
u.Umden : 

23 
40 

117 

20 
3( 

100 

görilnN! a!Akalım bir kat shTlllr. - ize bir şty daha IÖ)'li)'e<·eslm, Bay mlifetti'! 
27 ı Tam o aralık polt.lflrden biri i içeri ctrdi , .e E,·ans'a bir - Yine ne , ·ar! 
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SüVASi 
DCMAL 

Çekoslovakya 
istiklalinin 
YıldönümÜ 

Bu hazin günde ~ 
larca Çek, yinni aydır tı•· 
vam eden cehennedl 
yabnıo acısını ~uya~ 
istikbale ait azimlenJll ...ıjr. 
ümitlerini tazeliyecekle;, 

Yazan: M. H. z.AL 
ıa ugün Çeklerin milli h•>. k •• 

ramı<lır. Çekoelov• 'f . ııı 
da yaşıyan Çekler, kalb)erırı 

11 
en gizli kötesinde; dünY111

\. 

dört tarafına dağılan Çek rn;~. 
tecileri de yine kalblerinde. gtı' 
günü muvakkat bir matoın 

11
, 

nü diye hatırlıyacaklardır. L0u· 
drada bulunan Çek hükôrtıe e· 
nin sesini belki c;!e bu mün•• e 
betle radyoda duyacağız. Artı0• 
rikada bulunan Çekler de rtı ı 
tadları üzerine belki de teıahİe· 
ler yapacaklar ve memleke~jıll 
rinin ne gibi bir cehennem h• ,. 
aldığını Amerikalılara duyur 
caklardır. 

3
q 

Çekoslovakya, 15 rnart 9 lf 
tarihinde istiklalini kay\betıtl e 
ve Hitlerin bir beyannaJ1'1t•\ 
bir nevi muhtariyet halini ~e 
mı,tır. Bu beyannameye .ı0 ~· 
bellibaşlı bir Çek hüklıme~ı ~ıe 
lunacaktı. Halbuki hakık• d• 
Almanların (hami) adı aJtııı 

11
• 

gönderdikleri vali !bütün ka~Ue' 
ları yapar ve cÇck hükQmeıııı111, 
bunların tatbiki için emir "'"" ~· 

Yirmi aydanberi Çekoelo"' . 
yanın geçirdiği cehennem h•~~ 
tı, yeni nizamın Alman 01~1\1 
unsurlar için ne gibi nell'\ır 
vereceğini gösteren berrak 
ayna sayıla.bilir. ili 

Çek tehir ve nahiye)erı~e 
muhtariyeti kalkmış, bele~ iJI 
reiıılerile nahiye müdürlerd•ll 
salahiyeti, Almanlar tarafın f 
tayin edilen müpvirlere ıe J• 
.. Al G e• mıotır. man estapoııu yıı 

polisin vazifelerini almıştır .. şll' 
mi ayda 120,000 Çek keyfı 1,. 
rette tevkif edilmi§tir ki .b.un1,. 
rın hepııi halk üzerine tcaırı 0 nıı 
bileceği ve milliyet duy•ıuSll Ü' 
yaşatabileceği zannedilen ııı ,. 
nevvcrlerdir. Tevkifler içirı ~· 
bep bile göstermiyc lüzum 
rülmüyor. ti' 

Çekler kendi memleketlet}11• 

de her iktıaadi hak ve İJ1'1k• ııı 
dan mahrumdurlar. Hiçb.ir >'j1• 

te~eı~üse girmek için izın \. 
mazlar. Her if Almanların ;,ı 
hisarı altındadır. Alın~l'I pi' 
mevcut zirai ve sınai işlerı 
rer birer ele geçiriyorlar. b ıı• 

Çek kütüphanelerinden l•' 
!erce kitap alınını§ ve bun k• 
kara listeye konulmuıtur ... ~~r· 
15at milli ruhu kökünden ol 
mektir. bıf 

Milyonlarca Çek yaban"·rııı' 
milletin kölesi 1S1fatile 11 Jtl 
gündür korkunç bir cchen~e,ıı 
hayatı geçiriyorlar. Bunun b~';r 
evvel ııonuna ge}mesini, Çe Je' 
tik lal bayramı vcsileaile, d 9ıı 
meyi bir vaıife eayıyorUZ·,pı' 
dilek ayni zamanda bütün . "~· 
yanın kurtulu~una ait bir dıle 

==ti=r·=================~~ 
u islim Anılldopedltl '' 

Terci.mı EdWJor 
I' 

Maarif Vekaletinin tercürrıe;.ıı• 
tirmiye karar verdiği İslam r 
ıiklopedisinin birinci cildinin rd· 
cümesi ikmal edilmiştir. D. f d· 
nan, Halide E.dip, Prof. Şer• ;~tl 
din ve H&1?1idden . m.~t.':fe ıel' 
tercüme tetkık heyetı butun t11'I 
cümeleri ayrı ayrı tetkik .e~ ti• 
ve 8 bin kadar kelimenin fıf ~ı· 
ni de hazırlamıştır. Maarif V~~i 
leti tercüme heyetine gönde ıl'ı 
bir tezkere ile eserin basılaeai 
bildirmi~tir. 

Bir Bakkal 2 Sene 
Sürgün Edilecek 

k~'I 
Kozan, (Hususi) - Sa el• 

Ahmet Türkerin mat;azaeı~ 1; 
kalay mevcut olduğu halde ı•e~ 
yenlere mal olmadığını söyliye~e 
kalayları sakladığı mah~eJil ,. 
ıabit görüldüğünden 5 2 5 hr• f11e 
ra cezasına ve iki sene ıürgll 
mahklım edilmiştir. 

Almanlar Köpek ve Yunu! 
Balıklarına Talip 

İzmir, 27 (A.A.) - A~J1'1f; 
yanın Hamburg tehrinde bı~ ti• 
ma oehrimiz balıkçılar cem1~'fe
ne müracaat ederek Jzmir k0~, 
zinde tutulacak bütün köpek ·te
lıkları ile yunll$balıkları de~~ 
rine talip olduğunu bildirdliftl · 
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ÇOCUK 
Tiyatrosu 

• s' teki Türkiyeli Musevilerin CS=f~I~=== 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

Yazan: NİLLA KDK • Manidar Bir Tezahürü 

Mihrünnisa Erkek Elbisesi 
Giydi Ve ... 

Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
gUndUzlerl haftada !ki defa olmak 
üzere çocuk piyesleri gösterilmiye 
başlandı. Bu sene ilk çocuk piyesi 
«Çizmeli Kedi> dir. Eser bizım ço· 
cuklar için «Sarı Çizmeli Mehmettir. 
Güzelim muıallarımız dururken. bır 

"Bütün Dünya Bize Husumet ilan Ederken, Türk 
Millet ve Hükumeti Bize 

Asil Kucağını, O Tarihi ve Ezeli Mertliğiyle Açmıştır. ,, 
ecnebt masalından yapılmış eseri ço· Dun Ni,ten J 2 eylul tarihli 

- 19 - cuklarmuza gösterıyoruz. Necip Fa· bir mektup aldık. Mektup, Fran· 
1\ . v zıl Kısakürek Ankarada açılmış O· sa ile muhaberenin güçlüğü dola· 

la iı.bilde yeni vali için bayram- şehırde, __ ormanda veya daglarcla lan çocuk tiyatrosu için gUzel bir yısile gec.ikmiştir. Fakat için~e 
tı~ı:~P~dı. Gıyas bey kendi çek- hulundu~u nakkın~~ c_e~ap al~- , mevzu seçmişti : Sabır taşı. Fakat ! Niıı"teki Ttirkıyeli Musevilerın 
ba rını unutmamıştı. Bunun için yordu. ~~~as be! ışın ıçınde bır kısmet buradaki bUyUklere oldu. Tevrat bayramı dolayısile y~p
k §~alarının derdini sevgi ve ala- kurt. yen_ıgı ~ldugunu d7rhal ~ar- ÇünkU çocukların antamıyacağı ka- tıklan bir tazahür hakkında dık
,:.llıle dinliyordu. Büyüklere ve kettı. Hıç şuphe yok kı vergıler dar bir kısım ltıfları derinleştirdi. kate layık satırlar vardır. 
k· \ere gösterdiği nezaketi en fa- ta_haıpmül e~i~mirccck derecede ı Çocuk tiyatrosu bir ihtısaıı işidir. E- ( T urkıyede yaşıyan Musevile
.," erden ve zavallılardan da esir- agırdı . Kendısı halkın arasına ka· seri ayrıca yazmak; aktorli ayrıca rin ayni bayraım münasebetile 
ıçtrnryordu. İnsanları idare etmek rışa~~k, itimadla~!nı kaz~nacak yetiştirmek ııızım. Ankarada açılmıf büyük merasim yapacakları ve 
d 

