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AHMETEMİN YALMAN .. 
Fiyatı: 5 Kuruş SİYASİ SABAH 

Balkanlar 
VeSovyet 
Birliği 

Sovyetlerin tabii bir taraf
tarı olduğu müşterek em
niyet sisteminin dünyanın 
bu kısmında istikrarlı su
rette kurulmasının biricik 
yolu, ahenkli bir Saikan 

Tütün Piyasası 
Merasimle Açıldı 

birliğidir. 

Ya.zan: Ahmet Emin YALMAN 

lc:::>3 ulgaristan, istiklalini yeni.. 

4 Milyon Kilo 
12 Milyon 

Tütün 
Kilo 

Satddı. Amerikalılar 
Tütün Alacaklar 

İzmir (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Bütün Ege mıntaka
sında tütün piyasıı.sı merasimle a· 
çılmış ve dört milyon kilo tütün 
satışı yapılmıştır. Fiyatlar 6S -
1 1 S kuru§"tur. 

Piyasa henüz hararetli olma· 
makla beraber fiyatlar yükselme. 
ye meyyaldir. 

Akhisar, Muğla, Ödemi~. Mi
la!'I ve Turgutluda da mubayaa 
başlamıştır. 

Haber aldığıma göre Amerika-

lılar 12 milyon kilo tütün alacak- ! gesinin her tuafında bugün tü
lardır. tün piyasası açılmıştır. Yerli ve 

ln'giliz ticaret korpora~yonu· ecnebi tütün kumpanyaların me· 
nun da mühim miktarda tütün murları tütün mubayaası için tü· 
mubayaa edeceği ve esaslar üze· tün mıntakalarına gıtmİş bulunu· ' 
rinde mutabık kalındığı anlaşıl- yorlar. Bu sene tütün fiyatlarının 
maktadır. Alakadarların bildir- müsait olacağı umulmaktadır. Ti. 
diklerine göre piyasa vaziyeti caret Vekalı!tinin teşebbüsü ile 
normal ve fiyatlar müsaittir. şehrimiz i~. Ziraat ve Emlak ban. 

Akhisar, 14 (A.A.) - Tütün kalan ubeleri tütün alıcı tacirlere 
piyasası açılmı~tır. Fiyatlar 8S • müsait rtlarla finansman yap· 
1 1 S arasındadır. malan ıçın merkezlerinden emir 

lzmir, 14 (A.A.) - E.ge böl- almışlardır. 

C=> baııtan ilan etmekle meıı· 
guldür. Bulgar Bqvekilinin son 
mühim nutkundan bundan başka 
hiç bir mana çıkarılamaz. B. fi· 
lof, türlü türlü ~cnebi yardakçılı· 
ğı cereyanlarına karşı şöyk hay· 
kırıyor: cBuraaı ne Sovyet Rus• 
ya, ne de Almanya ve ltalyadır, 

sadece Bulgarların yurdu olan M AA R 1 F VE K A" L ET 1 
Bulgaristandır l:t 

Balkanlar için candan banıı ve 

emniyet isteyen bir insanın bu B e e k B e 1 1 h 
sözleri sevimli Ve Ümitli bulma• u·. y u ı r s a a t 
masına imkan yoktur. Nutuktan 
çıkacak mana şudur ki Bulgaris· 
tan bundan sonra şu veya bu 

~a~~!:ti:m~f1~~!i~:r::~ı:r::das~~: Programı Hazırladı 
da bulunmayacaktır. Bulgu va· 
tanda !arının §U veya bu ecnebi 
devlet taraftarı diye birbirine 
dti man zümrelere ayrılmasını da H G } k 
ııoıı görmıyecek ve buna razı oı- Maarif Teşkilatı, Daha Verimli Bir ale etiri ece , 
mayacaktır. Bulgarların, kendi ı ı k 
mukadderatlarına tam bir istik- Mua:I:mler Büro ve dare şlerinde Çalıştırılmıyaca . 
lalle hakim olmalarını isteyecek· 
tir. Ankara, 14 (Hususi muhabiri- ' ni memleketlerdeki modem mü- ' haricinde muallimlik yapmalarını 
Komıu memlekette beliren bu mizdcn) - Maarif Vekaleti ha· esseselcr halini alacaktır. Bu bü- teşkilat kanunundaki ııalfıhiyete 

olgunlUk cmare&İ, Bulgari.stanı, zırlamış olduğu esaslı bir proğ· yük ıslahat proğramının tatbikı istinaden menetmiş olmaktadır. 
)annın kuvvetli Balkan birliğinde ram dairesinde teşkilatında geniş peyderpey devam edecektir. Bu tedbirin alınmasına sebep uh· 
taoiı yerini almaya hazırlayacak mikyasta ıslahat yapmak ve teş· Maarif Vekaletinin verdiği mü. desinde bir vazife bulunan bu ka
mahiyettcdir. Böyle bir birlik te kilatı şimdikinden daha verimli him kararlardnn biri de kendi tcş- bil meslek adamlarının mcsaileri
Yakın Şarkta emniyet ve istikrar bir hale sokabilmek için harekete kilatındaki bürolarda vazife gö· ni dağıtarak gerek büro gerek 
•• urmanın ve burasını tunun veya gcç.miştir. Jyi neticeler vereceğin. ren umum müdür. müdür, müfet- muallimlik vaı:ifelerinden hakkile 
.. unun entrika sahası veya 1tözü- den ııüphe cdilmiyen bu proğram- tiş ve emsalinin yalnız esas vazi- istifade temin edilemediğinin an· 

BUGONKO SAYIMIZDA: 
2 lncl Sayfada Şehir ve Memleket hnberlerl 
3 > Bilyük Faciarun bikAyesi, Yunnnlılarm 

Beyaz kitabı. 
1l'1k1r ve Edeblyat l 

5 BOyQk bir se!ahıı.t şehri kocıı. bir mcmlckc- A 
a nasd çökcrtU. .. 

Yıl: 1 - Sayı: 145 

Misafir lngiliz Generalleri 
Ankarayı Gezdiler ve Öğle Yemeğini 

Şehir Lokantasında Yediler 

İngiliz generalleri An kara gannda ihtiram kıtamızı tefti~ ederlerken 

1 

~. 

Ankara, l 4 (Hususi Muhabiri- Elm Hurııt, bugün burada bazı Vi:ı Mareşal Elm Hurst, mem· 
~izden) - Şehrimizde bulunan ziy retler yapmışlar ve müteakı- leketimizc yabancı değildir. Sc
lngiliz Orta Şark kumandanlığı- ben şehri gezmi~lcrdir. Misafirler nelerce Ankara ve İstanbulda ha· 
nın mümessili General Marshall I öğle yemeğini Şehir lokantasında va ata esi olarak bulunmugtur. 
Comvall ve hava Vis Marcşalı yemişlerdir. Pek çok dostları vardır. 

Amerika ile 

Almanya 
Arasıı1da 

Harp Çıkarsa 

ı Münakalat Vekili, Bir 
Tetkik Seyahatine Çıktı 

~=~~=m~·~l~aWM~u~r~U~t~q~kEi=~~b=m~~~d~ij~e=r=m=e=d=e~-~h~le~r~il~e~m~c~~~u~\ ~o~lm~a~l~M=ı=v=e~b~=~~~=~l=U=~=a~m~ı~:~·~a·=Ü~·="~· ~b=~~' ~x=· ~=x•_J~ly~ınB'~~ 
bugun kahraman Yunan ordu· K 1 M ht f 

Münakalat Vekaleti Teşkilatında Faaliyet 
Daha Verimli Bir Tarzda inkişaf Ediyor 

Bir rnUddcttcnbcrf •ehrimlzde bu
lunan MUnnkaJAt \'eklJI Cevdet :Ke· 
rlm lnce.dn.)iı dUn limnn idaresinde 
mc.şgul olmuştur. 

tfbtıtlı mesat tesis ederek bugUnk 
ihtiyaçlara daha uygun bir şcklld~ 

cevap vermektedir. 
sunun Arnavutluk dağlarında a ması U eme 
yaptığı dövti!I, bütün Balkanların 
mutccavıze kar§ı bir istiklal sava. 
şıdır. ilk tereddüt dakikasından-
sonra Bulgar milleti de bunu 
böyle karşılamak istidadını gös
termiştir. 

Yalnız şurası vardır ki hariçte 
Bnlkan birliği fikrini tam bir ill' 
tiklal hareketi manasına alanlar 
azdır. Eskidcnberi kökleşmiş biı 
takım zihin itiyatlarile hatıra der· 
hal şu fıkir geliyor: 1 

- Böyle bir Balkan birliği a· 
caba kimin tertibidir, arkasında 
kım vardır, kimin nüfuz vasıtası 
olacaktır? 1 

Sovyct Birliği bile bu itiyattan 
kurtulmuş sayılamaz. Balkan bir· 
ığinden bahsedildikçe orada da: 

Perde arkasında mutlaka ya in· 
gilizler veya Almanlar aranır. ! 

Halbuki Balkan birliğinin bü· 
tün hikmeti, bu nüfuz oyunlarına 

er vakit için nihayet vermektc;ı 
'e Balkan milletlerini top}u hır 
ale koyarak, her türlü ecnebi te. 
irlerine karşı kuvvetli bir sed 
ücude getirmekten ibarettir. 

Böyle bir Balkan birliği dahi· 
en tam müsavat, tam bir aile a
cngi, verimli bir iş beraberliği 
urmuş bulunacak ve büyük dev• 

etlerin karşısına daima barış ta· 
aftarı bir tek büyük devlet ha· 
inde çıkacaktır. Birlik dünya yü. 
ünde müşterek emniyetin en sağ
am ve tabii temclta§ı olabilecek. 
ir. 

Bu yolda ideal bir birliğın en 
üyük taraftarı Sovyct Rusya ol 
alıdır. Bu sayede Sovyet hudut. 

arının bu kısmı her türlü teca· 
üzlere karşı tam manasile bir 
rnniyet sahası haline gelebilecek, 
ovyetler her türlü yan taarruzla. 
ınıı. kar!ll dost bir kuvvet tarafın. 
an kor~nacak ve münakalelerin 
erbesti ve emniyeti her vakit için 

'cm!n edilm.iş olacaktır. 
Sovyct siyasetinin hakkını ver. 

ek liı.zımr!ır: Senelerce Sovyet 
~usya müşterek emniyet si~~emı· 
ın en sam;mi taraftarı sıfat•.e el. 
en gelen iyi niyeti göstermiştir. 
lü ~ün noksanlarını bildiği hılld~ 
Üştcrek emniyete aıt bir h3reke~ 

.~ktası diye Milletler Cemiyetine 
01

' elle sar.lmış!ır. . . 
Rugün Sovyct Rusya, asayışı 

ozulan bir dünyada kendini ko· 
urnnk için gayet ihtiyatlı bir ~i
:ı::t t~~İp etmekle meşg.ul.dür, 
. t rnuşterek emniyet fikrın: be· 
ı~semesinden ve normal ,artlar 
v et edince bu fikre bütün kuv· 

(Ue,aını: Sa. G, su. S te) §§* 

Londra, 14 ( A.A.) - Roma. 
dan alınan haberlere göre Ameri
ka ile Almanya arasında harp 
çıktığı takdirde Amerika ile İtal
yanın birbirlerine ili.nı harp et-
memeleri ihtimal dahilindedir. 

Söylendiğine göre Roosevelt'in 
Amerikanın Roma sefiri Phillipı 

! 
vasılasile ltalya Kralı Victor Em
manucl' e gönderdiği bir meşaj 

(l>t'\llllll: :;ıa. u, su. 4 tcJ X* 

Berline Göre Bulgar 

Başvekilinin Nutku 

Herkese Hoş 
Görünmek İçin 

Söylenmiş 
Berne, 14 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 

Vekil bu ıınbah Bandırmaya, orıı· 

dan da lzmıı·c giderek tetkiklerde bu 
lunacaktır. 

lnccdayı dUn kendlslle görllşen bir 
arkadaşımıza şu izahatı vermiştir: 

c Jııtanbııla hundan C\'Vclkl .seya
hatimde, devlet deniz ' 'e demlryolla· 
rlle liman l~letme ve fab"lkalıı.nmız
da yaptığım tetkik vc teftişler sıra
sında umumi hizmetlerin dalın verim
li bir tarzda işlemesi için nlllkndarlar 
la görüşmeler yaprrnştım. Vekl\lete 
bağlı bu tcşk1UıUarda o tarihte ı.·cr
diğlm dlrekt1fler üzerine faaliyetin 
daha verimli bir tarZda inkişaf etti
ğini milşahcdc etmekteyim. MUnnka
l!'lt mUcssesclcrl blrblrlcrile daha lr-

Yann Bandırmaya hareket edece 
ve bir gün kadar kalacağım. J{ ldı 

ğım bu mUddet zarfında orada yapı! 
makta olan yc.'ll inşaatı, liman tev • 
ve ıslah !anliyetinl yakınd:ı tetkik e 
deceğfm. 

Bandırmadan sonra lzmlrc glderclt 
Uc;: giln kadar kalacağım ve bu mUd 
det zarfında liman faallyetlnl ve de· 
mlryolu servlslcrinl tetkik edeceğim 
Bundn.n başka vekAlctc bağlı fnbr 
ka ve milesseselcrln çalışma tarzı~ 
lizerlnd de meşgul olacak ve bnt'ıh 
ra tetldltlerimi Aziziye tilncllerfnc 
dar tevsi edeceğim. 

Tetklklerlml bitirdikten sonra Ar 
knrayıı. dl:incceğlm.> 

Hukukçularımız Arasında Bir Anket 

Trabluı arazisinde t.arekat yapan İngiliz kJvvetlerine bir çok yer 'i halk iltica etmektedir. 
bunlardan bir kısmını İngiliz aakerleıile birlik te göstermektedir 

Resim 

İsviçrede çıkan Dietat gazete
sinin Bcrlin muhabiri, Bulgar Baş
vekili Filof tarafından söylenen 
nutkun Bcrlindc yaptığı tesiratı 
şu suretle izah etmektedir: 

Teşrii Masuniye 
Meselesi 

ltalyanlar 

Müstahkem 
Mevzilerden 
Çıkarıldılar 

Kendilerini Toplamak 

için Yaptıkları Gay

retler Akim Bırakıl . 
Atina, 14. (.A.A.) - Yunanlılar 

henin merkez mıntakaııında Y,aptik~ 
lan ant bir taarruzla İtalyanları fev
kalade mUstahkem mevzUerinln bl • 
rinden atmışlardır. 
Şimal mıntakasında fena havalar 

tekrar başlamıştır. 
Sahil mıntakasmda Hlmara'mn şl· 

malinde İtalyanların kendilerini top
lamak için sarfettlkleri bUtUn gayret 
ıeri Yunanlılar akim bıraktırmışlar -

dır. 
Atına, 14 (A.A.) - Resmi Yunan 

tebliği: 
Mahdut mahiyette harekat olmuş-

t ıklsi subay olmak üzere bir mlk· ur. 
tor esir aldık. Elimize dört tane de 
tank geçmiştir 

Ci rabl usta ki 
Berlinde hiı.kim olan intıba Fi-

• lofun, aynı zamanda herke e ho• (-- Hukuk dok- niyeti te riiye imtiyazını vermek· 

1 1 1 d "' toru avukat Re· tense ceza mahkemelerinde ha• ta yan 3 r a görünmek arzusile her tarnfta şat Atabek: zır bulunmadan avukatları vası· 
Akdenizde 

Bir .Deniz 
Ve Hava 

Harbi 

emniyetsizlik tevlit ettiği ve bu • 1 d 1 - cAdi cü· tasi e uruşmanın yapı ması mu· 

Muhasara sebeple bu nutka rağmen ve belki rümden dolayı vafıktır. Aslen, suçlu ilk celsede 
de bu nutuktan dolayı uzun müd. mebusların teş· sorguya çekildikten sonra, duruş· 

Ed•ıd•ı det iktidar mevkiinde kalmağa rü masuniyetle· mada hazır bulunmamasına mah. 
1 ı er (Umıııııı: :sıı. 5

• :su. 7 
de) +*+ rinin kaldınlma· keme karar verebilir. Bu kararı 

B 1 A• sı ıneseılcsi Av· mutlak olarak mebuslara tqmil 
U gar Jan3ının Tekz'bi rupadn da urun etmek ve sorgusunu tahriren ver· 

Tobruktaki Kuvvetler • mün ... ka alara se mek suretilc ilk celsede de hazır 

Mukadder AA kıbetı' Bulgarıstan, dan bebiyet vermiş- bulunmamasını temin etmek müm 
Bir ltalyan Destro

yeri Batırıldı 
tir. 1 kündür. 

M kk ·ı Alman Kıtalar Fransada mcb Kanun şu şekilde tadil edilmc-
üteve 1 ane l uslar, bir çok imtiyaz.lnnı sahip lidir: Masuniyeti tcşr.iiyc yoktur. 
Bekliyorlar Geçmemiş olmuş ve vazifei te riyesini bi- Mebus aleyhine dahi ecza davası 

hakkin ifa edebilmek için hiç bir rtiyet edilebilir. 
Kahire, l ı !A.A.) - Haber alın • 

dığma göre, Tobrukun 250 kilometre 
t• ı cenubunda CirabJus Vahasını tutnn 

Loda· • ·- Reuter: ltalynn kuvvctlcrlnın &crisl kesllnıi' 
Amir;'lftl"cİair ın bir tebliğine ve muhnsara altına alınmıştır. ı.tare-
göre, gemi 1',afiJelcrinin seçiJini al Grıızianl bu kU\'Vcllcrı, garp ~ö • 
muhafaza için merkezi Atfthniz- Undcn Nil vtıdisinc giden çelin yola 
de 7 kanunusani ile 13 kanunu· ldm Sl\'a vahasından Mısıra taar
sani arasında yapılan h kat es· ız için Clrnblusda lnplamıştı. ltal· 
nasında bir İtalyan destroyeri ha- nlnrın Bnrdlactan Çl'kllnıcst nıcz • 
tırılmıştır. Bilahare bir ingiliz des- ı kuwcUcrl tehlikeli bir vazlyltc 
troyeri hasara uğramıt fakat bu UrmUştUr Bundan birkaç gUn ev 
gemi limana dönmüştür. İtalyan vcl lngıllz tayynrelcrl Clmblus ı;in a 
ve Alman hava kuvvetlerinin İn- li gnrblslnde knfıtel<'ri bombardın 
giliz gemilerine hücumları netice. etmiştir. Fakat bu knfllclcrin Clrab 
sinde bir tayyare gemisi ve bir 1 lusdc.n ~eldllıkf'n m v ksa burn 1 

(Ue\ıı.1111: 2'n. li, ~u. fi tc) §* (Devamı: ~ a. 5, Sil. 7 de) *'+-* 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar tahdidata maruz. kalmaması mü· j Mebus, mahkemesinde hazır 
ajansı, Alman kıtalarının Bulga- taleası ileri sürülmüştür. bulunmak istemediği takdirde, 
ristandan geçtiklerine ve bu hu- Demokrasi prensiplerinin esas- hukuk mahkemelerinde olduğu 
susta diplomatik bir teşebbüs ya- lan yeniden tetkik edilirken, bu gibi, kendisini bir avukat vasıta
pıldığına dair yabancı memleket. meseleye temas etmek zarureti sile temsil ettirebilmelidir. 
!erde yayılmış olan şayiaları tek- vardır. Mnhkemenin kesbi katiyct et· 
zibe sal"hiyettardır. Filhakika, mebus vazifesini ifa rniş kararı, beraet ise aslen bu a
ccAlmanya Balkanlerdan Geçmek etmek için hiç bir haille kar ıla§· dam suçlu değildir. Mahkum ol· 

isterse Müıkülata Uğrayacakıt mamalı ve mahkemede hazır bu- muşsa, mebusluğu ortadan knlk
Stokholm, 14 (A.A.) - Dag- lunmnk için mühim bir celseye malıdırt Çünkü, suçlu bir adamın 

bladet gazetesinin askeri muhabi. gitmemek zarureti hasıl olmama· mebus olması muvafık değildir.> 
ri Balkanlardnn "'erecek Alman 1 d s·· 1 \ ki b b • 0 

C> ... , ır. oy e o ma a era er suç- l•partada Zelzele 
kuvvetlerinin Bnlkanlarda, bil- lu, daha doğrusu, z.an altında bu- "11 

hassa mukavemet için, Türkiyenin lunan bir ferdin mebus olarak Isparta. 14 (A.A.) - Bu sa-
müzahereti de vaki olduğu tak- devleti temsil etmesi doğru de-, hah 1,30 da şehrimizde bir zclzc
dirde, mü~ICül vaziyete düşeceğini ğildir. Bu iki mefhumu.lif et· le hiıısedilmiştir. l lasar ve insanca 
bildirmektedir. 1 mek lazımdır. Mebuslara, n{asu· zayiat yoktur. 

... 
. "' 

.. _ , .. 
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Büyük Tarihi Roman ,. 

~ Şehir ve· Memleket Haberleri 
___ YAJANı M.SAMi Tlli~ __ _..._ . 

-28- ihtikar İşi Etrafında Anketimiz 
Elindeki Hançerle Çadırda Bir 

Delik Açmıya Çalışıyordu ilaç ve Kimyevi Maddelerde ihtikar Yokmuş 
- Yoldaş bu nice iştir. Mahı· 

nev kadın bize cbugün bir hoşça 
yığ;t gordük, kendusundan mem
r.u OıOUk, ha[ Ve tanın ogren• 
mck "e hatta müsahabcde bu
lunmak dılcriz. Evvel beevvel or· 
dugfıha varıp bertafsil ne idügin 
ogrenın, hoş hır fırsat zuhurunda 
adamlarile .konuşup ahbaplığı i
lerletin, bu ışler hakkında zin
har kimseye bir gey faş eyiemen. 
aksı halde kelleıerınız vücutları· 
nı~dan cüda kalır. İlle ve lakin az, 
çok bazı acrrişte elde ederse· 
m.% Sultan Hamın Efendimiz sız
.eri in"am ve ihsanına gark eyler. 
Bu iı doirudan doğruya V elıni
met efendmı.ı.zin işidir. 