1

~ i§kence ve cezaya ihtiyaç ol- ve ışı mutlaka duzeltecektı. . . olan çocuk tiyatrosunda memleket artık ti.ırkçe konuf<lcaklarına ye• 
"u~nu zannetmiyordu. Sevgi Yalnız §Uresını far:kede.z:nedı kı mahsu!U eserler oynatmak ve !Uzum min edecekleri duyulmuştu. Hal· 
/ '.Yi muamelenin en sert kalble- bunu yapmanın yolu koye tek ıu ııan'atktı.rlan yetiştirmek esas iti· buki neticede sönük merasim ya· 
~ YUrnuşatacağına, en fena ada- b~ı;ına gelme~ti. Hal?~ki n:reye bariyle kabul olunmuştu. Fakat bun- pıldıktan başka bir takım Mus~
t 

1
• İnsanlığa kazandıracağına gıtse _beraberınde sılahl~ ~fgan ıarm hiçbiri yapılamadı; ve tiyatro viler de: «Bizim böyle ahdimız 

kl'rııncıi. Şiır ve sevgi dolu bir askerı bulunuyordu. Valının et- kapandı. yok> diye muhalif vaziyet aldı· 
h '~d~n gelen tatlı sözleri. nazik rafı~da b~yle silahlıla~ b~lunma· Buradaki çocuk tıyııtrosu eski hal lar ve hatta 0 günden sonra ade
/p_.trı, herkesin derdine göster· sı bır te§rıfat mesclesıydı. Fak.at üzere devam edip gtdıyor: Htısuııt ta inad için fransızca ve İspanyol· 
dı 1 

rnerhamet ve alaka sayesin· köylü ile temasa bir engeldi. aktörli yok. Eserleri seçmekte husu- ca konuşanlar görüldü. 
f \bir hafta içinde bütün Kabili Bu köyün garip bir adı vardı: sı bir itina yok. Çocuk piyesi her Memleketimizde, kendilerini 
ket ctrni!lti. Orada işleri yoluna Gök Gürültüsü ..• Köylü erkekle- ı;eyden evvel bir terbiyevı mahiyet adeta b ir para aristokrasisine 
1 yunca civar köylerin derdini ri uzaktan silahlıların. g~ldiği~i ta~ımalıdır. Çocuklarımızı bizim re- mensup sayan bir ktsım Musevi-
1\~·arrıak için dolaşmıya başladı. görünce dağlara çekılm1şlerdı. jim olan d@nlokrıuıi prensiplerine g6- Jer var ki pek çok defalar eski 
tti

0
Ylü doğdu doğalı böyle birşey Niyetleri bu silahlıların karşısın- re terbiye etmek. her ele geçen piye· Levantenler, hatta hazan kapitü-
1ınernişti. ~~ ~arı!arın~ y~l~ız ~~r~~mak de- si onlar~ göstermek demek değildir. lasyon devri frenkleri gibi hare-

k ~.1.Yas bir gün dağlardaki bir gıldı. Kendılerı~ı, ko~un anane- cÇizmelı Kedi> pıyeıindekl Mkan ketlerde bulunuyorlar ve en ge
rı~Yii. ziyarete giderken, Mihrün- lerine uygun bır şekılde kabul oburun biri. Beyaz tavşanı bulmazsa niş düşüncelilerin bile hazan ıab-
lsa Yalvardı: için pusuya yatmışlar, okları ve iştihıuıı gelmiyormuş. Beyaz tavşan rını tüketiyorlar. 

11 - B~ba, beni de · ıberdber al, kılıçlarile beraber bir takım bü- yakalattırıp kendısine gönderdiği· Nis'ten aldığlmız mektup. 
e olur> yük kaya parçaları hazırlamış· nl öğrendıği bır delikanlıy& kızını memleketimizde her cihetle mü· 

il\ - Yanımda bir kız dola~tıra· !ardı. vermiye kadar gitti. savi hak sahibi insan muamelesi 
,1 altı. Erkek kar<leşini beraber 'r'.okular kar§ı sırta vurdukları Çocuklar fikren kavrıyamadıklıırı gördükleri halde bu nimetin kad· 
'taiun. eırada Mihrünnisa babasından oyundan bıkarlar. MAnasız ve ba9tıın rini ölçemiyenlere denı olacak bir 

diı ~ihrünnisa teessür duydu. Bir sordu: savma eserlerin de hemen farkına yoldadır. Orada husumet dolu 
le ~ll'e hareket etmek. yeni yer- - Bu köyün adı neden Gök varırlar. Ôyt!nU bUlUn Zihinlerlle ta- bir alemle yakından temas halin· 
i,:.e Ritrnek, yeni §Cyler görmek Gürül~üsü > . • . kip ederler. BUyUkler gibi akılları de buluna~lar bu ni~~tin ne de
d 

1
}-ordu. Şeyh Babanın hasretin· Da~l~~dan akan hır §.ela.l~n!n ı bin yerde değildir. Her bıı~ı b!r mli- mek oldu.~unu pek }Yı kavrıyor· 

~ıı dog~ an üzüntüye tahammül gürültüsu, yokuların bı!'bırının lar ve T urk bayragına haııretle 
'"'1:1 ses"ıni duymaeına imkan bırakmı· nakklt keııllır. Sahnedeki en ince ha· ve minnetle yüz sürmek arzu ve ~ez bir hale gelmi~ti. 

8• yo•du. Şela•Jenin akı•ı go .. k n1irül· reketıer göz.lerinden kaçmaz. Sihir· ihtiyacını d. _u.Y.U.yorlar. ,. I 1.rdenhire hatırına bir fikir • " .. - - k b . 
• e d lus·· üne benziyordu. Fakat boğa- baz rolündeki Cahldin arslan kılığına Bahsettıgımız me tu_p ı~e 
Od ı. Kardeşi Abdül Hasanın ' ' T k 1 · El a za yaklacrtıklan sırada ba,.ka bir girmek için perdenin arkasına saklıın C:1'<is ü_r. ko on. isi reısı ıe ~ına giderek biraz 80nra bir 'i ,. k ı b 
trk k nevi gürültü kar§ısında kaldılar. ması ve yerine kendi imiş glbı ayı E~kenazı, ı:n~alı hır me tu~ a e-
~ıkt Eçocuk kıyafetile ortaya Tepelerden oklar yağıyordu, Gı- kılı,;ırıda b~ka birisinin çıkması es- raber gelmıştır. B. Eıskenazı ırnek-
1 ı. ğer babasile dağlarda do- yas bey yumruklarını başına vu- ~ tubuna leffettiği diğer mektubun 
f:~~~k İçin mutlaka erkek kıya· rar'ak: nasında; ar.ııtan kılığında olanın Ca- Niste yerleşmi§ bir Türk muhar-
l' I l~ımaıı. itte erkek çocuk kı· - B ne yaptım! dedi. Me· hit olmadığını beraber getirdiğim riri tarafından yazıldığını söylü· 1 

ctıne girmişti. ver M~~ünnisa, ne tehlikelere yeğenim hemen anladı. Bu da ı'ığı yor. Merasimi tasvir yolunda ya-
t 'Cıyas, bir takım memurlarla g ı. 1 k •I ı Ier köyde idare edenin ufak bir kusuru idi. zılan mektubun ba~lıca kısımlan 
ı10 maruz .;a aca mı., • 
Oı:.ı 1\ Uf?nıya o kadar dalmı§tı ki d k t d J k 'ı Cahlt: bu oyunda oldu&.• gibi ser- şunlardır: 'u . fh o kadar can an ar§ı a ı ar • b.. T" k b ~ t 'h. llİg ıçin hazırlanan taya J\ 1 

rün· böyle bir muaıınele hiç hatıra gel- best oynarsa çok muvaffak oluyor. «:
1
• • ihur b •>::at~.' a!ı . 1 adza· 

oı "nın bindiğinin ıhiç farkında . metı e m ra ın us une ınıyor u. 

b,lllııdı. Şehirden çıktıktan sonra mezdı. Değirmencinin oğlu rolündeki Su· Ve Türk vatanda§ı Elie E.skena-
ır a ) k ih . 1 b. Biraz sonra tepeler . ar.ıJsından a\>1, Adeta ilk ba9tan itibaren bir a-
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• elı.nde ("fevra:t) ve ba•ında l' l ra ı · M. rünnısa yan ış ır I 0 G " 

Ro ~ aa.ptı. Gıyae 'bey arkadan bir takım a~amtar be ır 1
• ıyas ııllzade imlt gibi tavırlar içinde idi. Türk bayrağını temsilen yapıl· 