Bu yığit kişiye kargı teveccüh
eri vardır. Maslahatı ona göre 

bir hoı neticeye i.aale çalışın, hay 
dı bakalım devlet kuşu baıları
ıuzın üzerinde dolaşır, elinizi u· 
atıp ol kuıun kanatlarından ya· 
aıayıp müstefid olun> demi§· 
: gel gelelim bizim yoldaş bir 
dıra yaklaııp clile hançer ka-

rıştırır. 

- Bana kalırsa bu yoldaıları 
,önderen Pe.ıa Efendimizdir. A
ap Sultanın meyil ve rağbetini 
ezip de bunu kendi için tehlik.e
ı gördüklerinden ötürü mü bir 
ğitin karın itmam ettirmek. mu
d eyler. 
- Biz kamıık bir i.,e katıştı

rıldık. Şu yolda bir akıllıca ha· 
eket ey)ersdt bir hayli akçe elde 

ederiz ve illi. aziz canlarımız d• 
iden gider. 

Bir fısıltı halinde devam eden 
sözü kısa keserek tekrar yold&§" 
arını tetkike koyuldular. 

Gölge, elindeki hançerfıe ça
dırda küçük bir delik açıp gözü
nü bu deliğe uydurarak İçeriyi 
gözledikten sonra, içerde yatan 
Hızırı ııörmüftü. 

Delikanlı, çadırın orta direii
ne yasladığı iri bir taş parçasının 
üstüne sahası dürüp, büküp ken
disine yastık yapınıı ve boylu bo
yunca toprağın üurine uzanarak., 
derin bir uykuya dalrnı~tı. 

lbrahim Papnm adamı çadı
rın aralık ka1an kep1sından süzü-
1 Üp giren hafif ıJlğı ııörüncc, ev
e.i. bu aralıktan kendi.sinin de 

girebileceğini ve bir vuruşta Hı
zın gık bile demesine meydan bL 
akmadan haklayabilcceğini dü· 
şünmüş ise de, kapı dibinde ya
tan Veli ile Dununun iri gövdele. 
ri gözüne ilişince, bu işin pek de 
kolay kolay bqanlamıya.cağını 
anlamıftı. 

ma.aı, hu genç adamla neden meş. 
gul olunduğunu anlatmış gibiydi. 

Ayrı emir ve ayrı makaatla ge
len yoldaşları dört kişi idıler. liu
na mukabil kendileri iki; bu se-

Yapağı Fiyatlarında ki Artış Kumaş 
Yükseltmiştir Fiyatlarını da 

beple pazu kuvvetile onu başladı- Başvekilimiz doktor Refik Say_ ·· ih "k ğı i•i ba•armak.tan men'e muk.tc- d 'h 'k" 1 h yuz 1 tı ar yapıldığı yazılmaktay- 1 kumaşın desenini beğenmiyen bir 
.- Y amın 1 tı ar Ve Üzum asıJ O• dı 8' h ' ' . b " ' ah" ti} d d dir değillerdi ve zemin zaman da 1 d 1 . ' th l" . 1 . 1 . ır mu arrırımız u meırzu mu!:terı t ıa e ıtarı an aynı 

ursa ev etın ı a at ış erme e etrafında alAk d t" 1 1 .. · f La.t d · .. l b" k ma .. buna müsait bulunmuyordu, k v h k , .. a a ar uccar ar a go- cıns aıı; esenı ııuze ır u .,. 
oyaca~! ~ kın~akı son beywa- ruşerek fU malumatı almı~tır: ı daha pahalıya almakt&dır. 

Nihayet dütüne düşüne yoldaı- natları u~erıne pıyaaada y.aptıgı· - Kumaş fiyatlarında söyle- Harpten evvelki vaziyete göre 
larmın i§ini bir tesadüfe henziyen mız tahkikata devam edıyoruz. nildiği gibi ihtikar olmamaktadır kumaş fiyatlarına ne yüzde sek· 
şekiıde akim bırakmayı tasarladı· Dün bir muharririmiz, ilaç ve kim Sümerlxınk fabrikaları mallann; sen zam ne de tüccarın hakkı olan 
lar. Bunun için de basit bir plan yevi maddeler üzerine ithalat ya. 1 yerli pazarlarda 8 attrrmak içi.o yüzde 20 ki.r yani yüzde yüz bir 
çizip buldukları ayrıca bir taşı pan tüccarlarla konurmuı. onların memleketin muayyen bir kaç farkla ihtikar vardır. Bugün bü
Hızırın çadırına doğru bulunduk- fikirlerini almııtır. Bu fikirleri hu. yerine göndermekte ve bu mal· klmıet zaten yüzde elli zammı 
lan yerin meylinden istifade ede-ı lisa olarak yazıyoruz: lar evvelce açılacağı k.ararlaştırıl- kabul etmiştir. Bu nisbet ancak 
rek yuvarladılar. - cllaç ve kimyevi maddeler dığı halde vaziyeti hazıra dolayı- yüzde 55 _ 60 ı ırcçmemek.tedir. 

Taş tekerlene tekerlene çadırın üzerinde bir ihtikar olmadığı gİ· sile bu pazarların kurulamama- Beri tareltan yapağı fiyatları· 
kenarına kadar gitti ve çadırı tu· bi, piyasada da iptidai madde smdan dolayı halk hala ucuz ku- nın yükseliti pek fazla değildir. 
tan iplere çarptı. Bu gürültü ve mahiyetinde mal vardır. Olmayan maş temin edememektedir. Aynı Eaaaen yapağı fiyatı 105 kuru'8 
earsıntı yoldaşlarını derin bir kor- 1 mallar, bilhassa !!tÜstahzarattır. zamanda Sümerbank fabrikaları kadar çıkmıfh. 
kuya düşürmeğe kafi gelmiş ve Bunu da, kısmen, yerliler telafi yerli fabrikalarımıza iplik yetişti_ Roı·nanyaya satılan partiler da. 
her türlü ihtiyatı elden bırakarak etmektedir ve esasen bugün ec• remediğindcn bu fabrikalar iplik- hi 90 • ı 05 kurut arasında ihraç 
bulunduğu yerden ok gibi fırlaA nebi müstahzaratını tedarik te im- !erini piyasadan temine çalışmak- edümi~t>ir. Bu fiyat hükumetin ka
yıp çadırın yanından uzaklaşmayı kİlnsızdır. Mesela: Fransadan ge- tadırlar. Bittabi kumaşları da pa- bul ettiği fiyattır. 
çarei selamet bulmuşlardı, tirme.lc mümkün değildir. Alman- halıya maletmektedirler. Ham maddeıi yüzde elliden 

Fakat kendi tabirlerince tilki yadan, devletin yaptığı ticaret Diğer taraftan Sümerbank, pi- fazla pahalılaıunış olan bir kuma. 
uyk~ı.una ya~mıt olan Durau~la ı mukave~~i hudu~ları dahilinde yaıaya mal vermemektedir. Ken. ıın o nisbctte pahalıya ıatılması 
Velinın de birer ok gtbi yerlerın· mal. getırtilmekt~du. . di mallarını kendi Yerli Mallar pl"k ta-biidir. Eıuen imalat lktıaat 
den hrlayıp çadırdan dışarı çık· Fıyat meseleaıne gelınce: in- pazarlarında sattığı için burada V e.lc!letinin kontrolu altındadır. 
malan bır olmuftU. Dursun daha giltereden yapılan itlerde yüzde = 
evvel çadırın etrafında birinin altmışa yakın ta.kas primi verildi
dolaştığını ıezmiı ve meçhul bir ği için, evvelce .ldering yol~le ya· 
elin çadirda bir delik açmıya sa- pılan mubayaata nazaran _hır fark 
v~tığını anlamı~tı. Bir dost ziya- has~l. oluyor. Bun~ harp sıgorta~ı-
retine hiç bcnzemiyen bu saygı· nı ılave wetmek lazımdır. Harbın 
sız misafirin bir dü!llllan olduğu doğur?ugu p~halılı_k. ~a a~n. Bu· 
bcabelliycü ve Dursun hafif tertip na ragmen bızdekı ılaç fıyatları, 
horuldıyarak dcliksız bir uykuya d~.ğer ban }~ıe~lcketlere n~aran 
dalmış olan arkadaşını diraeğile yuksek degıldır. E.:ıasen mustalı· 
yavAKA dürttü. Dağıarda ferman- zarat fiyatları Vekaletin kontrolu 
ferma oldukları zamanlarda altındadır ve her müstahzarın ü
kalma bir itiyatla bacaklarından zerinde Vekaletin tespit ettiği fi
sürüklcnse uyandırılmasına imka~ yatlyazılıdır: bLu• fiyattkan yiiK~seğe 
0'1-cıyacak sanılan bu iri vücudü satı masına ımg:an yo tur. eza
hafi.f dirsek darbesi tayakkuza \ik, m"vadd~ ip'tlidai~e içi~. ~e 
çokmiye kafi gelmi{ti. Arkadaşına memlekete _ıth~_I edılen butun 
uyandığını anlatma için ay · e· mallann gamTUk beyannamcle
k.ilde dürtüşle mukabele et~~ şvc rinden bir aayısı Sıhha.t Vekaleti-
o da kalın pamuk bezinden ç~dırı ne g~nderil:nektedi~. . . • 
kesmiyıe çalı§an bir adamın ev- Huk6metın kendı elile ıthalat 
cucliyetini farketti. m yapması çok müşkuldür ve mu· 

f b d --·ı.. d vaffakiyot te oüphelidir.> 
şte u sıra a ,. ...... an an yuvar. lth IA 1 d b' A 

] • 1 a atçı ar an ır grupun n-
anan taş ıp ere çarpmı§ ve koca k 'trn k .. h land k 

d 1 · B h" d" araya gı e uzere azır ı -
ça ır sarsı mıştı. u a 1.9e Dur- l .J. h b il ı_ d' 

1 V 1. • l · .L fı I an u.a a er ver meıde ır. sun a e ıyı yer erınu.cn r atrnı· 
Ya kafi gelmişti. Çadırın kapmn· Kumzş Fiyat:arı 
dan çıkar çıkmaz biri sa_ğdan biri 

Piyasada Hareketler 

Zahire, Hububat ve Yağ 
Bayram sonu piyasıı.sı pekte can- muharrirımiz Bahçekn, . ;,agcııar 

m olmıyarak ııçıld . ı Anadoludan 'I'i\c~ ! sokağında yağ flynUarını gözden ge
car nAmımı. hlç b~day gelmeml~tir. ç~. KömUrcU Bekir sokak 2 nu
Ofl.s kendi buğdaylarınd:ı.n d ı . marad:ı y~ ı İ!:l1l U ı O kuruşa. o.y
cilere satmaktadır. Çavdar tızerınde nı eokakta t num rıWa y ~cı 
de iş olmamıştll'. Çavdarn ltonulan Mahmut 155 kurup, 1:5 numa:-ada 
dzamJ 7,10 kuruş fiyattan d:ıf1rmen- Harun 165, 6 numarada Mtıh.m •t HO 
eller çavdnr mllbayıuı. etnıem14tır. ve nynı sokıı.kta 10 numarada Salih 
Plyasııda 8,10 kuruştan tıı.zlaama çav 170 kurup yağ SAtarla.rken gürW • 
dar alıcısı olmanuşUr. Arife günUne mUşlçrdir. 

ltadar 7,10 kuruş olan beyaz arpala· Em1n6nUnde saf yağcı 12 nınna.ra 
ra dttn alıcı çıkmamıştrr. Fiyat yedi da 175, temiz yağcı 175, Balıkpa..zan 
kıtnı.ftur. soka.tında yağ seı-glsl 175, Bursa yaf 

Kendir ely&fı (Gl\mtbJ Hacıköy cuıı 175 kuruşa Urfa yağını satmak· 
malları) bayramdan evvel 66 kuru' taclırlar ve har blrintn UZerlnde de 
iken dUn plyMa 70· 72 Jüırul}tan ve yağların sat veya mahJQt olduğunu 
Fatsa mallan da 60 tan 65 kuru~ g~t.eren etiket bulunmamaktadrr. 
ytlkselm!.Jtlr. Kendir elyafı içtn ihra- Ve bir bakkal da: 
cat mUsa.adeııl verileceği haberleri - Bayım Urfa yatı istiyorsun 180 
üzerine alil.kadarlar bu elyaftan stok den ~ğı d~miyen bir dükklndan 
yapmaktadırlar. Bayramdan evvel alabilirsiniz. Yoksa hepsi mahlQt yat 
ismen 29.5 kuruş olan susamlar dUn dır. Demiştir. 

soldan dola~rak kar,ılaştddarı Dün sa.hah ııazetelerinden bi
zaman kendilerinden beş on adım rinde kumaı fiyatlarında yüzde 

yükselerek 81 kuruşa çıkm19tır. Ke
' ten tohumu 31,5 kuruştur her iki 

ileride birkaç ayak sesinin gürül
tüsünü duyrnu,lardı. Bir tek ke· r 
lime konuşmaksızın ikisi de sesin 
geldiği tarafa doğru seğirttiler. 

• maddenin ihracına mllsaade edlllyor. 
Müteferrik Piyasa 

Haberleri 
(Arkası var) 

Karacaahmet 
Mezarlığı 

lstan.bul beledlyeııi "Oskildard.ald 
Karacaahmet mezarlığmm bı.nz!mine 
karar vcnnJ.ştır. Mezarlıktan blr kıs 
mı sokaga veı1lecek ve bir kmnu da 
lt'raz edilerek arB& halimle eatılaea.k
tır. 

Soruyorlar? 
Blr okuyucumuz matbaamma 

ıelerek fUDlan aAlattıı: 
Beyetlu pogtaaeaılne aamrma 

bir paket cetmlt- Arife sQDll mU
veul an k.afıduu gettnU. ba,,ram 
erteaae kadar bu paketJ alamıya

catmuzı 4a UAve Mtl. 

Da!reler Pazartes.I ~ıft için 
Beyotbı postane&lne cMJm. &n
den blr a.rdlye parası istedJ. 

:Neden dedim. Mamur: 

Yula!llLl' da Azamt 7,30 kuruş fiyat 
muhafaza edilmektedir. Kuru fasuı- İngilizlere gönderdlğtmls tUtUrıle

rin ikinci partisi hazırJaırmaltt.adır. 
769 bin liralık yaprak tüttinU ihti

va eden bu parti dün 1ng1lt.ercye 1' • 
lenml.ş alarak göndcrllm~. 

Bununla beraber dün mutıteHt 

memlekeUere 916 btn liralık ihneat 
yapılmJ.flır. 

İngiltereye incir, Fra.na&ya t-.m. i
pek MVkedllmS.tır. 

Şimdi o, çadınn HızıTa en ya
kın cihetine geçmİ§ ve orada han· 
çerle yeni bir delik aç.arak, bunu 
içeri girebilecek derecede büyült
mekle mcıguldü. Pamuk bezin
den sık ve kalın olarak dokurmıuı 
olan çadır, kolayca yırtılmıyordu 
ve scs çıkarmamak endişesile ya· 
pıhın bu hareket betaetlc ile.rli· 
yordu. Mah.inevin ııönderdiği iki 
yamak yoldaşlarının hareketinden 
onun kanlı tasavvurunu sezmekte 
gecikmediler ve bunu önlemiye BeledJye reis muavini LOtfi .Ak<JC>y-

- Ben bayn.mnı lkJD<'l '"e dör
cllbldl &1ba1ert burada idim. Gdip 
paketlnlz.I altıa ld.laJL Dlye <'evap 
verdi. 

ya Uzerlnde istekli muameleler tek
rar ba.tıamı.ı.ır. Cinslerine göre 11-

yaUar 20·23 kuruş arasındadır. No • 
butların l.hrac.ma mflsaade edllmodi -
fınden yeni satışlar olmamIJtır. ctns 
!erine göre fiyat 9-14 kuru' ara.sm
dadır. Piyasamızda dıemmiyetli stok 
lar mevcutt\ır. San ve 'beyaz mısırlar 
Uzfırlnde ııa~lar artm1'tır. Bu mısır 
lan yerli glikoz fabrikaları dökme 
ldlosu 6,05 lrunLft&n m1lbayaa etmek 
tecıır. Çuvallı nuarrlar 7,15 kun.r.,tur. 
S&ın.ııunda ~arpmba muurlarından 

mUhlm partiler sablmqtır. Kabuklu 
ve esmer mercimek llzerlndıe ı, ol
marntfbr. Yalru& kabuksm: kırmızı 
merctmeklerd~ Antep mallan 19,5 
ve yerli fabrika mallan 20 kunı~ 
blrkaç parti satilınıftır. 

DUn muhtellt memleketlerden ~it 

miktarda lthalAt eıJ7U1 l"elmlftir· Bu 
arada Mernn yoluyla kanaviçe, bo'9 
çuval, Roman)'adan Sonde Can8tigne 
cam, ambal&j kAfıdı, karar verdiler. la ren işlen mQdOrQ Nuri dün Üskll-

İlı:i yamak ayni ocaim adam- dara giderek mahalllııde tetkik&t yap 
lan olduklan ve ayni ig.İn peşine mışlardır. 
katılmıt bulundukları halde, malt-
satlann ayrı ayn olduğunu anla
mış bulunuyorlardı. Aaker Ailelerine Y ardun 

Tabakkuldan 
Asker ailelerine yapılacalt yardrm 

tahakkuklarmm formulUnfl tesbJt et-
nıek flzere hazırlanan talimatname 
90D teklini almış vali ve belediye rei· 
atnln taadlklnden de geçmiştir. 

Ardiye parurm lider laf.em~ 

ödedim. t"akat tauı oldufu l~·fo bu 
anl1ye Mdellnbı doğra olup ohn&

dığını d~ündtbn. 

Ba tabtt hakaudı. 
1\temunm bayramın Uctnt'I &11-

nli relmeal meaeıeaı 11'e dalla sa
rlptL Eğer hakika&ea geJec·ek ldl 
lııe ne ll;ln potıtalleye blr •o u
madı ve aıakadarlan ballercl&r et
medi. 

Banu yapmadıfma göre ardiye 
rası alınmaaı d•lnı mudur! 

* 
Piyasada yağ !iyıı.Unrmm yiikııeli· 

şl durmuşt\ır. Hakiki Urfa yağının 
piyasada mevcut olmadığı anl&fll • 
makta ve mevcut olsa bile bunun 
180 kuruşa •atıldığı tahakkuk etmek 
tedlr. Halbuki !lyat mtlrakabe ko -
misyonu tara.tından hakikl Urfa ya
ğının nyatı 180 kuru.f olarak tesbit 
edilmişti. 

Twıa yoluyla çivi, Nettyalı, acide 
chlorodrigue. &elde Sulturlque, boya, 
Bulgan.tandan 1 mllyon Kg. odun 
köm Qrt1 gelmı.tn'. 

* Ellerinde yapağı butunduranla.
nn hUkOrnet.e verdUderl beyannaıne
l&e satın alrndığma d&lr verilecek 
cevap müddeti Uç gUn sonra hitama 
erecektir. 

Ellerinde yapağ bulunup bey~
ffit' veren Ulccarlara btlkQmet mal:-

yet !lyatııu sormaktadır. TOcca ··:ır 
nınllyet fiyatlarını tcsbıt ederek tev
sik eder vesaitle beraber bUdlrn ~,e 

Peynir 
Mühtekirleri 

Son gUnlerdıı peynir tlu-rinde ba.z.ı 

dolambaçlı yollara saparak lhtlkt\r 
yapmak lsUyenler birer birer meyda
,o. çıkarılmııktadrr. MUrakabc bUro· 
sunun buzhanelerdeki peynirleri tes -
bit cttıglni haber alan bazı peynirci· 
!er buradaki peynirlerini tekrar Trak 
yaya göndermek Uzere harekete geç
mişlerdir_ 

MUrakabe bUrosu dUn sabah 200 
teneke peyniri kamyonla Edırneye 
kaçrnuı bir tllccann izini keşfetmiş· 
Ur. 

Peynirler Edırneye glttigi ıçln o
radaki murakabe bürosuna vaziyet 
blldll'.ilm~ ve peynirlerin herhangi 
bir suretle fahiş fiyaUa satrlnıaınnm 
önüne gcçilmiftlr. Bu gibi hMlselere 
meydan vermeı::ıek flure büro faali
yeti arttırarak pcynircfleri mkı s ı -
rette kontrol etmlye ba~lamıştır 

--<>--

Askerlerimiz~ 
Hediyele'" 

İstanbul Kızılay mllmcssllliğl as -
kerlerlmlze toplanan 4473 parça kış
lrlc eşyayı milll mllda.tııa ambıırırıa 

teallın etmiŞUr. Elde daha. blr mlk· 
tar eşya vardır. Onlıı.r da bugUnlerde 
gönderilecektir. 

Teslim edilen efYll meyanında 1185 
adet psmuklu içlik, 1810 çift yün ço
rap, 72.'S adet pamuktu !aruıa., 683 

} fln kazak, 36 çift yUn eldiven, 26 
• 'n fanilA, fı kar ba,.,lıCJ vardır 

-.0--

Taksimde Gece 
Klü ü 

TnkMm belediye gazinosunda bir 
~E.'Ce klflbtl açıtmıısr için yapılan tet
kikler neUcelemnek üzeredir. 

KIO'.? teşkll edildiği takdirde, yUk· 
sek mcmu.;lar, tüccar vesaireden mü
rekkep zevat buranın talıit Aza.sı o
lacaklar ve tlz:ıların daveUUerine 
kartları mukabilinde tenzlıat yapı -
lacnktır. 

Bugünlerde r:azmo içtn Romanya.
dan birinci smıf bir caz getirilecek· 
tir. Artist celbi lçln de çaJ.~akta
dır. 

-o-

Yine Et işi 
İstanbul beledJyesı lktıaat mUcror

lQğil. blltQn mennulan vaıııtuile dUn 
her mmfak&da perakende et fiyatları 
11.zertnde umum! blr kontrol yaptır
Dllftlr. NeUce bug11n belli ol&ca.ktrr. 

Bundan bir müddet OTYel kuaplar 
fiyat mllrakabe bOrosona mtlracaat 
ederek kendilerine d8'en icAr ybde
ler1nin çok u oJdulunu '9'9 h&ttA ba.
man zararına et satmak mecburi -
y.etfnde kaldıklarını llOy!emtşler ve 
bllt1ln kabahati toptanCll&mı tızertne 
yQkleml.flerdL Toptancılarda kaaap
lan kabahatli ı&'dOJderlnden milra
kabe kom!ayonu Dd taratın ~ 
trrdmumı kar&rl&ftırmıı,tır. 

lik toplanbda kallaplarla toptan • 
cıl&r mUvacehe edilecek ve bu suret
le et meıMlest de halledilecektir. 

-.0--

Tütün Eksperleri 
Hariçten ttıtGn eksperi obnak Uze. 

re hntl.han& g1reıılerden ~ ı imtllı&ııı 
munttalayetle kasaoarak eluıper ftn 
vanını alnrıf!ardlr. 

Banlar ihUsa.a k•bederek :muvafık 
oldukları sahalarda Hll'llMtçe eJls.. 
pertik :yapabileceklerdir.. -Halkevlerin de Spor 

tatanbul Halkevleri spor kollan re
l.llerl dQn parti merkezinde bir top
lantı yaparalıt, yeııı bir 8)>0r programı 

hazırlamışlardır. 

ÖnflmUzdeki pazar gUnUnden iti
baren voJeybol ve halat çekme rnllsa 
bakalarma baflanacaktır. 

---<>--

Tramvay Seferleri 

Paşalan, Hızın ortadan kaldır. 
mak, sultanları onu baı tacı eyle
mek fikrindeydiler. İki arkadaıın 
sezmekte gecikmedileri bu haki
kat, Mahinevin onlara Hızırdan 
bahsederken ne bir lı:in ve ne bir 
garez ifade etmiyen ve hatta ko
ruyucu bir taVlrla ve mümkün 
mertebe gizlcnmiye çaLfıp yine 
az çok aydınlatılan tekilde konuş.-

BugQn v!IAyette kaymakaml&nn 
da iştirakile bir toplantı yapılarak 

verilen kararlar tlzerlnde konQ.fUla • 
caktır. 

Artık yapabll~ğl yalDı.& bir ~y 
t<ahyordu: DUenmelıı: !.. N lha,.y~. ı.e
aletln koynuncla bu fecl çart-ye Mı; 

urınnıııı mukadderdi dem~ 't" 

Dün yat fiyaU&rını tetkik eden bir 

binde bulanılı: ıte'llnml1Jtl. EllJJe tu
tuı:ıtorduk.lan blr detneie dayana da

yana ro•~derdeta. tokaldardau gec,i· 
)Or. ra.Ht gele blr kaps dibin~. lıir 

''lr&ne ~nele aakbhyordu. Klm
ıwye &\"UÇ açmıyordu; eline blrkaç 
para nkıştırırlartlA dua edıerek alı

yordu. OaUl bafl pek llelll, luıstlnne
mdrnı inat t:ttt~ !'iM; ve aalcalı pek 
korklırıç oLluiU lç1ıı. y~k ht
te<lifl kaJn·eJenten. ahçı dükkAnlarm
dan k.endllJlnl ko'l'11Jorlardı. Fak&t 

~ kalmryonhı. EUne g"'l,-en kıl on 
para lJe bir miktar ekmek tNarlk 
ettıtt Klbl bazı bayır 8&hlb1 kl:-ıwe -
Mr de. ODU ~rarak fazla, artık y&

meklerle kamını doyuruyorlardı. 

mecbur tutulmuşlardır. 

kin ııea.ln reldltl evin, bir büçe Jçta 
~ nldııtunu lalswtmt,tL Onu h6ç bu
raya !IQkarlar ıııuydı 't. Fak.at 1H1 o • 
ıu,.. olauıa bir kere toeertibe Mmıek 

istedi. YaY&9 Y•vaıt ~ thıvwmı 
t&klp edenık kapryı buldn. ~ 
tttrtyerek ttt;t. Ancak btrlraç adım at 
mı'tı ki. pek ualda olmıyea w.ri bir 
erkek ~ haykırdı: 

Tramvay seferleriıuleki iııti&&nısız 

hk ve yapılan flkAyeUer belediye 
relsllğinln nazarı dlkka.Unl ~tml.ş 
tir. 

- Bayat:. Ah ba kelime -- ae
IM ita.de eder bllmeuln. LAJ<ln bay~ 

tın bula artık ııe lüzuma var!- Beu 
bir körüm, bir Mf111m Ben baya* • 

tan ziyade öllbne lra~ 
- Neden böyle 867Jüı'enUD Baf

fet babat-

- 7..att'.D yalnD ..... &iiVeaenık y. 
ıp;yacağım... 

Be*aa&e utramı.t• ~üriinıüıf dlmatı 
,nlnı1. hunhıı.n düşilnf!bUi)"UrdQ. Bir
;ok aafbalar ~tren eDI lkl yıHık 

Jmrö bu <-lirümüıt ınubayyeleala lçlo
ıle blr eiD<'ma şeridi gibi ~aeJcte 
ldl ... 

llayaUa yt'dltf ba miithlıJ llillenln 
intikamını kim»eden alal'&k det;ildl. 
O kendi ~RÜ9> keDdi bolmuştu. 

Ortwlığı kaplı7- derin ııiil11itu 

gardjy"ı'ın lwıık 1Ml81 bosdu: 
- Jlaycll Saffet baba!.. SU pl.l~ 

rtnin y&,nu.. KmdJol topla.. lkl aa
nte k:ıdar ı.mt gelip alacaklar.. BM 
gldlyonun. 

- Çddl .. Çak ~n. .. Ne u,ht -var 
lletlln bura.da'? •. 

Bu ııöderl lıtltmMU., gilti davnuJ· 
malt IB&eclt. Faka& bu leler bir kadııl 
ya,rıa.raaı etrafa yayddı: 

- Aaa!. Amut cleff'ldbı .. ,.. he
rin ••• 11~ açık blddata bpıdM ~ 
dalmak ne demek oluyor T •• 

Biraz evvelki ttke-k flf.8I oaa yak
ı.ı,arak hJddetll bir ll9anJa ııorda: 

lstanbal beledlyesl dün tramvay, 
elektrik ve tllnel wnunı mUdllrlUğil· 
ne gönderdiği bir yazı ile ıntI.zamm 

temini içln eeferlerde tadilA.t yapma 
mn mlbnkUn olup olmadıfmın tetıd· 
kile neticenin bDdtı:ibDtım lsterunif -
tir. 

TAKViM 
15 tıUNClKANUN 1941 
ÇABŞAMBA 

YIL: UMI - AY: 1 - GUN: 16 
BUMI: ıw - ı DClld.aua: 2 
lttCBI: 1339 - ztLHlCCJE: 17 

• ......ı:r • .., ... .u ~'ili 

____../ 
15 - 1 - 941 

Profesör Filofıd 
• 

Söylemedikleri 
Yazan: OC Yit.O' 

p rofcsör Filof Rusçuk ' 
kunda Avrupalı oldııl 

na hayıflanıyor: c:Bulg~ 
ne Amerikada, ne Avustra~ 
değildir. Hepimızin ar% =" 
hilafına tarihinin en ehem~ 
li dönüm. anını yaşamakl 
diyor. 

Sami.mi hır teemir dak~ 
da istemeden ağızdan k•~ 
benzeyen bu sözü zihıı~ 
vöyle tamamla<Jım. (Pro~ 
söylemediğini söyletmek ~ 
Stefani ajansına verilmiş bit 
tiyaz değildir ya 1) : ,J 

- Evet ne yazık ki Arı:; 
ve Avustrıılyayı saran OkY W 
lardlln bırinde kay bolınu~ ~ 
adacığın yarı çıplak. v~ 
değilız; medeni AvruP"". 
devler muharebesinde ha~ 
hayale gelmez işkencelerle ·!M 
altında çiğnenen küçük JtJI' 
!erin-den bi:.iyiz.... ~ 

<Bu harp yeni topraklat .J. 
lası, yeni hayat aaha.b.n t~J 
için yapılan bir harp d~ 
iki ayn alemin. çarpışan iki _Jjl 

olojinin hamidir> diy~ 
Naıul demem ki dev ornUS ..J 
ıımdadır: kımıldadıkça e?' 
de soluğunu hi.ssediyoruıı>-~ 

Hakikatte bu ideoloji k f! 
sı biz.im küçük miUetletiıt ~ 
ganı üzerine kopmaktadır., 
bayrağının gölgesinde ttlfll
namuskar bir hayat gf!ÇitıtJ~ 
başka bir şey istemiyen ~ ~ 
nerede} Çekoslovakya. ~ 
marka, Holanda, Belçika ":j 
de} Hatta arasıra bodrull'l 
gelir gibi boğuk ve zebtııl J 
sesle cburadayıZ> deınel ..J 
rağmen Macariıtanla Rodl""" 
nerede} / 

Öte dünya nimctlerin~e ;J. 
olmayan haahi ve ilahi ıd 
harbidir ki medeniyetin el 
celmiş birer zineti olan ~ 
çük milletleri bir anda ı 
harap etmiştir. .ııt 

Biraz sonra gene aynı ~ 
<Reviziyoniatim> demeye~ 
L rum. Fakat hakikatte 
yonist olduğuma ben de b~ 
manım- Reviziyoni.t old ~ 
İçin eerçi bir kaç ay e'V"•I 
bir parça bir şey koklattı!~ 
lcat bundan ne çıkar} Sa ... .., 
ye götürülen koyuna da ~ 
bir tutam ot verilir. Fakar / 
sonra fitil fitil burnundan 
mele için... ). 

Fena ıansımın bana e, 
bir oyunda kaybettirdiğiııl ~ 
yeni scanta çıkarabil~ 
söyleyenler var. Bu ınii..-•• 
Fakat gecilcmiyeccği ınub', 
olan üçüncü seanstan butii' 
may.cmle beraber gömlei~ 
ıgömleğimin içinde.kini .~ 
kalkacağım muhakkak o~ 

Yukarıma bakıyoruın· 'J 
bir an okıar gibi olduğu ~ 
Fakat yatıyor; demir ~ 
yaldızlı n.i§anları ve ~ 
bir patrik cenazesi ihti~ıl 
de, upuzun yatıyor ve klf1I"' 
mıyor. 

A§ağrma bakıyorum: "" 
atct içinde boğu an kii~~ 
sur komşum 1 Her koın§ll il' 
da olduğu gibi seninle de ~ 
vazgeçtilerim vardır. On1'ı~ 
ki bir gün ba başa halle 
1cnebilirdim. Fakat de~I~ 
ya klan altında değil. •• 8' ~ 
glmede en doğru yolu .~ 
sen tuttun. Coğrafi ~' 
fiikrct .. Devlerin eli tutııı';'°.J 
zü görmez kör ve kötiiriP"~ 
rasladığına tükret .. B~ 
liğini temin eden azim ve 
nhibi ıefler bulundu~.'~ 
ret 1 Biraz 90nra ideoloJ~ 
methedeceğim.. Nasıl ""J 
ki.. Kulağım devin a~ 
Jdeolojilerin hepsi güz~ 41ı 
yükselt.. Hangi.sine köf\J ~ 
ye dillin varsın~. Yalnı:t ~ 
küçük harcı, fukara har_c1, 
Bizim zavallı başlan~ 
atkın lükaler... ~ 

Söylıyeccklerimden ~ 
cbir olalım: •albimizde~ 
mızla aılu ve ihtiyatlı ;;,J 
ve yarını beklcyeliıp> o. ~ 
Bak ifte bu nutkumdaki ."J 
katılmam11 temiz ~~' 
Çiİn.kü bu emsalsiz ana ~ 
nünde bcn<icn baıka ~ ~ 
buhınmadığını vukuat bil' 
e lm İflı r. ,,,,,,,,/ 

- Haldkat bu ~ Sen anb
yamuaın.- tlmıtm, p&ruız. aHl bir 
insan ne diye ,...... 'l N•d )'896r '. 

- Hiç akraban,, Jdmııen 7ok una'. 

Karanlık M.anın rütubeW duvarla 
nm fenerin sayıl fu1e81 aydnılatt' • 
yom1L On Ud ~edenberi bu dört 
duvarın araAlllda ömllr llfiren biça
re SaUet artık baklkaten 11!89nlık 

duygularmı kaybetmiş gtbl:rdl. Göıı..

lert bet senedir hiç gönnfiyor~ yelain 
ürnltalzllfln, ntll'abın pençesinde, ııe 

neler onun mabayyUC81nlıı konetı
nl ~p .-ısıurmöş baJunoyorda. Mu· 
bakemesı d&rlafmıftı- Tanımak il-.. 
bWyeü hemen hlç kalmamı,tı. 

Uaydl artık biraz metin '>lnıaJ a 
QalL5-· Biraz kendine sel!.. R.ı ıoö1.
lerdeu l'Onra prdlyan feneri alarak 
dıan çıktı; ,.e büyllk bir &1lrtllttı ne 
iri anafttan kllldJn lç1.nde ('eVlrerclt 
kapıy1 kapadı. 

Bu baJ blrkac: ay devam etti. Bir 
ak,an> tıxeri yine böyle ıııeınterlrane 

dola.şırken, kulağına ~ı bir kaclm 
~• akı.etmı.,u. Bu "e!le. piyano De 
refakat Mlutyordtı. Bir an durdu. 
DlnledL Bu mu~lki onan hM!IMly~ 
tini kaybetmiş olan ruhunda bir ga
leyan bosale gettn'W,tı. 

- İhtiyar ne anyonun burada'" 
Bir dUğiln e'ine Mmln gibi murdar 
bir ıuablQk y~ Haydi çek a
raba.mi •• 

GÜNEŞ: 
OOLE 

8.2{ 2,20 

Yollann Mütemadi 1'~ 
Asfalt ve beton yoııard•• ~ 

rin tamiratını merkezden y•~1 

zere İstanbul belediyesi ten ~ 
dtlrlilğU yollar ıJUbesine tııaJll "/ 
temadt tamirat mllhendlBııı' 
te;ıkiline karar vernmı.,ttr. ,lı 

Onlar elbet ..... büarlar-
- Heyhat! .. mç ldmııem 7ok:.. 
Gardiyan onu merhametle llkdll. 

EIJle dafmık uçlarmı okfryarak: 
- Allaha gijven, deıU... AUa1a re&

:ıt kı Aı.ntdlr-

Bu baJde bir luan beşeriyet l(bıe 
nud çıkacaktı f llayatou ıaud ka 
zanarakhf. 

Saffet bafını kaldırdı. GörmJyen 
gör.lerlle, bu kendlslnJ bakir• gören 

• • • • • • • • • • • Ne olurdu. blra-ı; nılliiaade e-ler lnaanı JleÇmek ister &1bl baktı. 3oD-

:!\lahkfrn oldufu gün liz.erll\l\ft llf'k- de, hJo olnıaua ~renlıı dibine o- ra yalvaran bir leflle: 
lil'n kun1'11 ,·arılı. Onn l'IMıw~lııh f'f'· tıırnr · ıunıtı.n 4llnlfvl'hll"" •il! .. ı.Jıı. 

: 
İKİNDİ: 
AKŞAK; 

YATSI: 
lMSAK: 

13,23 7.19 
lf>,:>() 9,46 
18,Gol 12,00 

Bu bUroda blr mOhendisl' r 
bir mimar ve iki fen ıneJll0'4' 

19,38 1,37 
6,38 12.35 

"ncnktır. 



ıs . ı . 941 VATAN 

rSIVASô I 
iCMAL 

HADİSELERiN 
PEŞİNDEN 

BUyUk 
Facianın 
Hikayesi 

lngilterenin 
Etrafındaki 

Majino Hattı 
Yazan: M. H. ZAL 

A lman Propaaanda Nazırı 
B. Göbbels, cAlmanyanın 

bugünlerde unutulmaz bir ders 
vereceiinden> bahsediyor. Bu 
sözün lngilterenin istila11 meeele
sini hatıra getirmemesine ihti
mal yoktur. Çünkü Almanlar 
ancak bu suretle harbe kıaa za
manda nihayet vermeyi ümit 
edebilirler. 

Geçen ıenenin hatlarında Al
manların kartıaında bir Majino 
hattı vardı. Bu sene de Şimal 
burnundan Bi&kaya körfezine 
kadar devam eden denizlerden 
ibaret yeni bir Majino peyda ol
muıtur. 

Deniz Majinoıunun altından 
denizaltılarla geçilebilir, üıtün• 
den tayyare ile uçulabilir, fakat 
-hunu yarmak için deniz kuvve· 
tıne ihtiyaç var. Deniz kuvveti· 
ne hakim olmamaaına rağmen 
Almanya, bu Majino hattını 
mutlaka zorlamak mecburiyetin
de bulunuyor. 

B. Hitler Noel tatillerini Manıı 
civarındaki asker arasında geçir
miş ve İngilterenin kar~ı sahiline 
dizilen kıtalara fU sözleri ~öyle
miştir: c Bizim için hürriyet yolu 
karııımızdıı bulunuyor. Ruhu
muzdaki sarsılmaz azim, bu harp 
sayesinde daha iyi ve daha gü
zel bir A1manya yaratmak yo
lundadır.> 

Hitler'in bu havalideki kıta
lara bu kadar iltifat etmesinin 
ve Noeli onlarla beraber geçir· 
mesinin sebebi, Alman bakımın

dan kati neticenin onların elinde 
olduğuna kail bulunmasıdır. 

Alman Baıkumandanı Mare• 
şal Von Brauchitch de Alman 
ordularının sulardan ibaret bir 
sed karşısında bulunduğunu No· 
el nutkunda söylemiştir. 

İngiltercnin etrafındaki Maji
no hattı, on bin kilometre uzun
luğunda bir müdafaa siatemi teı
kil ediyor 1ci İngiliz deniz ve ha· 
va kuvvetleri bu hattı pek tesirli 
bir surette müdafaa edecek bir 
mevkide olduklarını ispat etmiıı
lerdir. 
Manşın en dar yeri Fransız sa

hillerinden ancak elli kilometre 
uzaktadır. Bu noktada İngiliz sa· 
hilleri tamamile kayalıktır, asker 
çıkarmaya katiyen müsait de
ğıldir. 

Almanların hava hücumlarile 
netice almaktan ümidi kesip, bir 

istila teşebüsüne giriıecekleri ve 
harp talihini ister istemez bu şe
kilde tecrübe edecekleri tasavvur 
edilse bile acaba bu sayede kati 
bir netice alabilirler mi? 

lııin doğrusu fU ki teıebb.üsü~ 
ınüspet netice vermesi ihtımalı 
sıfıra yakın olduktan baıka mu· 
vaffak olsalar bile bu sayede 
kati neticeye varamazlar. İt iş
ten geçmiştir. Harbin sıklet,_~~r
kezi artık fngilt"rede degıldır. 
Bütün Britanya lmparatorluğ_u 
ve bütün Amerika bugün genıı 
bir harp meydanı manzarasını 

almıştır. Almanyanın tam bir ha
kimiyet kurması ancak İngiliz ve 
Amerika donanmalarını mağlup 
etmesi ve bütün bu sahayı fet
hetmesi zarureti başgöstermiıı· 
tir. 

Yen; C1navar Düdükleri 
lstanbul bcledlycsı pasif korunma 

tertıbatı için elektrikle müteharrik 
6 tane canavar düdüğü almıttrr. 

EZ 

~ırd1kların1 ileri 
tayyareleri 

Yunan Beyaz 
kitabının en dik 
kate layık vesi· 
kalarından biri, 
21 ağustosta Ge 
netal Metaksas· 
1a İtalyanın Ati· 
na sefiri arasın· 

Yunan Beyaz 
Kitabından 

Seçme Parçalar 
da cereyan e· s· G t' . 
den bir konut· " ıze aran ım z 
maya an rapor· Var, Kafidir, 
duGeneral Me· Askerinizi Dağıtın,, 
t.sae bu ko· 
nuııma esnasında sefire 
ki: 

hududumuz ü
zerinde toplan· 
ması ve aylar· 
danberi hal -
:yan tayyareleri
nin toprakları
m12: üzerinde uç. 
ması, istediğimiz 
ve beklediğimk 
emniyet havası
ınn :kurulırnaaı• 
na mini oluyor. 
Sonra İtalyan as
kerinin söyledi. 

demiıtir ği bazı §Arkılar, karıılıklı emniyeti 
• kuvve-tlendirecek yolda değildir. 

ltalyan gazeteleri Korfu'~u 1 - Hududunuz crvarında bü-
iatiyorlar ve buraaı~ın. dört . yuz yük manevra yapıldığına dair ma. 
sene müddet Venedık ıdaresı ~al· !umalım yok. 
tında kaldığını söylüyorlar. Eııer - İsterseniz, size bu hususts 
tarihteki iıgaller bu yol.da h~~l.~r etraflı malüınat verebilirim. 
temin etseydi Türklenn butun - Lüzum yok. Tayyarelerimi
Yunanistana sahip çıkmaları icap zin uçuşuna ııelince mutlaka yol-
ederd·ı. İtalyan gazetelerinin bu 

h !arını §a§ırmışlardır. 
neıriyatı Yunan halkını ra atsız - Bir, iki defa olsa pek iyi d:. 

ediyor. yelim, fakat iki aydanberi tekrar 

Şehir tiyatro, artl&tlerlııln yal
nız tarihi tıSerlcrclekl rollere alt 
kostumlerle, artl!ıtlerln yaııtıra

mıyacnkları hu ust kı3 afetlrrl te
min ediyorduk: 

MescJA bir A!JftJ~I kıynfetlnl 

,·eya bir poli ünlforınaınnı ... 
Artistler, modern elbiseleri, dl

~er memlekeUerdekl emeallne kı
yaııen pek az elan 111~nadan 

temin mecburlyeUnde lmlfler. 
Yeni sene ~l bar.ırlaaırken 

artistlerin terflhlnl temin etındl 

nere kostüm m1111raflarn11n ~ 
den verlbneııl için, dekor, alaıee•· 
ar, prdrop, tahslsatımn artttırıl
ması ,.e bu suretle arthıtlerln fllbl
MJ yaptırmak kWfethtden kurta
rılmaııı düşUolllmekte hnll}. 