ı:::~ d.~n.sün diye ~aykı~!· ~ız bey dua ettı: Halbuki Çizmeli Kedi ona ha.kanın mı§ ruhani serıpuşile mihrapta gö· 
R 1

1 donünce babaııılc yuzyuze - Yara'bbim. benim yavrumu r;arayına girmesi için iyi bir tavır ründtiğü zamanı. tamamile ruh 

t t dı. Adam, hayret ve hiddet- sen koru! 1 olmu .. bir insan kitlesinin, bay-
k 

.. 1 __ k l t takınmasını ve gtlzel bir dil konut- ,.. d 
._en az kaldı dilini yutacaktı. Fa· Bu duayı c;o yUMte ıe.ıı e e - . rağıı doğru aktığını gör üm. 
"lt . . K' . t'k 'f de eden masını tavsiye edıyordu. Demek, Su- Yu'':z:lerdeki yurt hasreti bayrak· "a. k b. ktu Şey mı•tı ın ve ın ı am ı a 
ta o1 Paca lf§CY yo · · • " • d' 1 avi ilk ve son hallerinde farklı olma- tan adeta kuvvet alarak kalbden 
b 1\ kıı davayı kazanmıştı. Vali, bir ses cevap ver ı: 

l!r h _ Valinin c;.ocuğu mu) Ya· !ıydı. daiılıyordu. 
0·1' erinde giden erkek çocuiun k l 1 HaJ<anın kızı rolilndı>ki Fatma biz Elie Eskenazi ağlıyor, hayra• 
g lı cf eği), klZl olduğunu kimse· a ayın ı b ·· 

l'c belli _..ıeme-..ıı· . Erk-1·ten kaç· Derh.al yakaladılar. Gıyas, ço• de bir Madam Batertıay yaratacak ğa yüz sürüyor, ayrağı öpuyor-
lll cu :ı;o or;;a. d'" · f du. Müteakiben mihraptan dev· ll'a L •• b 1 t 1 k ·· .. 1 v b •ına ne gel ıgıni a.r· , kabiliyette görlintlyor. 11 rıcnuz a a ı an ız, yuzu· cuııunun a,. letine olan temiz bağlılık: arının, 
~Ura açık olmasına hiç aldırmı· kedineiye kadar i§ İM§t~~ .~eç.mı~· Oyun umumiyet itlbarıle çocuklar Mill"ı Şefimizin büyük yaratıcılı·. 0

1'tlu F k b b ld a t'ı. Oagvlı kM1lüler, wrunnıaayı 
il\ · a at a ası a ırmıy ~J d için iyi bir eğlence olmuştur. gwı huzurunda duydukları cbedı tı:;'burdu. atı ile beraber alıp savu,mu~lar ı. 

C Yuauf AHISKALI §Ükranın tercümanı olan bir hita· ıyas bey, kızına çıkıpıı~ı: (Arkası yann) 

besini ve duasını okudu. Hitabe ırkcn T urk millet ve hükumeti. 
ve dua kar§ısında ben d~ heyecan bize, asil kucaklarını o tarihi ve 
duydum. Aynen naklediyorum : ezeli me rtlık lerile açmış bulunu· 

«Bu mukaddes hava İçinde yorlar. Bu denn, bu emsalsiz 
1 ürkiye Cümhuriyetini yaratan alaka ; Musevi tarihinin baş say
ve yaşatanların manevi huzurla- fasında ve Musevi ruhunda ebe
rına da girmiş .bulunuyoruz. di bir minnet olarak yaşıyacak 
cKemaliı:m> in tamamile maşeri ve devırlerden devırlerc hır iman 
vicdanlara hıtap eden insani esas· halinde geçecektir. Ru~umuz 
!arı; bütün dünya milletleri içi11 Türktür, l ürk harsını mıllı bay· ı 
bir sulh iılbidesi kurmuştur. Dünya rak olarak taşıyoruz. . 
milletleri bu abideyi tavaf edi- 1 Ey mesud vatan, . :ı~n ~n hasre· 
yorlar. içeride ve dışarıda sulh 1 tini çekiyoruz. Sen, ıçıı:ııızde mu· 
abidesini 1 kadd~ bir hayat halınde yaşı-

T .. '- 1 k b .. " k b . b ht' 1 yorsun Bugün ııenden uzak olan 
ur~ o ma uyu ır a ı· • · . . . f k k lbl · · 

l kt T .. k' c·· • . r cısımlenmı;r;dır a at a erımız yar ı u. u.- ıye umnurıye ı ' hl t a 
hükumetinin yirminci asır mede· sana doğrudur, . ru _ar ;.ıu · ıııt~ 
niyet aleminde aldığı şerefli rol; uçmaktadır. Senın azız · u ıye ın 
çok muhteşemdir, cihanşümul içindeyiz. . • d ' l Ali hl 
bir ehemmiyettedir. Türk toprak- ! Rahi'm, §efık ve a 1 ... . 

8 
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1 d T " k 'il" h d d · · Türk mıllet ve hukumetının 
arın a, ur mı ı u u u ıçın- k . . d ha ok art· 

de ıstırap yoktur. Medeni ve in· satvet ve şev etını a ç 
sani haklar herkes için hakım ve tır . 
hükümrandır! B..-ka ve ebediyetini koru. 

E.y meıud vatan, ey bu vata
nın çocukları; dünyanın hayran 
ve hürmetkar gözleri sizdedir. Bu 
gözlerde takdir, taziz- ve takdis 
vardır. Türkiye Cümhuriyeti mu· 
azzam bir eserdir. Milli Şefimiz 
İsmet lnönü bu eseri c:levhi 
mahfuz:ı> a, c:ebediyet :ı> e nak 
ediyor! 

Biz de bu vatanın çocukları, 

bu mucizenin yolcusu, pu muaz
zam eserin bekçisiyiz. Herkes bi
ze husumet ilan ederken, bizi 
hududları dışına çıkannıya çalı-

Sulh yolundaki azim v~ ceh· 
dinde muvaffak kıl. 

Milli Şef ismet İnönüyü, bu 
büyük mürşid ve yarahcı.rı .. ıı~a
net meleklerinle esirge. f urkıye 
Cümhuriyetinin kudreUi büyükle. 
rini muvaffak ve muhafaza eyle. 

Aziz vatan, mukaddes toprak; 
güne' semandan eksilmesin. ,Sen. 
bizim iç.in ikinci cArzı mev ud> 
sun!> 

Bu hitabe ve dua hasret ve 
sevinç hıç.kınklarile sık sık kesi: 
liyordu. Herkes ayakta ve hu~u 
içinde idi. > 

iŞTAH ve IŞT AHSIZLIK 
-1-

Ya~mal< ıçin yf'meğe ihtiyacımız 
vardır. Canlı ve faal bir uzviyetin 
hareket ve çalı17Illa esnıı.sında sarfet
tlği kudret ve h~raretın yeniden ka
zanılması, vficudün yorulan, eskiyen 
hUcrelerinin tekrar yenileşmesi. an
cak, gıdalar ıs::ıyeslnde mUmkUn olur. 
Bu bakıından bazı hekimler gıdaları, 
vücut makinesini ışleten, kömürlere 
benzetmişlerdir. 

Anlaşılıyor ki, gıdalıır, vUcudUn 
gUn!Uk sarfıyatmı. muntazam bir 
surette, yerine getiren enerji kaynak 
Jarıdrr. t,tah, vücudtin gıdaya olan 
ihtiyacmm bir ifadesidir. BUtUn be· 
den hUcreleri, beslenmek ihtiyacını 

duydukları zaman, bunu sinir siste
mine intikal ettirirler. Sinir sistemi 
de bu arıuyu iştah dediğimiz, yemek 
!ere karşı şiddetli bir ıstek şeklinde 

•• 

t ezahür ettirir. İştah tabil bir ref· 
lekstir. Bu sayede gıda.tarın seve se
ve alınması, kolayca hazım edilme
si '\'C bunlardan ltı.yıkile istifade o
lunma.st temin edilmiş olur. 

r - Sen ;>:olu bilmiyorsun. Bu· 
"h cel, y~nımdan ayrılma. 