Bunu okuyan 14tlfed bir arka· 
dıt.f dedi lef: 

- Yeni bUtçe bu d..,Untilea l)C• 

kilde çıkıocıya kadar hen artık 

tarihi piyeslerden lııalJkuıaa çık • 
marn. Hele aileyi, çoluk çecttlu 
hiç getirmem. 

- Niçin'! Diye ıı.orduk. 
-:S~lnl '1lr mı! .. Zavallı ar • 

tısm~r azıcık maa,ıarlle elbise yap 
hrmak kUlfetlne şimdiye kadar 
zar :ıor ve harç borç dayanmıt • 
!ardır. l'akat hundan onra, her 
~Jin nor: !:Ok ııııhalılııştığı bugiin
lerde, modern hlr plyı~te Kahne~cı 
çırçrıılak çıkınalarmtlıııı korkul· 

Kont Ciano"nun Arnavut· edip gidiyor. Büyük meharet1erile 
lu~· son ziyareti eımasında Göri· tanınmış olan f tal yan tayyarecile
ceye asılan yaftal~rda. Kosvanın rinin daima aynı istikamettı: yol
ve Tsamouritanın ışgalınden hah. !arını ıaşırmaları hav.alama aığ· 

1 sediliyor. Kosva, aranızda pek mıyor. Sonra da muayyen nokta· 
dostane münasebetlerde bulu- !arda yere yirmi beıı metre yakla. 

nan Yugo!lavyanın bir parçasıdır. şıyorlar ki yolunu §&§ıran bir tay- FUTBOLDE DE BÖYLEDİR 
Diğer yer i9e bizimdir. yareci bunu yapmaz. Futbol snh:ılanna tlc\alll eılt-nlt•r 

ltalyan sefiri sıkılmııı ve zayıf _ Ne yaparsınız, tayyareciler çok 1)1 bilirler: 
cevaplar vermiştir. Neticede §U her memlekette disiplinden anla· Hir takım sahaya çılrnr. işten 
suali sormuıtur: mayan delişmen gençlerdir. Belki :ınlıyanlar ht"n"K'n gôrlirler ki ta • 

- Siz Türklerle müttefiksiniz. de aldıkları emrin haricine çıkan. kını fena yapılmı tır. Hafif O)Un· 
Türkler fngilizlerle ittifak etrni~- lar olmuıtur. <'tılarh doldunılduğu lçln zayıftır. 

· · · ola B' '!'- ) t t t Haıııım kU\"\'ctlldlr, B7.hnlldlr, m -!erdir. Sizin vazıyetınız ne • - ız ı ~ uçuı arı pro es o e • 

Cak? tik, tayyarecilerinize kati emir nc,·lyatı yiikıııektlr. 
· 1 d b h ktl · Maç ba.c:tar. Rnhs<'ttiğlmlz. takım - Bl'z lngı'ltereye hir bir itti- vermış o say ınız u aree erı 

1 
" ı.. • d · · k 1 d" it I hlr gol ~·er. Bocalnr \C daha kcn-fakla bagwlı deg"iliz. Türklerle ara •. t;Jır üzıye te rar etmez er ı. a -

·ı·"· 'b" b' h t dl ini foparlıyama•lan bir gol da· mlzda Balkan misakı ve hususı yan tayyarecı ıgı gı ı ır eye 1 
· · d d" · ı· ki " b d ha ~·er. Saha k<-narında ldarcı<'ller· anıa,.malar vardır. Fakat bunlar- ıçın e ısıp ın yo ugunun u e-

-; d ılc hlr faalh·ettir glcler, t"llllrler \('.-
dan h·1 .. b"ırı· Jtalyaya kar•ı değil- 1 receye varmasını tasavvur e e-

T " rJllr, takımda değişildik yaııılır. d . mem. 
ır 1 ~ferkez muavin m11dafaaya, ııol ~Türkler bize kar§ı bir teca· Neticede Yunan erkanıharp re- mOdafl 'lağ ~ığa g~er. Bu dei'f-

vüz harbi açarlusa ne yaparsı- ı isi, alınan askeri tedbirleri icap ı,;lkllkten medt>t umulur. 
l ettiren hallere nihayet veriline bu M~· devam eder. Bir gol, bir gol 

nız · · 1 · k ld 1 " ·· 1 t _Türklerin size tecavüz harbi tedbır erın a ırı acagını soy e- daha... daredlerde yine hareket 
ı · ı ·ı · · \'C takıınıfa yeni değl1lkllk. ağ iç açmaya niyeti yoktur. ngı tere ı e mıştır. 

olan ittifakları tamamile tedafü· •.-------------- . ak mlidııfl yerine, sol mua\·ln de 
l j ·~ 1 H 1=1:. d sol ;iç yerlne.-iöır ve İtalyanın Türkiyeye 'Sa • mtınan ar aıuun a Mas: dC\ltnldadır. Al bir gol da-

dırmaaı ihtimaline karııdır. Eğeri y • E • K ha. •• Takımda yeni bir cleğlşlkllk 
Türkiye size kar,ı bir tecavüz h~r: enı 1: arar Merkez ınuhadm kaleye, kaleci or-
bi açarsa hiç bir muahede bızı 

Ankara, 14 (Hususi muhabiri. ta mua,ln me,·klfne ... Türkiyenin arkaaından gitmeye 
T k . · mizden) - Maarif Vekaleti ilk- l:!onrası bü blitün mal&mdar. mecbur etmez. Zaten ür ıyenın lıl( 

b mekteplerdeki son aınıf imtihan- "'T' 
böyle bir tecavüz har ine gırııı- l . · · b" k 1 b .. rna\·utJuk replı-lndc ü,.ii•cü • 0 ·1 d'le ez> 1 arı lÇln yenı Jr arar a mış U• ,,. ·~ ,. 
mesı tasavvur ı e e ı m . lunmaktadır. Bu karara göre her- kumandan değişince, tıenzetmck gl 

Yunan Beyaz kitabının diğer hangi bir sebeple imtihana gire· hl olınMm insan yukanda anlattı
mühtm veıikalarından biri Yunan mi) ecek olan bir talebe imtihan A-ınıız ı;por sahnr.ı.lnl hatırlıyor ve 
erkanıharp reisinin 29 ağustos ta· tarihinden evvel mazeretini bil- takımlarını l,\·I ha1.1rlayaııııyan ı-

d d • k b · ı· d d' Ak · daredlerln o-ol ' 'Cntlik•·e tıalıa kcna· rihile Ba,.vekile verdiği rapor ur. ırme mec urıyc ın e ır. sı .. " .,, 
-; kd. d " · k b ) d"I · rından takımda tlt•ğlşlkllk Y•ııma-Erka• nıharp reisinin bu raporda ta ır e muracaatı a u e ı mı· 

k · sını göz öniıne getirl,\·or •.. anlattığına göre ltalyan sefareti- =y=e=c=e=tı=r·=======-=================:::::= 
nin askeri ataıesi, lıalyaya yaptı-
ğı bir seyahatten avdetinde reisi 
ziyarete geliyor ve soruyor: 

- Son zamanlarda garbi Ma
kedonya ve Epirdeki kuvvetleri· 

nizi arttırdığınız doğru mu~ 
Reis cevap veriyor: 
_ Evet, doğrudur, çünkü Ar· 
vutluktaki son manevralarınız. 

na l k ·· b .. da bir fırka hariç o ma uzere u-
tün kuvvetinizi bizim hududu
muz civarına topladınız. Bundan 
dolayı halk telaıa düıtü ... Kendile
rini teskin için kuvvet gonderme-
ye mecbur olduk. . .. 

_ fyi ama, biz sizin arazının~ 
tamamiyeti hakkında bir garantı 
vermit bulunuyoruz. Böyle bi~ 

t • ortada dururken askerı garan ı b . 
tedbire ne lüzum .va~dı~ '.far ıye 
Nazırı Sinyör Pananı ben! bu ga· 

t .. b·ır defa daha teyıde meran ıyı 
mur etmiıtir. . l 

B teminatı memnunıyet e 
karııları~. Bizim İtalya ile dost 

e inmekten baıka arzumuz yok. 
g ç Ne çare ki manevra adı altın-
tur. . 1 · · 
da bütün (talyan kuvvet erının 1 

Haniya Uzak Şarkta Saygonda, Singapurda insanların ko§ul
duğu arabalar vardır, Paris benzin yokluğu yüzünden aynı hale 
düıımüştür. Şu farkla ki bu modrn insan arabalarında tahrik §ekli, 
it.m~kle veya çekmekle değil, bisiklet çevirmekle oluyor, 

lngilizlerle Fransızlar 
Almanların Bir Harp 
Hilesini Yutuyorlar 

YA.ZAN: 
Meıhur Fransız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 

A imanların Belçika yolile 
taarruz etmeleri yüzünden 

gafil avlanmış değildik. Aylaıdan
beri erkanı harbiyemiz Belçikaya 
yÜrÜyÜ§c ait her türlü teferrüatı 
tetkik ile meogul oluyordu. Eski 
planlar ortaya çıkarılmıştı. Bun
ların üzerinde dikkatle çalı§ılıyor
du. 

Belçika kralı, fngiltere ile Fran
sadan yardım istiyeceği gün, yapı. 
lacak hareketlerde beş dakikalık 
zaman kazanılması bile kıyunetli 
sayılıyordu. 

Belçika ordusunun Almanları 
hayli vakit İfgal edeceği ve Jngi· 
liz ve Fransız kuvvelterinin An· 
vers ile Namur araııındaki hattı 
i~ale vakit bulacağı yeni plan ha
zırlanırken hesaba konulmuııtu. 

Felaket §urada ki biz bu pl!n
ları yapmakla kalmadık. Tatbik 
de ettik ve Almanlar bunu rahat 
rahat seyrettiler. Böylece Belçi. 
kayı İşgal ettikleri .zaman bizim 
nasıl hareket edeceğimizi iptida
dan anlıyarak ona göre taarruz 
planları yaptılar. 

Mesele f(iyle cereyan etti: Gü. 
nün birinde bir Alman tayyaresi 
Belçika arazisinde yere indi. Tay
yarede Alman erkanı harbiyesine 
mensup subaylar vardı ki Belçi
kanın muayyen bir tarihte istila
sına ait planı hamil bulunuyorlar
dı. 

Zabitler planı yakrnağa teıeb 
büs eder gibi göründüler ve guya 
bunu ba~ramadılar. Fransız ve 
İngiliz erkanı harbiyesi pli.nı ele 

BULMACA 
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Soldan Sağa: ı - Ayağı kaymak 
2 - Kralıçe - Sual edatı - Bir uzvu
muz 3 Erkek ismi - Nida 4 - Çır

çıplak 5 - Besleyici madde - Bir hay 
\'an 6 Bulut • Vahşi 7 - Eziyet 
8 - başına (Sa) ılAvc cdınce u ge
tirir - Erkek tsml - Eskı bir siltıh 

O - Hııı::ız • Bir gün ismi 10 Bo
yu bUyUme - Şafak 11 Şiddetli -
Vermek. 

l'ukanılan Aşıığıya: l lç!ndc 
çay kaynatılır • AhlAk 2 l<Jcncbi-
lcr - Kader :~ - Erkek ismi - Dinlen
me 4 - Çcvırmc - Edat 5 Boy hos
Vaklt 6 1Jc • .C:rkck ismi 7 En 
nl1,;alt - Nota 8 - Deniz elbisesi -
Mahzur 11 !\'ida - Cet 10 Ad:ım 

soymak 11 lstıkbal - Snç lmyası. 
DONKO BUL.'\IACANIN llAU.t: 
Soldan !'lap: 1 Havncılık 2 

Avanak - Hadi 3 Bnr - Alınan 

4 Eı meni - Abla 5 Şeamet • 

Mut 6 lf - Murat 7 Sılrt - Ar -
Ba 8 Tasnır - Yar !I Ar • MA-

na 10 - Nermin - Er ıı - Tekir-

Y olJara dökülen Belçikalılar müt tefik askerlere çiçek da11b,.a lar 
geçirince buna dört elle sarıldı· bizim taraf için berbat olacağın• 
lar. 

1 
söylüyordu. Onun fikrince Holan.1 

1. ·ı· d d h J (3) nu da hududunda yüz on Alman fır-ngı ı.z or usu er a · b 1 
maralı hazırlık haline getirildi. kasının toplanmış u unması ııe• 
Çok geçmeden (2) numaralı ha· bepsiz değildi. . . . 

1 " ·ıd · 1 1 1 Mny19ta fngılız kolları ıle zır ıga geçı ı. . B""t' 
1 · · · . h Belçika hududunu geçtım. u ura kı saat ıçınde de herkesın a- kasaba ve köylerde halk yollara 

rckete geçmesini icap ettiren ( 1 ) dökülmü tü. Askere çiçek dağıtı· 
numaralı hllzırlık yapıldı. yordu. lngiliz harp muhabirlerin. 

Bundan sonra İngiliz kuvvet· den biri bu çiçek bolluğundan 
)eri cebirli yürüyüşle harekete ge· şevke gelert"k gazetesine zafer te
tirildi. Arkadan ihtiyat kuvvetle- rnnelerile dolu bir telgraf çekti. 
ri cepheye sevkolundu. Alqlnnlar Yazı müdüründen ııu te\grafı al· 
ke,.if tayyarelerile bütün bu hare. dı: c Yazılarınızda çiçekten çok 
ketleri rahat rahat seyrettiler ve harp vakalarına yer veriniz.> 
plan ve fotoğrnflarla tesbit etti- Muhabir bu tavsiyeye saygı gös 
ler. Pek eski bir harp hilesini in- termek fırsatını çok çabuk buldu. 
gilizlerle Fransızlara bu kadar ko- ı Ertesi gün çiçekler solm~ş, asker 
!ay yutturabilmelerine belki de harbin en çetin darbelerıle kartı· 
şaımışlardır. laşmııtı. 

Alman planı yalancıktan oldu-ı Kapılannın önüne çıkan Belçi. 
ğu için gösterdikleri tarihte ka kadınları artık askere çiçek da
pek tabii olarak hücum etmediler, ğıtmayı hatıra getirmiyorlardı . . EL 
Bdçika dn yardım için müracaata ki harbi hatırlıyarak ufku endııe
lüzum görmedi. yola çıkan Fran. li bir tavırla gözlüyorlardı. 
sız ve lngiliz kıtaları eski mevzi· İlk bombalar etrafa dü§er düf
lerine döndüler. Bu beyhude ha- mcz her kasaba ve köyde beşinci 
reket yiizünden hesapsız benzin kolun bir mümessili ortaya çık· 
sarfedilrni§tir. rnış ve halka ııöyle bağırmı11tı: 

Almanların, Belçikadan başka _ Almanların Lehlilere nasıl 
bir istikametten gelmeleri ihtimali muamele ettiğini bilirsiniz. Vakit 
kimsenin hatırına gelmiyordu. varken kaçıp canınızı kurtarınız 
Yegane istisnayı İngiliz istihbarat Bunun üzerine bütün halk ara. 

sında umumi bir panik ba~ladı. 
şdi General Mac Farlane teokil Kargaşalığı durdurmak ve .halka 
ediyordu. Bu general hem hücu· emniyet \'ermek için hiç hır fe)' 
mun Holandadan olacağını tah- yapılamndı. Halk l_'.ollara döküle 
min ediyordu, hem de neticenin rek muvasalayı her tarafta tıkadı. 

Doktor Diyor ki : 

Kömür Çarpmasına Karşı Ne Yapılır 
Jtı )'anmryan kömlirleHn n~ttttl

ğl gaz.lar uuınolundukondan daha 
~ok tehllk"lldlrlcr. Hu tehlike~ 1 IA • 
)ikile takdir etmek la:ı.ıındır. Ko -
mllrlln yanarken çıkarııhğı yeşil ale\ 
ter "ardır )a itte hunlar (Karhon 
monokıılcll) dedikleri çok 7,ehlrll bir 

lt'UI hal'ldlrJer. Bu gaz, damarlarımız 
da dola,an kana ıtlddetle tehir eden 
müthlt bir zehirdir. Kandaki kırmı
zı yuvarlı•kt·ıkların ha\'l olduğu (He

moglobin) t'C\ heri ile blrlc~lr Hı vü
rutlli gıdalan111aktan 'l' lıa\I\ nlınak 
tan menedenık boğulma dediğimiz 

ff!CI hAdlseyl husule ıetirir. 
Komi\r çarpmaı.ına u~ra),I' ha) gın 

hıdcı dU"1l'iiı: olan bir ln&anın ne ka
dar çabuk imdadına .)etişillr. m • 
1umlıı olan fenni tedbirler ne ka -
dar çabuk tatbik olunursa elde edi
lecek fayda o ni bette lıllyük olur. 
Bu glhl haJlcrrtc. he~ cr,an 'e telaşa 
dlışmeden, o~ukkanlılıkla harekcıt 
etmeli. K&za)a uğnyanı derhal gu
la bulıışık ol n nt~kenden açık ha
,.a~ a çıknrmalıılır. Eğer teneffü.oı; hıı

reketlerl ılurrnıı~sa (:Sınai t('ncffü ) 
3nptırnıulıdır. Kolonya. ı;irke, limon 
ıtmoıı~ ak ltoltlatınıık, kolon) alı ,·e~" 

lsııirtohı ıılnrı l Uzline, glSkfıüne fierıı 
ınek \C)a hu ulara hıltırılmı heder 
le kollnrrna, bacaklanna !rikıılyon 
yaıımak !:Ok 1)1 gelir. 

Bo ha.oılt tedblrlerlıı ~ılmı:van ha!'! 
talar karr;ısmda. derhal, doktoru ~a-
tırmak kap cdr.r. Çiinkü hastadan 

(Okaij.-n) verntek, aatlam bir iua 
nın t«ıtlx kanını hutaya nakletmek, 
yerine 'e ,akasına göre, hastanın 

kalbini H' teneffüs hareketlerini ı.uv 
vetJr.ııcllnnfye çalışmak... a"fbl dalta 
bir takım elıemınl)t•tll tcda\I \C tetl 
blrlcır vardır ki, banlar allt'ak he • 
klnı tanıfından tatbik olunabilir. 
Köınür çarpntaı.Ue :ı.ehlrlencnlerde 

fktdeUI ~ ajrılan ,.e ka!lmalar n 

lur. Münıudp bazı ilaçlar ''e perhiz. 

bu ft>na sıkıntıların da <\ltbucak cmD

nc ıet>mek ntlinıklindiir. 

Dr. NtTRl ERGE:S& 

PrGgram 
S Program, 8,03 Ajans haberle 

8,18 Hoflf program 
kadını - Yemek listesi, 

12,30 Program, 12,35 Şarkılar 

12,M Ajans haberlcrı, 13,05 H 1 

tUrkUlerl, 13,20 Radyo salon orkes
traııı. 

18 Program, 18,03 Dans Mllalğ 

IPI ı. 18,30 Konu~mn, 18.45 Çoru 
saati, 19,15 'MUzlk: Çocuklar i 

19,30 Ajanş haberleri, 19,45 Geçi 
1a2laca miktarda kan aJııı onun ~eri- komıcrı, 20,15 Radyo gazete«!, 20,4 

ne fl~yolojlk toz.lu bu ıprıııp etmek, l"asıl heyeti, 21,10 Konuşma, 21 2f 

dağ. Nefti • İk 6 _ İk _ lt _ Fani 7 _ Ma Beste ve semailer, 21,15 R!yasetlctım 
l'ukarıdan A'ağıya: ı - Habeşlıı- 8 _ Ihlamur _ M~ 9 Kambur • hur bandosu, 22,30 Ajans haberleri 

tan 2 Avare - 1are 3 - Varnııı. • Yara ıo _ Daltaban ıı - Bina • 22,45 Dans müziği (PJ.), 
ls • Rt '1 - An - Emlnıame 5 - Ca- Tarak. panış. 

z:sı 

Kral ne yapsın, cpeki> demiı· j nır. Ben de suratına güler, bırakır hakkındaki kararını tamamile Sandorun sütkarde§i olduğum için rifet sanırsın. 
Bunun üzerine dünyanın her ta· giderim. Böylece bu ar&ız kızdan unutmuş. Demiş ki: beni yaverliğine geçirdi. - Yalan, yalan söylüyorsun. 
rafında imparator ve kral çocuk- bu kadar a~ılzadenin intikamını _ Kapıda duran genci bıraka- - Senin prensin çok iç sıkıcı - Senin kalbin yok. Kimsey 
lan, asılzadeler, macera seven almıı olurum. lım da kendi işimize bakalım. Ben bir delikanlı .•• Acaba sen ondan sevemezsin, kimıe ıeni sevemez. 
türlü türlü insanlar ÜŞÜ§mÜ§. Bu 1 Çoban §U cevabı vermiş: size baııımdan geçenleri anlatmak, iyi yalan ıöyliyemez misin} 

1 

- Yalan, baıtan aşağı yalan .•• 
dünya güzelini almak ümidile ha. - ParJ .. k fikir, böyle bir geyi sonra siz~ al~p memleketime gö· j • - Ben yalan söylemesini hiç K~al meğer kapının ~~~n~!n.da 

UIKAYE 
yallerini zorlamıılar, inanılmaz ancak siz düşünebilirdiniz. tüı:ımek nıyetıle geldim. bılmcım. beklıyormuf. cyalan> sozunu ıtı 
§eyler söylemi§ler. Prenses her bi- - Öyle ise haydi arkama ka- Bunun üzerine prenı, arslanlar. - Canım, §Öyle bir tecrübe et. tır işitmez içeri girmiş: 
rini dinliyor, 'onra. omuzunu sil· tıl da o kıza ne muamele edeceği. la, kaplanlarla, devlerle, sürü sü- _ Dedim ya, yalan sövlemesi- _ Kızım, demiş, «yalan:> la - Bir Macar Masalı -

yalancı Koca Arıyan Prenses 
kerelc tunun gibi sözler söylüyor- mi kendi gözünle gör. rü dü§manlarla tek batına yaptığı ni 0 kadar bilmem ki sana da dal. ağzından çıktı, şartın yerine ge 
mu!!• Çobanın Üı:el'ine bir üniforma b 1 ,_ ki k d __ ,_ d w•ı· 1 t s b "') 1 b 

• · savaıları anlatmıya aı amıı. .ıı;avu u · c e~ egı ı.rn. ser di. en u og anı a mıya mec u . . h 1' de Macaris· ı kabir şey istemem. -Ya öyle mi~ 011lğan bir ııey, giydirmiş, beline bir kılıç takmış, prenses ol, ister olma, bence sen sun. lan~: bı:k~~.~ .:::: ... Çok iyi~;, - loıediiin bu ı°'~ud k·~:: hiç hay•et e•miyorum. r·•'ki diye b«abedne alarnk yo· p"öi:~~;;, ti,~";.:~ ... etmem. dünyanm en "'"'· •n Iü,umM,' r .. n ... çobanm boynuna •• nı. 
adammı§. Bir de Loreda~a abdıbneg"'~ı md.~?'~ebke:in asılzade earlıanyıemn '.'a· O zamanlarda komşu bir mem· a çPıremn:şı~ sütkardeııi prenıes Gibi sözler söylüyor, prens de en faydasız kızısın. mış, .:onra babasına cevap ve k. ·· ··nun e ıgını egen sana · 1 k 5 d dl b. " • • .. ı.ı.. N d ' ~ · 
bir kızı varmış ı gozu... . rine b b. , . ter&en onun da e ette an or a ı ır prens ya- Loredanayı hususi dairesinde bul. çileden çıkıyornıu'$. ı'fınayet bir - e ıyorsun mış: 
gibi sever, her istedıgını Y~ l- ancı .. ırd~r-~ns1 .11 şıyormuş. Kahramanlığı ile meş· ı muc:lar yaver kapıları açmıs c:wenç aralık prenses Loredananın iç 

11
• - Senden başka her kız, ye· - Baba, ben bu delikaıah 

• • • .ı kadar guze çaresını uıune ım. h ~- k d · 1 b ... • • " . J ki d ... ·· .. k · · • · · ı · · d getırırmış. Kız rıa o .. . k • b b b b' b bek u_rmuş. ·'.ut .. ar eşı. o ~n ço an ve güzel prens, parlak kıyafetıle kıntısından uyu a ıgını gorunce me pııırmesını, it ı;ı emesını, ço. görür görmez 211te11 sev im. Bu rniş ki her görenin gozierı ama 1. - Hayf1' k a, b ~n kır cara- Mıkş.aya hır gl!n Jemıı kı: ilerilemiş. Prenses bir kitap oku· şiddetli küfürler basarak fırlamıı, cuk bakmasını falan bilir. Sanki tün ömrümü onun ynlanını isp 
oırmış. ı9temem. Bç sı_ ıhcı :~. oc~lendi-1 - Kalkıp şu prenseıin aarayı· ycrmuıı. Başını kaldırmış. Fakat gitmiş. O zaman prenııes başını sen ne iıe yaranın) etmek, iıe yaradığımı gösterm 

b sınca mıyorum enı er .ıı;ım eg • k Id k J 'b• d N I' · ~· Prenses on yedi yaııına a . ' ) k 1 Ö'-•ler· na gideceğim Benim için ,yalan güzel prense haş bile çevirmiye· a ırmııı, npı a put gı ı uran - e, ne, ne... e geçırecegım. k rirse. ınanı mıyaea şey er s ,, .. . .' . . b b k k • "1 l b k . . 
rai babası sormuş: b . cYalan söylüyorsun, soy.~mıye hıç ıhtıyaç yok. Her rek kapıda duran ç'>bana bakmış: ço ana a ara sormuı. ı - Sen yalnız başkalarını ko e Kra u anı.re sevınmış. Taca 

- Kızım, doğduğun gün için ~e ve ana.dedirtebilirse ona va· gün yaptığım inanılmaz kahra· - Bu kim} diye sormuş. - Sen kim oluyorsun, baka- diye kullanmayı bilirsin. Hazır nı da delikanlıya vermiş. Günle~ 
sana ne hediye alayım) ınan~am>Asılzade mi değil mi. manlıkları anlatmm. inanmaz, Prens, kızı o kadar beğenmiş yım) I yemekten başka bir şey elinden I ce düğün bayram etmişler "C :n 

Kız ıu cevabı vermiş: ~~~a;~k~ıyacağım. 1 cyalanl:. der, ayaklarıma kapa• ki arsızlığının cezasıı.ı vermek 1 - Ben bir çobanım. Prens gelmez. Herkese aurat asmayı ma- ratlarınet c:rmi!lcı ••• - Bir koca isterim. baba, bat· 
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OKUYUCU 
~--MEKTUPLARI FiK i R - ED EBiYAT 

Yağ Derdinden Şikayet Yeni Bir Tenk it Havasına Muhtacız Siz ga:ıetedler yağlanmaktan 
~ekfodlğlnız lçjn micllr, nedir bil· 
ıııeın bir torliı yağ ı-,ı.•rlne tema~ 
cfmlyorıııınu:t:? .. Vatanı c:ok -.e • 
ı. en de\'amlı hlr oku.vuru ıııfatlJe 

sizi bu 1-:lc •le alakalı görmek l'ı· 

tl,vor ,·e lşfo y aJ:nım.ı erih-ıı yağ 

derdimizi sütunlarınıza seriy·orum. 
~hrlo her emtlnıtı>~ hllha.,..,a 

lKtnnbııl Uıı.lıkpaz.ıırındakl J ai;<'ı· 
larl büyük 'e kuçuk btıkkallllnla 
Urfa yağı 170 - 180 kuruşa ı.atıl
maktn, bu J ııı!lann halis olup ol
madığı dn maalesef meçhul hulun
makb\'lır. Çunklı, lılc,;hlr hakkal 
\e Jl.l~ı·ı sattığı ,\atın <in.. ,.e 
ne.•\ 'ini, hat tıı riJ atını .:-öı.tcren 

bir llı;teyl teııektmin hlr kı•narına 
ili tirıııek :t:ahml'Unf' katlanma -
maktadır. Bu hlr. İklnC'M de tt
J a tlarııı tf'ftl'f 'ı• ıııbrakahe .. ı l!fl
nln """ :uııııa.ııl. ıla Sf'ktl'~ e utra
ınn 1 • l\!aiıallı lıdedlye nıemur
l:ın ile nıürokabc komlı.J<ınunun 
kontrıılorlerl, t••ftlş 'azlff'"inin 11'
rn-•;ını fırrhaldc hirhlrlerine atft>
tllvor 'e , ı:.tıa da blra7' ıni.istağnl 
d \\ranıJorL-ır . .Eğer hoyle olmıı.,a, 
l\:eteneller eaddeslndekl buyü.k 
h:ıkknllardnn birinde gor.e bata -
r:ık gibi nsılı ıluran (Urfa 170) 

le-\ ha"' huflalıtrdanberi yerinde 
k.ılmaz ve kalamazdı. 
Kadıkoy Çılek sokağı 118 No. da 

FAHİR KARAKU~ 

R a d yo Davalan ve Tetrii 
Masuniyet 

Teşrii m ııunl)cl hakkında ya-
zılnrm111 bUyuk lılr dikkat ve ala
ka ile takip edlyoram. Bende bir, 
iki dUsüııoeınl yaz&c'~Un. Fakat 
mtlsaade edersen!,; hlh ly tın1ı bll
dlrıııiJ enetim. ltlrnf ~l'.)im ki, 
medeni ccs.aretlm biraz kıttır. ~·a

' a, abu na dokunm k tan hoşlaa -
mam. 

G n gün çok 
genç mebwsumuzJa 
dum. Rana dMJI ki: 

lıir 

- Tc.'}rli mfisanlyetln dbf>tte 
mahzurları vnr. f'nkat faydaları
m da unutmamak lfizmıdır. Me
.,C'J;i bir radyo ı,ı yüzündl'n hllna 
kar~ı sıu;ma bir dava uçıldı. İki 

ene sbrdü. ll'C'list-0 memh•ket 1-:1 
için ıııırfede<'eğlm zanıanı, böyle 
bir iş irin mahkeme)e gltlc 1:eıe 

:ırfetmek doğru mu? 
Ren de , u OO\'Bhı 'erdln1: 
- Her \&t.and:ı ın zamanı kıy

ınetJldlr. Saçmn dnval r IQin h~
hlrf m hkcmr.;) e gltmemı>Ji, ·rabı
tanın, adll)enln kıymetli \•aktı 

ı rn.fn u ramamalıdır. Yakat me
buslar bu gibi ııngnryc b,lerl biz-

TEŞEKKÜR 
Ya\'rumuz Enginin ameliyatım mu 
ffakıyeUc yaparak hayatını kur
ran Şişli Et!al Hastanesi Sertabibi 
ıymetlı operatör Bay Om~r Vasfiye. 
perntör Bay ZUhlUye, asistan dok-

Bay Enver'e aıılstan doktor Bay 
ne. Hemşire Bayan Samimeye 
diğer hemşirelere ayn ayrı can-

1 teşekkUrlt!ı lmiz.ı sunarız. 
Babası: Annesi: 

Kerim Aydın Fikret Aydnı 

t :\JPEr.tO A.RGE~TlXA'ya 

r.ekabet eden lspanyol 
Mugannlyesl 

ESTRELLITA CASTRO 
DUn akşam 

SUMER 
.S ineması.ıda 
GösterUmıyc başlanan 

SEViL 
B rberi 

zat çekmt>lidirler ki, rad)O ücreti
ni bir ma:t:erl•t dola) '"ile na ıl<ill 

ı.·aktinde iidlyeml)eıı, takat ..,on· 
radıın yüzde elll para l'eı.ı.vılle o
diyen bir vatandaşa kar'ı ayrı<'a 
taklhat ~maı.ının mfrn:lsı olmadı
j'ını anla.,ınlar ,.e radyo kanunun
da lı\7.ını &'f'len tfullll yap•onlar. 

Te';'rli ma.,unl~ et df!Jinec akla 
yalnız ga7f'leel ınebu l:ırın baka· 
r .. t da,·aıarı gell;ror. Halbuki e\' 
kira'>ının ödenmeıııeı;lnıtrn ileri 
gf'lrn hir da\.U da hu arnya karıı:ı
.\ or. l\lünakıı<ja hurrlJf'tlnl 1..oru
mak gibi hayırlı lılr maksat için 
kurulan ma<;unlyet usuliı, neden 
hal .1 böyle haklarını aramaıuoa 
n11111i ol'ıun. 

Ben<'<' parti divanı biıtiin toplan 
nuş dn\·aları tt•tklk ederl'k <jalı..,i 

bakla.rııı yl'rine gchtle!o!I lçln de. .. -
tı>k olmalı, muallAkta bulunan da
,·alıırın hlr ao e\.·vel taı.flyesl için 
yol gösterilmeli, bundan .,onra da 
hiçbir ,ah!ii uç, te ,ıii masuniyet 
t.elH'blle muall!kta bırakılmama -
lıdır. 

Teşkilatı F~"lye kanunumuzun 
mAsunlyet madıle'<lnl, kanundan 
l tt nalar yaratmak \fi lmti~·ıuıı 

bir ınıf kurmak n;ak.adlle kııbul 
t>ttıtı bir an Jçln bile batıra gele-
mez. S. S. S. 

4/J/9-41 tarihli gazetenizin (:\teç 

hul Kalıranuuılar Serisi: 4) Ji&zı

nnda bah'!ettlllnlz LUtflye Aka
lınlı benim teyzem oldufondan ya 
zllarınızı alaka. Ue okudum. Ken
dltilııln istiklal müC"ahltlerlne yap
mı' olduku yardım ve bir ~ok ya
razlrklar gı>steren tt>y-Lem IH'a aı.
ke..r olmazdan en-el kendf!ılal Mı
ıııra '«'lıiınctlcnılştık, imdi ise 
ben nslıf'rılc buhmduJwn miiddet
çı> kendisinden ıhhatl hakkıada 

bir malömat edinemedl~lmlzden 

,.e aynı zanwncla keııdl!!lnln ~u.ır
d ki adresini kaybettltlmden dola
y1 ( arlh a.dr ini) slzdf'n aorma
YI muvafık rörerck bu mektubum 
la sizi rahat n ettıflnıden dolayı 

affmu rl<"a eder hürınetlt:rlml yol
larmı. Acele <'e,·aı• \er111enni çok 
ric.'a ederim. 
Adr~hn: İbrahim traıdan 

AHkeri posta ?lı'o. 42'7 tııtanbaJ 

VATAN - Bayan LOtflye Aka
lının Mısırda ,.e bir Prensesin ya
nıada bulunduğunu blllyorw;. An
c·ak bonon han~ Prenses oldutu
nu bilnıedl(lmlz için ttyzenlzl t:t.

nıdıfını zaoocttlğlmb. bir zattan 
tahkik f'deootl7~ Sarih adreııt öğ
renir oğrenmez 1-ıe de blldirece
ğ1mlz. tabiidir. 

OLOM 
Eski Mülkiye Kaymakam·ıı.rından 

mütekait merhum Bııy Ahmet Ham
di oğlu, Kemal I<~ıım sa.hiplerınden 

Şakir Scdcn'in ve Tramvay ve Elek
trik idaresı mühendislerinden Stiley
man Seden'ln kardeşleri memleketi
mizde ilk milli ı..~ilmcllıği tesis eden 
kıdemli Fılm tüccarlarından 

KEMAL SEDEN 
dUn ani olarak vefat etm~tlr. 

Cenazesi bugUn saat 11,30 da Be
yoğlunda İstiklal caddesinde Karı
man karşısında 373 No. lu Banka 
hanındaki evınden kaldırılarak saat 
12 de Kaııımpaşadan vapurla Eyübe 
nakledilecek ve namazı Eyüpte kılın· 
dıktan sonra metfeni mahsusuna 
defnedilecektir. 

MevlA. rahmet eylesin. 

Veni N 3Şriy1t : 

(Ali Rıza Korap, Kuleli, İstik
lal, Yüceülkü liseleri felsefe mu· 
allimidir; birkııç aenedenberi ede· 
biyat mecmualarında sanat hak
kında kıymetli yazılarile nazarı 
dikkati celbetmcktedir. Gazete
miz için yazdığı bir yazıyı neşre· 
dıyoruz.J 

Bızde bu tenkit bolluğunun se
bebi nedir acaba? Belki garip bir 
iddıa gıbi telakki edılecek; ıaKat 

, bu bolluğun sebebı sanat ve ede· 
biyat hareketlerınc karşı alaka 
ihlıyacıdır. l lıııbu ı umumiyetle, 
bızde sanat ve edebıyat alakasız· 
lığından şikayet edilır. işte yan
lı;111K buradan başlıyor. Bu zan 
ve şikay,.t yanlış bir görüş ve hak
sız bir ıdaıa mahsuıüdür. Bizde 
sanat ve edebiyat alakası, bilakis 
tatmin edilmemi~ bir ihtiyaç ve 
bir aşk halindedir. Henüz sanat 
membaıarında kana kana içme
miş olan bu aşk bir taraftan sanat 
heveslilerine fazla rağbet etmesi
le, dığer taraftan da bır tenkit tu
fanı halinde tecelli ediyor. Eğer 
hu sanat ve edebiyat aşkı mevcut 
değilse, okunmadıkları iddia edi
ıen. fakat son zamanlarda ısimle
rini hile zihinde saklama · hayli 
zorlu bir İ§ olan sayısız mecmua 
sağanaklarının sebebi nedir? 

Bizde sanat alakası bir aşk de· 
recesindedir. Fakat heniız (rüşd) 
çağına varmıyan yeni sanatın bu 
toy aşkı kendisine hedef ve isti
kamet tayin edememiftir. Bu toy 
aşk bizde büyük istidatları teşvik 
etmiyor değil, fakat heveskarlar
la hakiki istidatları tefrik ve teş-

B aşka Türl ü 
Hakiki San'at
karı Bulamayız 
Ve Seçemeyiz 

kiy.i sahtesinden ayıramaz. Yalnız 
her an canlanmak istiyen sanat 
alaka ve a§kını bunaltmakla kalır. 

Bu tenkit tasfiyesinde Descar• 
tes'in bir vakitler filozofide yap
tığı gibi davranmalı. Evvela §İm
diye kadarki bütün tenkit hüküm. 
lerini bir tarafa bırakıp, yepyeni 
bir cehitle i~e ha§lamalı: T enki· 
din bütün §artlarına riayet ederek. 
Bu şartlara riayet de sanatın sos· 
yetedeki hususiyetini bilmeye 
bağlıdır. Çünkü sanat aksiyonu 
yer altından akan sular gibidir. 
Akışı gizlidir. Sazan toprak Üs· 
tünde akar ve biraz sonra kumluk 
bir yerde kaybolur. Sathi görütler 
bu suyu yok oldu sanırlar. Başka 
bir yerden fışkıran ayni suyu baş
b bir memba sanırlar. Sanat 
hamlesinin bu gizli akış ve müna. 
sebetlerini göz.önünde bulundu
rarak yapılacak tahliller, sanatın 
ve sanatkarın öz hüviyetini mey· 
dana koyacaktır. Böyle yapılma· 
dığı takdirde ancak, çok genç 
yafta ha,layıp yine çok genç yaş.. 
ta &önüveren sanat heveskarlarile 

Ali Rıza Korap oyalanmak ve hakiki sanatkarı 

k • k b"l b ,_ • bulamamak tecellisine mahkfun ar saymasına mu a ı aşKaaına \ 
k · f b' .. kk'd ld ı 0 uruz. arsı ınsa sız ır mune ı o u-
ğu bugünkü ~anat gürültüsü haki.. AJi Rıza KOl'ap 

Kültür Yapmanın Tek Yolu 
Ansiklopedik Malumat Merhalesini 

Artık Geçmemiz Lazım 
his edemeden teşvik ediyor. Böy- Alain, yeni ta- vetle inanır. Onlann isbatı bizzat 

Dlkf,.atör Şarlo ha raretll bir nutuk trnd ccJlyor 

J- Si NEMA ALEMi -
Şarlo -

le olunca azlık olan gerçek sanat lebelerine, tefek- ya§&llan hayattır. Tolstoi'nin son 
istidatları yanında çokluk olan kür için ilk düs- vardığı merhale, mücerret, zayıf. Bundan bir müddet evvel Amerl-ı DAhl nrti8t her zaman olduğu gi-
aahte sanat heveslileri §ımartılı· ı tur olarak: cHa.. tuhaf eörünür. Lakin sarsıntılı, kadan gelen bir telgraf bize sinema bl bu son filmlnın senaryosunu dn 
yor. kikate en uzun çetin bir hayatın sonunda bu fi- IUemlnln dAhl mızahçısı Şnrlonun kendı yazmış, sahne vWlığını ken -

Hakiki sanatkarı sahtesinden yoldan gidinin kirler Tolstoi'ye çok lazım, çok <Diktatön adındaki fılmini nihayet dı ı yapmış, en mllhim rolU de yine 
ayıracak olgun bir tenkit otoritesi diyor. Gerçek, zaruri görünüyordu. Onlar kur- bitırdlğlnl haber vermişti. kendisi oynamışt:.rr. 
mevcut olmayınca bizde sanat bir • akit kaybetme- tuluş düsturu idi ve T olatoi' nin Hatırlardadır ki Şarlo bu fılmi Ş.'lrlo, bu filminde karma karı~nk 
nevi tecessüs vesilesi, sanatkar ~a ınek için biz ne- son fikirleri, yeni, şaşılacak §ey- birkaç sene evvel yapmağa karar saçlı, melon şapkalı, bol ve dUşllk 
garip huy ve sözlerile herkesi e~· ı . ler kaybetme· ler değildirler; onları hepimiz bi. vermiş olduğu halde bir aralık ge- pantalonlu, kocaman pabuçlu, ince 
lendiren bir tip gibi tela~ki ed~l- yizl Acele, mektepten ba~lar; liriz, fakat onlara cermemi~izdiu. len haberler, Şarlonun bu fikrinden kamış bastonlu bildiğimiz klflsik kı· 
miş oluyor. Sahte aana~kar, çogu 