Abone Ocrett il\ Cıyasın yanında Kiden ver&i 
Cm uru .sordu: Türkiye dahilinde: Prenses Nevcivanın Olüm 

Bedenin tabii olan bütün hayati fa 
aliyeUerı gıbi, iştah da mutedil ol
mak şartile normal olur. .ı.ş itidal
den ayrılınca iştahın gerek ifratı ya
ni fazlalığı, gerek tefriti yani yok
luğu, hekimlik bakımından, hep bi
rer hastalık olarak telAkkl edlllrler. 
1ı;ıtahı iyi olan insanlar, gıdalarını 

kUi mıktal'da alacakları için. vtlcut
lıırım uzun mUddet zaYJtlamaktan 
koruyabilirler. İştahsızlık, vUcudUn 
beslenmesine mA.ni olur. İyi beslen
miyen vticutlerln ise soğuk, sıcak, 

rUlubet, kuruluk.. gibi harici mUes
slrlere ve bllha:55a mikroplara karşı 
mukavemet:ıiz kalabileceğini ve tlir
ıu tUrlU hastalıklara tutulmaSt ih· 
Umali olduğunu daıma gözönUnce 
bulundurmak l!zımdır. 
Heklmlıkte iştahı kesen veya faz

la iştah yapan sebepler, pek çok ve 
karışık bir haldedirler. Bunları sırn
ıslle blldirmlye çalışacağız. 

- Oğlum, adın ne~ · 
rvta ·• . dd.. •tmed•n Seoelllt 6 aylık S aylık Aylık c: lllrunnua tere ut ... ... --------------

tvap verdi: HOO 750 •OO 1w kW'Uf 

- Salim... Hıı.riç memleketler: 

~~u ismi .ciylemeeine ıebep, E\enellk 6 aylık 3 aylık Aylık 
lll Un Şeyh Babanın asıl ismi oI-
k laı.Y<lı. Erkek kıyafetile dolaıır· 2700 lUO 

ta~~ kendini Şeyh Baba sanmak ••••••••••••• 

800 Kr. yoktur 

ı.ı l}"oordu. Zaten delikanlı ile 
/Uttuğu saniyedenberi artık ken
ıı:~e ~alik değildi. Şeyh Baba· 

bır parçası olmuştu. 
Me.nıur tekrar sordu: 

ted- Kardc§İn Abdül Hasan ne• 
e) 

- Evde kız kardeşimle kaldı. 
r Cıyas be:y içinin 11kılmasına 
l~lllen gülü:nsedi. Bu kızın ak· , 
il\ a Ve kurnazlığına hayret et· 
te~~c~ elde değildi. Kız. ata ga· 
bi 1Yı biniyordu. Ba§ını vekarlı 
a1~ eda. ile ~ııima yüksek tutma· 

1 ~iliyordu. 
Qj ~<lıı.zncağız kendi kendine de

~ı: 

J Buga·n _, 
Matinelerden itibaren 

KADIKOY 

OPERA 
StNEMASISDA 

ZORLA 
TAYYARECi 

va 

Mister Moto•nan 
Bt,....,.._ Birinci ve sonuncu defa.·· 
l'a daha kızımın böyle bir§ey 

tınasına imkan bırakmam. 
~ilt( lrdıkları köyde kadınlardan 
~ a kimse yoktu. Ve~i memu

, hangi kadına ş0rsa kocaaının 

1 SON iHTARI '; 
29/ 10/940 Satı saat 21 de 1 
Çifte Keramet ,. 

1 Şehir ..Tiyatrosu Artl!tıerı 

tarafından 

~====================== ,, 
BUGl}N MATlXELERDE!'J tTlBAREN 

SUMER Sinemasının 

Haberinin iç Yüzü Dr. ı\"lJRl ERGE!'JE 

•• 
Uzerine Prensesi Teselli Yanlış Haber 

Etmişler: ''Uzun Ömre Alamettir,, Bagtiakl Program 
8 Program, 8,03 Hafif mUzlk (Pl.) 

Evvelki gün l&tanbul gazeteleri 
Feridun Pa.tanın eşi Mısırlı Prenses 
Nevcivanm ölümUnü bildiren bir ha
ber neşrettiler. ~onradan bu haber 
tekzip edildi. 

tşin iç yUıtl ne olduğunu öğrenmek 
Uzere Prense& Nevcivanın Şişlideki 

evine gittim. 
lkl kişiye sıra.sile meram anlattık

tan sonr& beni mUkellef bir odaya. 
}tabu! ettiler. Odadaki orta yaşlı tık-
nazca adam bana: 

_ Ben ailenin mUmessillylm. Ne 
oğrenmek istiyorsanız benden so
runuz. Dedi. 

Prensesi görmek istediQiml söyle-
dim. 

- Olmaz, dedi. Prenses namazı ile 
niyazı ile meşguidUr. Pek dindar bir 
kadındır. Bu Ramazan vakti ıılzi ka
bul edemiyecektir. 

- O halde siz bana bu yanlış ö
lUm haberi hakkında Prensesin ne 
dü.şUndüğünU söyler misiniz? 

- Vaka biraz gU!UnçtUr. Prense- 8,15 Ajans haberleri, 8,30 Hafif mU
sln adamlarından Huriye adında bir zlk devamı (Pl.), 8,50 Ev kadını. 

kadın Prenses abdest alırken eline 12,30 Program, 12,33 Marşlar, 13 
ısu dökUyormuş. Huriye drnllen kadın tstlklAl marşı. ve Başvekil tarafın· 
Hanımefendinin ctlu Prens Seyfed· dan bayramı açış nutuklan 13,20 
dınln dadısıdır. thtlyar bir kadındır. Ankarada bayra.m tezahUrah 14 
Su dökerken görmeden kadıncağızın 

1 
ma11tar ve halk havaları. 14,45 Ka

etekliğinin arka krnmı elektrik soba- , nşık program <Pl.), 15,30 Ajans ha
A ısından tutuşmuş, Heyecanla bağıra- 1 berlerl, 15,f>O Radyo salnn ornestrası, 

l'ak Prensesı itmiş, Prenses ycrıı yu- ı 18 Program, 18,03 MuhteUr şarkı 
varlanmış. bu sefer 0 d~ fe:yacla ba~ ve tUrkUler, 18,30 Konuşma, 18,50 
lamı~. Paşa de-rhııl yetışmış. Faka Radyo caz orkestrası, 19,30 Ajans 
Huriye yanan etPlderile merdivenler- haberleri, 19,50 Büyük fasıl heyeti, 
den aşağıya koşınıya haşlnmı,. HAsıl 20,15 Radyo gazete.'!!, 20,45 Karagöz 
olan rüzgAr alevi bUsbUtUn arttırmış. (KUçUk AU tarafından) 21 15 Ko-

Prenseoıı dindar hır kadındır. Sık 

t t k d ölü ·· sebep budur • ' Ş c a ının mune • nuşma, 21,35 Radyo orkestrası, 22,30 
Prensesin bir dE' fotoğrafını iste-

di il U ılı . Ajans haberleri, 22,50 Dans mUzlğl, m a em mess . 
23,25 Ke.panr-ı. 

sık fotoğraf çektirmez. Hele kendi- * 
sine bir sorayım. Eğer C'.olur> der- Ankara radyoıu nefl"İyab 
sa ben fotoğrafı elze matbaaya yol- Ankara radyosu, CUmhuriyet bay-

Prenıes Nevcivan lanm. Dedi. ı·amının yıldönUmU mfinasebetile 
Herhalde olur cevabı selmiş olıı- bayram günlerine mahmıs olmak U-

- Kendisine haberi münasip bır cal< ki, fotoğraf matbaaya yollandı, zere :-engin bir programla neşriyat 

Canlı Radyolar 
Yazan: B. FELEK 

te:!! eyrektir amma vardır. 
;;;;;JJ Çar§ıda, pazarda, köprü 
üstün.de, vapur iskelesinde, 
tramvay sahanlığında, otobüs 
içinde yüksek sesle konuşur. 
Etrafile alakadar olur. Sorma
dan cevap verir. Cevap veril
miyecek §eyler sorar. Bir garip 
kuştur. 

Rastladım bunlardan birine. 
Rumeli ağzile konuşuyor: 

- Nere gider bu araban} 
- Çarşambaya 1 
- Gitmez mi perşembeye~ 
Biletçi işinden bezmiş. Vakti 

olsa, patro~an zılgıt yemiyece
ğini bilse. verecek hu radyonun 
ağzının tadını. 