1 

bütün tedrisat, ilmin vardığı son Kültür, hakikate giden uzun yol, vaz geçtiğini bildirmişti. Şarlo, ev- yafetlnl bırakmıftır. Şnrlo bir cDlk
dem?de . ~lm~~ bir t~ .1~ san~~ neticeleri belletmek tela~ınd.adır. i§te bunu temin eder. velce cNapolyon> adında bir filirn tatön dür ve filmin muhtelıf sah· 
kaprıslerını guya kendı&l ıbda ~ Müfredat programlan, rmtıhan· Bir zamanlar Balzac hakkında yapmak he\'esine de kapılmış, son-, nelerinde kıyafet değiştirmekte ve 
miş gibi davranmakla . ve kendın· ı lar, kitaplar, hep bu gaye etrafın. çok şeyler biliyordum. Edebiyat ra da vazgeçmiş olduğti için, <Dik- hattıı. üniformalar bile değiştirme!<· 
den olmıyanları ~.en~ıne m~~ e~: da birleşmişlerdir. Hocalar da tarihlerinden ve tetkiklerden tatör> U de yüz UslU bıraktığı habe- tedir. 
mekle beraber pubhge de .. ı~re ~ bu makinenin çarkına kapılırlar. onun hayatını, eserlerini, sanatı- rine herkes inanmış gtblydi. Fakat 1 Şarlonun yanında. ve Şarlodan son· 
bir tesir yapıyor. Sanat huvıyetı Maamafi vücude gelen eserden nın kuvvetli, zayıf taraflarını öğ- yukarıda bahsettlğimız telgraf, Şar-
ariyet ve ığreti olunca tesiri de herkes memnundur; zaten isteneıı ıenıniştım. Bu ma.lumat uzun lonun aessız eeda.sız işini görerek m fllımd en mlihim ro!U Jack Oakıc 
ariyet ve ığretı oluyor. ~ odur. müddet Balzac'ı okumama ma- I son filmini meydana çıkardığını an- yapmaktadır. Bu sa tkılr dn Şa.rl<> 

Halbuki gerçek .san~l~ar hem Bir ilk mektep talebesi neler ni oldu. Mahir filozof Alain"i Iattı. Daha sonra gelen haberlerden kadar mu~a!fak olmuştur. Esasen 
kendisini hem de eserını takdım b'l J F b l h. ··t · tanıyıncıya kadar bu bilgime pek de Şarlonun bu filminin Amerlkada Şarlonı n her türlU kontrolUnden go-• · · · d ı mez ırsat u up ır o mıye 
edeceği ok~yu~u ve kseyırckıyı, ı- haşlasın; anne, baba, ahbap hay- giıveniyor, heyecanlı münakaşa· bUyUk bir rağbet gördUğilnü ve sine- çen flllmler ne mu\8ffn.k olmıyacalt 
aarıdan içerı hır ~ey atma· sure. k I L' . tih d h lara giriyordum. Fakat eser içine malann dolup dolup boşaldığını öğ-" . .d k' · ran a ır. ıse ım anın a oca veya olamryac;:ık her hangi bir un• 
tile değil fakat ıçerı e ını, yanı o-ı N t· · "d' ... girince mesele deg-i,.ti. Hepimizde rendik. '. . h k t sorar: c g um, e ı ne §aırı ır r > .,, surun "irme ln" ı kA y 1 t içimizdekı cm.san> ı _ ar.e. e ~ ge. Genç derhal cevap verir: cHiciv böyle cehalet kaynağı hazır ka· Son gelen ve bize <Dıktatör> fil- ., '"' m ... n ° tur. 
tirmek suretıle degerını ıspal • · f d' ı b ·ıı t' naatler vardır. O nlar bellenmesi · d ı ı A A Biz bu gUnlUk, yine dünyayı do· • . . . d k ' . şaırı c en ım> ve ta e e mı e t mm en res m er veren vnıp:ı ve -
edendir. Sanatkar ıçımıı: e ı cın· k d "b 1 1 k kolay, atılması çok zor yüklerdir. merika mecmuaları da fılmin Ameri- !aşacağına şUphe olmıyan bu yeı ı 
•an'"' ı na~ıl harekete getirir? Her· d~rnaz ır, udı:un ht~cru e edr'le eğ~- B . k 1 d 1. .. ., • . d mne nere en ucum c 1 ece 1• unun içın me tep er e ma u· kada gördüğü bUyük rağbeti teyld filimden ıkl gUzel sahneyı almııkJ .. 
keste gayri meş ur b~r hal. e yer 111 bilir evvelden tedbir alır. mat yerine kültür vermek lazım. etmektedirler. iktifa ediyoruz. 
etmiş olan sosy~I de~er~rı şuur- Onun işlni kolaylaştıran vasıtalar Pardon, kültür vermek tabiri doğ-
landırmak surctılc. Çunku gerçek d k "k d - ld' h ı· la .. ru deail Kültür yapmak deme-.. .. l · 1 • a e sı egı ır: u asa r. oz- • . 
sanatkar butun sosya tesır en ve l k 1 1 ı liydim. Çünkü kültür verilmez, 
değerleri kendi ruh potasında top erM ısa ftfm: ar~· h f d yapılır. Bu, hayat boyunca süren 
lar ve onlara kendi orııinal şahsi- d Bvab.7 ,'Y~ ;n sı~ı. da ıza ak bir iştir. Fakat mektepte hiç ol
yet rengini verdikten sonra etrafa b~r. u 1 ~1 

w u utuBıçın j ç~cu mazsa, bir aşk uyandırılabilir. Ki
serper. Sanatkarın kalp gözü ev· bıran yd·er_e egmez: bu?unball era- tap satışımızın ve serbest okuma-

ı · h . . 1 erkezden er te rısatın genış ır e etme I I w • • b k k 
ve a, şa. sıyletı o anh'ıt mdogw ru ge: sistemi olması faydasız değildir; b~rıdn ahz ıg.~nabv~ ~ınsıne 1· a alra ' 
sosyetesı o an mu e . . f d w l k ız e enuz u ışın teme ı atı ma-

. l 'h et du"nya görücr ve fıkırler her tara a agı ır; te rar d w k . I T" k 
nış er ve nı ay " . . . . l ıgına anı o uyorum. ur ve 

... k ki sonra tekrar mer edıle edıle, akıde, ıtıyat o ur: ve b b'" .. k l . k''t .. h 
sezısınl uca ar, 'h h k I . . . 'd gar ın uyu eser en u up ane. 
k • d - d'· re'- bu görÜR ve nı ayet are et enmızı ı areye 1 . . d d' ·1· l 1 d F k t eze ogru one "' .,, f'k. l . h erımız e ızı ı o ma ıy ı. a a 

.. b' •. hal'ne getirir Niha- başlar. Koca koca ı ır erın arcı b .. k··ıt·· k wl 
sezıııı ır oz ı . • 1 r h r ı ugun, u ur yapaca sag am on 
yet bu sübjektif özü kendi §ahsi ad.~1:1 .« ı~u~ codmmhuns>t atıne geek· eser dahi elimizde mevcut değil. 

l•b'l • t' hediye eaer ıgını gorup e ayre e mem 
üs u ı e cemıye ıne · ld d • .11 he ey iufidiu Ansiklopedik malumat merha. 
T kı büyük mesafeleri saran e e egı c r ' , 1 . . k • r F'k' 
ıp • f b' k T · chürriyet müsavat> dfamit da- esını artı geçmemız azım. ı 1r 

kuvvetli bir fotogra 0 Je tı ının h'd' ·ı-'h Kah d• tavl uk ve edebiyat tarihleri, hula.salar, 
. t 1 r· bir nokta ı ıu ı a . ve e a ,,- ır• f . l 

peyzaı ve po~ re e ı b" tıları arasında bunları duyarsınız tenkitler, tahliller, te sır er, anto-
üzerinde net hır halde tes. ıt et· . . . • lojiler, moda kitaplar, hep· 

htAm Vt' 'l'ürk Ao'>lkJopecUsi - Al- . 'bi Böyle bir sanatkar hem Fakat, bu vecız hakıkatler, bız. . b' f A l k ki 1· 
mesı gı •• h k'k . .. .. .. .. ) a· sı lr tara a. Si ayna ar a• 

tıncı sayısı çıkmıştır. Okuyucuları - kendi devrini temsil ed~r, hem de zadt b~ ı at~h~dunNu o rtekr Ker. ır zım. Büyük, sağlam, temiz kay- Diktatör ~arlo müttefiki J. Oakle He otomoblldo 
mıza bilhassa tavsiye ederiz. Fiyatı l k temayu'"lleri hır taraftan e e ıyat tarı ın e amı ema- ki K''lt•• k ge ece . .. . . . ld w na ar. u ur yapmanın te yo-
12,50 kuruştur. hazırlar, bir taraftan da aezer ve lın ~~rrıyed~ ve vat~~ şaıkrı o.d udgu. lu budur. Bu o lu rsa, Türkiyede 

DealL i\t-m K uı d' · nu ogren un: meıı-ııur ası e en b k I _ W• 

~· · uası - ıyme yazı- sez ırır. . d b' k b . d Kı:. f' a§ a ıey er eorecegız. .s·o xUNUZ .. . " 
larla dolu olarak deniz mecmuasının İşte bu sanatkarı seçip bulahi!- Be ırl açdmısrla ezk crım e. d .!· Mehmet Kaplan 

T nıaınen lspanyolcn söılU ve 67 ncl sayısı çıkmıştır. Bu sayıda son mek için evvela süzgeçten geçml§ unun a ava ar azan~nm, mu• 
şarkılı filminde bUtUn sey1rcllc- gtinleı in deniz hAdlseleri üzerinde e- b" t k'ıt havası lazımdır. Yoksa, dafaalar yaparım, reddı.yeler ya-

r------SO Yl!YELIM 
ır en M 1 • l ·· · d k 

!~~~~~r!i~~a~"~:e:~~~~t:lr~-~~~~~·~~~e=m~m~~:e:t:ıe~d:u:ru~ı:m:u~ş:t:u:~~~~~~~~~~~~·~k~e~n:d~~~in~i~!b~ü~y~iı:·k~s:a:n:a:~ zarım. a~ ıeyuuzerın ee • ~ T T er esın . d" .... 1 b 11 d'W• 
serıya uşunu mez ve e e ıgı· ----TA KS 1 M BUGÜN -..... miz şeyleri malum ıayarız. Müna-.- Sineınasında kaşaıarın ve taassubun kaynağı 

1\.J t• } d •t•b budur. Hele asrımızda neşir va-
ıv a ıne er en ı l aren sıtaları çoğaldıkça hazır bilgiler 

2 büyük filim birden daha artıyor. 
1 - Şark sinemacılığının büyük 2 - BORİS KARLOF Çare: Kültür. En son merha-

bir muvaffakiyeti olan ve leye varmak için Kaos'dan ha§· 

BEYBZ ESiRE 
BAS/LRATHBON'unşahesari larqak: insanlığı değiştiren kay-

L ON D A 
naklarda yıkanmak; hazır fikir· 
!erden kaçınmak: derin iman& var 
mak için evvela ve uzun zaman 

Muallimler Mecmua 
ve Kitap Almak İçin 
f al ebeyi S ıkmıyacak 

Bayramda Vagonlardan Ard!ye 
Alınıyormuşl 

ki böyle bir usul vardır. Fakat 
herhalde bu usul yanlıştır. İzmir 
de aynı idarenin amb:ı.rlarınn bllc 
mal vazcdillr ve satılı:ıcıya kndar 
ardiye alınmaz. Bu lr u uıun 
tashihini yeni MUnnkalAt Vekili
miz sayın 1ncedayıd be;c eriz. 

AKDENİZ YOLU 

(Halime) KALES
• reddetmek. Eskilerin bir cimali 1 fikr etmek> tabiri vardı. Bugün 

cfikir edinmek> diyoruz. Biıinci. 

Ankara, 14 (Hususi) - Maa. 
rif Vekaleti m uallimlerin gazete, 
mecmua ve kitap almaları için ta
lebeler üzerinde herhangi bir taz· 
yikte bulunmalarını menetmiştir. 
Bu halin ticari bir zihniyetle ya• 
pıldıiı hakkında ebeveyn arasın• 
da bir §Üphe uyandırması ve mu
allimlerin herhangi bir gafletin· 
den istifade etmek iateyecek olan
ların da mekteplere muzır kitap, 
mecmua ve saire sokmak isteye
ceklerı Maarif Vekaletini bu ted
bıri almaya acvketmiştir. Vekalet 
alınacak kitap, broıür, mecmua 
ve saire hakkında Maarif Veka· 
Jetinin fikrinin sorulmasını ala· 
kadarlara bildirmiştir. 

Anadoludan on beş gün en:cl 
y1Udenml11 vagonlardaki hubub t 
lınlfı gelnıecJI. Enakı tnmaın. Bek 
Uyoruz. ıra1mt ayni morkozdeıı a
rife gllııU ytlklennıL'} \agonlnr Iıny 
ram günü llaydarpaşaya gclıU. 

Ancak bankalar tutll olduğu için 
ne Ziraat Bankası ne de lş Ban· 
ka ından bu vagonlarm m·nıkını 
alnmudık. Haydarpaşa idare ı bu 
'agonlnr için ardiye 1 ti~or. \'e 
gıırllıl şu ki, yalnız lş Bankası \'11-

l!iıta&lle gelen \"a.gonl ra ardlJ e 
talep etmektedir. Ziraat Bankası 
bir de,·let müessesesi olduğu için 

Ahmet Hikmet imz.aısile -
Tirol de dütcrae Akdeniz yolu 
açılır mı? 

Cevap - lı l'ırol meselesi 
değil, İtalyan askeri kudretinin 
kırılması meselesıdir. lngilizler 
isterlerse bu im de Akdenizdc 
kafile halındc naklıyat yapabi· 
lırler. Fakat Akdenızdekı harp 
gemilerini vapur kafılelerini 
himaye maksadile kullanarak 
kuvvetlermi dağıtmak istt:mi· 
yorlar. Tırol'ün alınması, Ital· 
yan askeri kudretinin bir kat 
daha kırılmasına doğru elbette 
mühım bir adım tc kıl edecek· 