- Kaç paraya gider} 
- On iki buçuk? 
- Abe bir okka ekmekten 

pahalı. Yap bize bir iskonto} 
Biletçi gülümsedi. 
Para bozdurdu ... Bileti aldı 

ve okumaya çalıştı. Yanında
kine gösterdi: 

- Ne yazar burada} 
- Benim okumuşluğum yok 

hem şeri. 
- Amma yaptın bel Var mı 

şimdi okumaz adam. 
Ye diğer tarafındaki çocu· 

ğa: 
- Sen hangi mektebe gider 

sin? 
- Okullar Gijne§inel 
- Ne yaparsın güneşte; 

Banyo mu alırsın? 
Çocuk aldırış etmedi .. 
O, kar§ısındakine sordu: 

Nerelisin be hcmşenm? 
- Giımü~hacı köyünden? 
- Öyle mi? Nereye dü§eı 

burası? 
-Anadola! 
- Biz Rumelidcniz. (Şofö-

re) Amma ıalladın be şoför 
efendi! Ne bu> Döndük oros· 
pu buhçaaına 1 

Biletçi uluorta görüşen bu 
adamın seıini bastırmak içın: 

- Şoförle mülakat memnu
dur bayım! 

- Öyle mi be bayım! Anla· 
mı~z. Biz de İstanbul kaldırı
mı çıgnt".r iz. Ben senin kadar 
okumuşum kitap 1 Bizim zama· 
nımıı.da yok idi böyle güneş
ler, aylar. Giderdik askeri rur,

tiyeye. Yer m~in sopayı) .. 
Böylece giderken ı;oför bır 

yerde bir fren, bir de debreyaj 
yapınca seninki kafasını yanın
daki küpeşteye vurdu .. 

- Amma yaptın yahu! Kı· 
rardım kafamı. Olacaktık kafa 
dan gayrimüsellah 1 

- Yerelbatan ! .. Hani ya ine· 
cek ..• 

Böylece gitti, Çar§8mbaya ka
dar. · 

B1JLMACA 

Soldan Snğa, Yukarıdan A~ğıya: 
1 - Sayımı ilk bitiren şehir - In

glllz harblyt'.\ nazırı 2 - Muradına 

eren - İkmal 3 - Kader 4 - Ver
mek'in aksi - Hayvanlann temizliği 
5 - Büyük adamlar 6 - Mahsus -
Bir içki - Dl 7 - ArnavuUuğun 

merkezi - Bay'un aksi S - Kıyma 
yapıp yediğımiz - Dost bir mUslU
man devlet - Sana değil 9 - Her 
an mevcut - Köpek 10 - EÇ - İtal
yanın Mkim olmak istediği deniz 
ıı - Nefer - Israr. 

DÜ1'"KU BULllACA1'"1N HALLl 
Soldan Sata. Yukarıdan Aşağıya: 
l - Halk Ftrkası 2 - Asa 3 -

Langa - Bazan 4 - GUnbat - LA 
5 - Fransa - Asi 6 - Bakal • Ne 
7 - Ruba - Aşıyan 8 - Atalet - Na 
9 - Arz 10 - Alınan - IA 11 - İk· 
na - EnalA. 

RA~IT RIZA Tll'ATROSU 
HALiDE PlSKtN BERABER 

28 B. teşrin Pazartesi '\'C 29 Salı 
günU akşamı 

Beyoğlu HALK Sinemasınd:ı. 

« A 1'' A O A 'l\ > - Haberi ilk önce Prenııcsin koca-
61, Feridun Pa~a ilıı ben okudum. 
Çok mUtecssir olduk. Prensesten 
bahsederken gazeteler lA7.ımgelen 

hürmeti de göstermcdilC'r. Hele bir 
kıı.çının cKadmcatın tlbirlni bile 
kutanmıya kadar varması canımızı 

sıktı. 

şekılde açtık. Etrafını aldık. Ve l\Ilhrl BE:LLt yapacaktır. 

«Böyle bir haberin neşroıunması sizin ------------------------------=--------------
uzun bir ömtir yaşıyacnğııııza ala.-

Vodvıl l4) perde 

Fransu.ca IÖ:dil 
hayrette bırakan ve ağlatırcıı.sına gilldUren bLr film 

8ojh6r • FBANB CAPRA. Baş Rollerde: 
'11AN ART BUR· 

JAMES STBWABD • 
s LIONBL BABBYMOBB 
Ua.reJ.ır ve bilhassa İLK SUARE olan BU AKŞAM için yerlerin 

evvelden aldrnlması rica olunur. Tel: 42~1 

Halbuki Prenses aa.dakuını hiçbir 
muhtaçtan eairgemiyen muhterem 
bir kadındır. Ona uzanan eli ~ çe
'\'ırnıez. 

- Peki, Prensesin ölllmU haberi ne 
tesir ,aptı?, 

mettir> diyerek teselllye çalrştık. 

Bu yanlış haber Hanımefendiyi se
venlerin kı>lblni kırmış, bazı miras 
beldiyenleri de belki sevindirmiştir. 

- frensesin &-rvetı ne şekildedir? 
- Çiftlik, apartnnan, arsa, gibi 

suvet... Bunun hemen hepsı Mısır

dadır. 

- Asıl vaka nasıı oldu. Anlatir 
muıınız? 

Her sene en güzel filmini Bayramda Gösteren sinemada 
__ , 

BALALAYKA 
NELSON EDDY - ILONA MASSEY 

Çarşamba Akşamı MELEK Sinemasında_, 
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Dünkü Lig Maçları1 Yunan - Arnavutluk 

Çok Heyecanlı Oldu ~~~~~;,~~!!~~: 
Birinci kUme liğ maçlarına dUn 

Şeref .,;c Fencrbahçe staUannda de· 
vam edılmiş ve tkinci küme maçla· 
rı da KaragUmrUk ve Anadoluhisar 
~ahalarında başlamıştır. 

Müsabakaları Şeref stadından baş

lıyarak sıraslle ,·eriyoruz: 

Topkapı - Istanbulspor 
Şeı ef stadında gün Un ilk karşılaş· 

maı;ı Topkapı - lstanbulspor arasın
da olmuştur. Şazi Tezcanın hakem· 
lığı altındaki bu oyuna her ıkı ta· 
kım tam kadrolarilc çıkmış bulu-
nuyorlardı. 

Topka.pılılar daha ilk dakikadan 
oyuna h!kim oldular Ve bu hakimi· 
yet 32 ncı dakıkada semeresıni ver
d . Topkapıdan Ali iki müdafı ara-
mdan sıyrılarak bh·ıncl golü yaptı 

ve devre 1-0 Topkapı lehıne sona 
erdi. 

İkıncl d vrede lstanbulsporun bu 
mağlQbıyctindcn kurtuıac~ tahmin 
cdılıyordu. Fakat Topkapılılar ayni 
canlılıkla oyuna bllljladdar. Ve Alı 

ıktncı golu de Topkapı hesabına kay
dettı. 1stanbulsporlular canlandılar 

ve Kadırın aya.tile ıki gol yaparak 
})(oraberhğı temın ettıler. :Maç ta 2-2 
ht'raberlıkle neticC'lendı. 

Beykoz - Pera 
Şeref stadında ikincı oyun Bey

koz - Pera ar..asında idi. GlinUn en 
nıUhım den<!Cck bu maça .takımlar 
tanı kadrolarHe çıktılar. Müsabaka 
:!aha tik dakrkndan çctın ofmıya baş· 
tadı, Her rki taraf ta tebltkell daki· 
kalar geçiriyordu. Nihayet 3S inci 
dakıkada Hakkı güzel hir kafa \.-U· 

rmııle Perayı galibi~clc ulaştıran ye
gü.ne golü yaptı. Ve devre 1-0 bitti. 

İkin<:J devrede Bcykozltıiar çok 
çalıştılar !aka.t oot-tceyi değiştirmi· 

ye muvaffak ola.rnadılar. Ve maç ta 
ı-o Pcranın gabb».leti ile neticelen
di. 

Bqikta§ - Vefa 
Son maç Bcştktaş - Vefa arasınde. 

ıdı. Ahmet Ademin idaresindeki o-
yun baştan nıhayet.e kadar Beşikta
sm baskısı altında geçti. İlk dakika
dan oyunu Vefa nısıf sahasına inti· 

kal ettiren Beşiktaşlılar dört gol a
tarak ilk devreyi bitirdiler. 

İkinci devrede de Beşiktaş hil.ki· 
mlyeti devam etti. ŞUkrU birinci da
kikada beşinci golü de yaptı. Bunu 
Sulhinin yaptığı Vefa golü takip et
ti. Bundan sonra Uç gol daha kayde· 
den Beşiktaşlılar sahadan 8-1 gibi 
bUyilk bir sayı farklle galip olarak 
nynldılar 

J'f;NER ~TAIHNO.\: 

Galatasaray - Süleymaniye 
Fencrbahçe stadında günün ılk ma 

çı Galatasaray - SUleymaniye ara
sında oldu. Galatasaraylılar Silley
manıyenin tam kadrosuna mukabıl 

ı:ıahaya şöyle blı· kadro ile çıkmışlar· 
dı. 

Hızır - Salim, Faruk - .Musa. 
Enver, Hatıl - Cemil, Salahaddın, 

Gtindüz, Bodıırl, Recep. 
Hakem Necdet Gllndu. 
Oyun başlar başlamaz Galatasa

raylılar Ustünlil@ l'lc nldılar. 1 kisi 
Cemıl, birısl Salahaddin vasıtasıle 

olmak bzere Uç gol çıkardılar. Bu a
rada SUleymaniycll Emin Boduri ile 
ç rpışaral< kolu kınldı. Ve hastane
ye kaldırıldı. 

İkınci devr<'dc iyi bır oyun oyna· 
mamakla beraber Galatasaraylılar 

dört gol daha kaydettiler. Buna 
Sülcymaniyclıler penaltıdan bir gol· 
le mukabele edebildıler. 
C~mll kolundan sakatlanarak o-

yuııdaıı çıktı. VP. maç ta i-1 Galata
sarayın galıbiy<'tı He neticelendi. 

F ~rbahçe • Ka&ımpa,a 
I•"cncrbahçe stadında son maçı Fe· 

nerbfthçe - Kasım~a yaptılar. Ad· 
nan Akının idarcsındekl bu maça Fe
ncrhler ömerden ve Cihattan mah-
rum olarak çıkmışlardı. 

Oyun bır parça sert oldu. Ve bu 
serUık F<'.nerlıleri bozdu. Ancak bi· 
rincl devrede Yaşarın ayağile bir ı:ol 
çıkarabildiler. V'C devre 1·0 bitti. 

İkinci devrede de ayni sertlik de
YIUll etti. Fcnerhlcr ikinci ı:"Ollerini 

penaltıdan kazandılar. Bu arada Ka
sımpaşalılar da bir gol kaydettiler. 
Bundan sonra Fenerliler iki gol da
ha atarak maçı 4-1 galıp hıtirdıler. 

BERLİN'E LONDRAYA 
Taarruz 

Edildi 
B resi l imanı 

Bombardıman Edildi 

Taarruz 
Devam Etti 

2 Alnıan Tayyaresi 
Düşürüldü 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz Lon<lra: 27 (A.A.) - 26/27 
hava nezareti tebliği: teı:rfoicvvcl gecesi dü§man tay-

Dı.in sabah şafak sökmeden yarel4?ri . bilhassa .. Londray~ ve 
evvel sahil müdafaa teşkUatına ortct mgiohereye hucum etmışler· 
mensup tay.yareler Brest elektrik 1 dir. Taarruzlara karanlık basar 
sanrralına karşı muvaffa.kıye~li bıuım•Z başlanmıştır. 
~ucum yapmışlardır. 1 lngiltcrerıin cenubu şarki mın-

Berlin, 27 'A.A.) _ D. N. takasının birç.ok noktaları.oda çı· 
B · L!ld'. · kan yan-gmla.rdan muh telıf evler 

• aJan6ı vı ırıyor: d'.kk. l h v . ve u an ar asara ugramıştır. 
ı ·ı· t l ece ngı ız a~-yare en pa.za.r g . • Bununla beraber haaaıatın yeku· 

ai Berlin cıvaı<ına gdmışlerdır. müh. · d v ~ı.ı · k L _ la . . • T nu ım egnoır ve u r0<1n • 
A larm işaretı vel'llmıjftır. ayya- d d. a-- .ı 1r 

f. b ı_ • k rm a c ı ~ . 
re da ı atal'\lı'anstınm ateşı ·ar- Gece dii§manın hir bombardı-
ısında düııman ~yareleri Ber- . .ı. . ..ı.:.ı • • 

1
. .ı .. ek- .. 1 .• man tayya-resı hrnrıp eonmıştır. 
ıne. varamaqan pa arttı muş· 2S-/26 gecesi hir d üpnan tay-
lerdır. yôfe&İnin daha dü~üruldüğü öi· 

Kontet Rirtl'un 
Miihi m 81 r Nutkil 

(Başı birlnefde) 

let tehakknmleı>ini bütön dünya 
milletleri t.izeııine ya~mlya çalı
ııyorlar. 

cAmerika. medeniyetin §U 

caas prensiplerini müdafaaya az· 
mctmiştir: Batış, adalet ve b ey· 
ndmilcl teşriki JJ!CS8İ. 

cDiktaiör.kr sjynseten ve ik
tısaden Amerikayı tehdit edi
yorlar. Buna bina.endir ki Ame
rika fevkalade süratli bir tempo 
ile hazırlanmaktadır. Batı yan 
küresine karşı tevessül ed ilecek 
h e r taarruza mukabele etme&İnİ 
bileceğiz. 

cCenup Amerikası memleket· 
leri ve Kanada ik müzakerelere 
devam ediyoruz. 

Amerika bar.barca hücumlara 
mua nnidane bir surette mukave
m et eden ces-Jr ve kahraman ln
iıliz mtlle~ne yardıma devam 
edecektir.> 

Amerikoı Fransız adalarının 
hikimiyet değİftirmeaini 

tarunuyacak 

ıı:enilmiıptir. 

Hitter - Peten 
Anlaşması 

(Başı blriııcide) 

lcre müsait olduğu i'çin uzun uzun 
tefsıratta bulunmaktan sııkmmakta
dırlar. 

Ob6erver gazetesinin diplomatik 
muharriri, Hitleıin seri t.Ablye deği
şikliklerinden birini daha yaptığını 

k~etmekte ve lngıltereye karşı Al 
man harbinde şu Uç safhayı çizmek 
tcdir: 

t - lngiltereJi i tila Uf/ebbii.,ü ki, 
inılll z. hına kunetleri tarafından 
akinı bıralulını,tı r. 

:! - V11naniııtan \'e T tirki.ve üze
rinden ~ih·eyş kımaJına doğru Uerle· 
nıek projll8i ki, hu iki memleketteki 
beşinci kollann zayıf olması yüzila
cten akim k_.mıştır. 

S - Ansam Cebelitarık'a lımıek, 
Muharrir ilave ediyor: 

Bu yeni plln da iı.kim kaldığı tak
dirde öyle zannolunur ki, Hitler tek
mil Avrupa ve Asyanm bUtUn mese
leleri bHitilM halle vAsıl olduklannı 
ve buna binaen kendi kanaatince 
1ngiltcrerun harbe devam etmesi i
~ln ortada hiçbir sebep kalmadığını 
bildirmek tasavvurundadır. Vaşin~on, 27 (A.A.) - D. 

N. B. ajansının hususi muhabiri ()bserver gazetesinin müdlri Gar-
btldiriyor: vin de haftahk makalesinde şu satır-

Gazetcciler toplantısında be-1 ları yazı~or: 
yanalla buhıınan Hariciye Nazırı I «Suriyeyi bir Us halıne ifrağ için 
B. Hull. Amerika hükumetinin h<'r şeye tcşebbiis edilecektir. Bu Us
H avana konferansında alınan sun Mısıra şarktan da hücum için 
kararlar mucıbincc, Amerikada- asl<ert maksatla kullanılmak isten
ki Fran ız adalarının hakimiyet diğl muhakkak olmakla beraber dl· 
değiştırmesiııi kabul ebniyeceğini lğer hedefi de Iraktan Şam Trablus
F ransız büyük elçisine tebliğ et· ve Hayfaya gelen petrol borularını e-
m1t olduğu_!!U söylcmittir. le geçirmektir. 

sinin derhal mukab<'l<ı etmesi ve di· 
ğer müfrezelerin yardımı neticesi 
olarak Arnavutluk tapı-ağına girmiş 
olan düşman çetesi tardolunmuştur. 
Yunanli mütearrızlardan altı esir a
lınmıştır. Arnavut zayiatı 2 ölli ve 3 
yaralı askerden ibarettir. 

Diln akşam İtalya Kralının mU
mes.sUI Generalin ikametgahı civa
rında, Porto Edda,da, Uç bomba pat· 
lamıştrr. Hafif yaralılar \ardır. Bu 
taarruzun failleri şiddetle aranmak· 
tadır. Her iki hldıse hakkında sıkı 
tahıırrlyat yapılmaktadır. lkl mm· 
takada da sUkOn iade edilmiştir. 