Türkçe sözlü filim Tarilıi ve cinai bir filim ııi bana daha doğru geliyor; çün-

Her jki filmi kaçıranlara aon fırsat ••••••ı•~•••EI, kü actif oLmak jyidir. 

~~~~~~~~~~~~~~----~--~E~~~~~~~-~••••••~••••••I~~ F~~ yeni olu~ ~ki o~r; b~ 

,-B·· RODMWEVSİMAIN EYN ço:M·~~~;;LEN FOILMt o· l 1940 ~::ı:::::b:::?.:~:no~::~:.:~~ 
malum bir neticeye vasıl olabilir. 

ELEANOR POWELL _ fRED AST AJR Felsefenin bütün mesaisi, halkın 
her gün söyledi8i bir sözü aydın· 

Veni Arkada~larımız 
Gördüğü harikulade rağbet üzerine 

Mtmnuniyetlo haber aldığımıza g< 
)atmakla biter. Fakat anlamak ·-ı vandn (Yeni Yurt) vtı BIUlstc 
ıçin o uzun yollardan geçmek la- , Yurt yolu) adlı iki refikimiz lntı:n-

o rnlie,.sese nAmıııa gelen \ogonl3 
rı ardiye '\Wmektcn istisna. e-11 -
~orlar. Bu usuı tş Bankaslle iş ,n 
pan tüccarları Lllrarn sokuyor. E
*er İ!f Bank88ı bayramda arık ol
saydı biz. bu zarara glrnılyooektık. 
Haydarpaşa ambarları bayram 
tııtlll yopmıyorlarsa. bankanın ta
til yoıımasındao dolayı zararı biz 
mi çekelim? 

c Haydarpaşa hattında bcl· tir. MEL E r S NEMASINDA 
Daha bir kaç ıün temdit edilmiıtir. 1 

~ ................................ _. ......... , zımdır. reı baş1Amıştır. Bu ikı merıı •'kt !. g , 

Bazı fikirler vardır, ispat edi-J z.ı • ıin1 okuyucularımıza. \tı ! ı:· I "----ı==~---------------------"'· 
lcmezlcr; fakat insan 011lara kuv- dl"';, 
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Büyük Bir Sefahat Sehri Koca Bir 
Memleketi Nasıl Çökertti? 

Parise Gidenlerin Çoğu Luvr Müzesindeki 
Venüs'ü ve Daha Başka Venüsleri Arıyorlardı 

VATAN 

Amerika ile 
Almanya Arasında 

Harp Çık·arsa 
( J:Sa,ı ı 1 n<-tde) X * 

bu yolda bir tekJifi ihtiva etmek
tedir. 

Proje iyi K.,...landa 
Nevyork, 14 (A.A.) - Bü· 

tün Amerikada yegan~ görüşme 
mevzuu, kongrenin müzakere el· 
mekte olduğu clngiltereye yar· 

Birkaç acne oluyor; Parute · • dım> knnunu projeeidir. 
tefi.kamla cSüs sanatları müzeei> Gazeteler, bu husu!Jtaki tcf&ir-
ni geziyorduk. Müzede bizden lerınde, B. Rooııevclt'in bu pro· 
başka ziyaretçi yoktu. Muhahz- jeııinin, Nevyork't n San Franaia. 
lar da pek azdı. ko'ya kadar bütün memlekette 

Mutlak ecsaizlik içinde, dört ta- çok büyült bir ckııeriyct tarafın-

s----

l TeBgır~f,, 'T®D~f©n ll=llalb>eırUeırü) 
Gıda Maddeleri 
Satış Fiyatı arı 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, Pirinç, Fasulya, Sade 
Ve Zeytinyağı Azami Fiyatlarını T esbit Etti 

rafı kaplıy n güzel c;yalar daha 'dıtn iyi bir tarzda knrşılanmıı ol· 
ziyade güzcllC§iyor, adeta maıal- duğunu bildirmektedir. 
la§ıyordu. Parisc gidenlerin çoğu Layiha Hariciye Encümenince 
Parise öhrct veren daha maddi Tetkik Olunacak 
zevl..lerin p~inde koştukları, Vaşington, 14 (A.A.) 
Luvr miizceindeki Ve.nüsü ve baş- Mebusan meclisi, lngiltercye ve 
ka V cnüeleri aradıkları (kadınlar müttefiklerine vardım layihasının 
dıı dükkandnn dükkana dolaştık- Hariciye cncü~eni tarafından tel-
ları) için Fraaısız zevkinin bütün kikine karar vermiştir. 

r'iyat Müralı:abe komisyonu 
uz.un müddettı-nberi teıbitine ça• 
lıŞ'tığı gıda maddeleri iizami satı§ 
fıyatlarını tay.in etmitlir. 

ille olarak pirinç, fuulya, sade 
ve :zeytinylli fiyatlarının kar yüz. 
dekri tesbıt edlkn.lttir. 

Gıda maddelerinin satıı fiyat· 
ları i8'tihaal mınt&kalarından alı
nan raporlar eaı tutularak tayin 
edilmiş, buna nakliye ve sair miı· 
ıcfcrrtk masraflar iJive edi)mi,tir. 

mile <"sns satış fıya1ı meydana çı· 
kacaktır. Komisyonun t<"shit el· 
tiği fiyatlnr Ticaret Vekaletince 
tasdik edıldikten sonra gazeteleri<" 
ilin olunacnk ve hundan sonra 
hiç bir hiccar ve p<"rıtkendeci bu 
fıyatlardan dıtıha yül~k fıyatla 
-.atış yapamıyacaktır. 

5, yarı toptancılar ) üzde 6, pera· 
kendeciler yuzde 1 O. 

Fuulya: toptancılar yüzde 4. 
ynrı toptancılar ) u7de 4, pera· 

kendeciler yüzde 1 O • 12. 
Yağ: toptancılar yüzde 5, yarı 

toptancılar yti:ı:de 6, perakende
ciler .vüzde 15 Urla aatıt yapaba. 
l<"ceklerdır. 

inceliklerini toplıyan bu müzey:: Harbe fıtirak Aleyhtarlan Komi. 
pek uğramazlar. lesinin Reisi İstifa Etti 

Müzenin rdikamı bilhassa ala- Vq.tngton, H (A.A.) D. N. B 

Komisyonun tcsbit ettiği Hr 
yüzdeleri ıunlardır: 

Malıyet f.iyatlarına bu ni.bet
lerin ilave.sinden sonra çıkacak 
rakam hakiki satı~ fiyatı olacak 
ve bunun f•zlasına salı~ yapılamı
yacaktır. 

kadar eden blı kı mı, kumaş kuı- Ajansı bildiriyor: 
mı, o gün kapalı idi. Bazı vitrin- Yabancı memleketler IU"l!Sındakt 
leri uzıı.Jctan görüyorduk. İçlerin- Kütüphaneme gittim \'e kitabı kız ve erkek, şehir havasına, ~hir harplere iştirak aleyhtarları komite· 

Bu tekilde t"bit edilen mali
Y"t fiyatlarına toplan ve pr"raken. 
decilerin icar yüzdelerinin zaın-

Pirinç : toptancılıar yüz.de 4, 
yarı toptancılar yüzde '4, peraken
deciler yüzde 1 O • 1 2. 

de on heşinci asrın Türle kumaş- buldum: hayatının aşındırmasına dayana- sinin rclsı ArnllltronJ:' ıstıfa etmı.,tır. 
larına bem:iy~ giizdlikler sezi- cLa France ac regardc> mıyor. Ya murdar ölüyor, yahut Nevyorlrta Komünistler bir 

Zeytinyağ: toptancılar yüzde 

yorduk. Yani, <Fransa kcndinı tetkik kozmopolit hava içinde eriyip gi. NiimayiJ Yaptılar 
Bir muhafız arryarak sordum; ediyor.> . . diyor. 1 Ne\•york, 14 fA.A ı l> N . E . .A· 

- Kumaş lusmuu görmemize Ludovik odıı ismınde bır Fransa bağırıyor: Nüfusumuz jansnırn husust muhabiri bildiriyor: 
ımkan yok mu? Fransız cemiyet alimi tarafından artmıyor! Nüfuııumuz Fransızlıi'ı- Ne,·yorkta Madison Squıı.rc Gardcn 
• - Bu kısım bugün kapahdrr. yazılmış ve 19 3 1 senesinde neş· nı kaybediyor! 1 de komUnistlcr 20,000 klşlltk muu-
f asarruf dolayasile bütün kısımla- rr:dilmiş olan bu kitap Fransanın * zam bır nlimaylş yapmışlardrr. Hn· 
rı birden a L. - • ·ıya b ·· k .. ··k · hakkında dik- Pari.s düıh.ikten ıonra bazı Uplcr B. Rooscvelt'ln dış ıııyaııeUnı çmıyoruz. ı:.ııaaen z · ugun u ço mesı . L 

retçi de çok ) ı k d "' ı · t ·htı·va et- F ranstz politikacılannın aöz.ından ıddetıc tr.nkıl etnılf, uıglltcreye var az o uyor. ate cg.er ma uma ı ı .. · 
B. ·r ... L·· p . k -"- ec1· N d F dola-- nefesi Berlinden gden bir ses dım ooilmesl için Rel.ııidlnıhura lam - ız ur.-;uz, arıste az a• mCA.t ır. o s ransayı r-

lacaiaz. Refikam kumıı.ıı kısmını rak bu malumatı toplamış ve bir yükseldi: salAhlyct veren kanun lllylhasmı pro· 
görmeden g'İtmek istemiyor. Ben kısmını 1929 • 30 senelerinde ı .. - F.ra~aa fazl~ ~nay.ileıtiği t.csto eylemişlerdir. 
de ·ı ürk sanayii üzerinde tetkikat makaleler halinde mqhur Fran- ıçtn yenıldL Topraga donclnn! AJ'Qerika İngiltereye Dört Yeni 
Yapmaktayım. Bu kısımda 1 S inci sız mecmuası illüstrasyonda neş· Buna Londradan bir hür Fran. Tip Tayyare Gönderdi 
asra ait Türk kumaolan olduğunu re•-:..+fr. Eğ"r bu maka e eri ve sız cevap ver ı: 1 1 d · Londııı, 14 ı A A J 1 uı;-iJl.ercy( 

.. •uıı• F F f 1 ·ı ·w • tahsis cdılen muhtclif dört llp Ame· zannediyorum. Bizim ıçm bir sonra çıkan kitabı okuyan ran- - ransa z a anayı e~tıgı 
1 · d ··1 k (' d d rlkım bombardıman t yyarcleri At· ııı.ısna yapamaz mııını:ı:? sız münevverleri akıllanm başa· ?Çın egı, İl ı erece e sanayı-

l\luhııtız. Fransı:ı:luın memur· rına toplıyarak memleketlerine ve letcnıediği için yeııiklil Bızi Al· 
arında dahi bol bulunan bir ne- memleket rneselelerine dört el ile man askeri değil, Alm n aanayıı 

.. nketle ve bir bal çareai bulmak ve elbirlığile sarılaalardı Fransa- mağ!Üp ettil.. 

.,aznilJ!i gayretile: nın başına bu akıbet gelmezdi. 1 * 
- Bakayım, biT ,ey yapabilir Nodıı seyahati esna.aında. gör- l FranH fazla tchirlcştiği ıçın 

miyim ... diycn~lt uzaklaıtı. düğü iskelet halinde köylerden yenildi. Fransa bütiin varını bir 

las Okyruıuımnu kendı Ya:ııtnınrl;> le 
geçerek teslım l'dllmlflerdlr. 

Mihverciler Hesaplarını Y anht 
Tubnuılar 

Vaşıngton, 14 ( A A. l Amerikan 
rsdyolarınm ço~. lnglltereyc yapı· 
lacak v ırdını hakkında hıu•.ırJl\nnn 

kanun proJcsi kongre Uırnfınd&Jl ka· 
bul edıldig-1. takdirde bunun harpte, 
blr donilnı nokta.qı te~kll • docq-ı mO· 
tnle:ısıııdn bulunuyorlar. 

A:~denizde Bir 
Deniz ve 

Hava Harbi 
... 

kruvazör hu.ra uirlllnlf n ka
yıplar kayd«mittir. Aepri on iki 
dÜfman tayywesi diifiiıriilmiit ve 
•ync& daha bir miktar tayywe de 
huara uğn.blmqt.Jr . 

Sicilyada 9 Alman Tayyaresi 
Y-.lulclı 

• Kahire, 14 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri Orta Şark umumi 
karargahının tc:bliği: 

Habeş Kralının 

Davulları 
Habeş Dağla
rını İnletiyor 

~ 

Crablustaki İtalyan
/ rar da Muhasara 

Edildiler 
(s.p 1 lnriM.) •+• 

imdadııuı giderken ı:nl bombalandı!ı 
blldırllment1ftır. Cirablusda mahsur 

bulunan İtalyan kuvvetıermın mikta
rı beni değıldir. 

Dlfer t.anı.ftan İngiliz topçusu, 
'robntkun d~ lstlhkbllarmı, kat 1 
taarruzu hazırlamak ilzere, mUtema· 
diyen bombardıman etmektedir Tob
nıltta lt.n.ıyanlann ne l<adar aakerl 
oldutu bllmmlyorsa da Bardıadakın· 
den daha az olduğu za.nned\lıyor. 

Mıutolini'nin ~ V uiyetiain 
Dttlili 

Londra, H {A.A.) - Mialakll 
Fransız AjanMJ bildiriyor: 

Bir müddet sonra muhafız, ya- bahsediyor. Öyle köyler ki yaİnız tek ,ehre akrttığı İçin yenildi. 
nında üntfonnasından bliyük bir )Utılmakta olan binaları kalmış~ Fransanın hatası fa:zla snnayi
rnemur olduğu anlatılan yaılı ve içlerinde canlı bir köpek dahi leşmekte dt"ğil, Mnayiini şehirler
ter.ıiz yüzlü bir memurla avdet } ole ... Nüfusu yalnız ihtiyarlardan de ve bilhassa bir tek ~hirde ve 
etti: mürekkep bir köyde son kalan onun etrafında toplamı~ olmasın
• - Ba muhafız rizc kmnaş da- orta yaşlı kendi.sine fÖy}e diyor: dadır. Fransa aanayiini §ehirlerde 
iresini açacak. - Köyde kimse kalmadı. Ka· kuracağına köylerde kurmuş ol· 

Baş muhafıza t.eşdd:ürlcrimizi, lanlar da gitmek istiyor. Citmi· saydı Paru bu kadar büyümez v~ 
'Q'Österdiğimiz alakaya karfl duy· yorlaraa gidemedilderinden .•. Ben Eranıa bu kadar zayıflal'l'l1lzdı. 
duğu memnuniyeti ifade ile kar- ne diye kalayını. Burad• kalmak Türk iatikla~ mücadel~i letan
fılıyarak kapıyı açınıya yürüdü. kendi kendine bir ce.nayilik be· ı bul i~I olunduktan sonra batla. 
Sağ kolu olmadığı için sol eliyle ratıa vermekle müsavi.,. dı. Fraıuız istiklal harbinin de Pa
kapıyı açtı ve yol gö~tı:rdi. . . j Köylerde kalan toprak aahip- ris düşt~te? sonra ba,lama~ı ka· 

Bu tadyoların yerinde konupn Do 
rothy Tiıompson diyor ki: 

<B. Hıtler ve B. Mu imi hesapla· 
!'ını anlı yaparak ne lngUlz muka
vemetini, ne ltalyanlann Yıınanls • 
tanda ve Trablwıgıırpte uğTadıklan 

felf\ketl ve ne de Petain'ln mukave -
metini hesaba katmışlar, Amerikan 
yardımının İngiliz zaferinde Amil o
locağı zamana knd:ır harbin devam 
edeceğini d~Unmemtşlt'rdlr.> 

Sıcilyada Catana tayyare mey
danına İngiliz hava lı:uvvetlt"rİ 1 2-
1 3 kanunusani gecesi afıır bir ta· 
arruz yapmıttır. Bir petrol depo. 
ıu ateşlenmiştir ve Alman Jun· 
kera 8 7 tayyareıi olduau sanılan 
asgari dokuz tayyare de yakıla· 
ralt tahrip cdÜm.İJtir. Diğer bom
hlJ&r eaulı harclr.et pistlerine ve 
tayyare meydanının ırarp taralm
da bulunan demiryola üzerine 
dÜflnüttür. Bu ya08U'l•r ve i.Ji
Jiklar, 70 kilometreden d-'ıa u
zak meaafec:k bulunan P-.ero 

Hartum, 14 (A.A.) - Rcıuter A • 
]aMmuı hususi muhn biriııd,.n: 

Bu sabahki Londra matbuatı, Af
rika harekAtlnm iyi bir surette inkl
qafmdan ve Yunan muvaffakıyetle -
tinin devamından mt"mnunlycUe bah· 
s tmektedlr. 

B. Muııııolıninln aıkışık bir vaı.l) et· 
le buhlndutumın yeni dcJili olara.k 
BJhhl aebeplft- g6slererek iat.ita eden 
General Soddu nun Arnawtlalttald 
ltaJyan kuvnıtJeırinin b~kumandan-

Bug1ln Harttun'd& btüuociut•nu 
l'lJylerneıtte aıtık mahzur cıtmıyan Ha 
~tan imparatoru Hali• Selaaoe ba
na yapt1"1 be7anatta fUnlan .nyıe -
mlftlr; 

Refikam dantel vıtrınlerıru ac- leri tarlalarını itletccek el bulamı- dar tabıt hır şey olamaz. lsıan
yirle mC§gulken ben yaşlı baş mu- yorlar. 1 buldan Anadoluya geçen Türkler 
hafızla görü§Üyordum. Malul bir Kızlar evlerini bırakıp Pariıe nasıl Türk inkılabıııın teLJkilitçı
zabitmiş. Bu müzenin bütün Fran- gitmi§ler. Parie miknatıaı hemen lan oldularsa Pariai tenceden 
111~ kültürünün ve sanat ruhunun bütün güzel kızları evlerinden c;e· Fransızlar ela hürriyet işılcı hakiki 
en müıahhaa bir ifadesi olduğu kip koparıyor. j Framıı~I~ ruh~a ikinci ~~ran. 
halde burada bir tek Fransız gen- Pariate hayatmı terefli bir şe- eız ihtilaJinı alcvlıyece.k ate,ı bu-

WilDı:ie'nin İnei)tere Se,,alıati 

burnundan ııöriilmü,tür. Bombar
dıman layyarelcrimizclen ikisi w
ler.ine dönmemiftir. 

dt:aıyanlar ta.ntuıdaıı Ad--tWıll 
meydanına dikUen hey1<eli )'lk-u. 

yerine Yuda amllLllını temsil eden 
DMrrner heykeli clültir.,.,._, l:la.b6-
fAat.annı kurtıdacatJ n Mil •e met
rutt b.ir .bQJcOtnetin kvrulacağJ bu l'Un 

JJtmdaıı uzaklaştınlma.sı g&terilmek 
tedtr. 

Tra.bhuıgarp Jımanlannın arzettifi 
manzaraya bQJnhnıa İtalyanın mu· 
lradder aklbetl ml\tevekklllne bekle
dll'f Z&nııedlllr 

ci dahi görmediiim için hayret e~ kilde kazanmıyan gürhüz bir kı- lacadtlardır. . . 
tığimi söyledim: za nereli olduğunu aormuıtum. F ~nsayı Al~~)ey değil P~.rı• 

Nevyork, l4 tA.A.) • evyork 
Herald Trtbuııe gazetesi yazıyor: 

B. Wlllkie'nin gel~k hatta lnıtı
tereye hareketinden evvel beyaz ııa
raya bir ziyaret yapacağı bildirilmek 
tedir. Seyahati hmıUBI mah1y-0tl haiz 
olmakla benıber, n. Wlllldc, mUm
kUn olduğu takdirde lnruterede al -
lfılı, mUhhnnınt ve tuyyare fabrfkala
nru ziyaret etmek ve lngllterede 
harp zıımanmda kullanılan isUhsal 
uııuller1nl tetkik eylemek IU'ZUllunda-

13 Ununuu.ni ıecai .Bıinpzac:k 
demiryoluna ve doklara hücum
lar yapılmış ve bü)li.k infillklar 
vuku& ııetirilm~th. 

Y&kmdır. Geceleri. ba8ual bir - çı
kararak Gojjam tepelerini ~ ff 

davul, tebaama yakın olchıtumu bfi
dfmıek tedir. 

·~- Alman Ganimetler Londrıı., H (A.A.) - lqil.1& Nil 

- İaveçte bir hatk sanatları - Köylüyüm, dedi. ycndı. Artık Parl8l alanlar dfiıun-
müz:eainde eski bir İsveç eserin- - Köyde kalaaydm daha iyi .sün.·.·.·.· -----------
den motifler çıkaran bir genç kız o}maz mıydı? B 

1 görmü§tüm. Buraya gençler gelip - Paristc yapmak o kadar a kanıar ve 
bu §ekilde çalıımazlar mı? daha koly ki. .. 

- Maalesef çok nadir gelirler. Hnlbuki Pariste mahvohmya Sovyet Bı' rl'ıifJ 
Paris gençlerinin bir çoğu sefahat mahkum olan bu kız köytinde 1 y 
pefind~ ve içindedirler. Büyük bir kalsaydı. ne güzel. ne sıhhatli ço. (Başı ı loddel §§• 
kısmı da ömürlerini memleket için cuklar doğurnr.aktı ! vetile earılmumdan ıüphe etmek 
zararlı politika ve sanat mücade- ı E.ncrjiei yüksek deli.ltanlılar için ~bep yoktur. 
lelerine hasrederler. Pariac koşuyor. Orada muvaffak Zaten Tass ajansının ıon tek-

- Bütün büyük tehirlerde va- olamazea ikinci derecede bir şeh- zibi de dahil olduğu halde Sovyet 
ziyct budur. . . 1 rr. gidiyor. ~.el.~i §C~.irde .. sürünü-, Birliğinin bütün hareketleri şunu 

- Franaanın .batka ıehırlerı yor, Fakat koyune donmuyor. İspat eder ki Sovyctler Balkan 
böyle değildir. Daha doğrusu Şehirler, bilh&Ma bir tehir, Fren au\hunu bozabilect"k ihtimallere 
F'ransada Paristen ha§ka «şt"hir» sanın bütün kudretini, nüfueunu, karşı çok hassas bulunuyorlar. 
)'oktur. Ve şükür, Paria Fransa cnerjısini, sıhhatini. güzelliiıni, Halbuki ileride bunu içten ve dıt-
değildir. 1 ~rvetini kendine çdciyor ve ora· tan temin etmenin yegane yolu, * ela eritiyor. Paris b!ıtı.in şehirler· bir Balkan birliğınin, bıitiın Bal-

Paris mücadelesiz teslim oldu- den oaha kozmopolit .. · Dünya- kanların istiklaline, :emamiyetine 
ğu ve Fnuısa çöktüğü zaman bu nın ka arlanmı~ beynelınilel tc· ve emniyetine bekçi olmasıdır. 
malul ııazinin ibretli eözlerin.i de- hirlüeri Paristc kaynıyor. Bunlar SoV} •t Rvsyanın eski zıhin itiyat. 
rin bir hüzünle hatırladım . dar sokakları sıralıyan los apartı- lcuındıın 1-urtularak bu hakikati 

Bu hatıra senelcrdenberi el sür. manlarda ürüyor ve gelişiyorlar. kavr:.yaca.ğından §ÜJ>Öc edilemez, 
mediğim bir kitabı aklıma getirdi. Franıırz köyünün toy delı.kanlısı, Ahmd Emin YALMAN 

±E!L!IE !2!2!2EX EZ! 

dar. 

Danimarkada 

İsyan Hareket
leri Beliriyor 
Londrn, H (A.A.) DanunarJca,. 

nınlBl &n etmekt eoldu~ blldfren 
Ttmes guet.mi diyor kJ: 

Dmıtınarlta, bir mUddet taUhln ar
:ıulanna tamamen riayet eder gl!ırtln 
mllfee de fimd1 haUun eluıeı1yeUnJn 
Alman ta:tıaıdnlmUnc kartı puiC bir 
rnUk vemct gösterıniye kuar •en:fl· 
ğlne şftphe yoktur. 

HELECA 
kerktı, Mi.eter Annitaıce'ıo otur- j dar güç okluğunu tahmin edcr.i
duğu yazıhanenin önüne geldi. niz. 
Ellerİl}i masaya dayadı ve ona - Hakkınız var, fakat bunlar
doğru eğildi ve gayet yükack eeı- dan bahsetmenin siz.in için ne ka
le: dar güç olduğunu bilmekle bera· 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Y aJman 
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Dernede ok.lfialara ve müdafaa 
mevzilerine de taarruzlar yapılmıı 
ve lc"lalarda yaaeınlar çrkanlmıt
tır. 

ArnavutlUıkta Beraata da uün 
ukcri tahawütl,er homb.ıdunan 

edilmittir. Bombalar, hedef nua· 
takasma düflDÜftÜr. 

Şarki ltalyen Afrika.tnda. A.. 
marada, Baren.tuda ve Aaordat· 
ta tayyare mcyd.anlanoa 1 2 - l 3 
ceceai taarruzlar yapılmıştır. Ay
nı zamanda Mai-Adaga'da Cap· 
roni atclyelerine de yeni bir hü· 
cum yapı11'11Jf ve burada binal .. r 
arasında büyük :bir yaacıo çıkarıl
mıthr. 

Dün T~nei'de naltliye kolla. 
n üzerine bir pike hücumu ya· 
pıhnaı ve bir bü,,ült •e bir çok 
küçük y.nıonlar çıkanlmıft,ır. 
Şarki llalyan Afrikaaandaıki bu 
harekata iıtirak eden tayyareleri
m&zin hep9' üeledne ali:men dön. 
mü,tür. 

Armit~e ile ltoRUJUrlcen sesi 
ve tebesııümü pek tatlı ve nazile 
idi. Adamın Ned amcayı kMıdrr
dığı belli idi. Fakat ne yapınak 
için? Bunu ben de merale ediYOI'• 
dum. I~ hnfmJyaca.ğnna aör •er. 
mi§ okluğum için 90raınıyordum. 
Bu ac:ayip adana k.arp olan iti· 
mat 'Ye emniyetinı de gitgide ar
tıyordu. 

Arnıitage birkaç d_.ib. tereci. 
dütten ıonra: lan halde simdiye kadar görüıe

mediltl~rinden baheetti. Sonra 
bana dönerek tanıttığına mem· 
nun olduğunu söyledi. Bir sürü 
iltifatlı sözlerden ve ik1'mlardan 
sonra: 

- Bir emriniz mi var? Mis
ter Alrait? 