Atina. 27 (A.A.) - Atına Aj!r.'S' 

bildıriyor: 

Roma'dakl Ste!ani Ajansı tarıl· 

fından Tiran'dan verilen ve siliı.hlı 
bır Yunan çcteslnın Arnavutluk lnp
ra~ına gınrek Karcstige ge•;idlnin 
cenubıındaki G6riçc cıvarındR bulu· 
nan Arnavut karakollarına taarruz 
ettiğınl hıldıren haberler tamamen a

sılsızdır. 
«Hiçhir Yunan çetesi hiçhlr zanıan 

Arnavutluk hududunu geçmcınl~tır 
Yunan arazıslndtı hiçbir ı;etc teşkil 
edilmemiştir \'<' edılemez. 

t Kcza Santı-Karanta·dakl İtalyan 
subayının bilr0$unrla bon1balar pat
ladığına ve bunun da Yunanlılara ve 
Yunan makanılarmın organlarına 
&.tfcdll<'blleceğlne. mütedair olarak Yl 
ne ayni Ajan.-ı tarafından Tıran'dan 
verilen tel~aflar burada ta nıanıen 
çocukça hır t~t>bblis olarak tf'Uı.kkı 

edılnıektrdir. 
Atina, 27 (A.A.) - Atına Aja11ı;ı 

bildırıyor: 
~allıhlycttar ınahfıllcrdcn oğrendi

f'inılzc göre. Tiranadıın gf'!en tf'hrraf 
ıarın bahsettiği hı\dıseler hakkında 
hükfımP.t tarafından ma!Onıatına mü
racaat edll<'n huduttaki Yunan askc· 
ri makamları aşağıdaki hususları te· 
yit ctmif,llcrdir: 

Arnavut - Yunan hududunda hiç
bir hildısc olmamıştır. Yalnız 2S teş
rinievvel cuma gece,:! sabaha karşı 
~ t 2 de Yunan karakolları Arna
vutluk tnpraklarında ve Yunan • 
Arnavutluk hududunda hf'_., kifomet
re mesaft>de bulunan Vıı::luta istıka· 
metinde silah sesleri işıtmişlerdir. 

Yunan - Arnavut hududunda hı•;blr 
hitdise olmadrğı kat'ı surf:tlc teyıt 

edılmektedır. 

Alına, 27 (A.A.) - Atına Ajan· 
sının hlldıı-dıt;ınc gore, Jtalyan vı> 

Yunan h11dut karakolları kumandan 
ları arasındaki miilA.katm bugün sa
at 16 da vukuhuJması kararlaştırıl· 

n ış bulunmakta kil. 

Askeri Vaziyet 
(!lafı birill('lde) 

ı;elınektedir. JBilon~ anııı hima~e

~lnde bulunan (in hik\tm~t.inin 

<'an-Kay-Şek ile ulh müı.akeretıl 
yapmak niyet inde olmasınm tek· 
ztıı edtlmesine r alnwn Uzak ~k
ta da ba u lya!lı faıaliyetler ol
nuu;ına ihtima l ' e rdirmektedir. 
Hitlerin ikint•I bir dört enelik 
ha.:urlık pliı nının da tatbikine ~ i· 
ne Mareşal Göringl memur e t 
met>l harbin uz.a:yacağını gciı.teren 
ve buna göre yeni bir hazırlık 

hamlesine hizttm hisıl oldutıınu 

bildiren büyük w mmlyP.ti haiz 
bir haberdir. G&rke hududunda 
ı·ttaan ~rlnln Arnavu~uk 

hududunu ıeı;;tığtne ve buı çete 
müı!;ademelerl oldufuna dair Ste
f&ninin \erdiıcl malfımat "'e Yuna
nlı.tanın tekzibi kurt ku.ıu masa
lını h"tırlatmaktadır. 

MA!IW~ CEPHESl~DE: 26/27 
llkteşrin ,:tN·esl Alman hücum
ları ~'Ok ı,lddetll olmu'J, Londra 
Ll\:e rpol ne orta 1ngiıtere En
dfü•trl mıntaka.o;ına "" tsk0<,,·~·anm 
t>enubu garbi indt-ki tayyare mey
danlarına tevcth olunmu-,tur. 
25/2'6 gece hlİ<'uMlarında hkoç
yarun şarkındaki ta.v;vare mey
danlarına hü(·um edilmesini dün
ku huliıııamn:da i~aret et.ıniştik. 

Bu t;Cfer de ls1'oçyanın cenubu 
garbi51ndekl tayya.re meydantarr
na J&pılan hiieumlar dikkati <.ıel· 

betmPktedlr. Tayy&Te ml',ydanla
rına yapılan hw:umlarda bilhaM>a 
meydanda tayyareler bat.tmlabl
Ur&e tesirleri boyük olur. AJmım 
Ajan ı y~ hangarlarla müret
tebat met!kenlerlnin ta.briblııden 

bah6etmektedlr. Harp uunanında 
tayyarelerin hangar•rda hırakıl
ınıyacagı da A!tlkardır. Bir kıson 
t an-arelerin o gece Alma nya üze
rine hiic'uma gitmiş ofmalwından 
meydaol&l'IDID tahrip edilllle8i dö
nuşlerlode n~ me,danlarına lnJ,. 
!erinde sakatlanmalarını mucip 
olacağı hatıra gelir.,e de ta~·yare

lere emniyetli meydanlara gitme
lerin in t etslzle bildirilmesi buit 
bir l!ttir· 26/27 ge<-C-"I İngi liz ha
' a kuv"etlerl, Berline. petrol taıı

fiyehanelerine, Hollanda lima nla
rına ve nihayet tayyare nıe~:dan

Jarına hücum etmı,ıerdlr. 26 llk
teşrln günılü~Un tn l'Uiz tay~·are
lercntln Brest elektrik ı.antrab

na ' e bilhas a NnrH~ç a hillerin
clekl AJman gemilerine hü<'unı et
me.Si n~ bu e!!nada Alman a\'eıla
rı run ınüdafaaııına maruz kalma
ları mühimdir. 

28. 10- 940--

• Avrupanın 
En Hasta Adamı 
öldürülüyor 

IJ 

MİLLi PİYANGO 
29 İLK TEŞRİN 1940 

Piyangosu 
(Başı birincide) 

sağ ve sol kavgası namına Fran· 
saya öldürücü ilaçlar veren diğer 
arkadaıılarının dü~ündüğü her
halde bundan ibarettir. 

cumhuriyet 

Bugün bütün dünya kocaman 
bir muharebe meydanı halinde
dir. Burada her gün fertler ölü
yor, milletler ölüyor. Bu ölüm 
vakaları üzerinde uzun uzadıya 
dur!nıya kimsenin vakti yok. Her
kesin derhal sorduğu sual şudur: 
cBu had*nin benim aktbetim c 
nasıl bir tesiri olacak~> 

İkramiyeleri Hem Büyük, Hem Çeşitl i , 
HEM FAZLADIR 

Bu suale cevap verirken ma· 
nevi ve maddi tesirleri birbrrin· 
den ayırabiliriz. Fransa.da ihti· 
yarlık hırsile sandalyelerin e sarı· 
lan, milli ölçülere tamamile ya· 
ban<:ı kalan b ir avuç adamın ye
ni bir Sevr muahedesi imzaeına 
razı olmalan, hariçte kimseyi ı 
yıldırmıyacak, aksine olarak tik· 
sind ir ecek, iğrendirecektir. 

1 
Maddi tesire gelince Vichy 

Fransasının. elinde kalan silah · 
ları dünkü dıişmanına teslim et· ı 
m~ini ve bütün kapılarını onla
ra açnıasını beklcmemiye sebep 1 
yoktur. İngilterenin yaptığı mü· 
cadele, yarınki F rans11; varlığı 
ve istik lali için yegane -ümidd ir. 
Fakat VM:hyde b unu anlıyacak 

iKRAMiYE 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Teselli Mükafatı 48 

84.616 

iKRAMiYE 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 
Yekun 

IKRAAJ/JTE 
Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 
12.000 

492.000 
adam görülmüyor. Aksin e olarak 
fngiltereye ve Fransanın kurtu luş 

ümtdine arkad an d tb ine kadar 
hançer &<>kınıya hazır suikaatçİ· 
!er vardır. Bu tehlike en fena şe· 

kilde gerç.ekleşsc bile harbin ni· 
hai seyrini değ~tirecek bir tesir 

yapamaz. Bununla ber.J:>er diış· 
mania dolu bir aleme karşı tek 
ba ına çarpı an bir millete arka
d an &<>kulmu§ bir hançer oldu
ğunu unutmak mümkün değildir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Sıvas Cezaevinin lnsası 

Bu plan zengindir. (60.000) liralık bir büyük ikramiye vardır. Ayrıca (20.000) 
liralrk ikinci büyük ikramiye vard ır. Eğer ta liiniz bunlara eriıemezse yine mütees
sir olmayın. Çünkü iki tane de onar bin liral ık ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Bu cse
kiliıte (4) tane (5.000) li ralık ikramiye, (80) tane ( 1.000) liralık, (80) tane (500) li: 
ralık ikramiyeler vardır. Planı iyice tetkik ederseniz c:Mha küçük ikramiyelerdekı 
tenevvüü açıkça görürsünüz. ikramiyeler miktar ı hem büyük hem ~~itlidir. Hele 
orta ikramiyeler kuvvetlidir, fazladır. Bu fevka lade Piyangonun biletleri 8. l.inci
teşrinden itibaren satışa ~ıkarılmıştır. Bu Piyangoda mevcut (400.000) bilettef1 
(84.616) tanesi yani 21, 1 i mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte t am bilet 
iki lira, yarım bilet ( 1) l i rad ı r. Unutmayınız. ki, tam biletler ikramiyenin tamam•nı, 
yarım biletler yarıs ı nı al ı r. 

· ( 1 O) tam biletli ve ( 1 O) yarım biletli karnelerle mutlaka amortilerin tamamınt 
veya yarısını ve belki de büyük ikramiyeyi kazanmak suretile taliiniıi tecrübe im-

' 55 Bin Liraya 
lhafe Olundu kanına maliksiniz. . 

Sivds, 27 (A.A.) - Şehri· 
mi:z<le yapılmasına karar veril· 
miş olan yeni ceza evinin j.nşaatı 
5 5, 000 liraya ihale olun'mu~tu r. 
inşaat önümüzdeki may.ısa kadar 
bitmiş olacak.tır. 

Cümhuriyet Piyangosunda bir yenilik olmak üzere (48) adet {250) şer liralık 
teselli mükafatı ihdas edilmiJtir. 29 1 inciteş rinde An karada çekilecek olan bu 
zengin ve fevkalade Piyangonun hususiyetlerini iıah eden (8) sayfalık broşürleri 
bayilerden isteyiniz. 

ŞEHiR TİYATROSU TEMSİLLERi 
Tere~ı Tiyatroeıanda Fransız Tiyatrosunda 

DRAM KISMI a KOMEDi KISMI 
BU AKŞAM 

BU AKŞAM \l Saat 29..lMI da 

OYU N Y O KTUR W O A O 1 

_..O ŞEKER BAŞKA ŞEKER! 
Sôyledik yine soyhiyoruz. 

Ali MUHlDDiN HACI BEKiR 
Şeker ve lokumlarını, ne bUıde ne A vrupada ne de Amerikada 

taktit ~miyorlar. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKİR 

Ticarethaneleri 
Merkez.i; Bahçekapı, ŞDbeJeri: Beyoğlu, Karakôy, Kadıköy 

BaJ'r&rn 'ile Paza r gttnlerl açıktır. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muratlıda Sırtköy ta.ş ocaklarından ihzar edilmek üzere 8000 metre 

mlk'abı balast kapalı zar! usulile satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen be<reli 20000 lira ve muvakkat teminatı 1500 lira

dır. Münakasa 611119•0 ça~mba günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 
bin&Bında A. E. komi5yonu tarafından yapılacaktır. 

t steklilcrln aynı sUn saat ona kadar kıınunı ve6aik, teminat ve tek
liflerini ihti'l:a ed<'cck olan kapalı zarflarmı komisyona vermeleri llızµn

dır. 
Şartnameler parasız olarak kom1syoııdan verilmektedir. (10029) 

Muhammen bedcllerilc isim ve miktarı aşağıda yazılı 3 lıste 
muht.evnıatı sabunlar 5)11/1~ salı günti saat 15 de sırasile ve kapalı 

zarf usu!U 9e Ankarada idaı'e bhıaauıda satın ahrıacaktJr. 
Bu işe girmek tsteyenlerhı hizaiar:tnda yazılı muvakkat temınat ile 

kanunun tayin ettiği vorikala.n ve teklifierini ayni glin saat H de ka· 
dar Komisyon ReiSJiğinc vermeleri lAzımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire&inden, Hay
darpaşa •resellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

No. Miktarı ton Malzemenin ismi Muhammen bedel Mu\·a.kkat t&-
Lua mlnat Lira 

-- ----- --······· 
1 5 Beyaz sabun 1725 129,38 

2 ::o Arap sabunu 9000 675,00 

3 3 Toz sabun 1050 78,75 
(1003•) 

)f. 

Muhammen bedt'li 15000 <On beş bin) lira olan 1000 ton ~ilksek ev
safta sönmemiş kireç 13 / 11/ 1940 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zar! usulu ile Ankarada ldare binasında satın almacaktır. 

Bıı ışe gim1ck isuyenlerln 1125 (Bın yilz yirmi beş) liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
saat H.30 a kadar komisyon relslığlnc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Eskl
şehir'de idare mağazuından dağıtılacaktır. (10341) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Taksim gazinosuna bıtışık salon etrafının camekAnla kapatılması 

ve teshinı ışı kapalı zarf usultle eksıltmeye konulmuştur. Kf'~tf bcdelı 
10713 Jıra 65 kuruş ve ılk temınatı 8"13 lira 52 kuruştur. Mukavele. El« 
siltme. Bayındırlık lıtleri genfll, husuııl ve fennı şartnamelerin, proje ite' 
~lf hülılsasile buna mUtefcrri dıger evrak 54 kunış mukabilindP. Fen iŞ 
!eri ruüdürhiğilnden verılecektir. İhaH: 12/ 111940 s:ılı gUnO saal 15 d~ 
Daimt Enci.unen<ic yapılacaktır. Talıplerin ılk teminat makbuz ve\'B 

mektupları, ihale tarıhinden sekiz gün evvel fen işleri mUdUrlUğilJll' 
mUracaatıa alBCAkları fenni ehliyet ve 940 yılma ait Tıcarct odası vesı· 
ka.larıle 2490 numaralı kanunun tarl!atr çevre.sinde hazırlıyacaklan tel« 
lif mektuplarını ihale gUnU s.a&t 14 de kadar Daimt EncUmeno verme· 
leri Jllzmıdır. ( 10342) 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümiiş Yüz Kuruşlukların .... 

Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine gUl'l\üş bir lıralıklar darp ve pıya· 

saya killi miktarda çıkarılmış olduğundan gtimüş yuz kuruşlukların 

31/İkincikanun/1941 tarihinden sonra teda.Wlden kaldmlması kararla.Ş" 
tırılnuş tır. • 

Gümüş yüz kuruşluklar l/Şub&t/19U tarihinden itibaren artık tc· 
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsa.ndtklarile Cilmbunyet merkeZ 
bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanlann bunları malsandıklarile 
Ciimhurtyet Merkez Bankası ~belerme tebdil ettirmeleri ı!An olunur· 

(70025) (10216) 

Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden 
ı - Gaziantepte yaptırılacak ceza. ve tevkif evı inşaatı kapalı zarf 

usullie eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 12/1119•0 salı günü 68.&t l5 de Gazia.ntcpte adlıye bi• 

nası içinde c. müddeıumumlliğl odasmda inşaat elunltme komisyoııı.I 
tarafından ya.pılaca.ktrr. 

3 - Bu inşaatın ketü bedeli doksan altı•biu dokuz yUz yirmi bır ura 
seksen altı kuruştur. 96921 l ira 86 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat a!tI bin-' doksan a.ltı lira on kuruştur. 6096 
lira 10 kW'U~ur. 

5 - Bu işe ait e\.Tak: Mukaw.ık projesi, eksiltme şartnamesi, bS' 
yındıriık if!eri genel flll'tnamesi, hU8tJ8l ve fenni şartname ve yapı işleri 
fenni şartnamesi, mesaha cetveli ve bina projesi ve serldopiıidır. 

İstekliler bu evrakı Gaziantep C. MUddeiumwnfliğinde çalIJma ,...t· 
leri içinde her gün görebilirler. 

6 - Münakasaya girmek isteyenlerin referans ve diğer vesıkaıarın1 

bir istidaya. bağbyarak münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel vi· 
18.yet makamına vermek suretile bu il} için ehliyet vesikası almaları ,.c 
bu vesikayı tekli! mektubu içine koymaları lAzımdır. 

7 - Münakasaya iştirak edeceklerin MOO numaralı arttırma, cıcsUt· 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesa· 
ik i bu kanun ve şartnamderln ahkiı.mına göre hazırlayıp teklif zarflat1 

içine koyarak bu zarfları 12/11;9•0 sah giinU saat 14 de kadar nun1aral1 

makbuz mukabilinde münakasa komisyonu reisine vermiş olmaları ıa.· 
zandır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 12/ 11/ 940 salı günü saat 15 e 
kadar komisyona gelmiş olması ve dışının mUhUr mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (9857) 

Sahibi ve N~yat MüdUrU: Ahmet Emin 'YALMAı."i 

Basıl~ Yer: VATAN MATBAASI 