- Jfitrnez olar muyuz., hiç, her yine &İze bazı şeyler *>raca· 
Mister Armi.tage? dedi. Ziyare• ğız. Malum ya gazetecilik bir nevi 
timizin sebebi de btı YL. Ben haıtalııktır. Tedavisi imkansız bir 
burada tatil yapmıya geldim. Kim hastalıktır ... Arkadaıun Trator 
ae benim h&kiki mesleğimi bil- sizinle uzun bir ırnülal:at yapmak 
mcz. Fakat böyle bir hadise lı:ar- niyetinde idi. Faht ben görüyo
şısında tatil filan kalu mı? Der- rum ki fazla rahatsız olac.akeınız. 
hal gazetecilik damarlarım ayak- Buna mimi olacağım. Sadece eiz· 
laDClı.. Kendimi methetmek gibi den bir ricamız var: - Peki. Mister Alrait, dedi. 
olmasın ama, gazeteciler arasın- - Emrediniz de fU iki polisin mesleğinizden ve meslelt'ta,lart
da epey şöhretim vardır. Arka- bir adamla dövüttüğü kulübe var nazdan nefret ederim. Falı:at siz 
daşım Mister Trantor da meşhur ya ( Orasını bize uşağınız göster- neı:aketle ha.r~ket . ctti~i;ni2 İçin 
bir meelektaftır. Standard gaze- sin. Fazla bir ey istemiyoruz. arzunuzu yt:rme gttrrecegım. 
t~si tarafından buraya gönderil· ~dece vakanın Yerini görcceğiz.

1 
Anlatılan bir~ . evv-d bizi h.- , 

Diye sanki ziyardimizin sebe· 
bini anlamıya çalıştı. Sonra yine 
devamla: 

dı. Bızden de ucuz lturtulmuı olunıu. ıından aavmalı: talı> o Ju, Tclaılı 

<Oavullanmın aeanı tanıyan Ye ba 

&i1n İtaly&nlaıia btrllktıe lıal'betntek 
mecburiy«inde kalan eıdti askerlerim 
den y11%lercern krtalarmdan kaçarak 

sadık ktlmandamnı Ras Mongashn· 
nm Gojaın tepeaıııe <liktlti bayrağın 
altına k~tadır.> 

Maarif Vekaleti 
Bir lslahat Programı 

ordutıtmun, Libya taarJ'uMJnda 370 
k11ometrellk Uert tıareket.lnde aldığı 
gantmetler IR'Mmda •ı 1 orta 162 al 
hatif olmak Uure 589 top, 300 binden 
fazla top mennlai, 600 mltrn.ıyoz. 
fki milyondan fula tilfek ve m.ilral
yoz mermisi, l,700 den fazla da itam 
yon vardır. 

Barcft,- Zaptı Jta)yada Derin 
Aldlhır lJyaadadı 

l.iJOI!, H (A.A.) -- Hantı Ajansı 
bildiriyor: 

Tempe cueteeının İtalyan hudu -
duoda htılunan bDelHll ınubablrtnla 

blldtrdfttne gonı, BVdlarnn zaptı ve 
tngtnz inoUlrtO JııoUannm TobrUk 18 
lDtameOndıe 11«1eme8' ha>yad& dertn 
aldaler ~lT. Roma. Tnıb -1.....,... İtal]'ml ,.arttnede•mın 1de&1 
btr -m.ketl halinfl koymak latemlf 
ft ona afal1 :YUkarı mitil hayatına 
aokmuştu. 

Tnlbhıegarpte 1ngtll% taarru:aı bq 
h,..ıı4anberl cereyan eden lıAcli8eler 

ı.e 1taıya.ıı halkına 'f'U.lyetl l1a4ka bir 
g1lııetf allıM& plemıektedir. Ştmdi 
artık, hiç detfbıf! fU uda ba.blB mev
zuu olan ı,ey . .AJcdenlale tnsuız ~ 
ınetınl yıkmak ve A vrup&da ve dlln
yada yeni bir ntaam konnak Pefinde 
ıızalt emperyalist gayeler için harp 

etmıek detı.ıaır. Mesele daha bult 'e 
mllılbetttr. Çünkll milli toprakların 

bir kısmı tehlikededir. Realist İtalya 
vaziyeUn Scabettirdifi vazifeyi fld -
deUe bUIMtmt'.lctedir. 

Berline Göre Bulgar 
Başvekilinin Nütku 

,..,. ı lıaclde) +•+ 

cnaıp ı l•ldf:\ X•X 
laplmış onnasıdrr. Velcilet büro
lannda çalıımakta olan memur
larım tensile ederken a11l mesleği 
muallimlflc olan ve idari tcşkili
tındak.i büyilk mevkileri itgal c
aen memurlarının da atıl mes
lekleri olan muallimliğe avdl"t et
melerini daha muvafık bulmuştur. 
Bu cümleden olarak V e.kalet asıl 
mesleği ınuallimlilc o lap ta V dc:i
let tetkilitında Cüze! Sanatlar U
mum Müdürlüiü malcamtnt işpl 
eden Suud Kemal Yetkinle mü
fettitlerden Ahmet Kut.i Tezerin 
munll.imliKe na.killerini tensıp ede
rek bugün uhdelerin<ie bulunan 
'Y&Zifclerine .bafltalannı tayin ct
miftir. Öğrendiğimize göre Güzel 
Sanatlar Umum Mudurlüiüne es. 
ki Calataaar.y idare lmirk.rinden 
F a.ik getirilm~ir. Bundan baıka 
Yükeck Tedriaat Umum Müdür
lüğüne de Talim ve Terhi,-e aza
sından Reşat Filer tayin edilmiş· 
tiı. Vekalet kadrolarında buna 
mümuil yapacağı değifikliklere 
devam ederek ıslahat proj~inin 
bu kısmını pek yakında ikınal et
miı bulunacaktır. 

muva.f fak olamıyacağı me11kczin· 
dedir. ---o,----

Sowyet - Bulgar 
Ticaret Görüşmeleri 

Socya. H (A.A..) D. N. B. A-

Herhakle bu nutuk Alman 
plarıları iizerınde -bu planlu ne· 
den ibaret olursa olıun- hiç bir 
te~ir icra edecdı: mahiyette de. 
iildir. 

Bizi karıılıyan adamı görünce 
hayretten kendimi alamadım. Ha 
Yalimdek.i Ned amcadan bam.baş~ 
ka biri idi. Ölen kardeşine de 
hiç benzemiyordu. Kışa boylu, 
ti rnan. saçsız, yasamaktan mem
nun olduğu pek belli bir adam~~· 
Üatiine baıına çok dikkat ve ıtı· 
na ettiği belli idi. Çorapları, yan 
c~bindcki mendili ve kravatı ay
na renkte idi. Pannağında yüzük· 
~er Parlıyordu. Halinde, tnvrın· 

a Yükünü aldıktan sonra işten 
~ekilen zengin bir adam hali var· 
t 

1
: .~•zik bir tavırla evvela Al

aıt ın elini sıktı, komşu olduk· 

- Bilmem, başıma gelen müt. 
hiş şeyi duydunuz mu~ Ne müt
his, ne müthiş ... 

Bu eözlerden sonra Mister Ar· nuz. Eğer batka gazeteciler gel- bir tavırla zili çaldı. UfAiiı çaiır· 
mitage'ın bize gösterdiği nezaket miş olsaydı bu kadarla iktifa et- dı ve ona yıy>maaa linmgcl~n fey. 
~anki azalmış gibi idi. cÖyle mih mezler, mülakat falan diye eizi lerı aöyledi. fiti dakika .onra bah. 
dedikten sonra devamla: epey rahatsız ederlerdi. çcde idik. Smilh önden ıKfiyordu, 

- Yeğenim FranA"ı kardC§imı I Alrait hiila Yazıhanenin üzeri· Alrait ve ben onu tak.ip ediyor· 
öldürmekle itham ediyorlar ve bu ne doğru eğılmiı, bir eli hoka ile duk. Oynadığım role eadılt 'kal
sebeple kendisini tevkif ettiler. oynuyor, diğer eliyle de işaretler 1 mıya niyet ctmİ§ olduğum ,çin hiç 

aıw bUdirlyor: Alman Elçisi Filof n Popof'1' 
Sovyet - Bulgar t.ıcaret g!Srtlfme· ı Görüştü 

·Diye söylendi. Ben bir şey söy 
lemeclirn. Faknt Alrait yerinden Bütün bunların benim için ne ka· edi ordu. (Arkası var) 

lerl hakkında nlrnan malQnıat.a göf't' Sofya, 14 (A.A.) - Al 
ezcUmla ltıu-fılıklı konlenjaııların yanın Sof) elçisi dün B ltıarı. 
artllnlmaJıı rr eaele mUz.-ıkt're ro J. F ılof 'e 1 t rıc , ~ Nal r a V~kil 
• '<' edır 1 f>oPof' 
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Maarif Haberleri: 

Mektep Müdürleri o plandı 
Talebenin Devamı, Kasketsiz Tal ebeler, Yardımcı 

Muallimler Mes ~leleri Görüşüldü 
'İstanbul lise ve ortamektep 1 Talebenin muhakkak kasketli 1 Tamir Edilecek Mektepler 

müdürleri dün Maar"f müdürü olarak mektebe gelmesi takarrür 1 Cağaloğlu bırınci, Beşiktaş on 
Tevfik Kutun ha kanlığı altında etmiştir. ~ekizinci, Beyoğlu yirmi doku· 
toplanarak, şunları konuşmuşlar- Yardımcı muallimlerden de zunc u, Fatih altmı~ ikinci ilk o· 
dır: daha fazla istifade edilebilmesi kullarla Beyoğlu kız ortanın ta-

l - Talebenin devam vaziye. için bunların yükse!; mektep me· miratına bir kaç güne kadar baş· 
ti. zunları .. arasından olmadığı ta k· !anacaktır. 

2 - Kasketsiz talebeler mese- dirde Universitc son sınıf talebe- F h.' . 
8

. . . y ld .. ·· ·· 
lesi. !eri arasından seçilmesine karar ara 1 nın ınıncı 1 onumu 

3 - Yardımcı muallimler me· verilmistir. ı Tiirk Tarih kuru-mu büyük Türk 

selesi. Talebe p . l filozo fu Farabi'nin ölümünün bi· 
Talebenin mektebe devamına ansıyorı ' rı ninci yıldönümü münasebetile bir 

ehemmiyet verilecektir. Mektep- ~ Yeniden açılacak talebe pansi- tören yapılmasına karar vermiş· 
ten kaçarak kahvelerde oturan ı yanları için tetkikler devam et· 
talebeler, polis ve mıntaka mu- mektedir. Bazı binalar üzerinde tir.. 500 
il lstanbulun fethinin üncü 

a imleri tarafından yakalanarak mutabakat hasıl olmuşsa da he-

rasim yapılacaktır. 
mekteplerine sevkedileceklerdir. nüz kati bir karar verilmemiştir. yıldönümü münasebetile de me· 
Bu usulün faydası görülmüş ve Cuma günü Halk Partisi merke
talebenin devamsızlığı g~çen se· zinde bir toplantı yapılarak tah
neye nazaran yüzde otuz • kırk sisat ve yeni binalar meselesi gö-
azalmıştır. 1 rüşülecektir. 

Memleketimizin felsefeci ve ta· 
rihçileri Farabi için birer eser ha
zırlayacaklardır. 

Zabıta Haberleri: 

B:r Adamla Üç Çocuk 
Yaralandı 

Adliqede: 

Bas Kavasın 30 Bin Li a ık Mücevheratı 
Evvelki gün Şile • Üsküdar yo-

lunda bir adamın ve üç çocuğu- Müddeiumumilik Tahkikatını Bitirdi 
nun ağır surette yaralanmasile ne· 
ticelenen bir kaza olmuşttır. Müddeiumumilik eski Odesil Ben de 30 bin lira tutan mücev-

Üsküdardan aldığı bakkafiye Başkonsolo~luğumuzun başkavaııı beratımı bunlara verdim. Sakla
yükile Şileye gitmekte olan şo- Tevfik tarafından merhum Odesa dılar. Bay Rauf vefat ettikten 
för Alinin idaresindeki 1 1 S nu· konsolosu Rauf un refikası aley- sonra refikasına müracaat ettim. 
maralı kamyon Çataltepe mev· hine açılan b.ir emniyeti ~uiistima) j Aldığım cevap şu oldu: 
kiinde virajdan geçerken Şileden davasını tetkık etmektedır. Dava. _Bizde böyle bir şey yoktur •• 
aldıg~ ı kömür yükile Üsküdara git. cının iddiası sudur: ı E · · · · ·· · l ·1 • . mnıyetımızı suııstıma ettı er. 
m ekte olan araba ile karşıla~mış· Biz Odesadan lstanbula dön· R fk hakk d takibat ). 
tır. Şoför sürati kesemediğinden düğümüz zaman bize merhum e ı as~ . ın a yapı 
arabaya çarparak parçalamıştır. Rauf ve refikası: 1 masını ısterım. 
Arabacı Süleymanla arabada bu- _ Siz bu sehrin yabancısısı· Müddeiumumilik tahkikatını bi
lunmakta olan Süleymanın üç ço· nız. Bir çok t~ mücevheratınız tir.niş ve sekizinci asliye ceza 
cuğu ağır surette yaralanım~~lar· ı var. Gece evinize hırsızlar girer, mankemesine bir dava açmıştır. 
dır. Yaralıl~r Haydarpaşa Numu: çalarlar. Bunları bize bırakınız . Davaya bu hafta devam edilecek. 
ne hastane!lıne kaldırılarak tedavı Biz muhafaza edelim, dediler. tir. 
ahına alınmışlar, hadiseden sonra 

kaçmak isteyen şoför Ali iandar~ Emektar Bir Adamın Mar· fetleri 
malar tarafından yakalanarak .t 

tahkikata başlanmıştır. 
Ortadan Kaybolan Genç Kadın 

Fatihte oturan genç bir bayan 
üç gün evvel kaybolmuş ve bü
tün araştırmalara rağmen henüz 
bulunamamıstır. 

Fatihte Macarkardcşler cadde
sinde oturan 30 yaşlarında Mür
vet üç gün evvel doktora gidece· 
ğini söyleyerek evden çıkmıştır, 
Üç çocuk annesi olan genç kadı· 
nın aradan saatler geçtiği ve ak· 
şam olduğu halde eve dönmedi
ğini gören kocası ve kız kardeşi 
meraka düşerek Mürveti aramış· 
lar, bulamayınca da zabıtaya ha· 
her vermişlerdir. Genç kadın bü· 
tün arastırmalara rağmen henüz 
bulunamamıştır. 

Otobüs Kazası 
* Dün sabah Kırklareliden ha

reket eden ııoför Şevketin idare
sindeki 41 numaralı otobüs İstan
bula gelirken tuğla harmanları ö· 
nünde büyük bir hendeğe yuvar· 
!anarak parçalanmıstır. 

Bu kazadan içinde bulunan 18 
kişi bir mucize kabilinden kurtul
muşlardır. Bir kaç kiqj hafifçe ya
ralanmışlarsa da yaralan ehem
miyetli değildir. 

* Fatihte Şekerci hanında 1 4 
numarada oturan lsmail Yılmaz 
yediği kavurmadan zehirlenmiş, 
Cerrahpa!ıa hastanesine kaldırıla. 
rak tedavi altına alınmıştır. 

* Taksimde oturan Hilmi Nur
eığlu Talimhaneden geçerken aya
ğı kayarak düşmüş ve elinde bu· 
lunan çakı karnına saplanarak ya. 
ralanmıştır. 

Patronunun E 'b ·s~lcr:ni Dolandırmış 

Evvelki gün Halde meyva tüc
carlarından Vehbinin telefonu 
çalmış: 

- Geçmiş olsun .. Canınız sağ 
ya... Giden elbise olsun .. Kom
§Udan telefon ediyorum. Şimdi 
nasılsınız. Hizmetçiyi otomobile 
gönderdim. Ben de geliyorum. 
Mahmutla elbiseni, çamaşırlarını, 
ayakkabılarını gönderdim. Tabii 
aldınız. 

- Şakayı bırakınız canım. 
Gene bugün hoşluğunuz: üstünüz
de .•• 

- Ne şakası? Siz denize düş· 
mediniz ımi? 

- Alay mı ediyorsunuz? 
- Vallahi değil... Demin sizin 

Hal hamalı Mahmut Abüt eve 
geldi: Bey küfeleri tetkik ederken 
ayağı kayarak denize düştü. Fa· 
kat kurtarıldı. Elbise ve çamaşır
larını istiyor, dedi. Ben kravatı· 
nıza, çorabınıza varıncaya kadar 
bir bohça ile gönderdim. 

- Allah aşkına şakayı bırakın 
şimdi çok işim var. 

- Vallahi şaka değil. .. 
- ..... . 
Telefon eden Bay Vehbinin 

refikasıdır. Biraz sonra Hale gel
miş, kocasını i~ başında görünce 
senelerdenberi kendilerine sada
katle hizmet eden Mahmut Aksüt 
tarafından dolandırıldıklarını an· 
lamışlar ve hemen pol:se müra
caat etmişlerdir. Dün Sultanahmet 
birinci ceza mahkemesi Mahmut 
Aksütle dolandırılan e,yayı bile· 
rek satın aldığı iddia edilen Re
şadın sorgularını yaptı. Mahmut 
her şeyi itiraf ettiği için tevkif o· 
lundu. Reşadın muhakemesine 
gayrimevkuf olarak devam edile
cektir. 

Davacıların avukatı ise şunları 
söylüyordu: 

~irket her sene memurlarına 
1 O bin lira dağıtırdı. Ve çıkardığı 
memurlarına da tazminat verme· 
ye mecburdu. Bu mecburiyeti de 
yapıyordu. Gayrimüslim memur
ıar çıkarılınca bu vazifesini yaptı. 
Memurlar devlete devredilirken 
de bir tazminat listesi hazırlatmış. 
tı. Fakat sonradan bundan vaz
geçti. Şirket tesisatı hükumete l O 
misli yüksek fiyatla satmıştır. Fi· 
yat teklif listesinde mesela 20 ku
ruşluk adi bir keseri 275, adi bir 
cıvatayı da makine aleti gibi gös
termiştir. Bu suretle her şeyi as
gari üç misli fiyatına satmıştır. 
Şirket memurları devlete devret
mekle vazifesini yaptığını iddia 
edemez. Çünkü hükumet bunları 
kendisine devredildiği günden iti. 
haren memur saymaktadır. Bun· 
!arın içinde 35, 40 sene çalışanlar 
vardır. Hükumet bunları tekaüde 
sevkeıti ve beş para da vermedi. 
Yarım asırlık mesaileri bo,a git· 
ti. 

Mahkeme dosyayı tetkik etmek 
için davayı 3 şubat saat on beşe 
bıraktı. 

Mahkeme salonu şimendiferci. 
\erle doluydu. Bu ilk iki davacı 
davalarını kazanırlarsa diğer 
1200 memur da dava açacaklar· 
dır. 

Bir Katilin Ouru sması 
' 

ikinci Ağırceza mahkemesinde 
* Vefada Himet sokağında 7 

numaralı evde oturan Şükrünün 
oğlu 7 yasında Bürhan evin Ö· 

nünde yanmakta olan mangalda 
ışınmak isterken paltonun etekleri 
t utuşarak muhtelLF :yerlerinden 
fena halde yanmış, tedavi için kal 
dırıldığı Şişli Çocuk hastanesinde 
ölmüştür. Şimendüfarciler Davası 

geçenlerde Şehremininde seyyar 
satıcı Mustafayı kamalayarak öldü 
ren Hasanın duruşmasına devam 
edildi. Muavin Hüsnü ,ahit olarak 
dinlendi. Mahkemede Hüseyinin 
karısı Naciye Fatma da davacı 
olarak bulunuyordu. Muhakeme 
başlamadan evvel Naciye Fatma 
kocasının katilini salonda görün
ce bir kaç dda bayılmıştır. Dava
sını anlatırken: 

* Sarıyer Fıstıklı sokağında 2 7 
numaralı evde otunn Gülizar 
Şener köprüden geçerken ayağı 

kayarak dü<1mÜ ve sol kolu kı· 
rıldığından 1 laseki hastanesine 
kaldırılmıştır. * Büyükadada Türkoğlu soka
ğında 1 3 numaralı evde oturan 
Ali Rıza oğlu 14 yaşında Hasan 
Suyabatmaz Büyükada vapur is· 
kelcsinde vapura binmek için ko
şarken ayağı kayarak denize düş. 
müşse de kurtarılmıştır. 

VATAN Gazetesi 
tLAS l:'İYATLARI 
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Şark demiryollarını hükumet 
satın aldıktan sonra hükumete 
devredilen 1200 memurla eski 
şirket arasında miktarı yarım miL 
yon lirayı tutan bir ihtilaf çıkmış· 
tı. Memurlar şirketten tazminat 
istiyorlar. Şirket ise biz sizi hüku. 
mete devrettik diyerek itiraz edi
yorlardı. 

Bu memurlardan Mahmut Mev. 
\utla Mehmet Uçmen ikinci tica
ret mahkemesine bir dava açmış· 
\ardı. Dün bu davaya devam e· 
dildi. Davacıları avukat Ali Şev-

i ket, firketi de avukat Münip A-

l 
zerial temsil ediyorlardı. Şirketin 
avukatları kendilerini şöyle mü. 
dafaa ediyorlardı. 

Nizamnamenin 1, 1 O, 79, 
89 uncu maddeleri tetkik edilirse 
şirketin hükumete devrettiği me
murların vaziyetleri anlaşılır. Biz 
memurları işlerinden ~ıkartmış 

1 değiliz. Onları hükumete devret
tik. Biz çıkartsaydık. Tazminat o 
vakit ınevzııu bahsolabiiirdi. 

- Ah hakimler, diyordu. Ge
ceyarısından sonra komşumuz Es
manın sesi bizi yataktan kaldırdı . 

Yanıyoruz. Yetiş Mustafa A· 
ğa! diyordu. Kocam geceliğile so
kağa fırladı. Daha kapıyı açarken 
Hüseyin üstüne şahin gibi atıldı. 
Arkasına indirdiği hançer darbe
lerile kocam kollarıma düştü ve 
biraz sonra öldü. Şimdi açız. Ben 
a•me\iyat geçirmiş bir kadınım. 

Ortamektebe devam eden yetiş
miş bir kızım var. Günlerce aç 
yatıp kalktığımız oldu. Bu sabah 
komşunun verdiği yarım ekmekle 
soğan yedik. O mektebine gitti. 
Ben tramvay param olmadığı için 
yürüyerek buraya kadar geldim. 
Bu katil bizi ekmeksız, sokaklar· 
da bıraktı. Kanıma kan isterim. 
Onu a!lınız. diyordu. 

Muhakeme dosyanın tetkiki 
için talik edildi 

VATAN 

Askerlik İşleri 
337 doğumluların ilk, ihtiyat 

eratın da mutat senelik 
yoklamaları 

Yabancı Kadıköy askerlik 9uheal 
rJyasethıden: 

ı - Kadıköy, Üsküdar n Beykoz 
kazaları dahilinde oturan yabancı 
337 doğumlu mUkelletlerin ilk yokla
malarile beraber 312 - 334 doğumlu 
ihtiyat ve ruhsatlı eratın da her se
r.e olduğu gibi senelik yoldamaları
na 1/ 2. Kanun/9H tarihinden itiba
ren başlanmıştır. 

2 - Yoklama günleri haftanın pa· 
zartesi, çarşamba ve cuma günleri 
bğleden evvel olup ihtiyat eratın yok 
lama doğum sırası aşağıdaki cetvel· 
de yazılıdır. 

3 - Yoklamalarını yaptıracaklar 
ikamet senedi, iki adet fotoğraf, nU
fus cüzdanları, askeri vesikalarile 

ve tahsilde bulunanlar yukarıdaki 

vesikalardan başka okudukları okul
lardan alacakları birer vesika ile 
beraber müracaat etmeleri. 

4 - Yoklamaya zamanında gelml 
yenler ve bunları göndermiyerek is
tihdam edenler hakkında askerlik 

kanununun 18, 83 ve 94 maddeleri 
tatbik edileceği llAn olunur. 

Yoklama 
Tarihi 

6/ 1/ 941 
7/ 1/ 941 

13/ 1/ 941 
15/ 1/ 941 
17/ 1/ 941 
20/ 1/ 941 

22/ 1/ 941 
2.o!/ 1/ 941 
27/ 1/941 
29/ 1/ 941 
31/ 1/ 941 

3/ 2 / 9H 
5/2/ 941 
7/ 2/ 941 

10/ 21941 
12/ 21941 

14/ 21941 
17/ 2/ 941 

19/ 2/ 941 
21/ 2/ 941 

24/ 2/ 941 
26/ 2/ 911.. 
28/ 2/ 941 

Günü 

Pazartesi 
Sah 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 

Çarşamba 

Cuma 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 

Yoklama 
yapılacak 

doğumlar 

312 
313 

314 
315 
316 
317 

318 
319 
320 
320 
321 

321 
322 
322 

323 
323 
324 
324 

325 
325 

326 
326 
327 
327 

GENÇ 
Görünmek 

İsteyenlere 

5 0 Y AŞLARİNDAKl KADIN
LAR, NASIL, 35 YAŞINDA 

GÖRÜNEBİLlYORLAR? 

Meşhur bir cild mütehassısı 
tarafından keşif, sağlam ve genç j 
bir cildin unsurlarına müşabih 
olarak genç hayvanların cild hü· 
ceyrelerinden kemali itina ile İs· 
tihsal ve (Biocel) tabir edilen 
yeni ve kıymetli cevher, cildin 
unsuru olan pembe renkteki T o• 
kalon kremi terkibinde mevcut· 
tur. Her akşam kullanınız, uyu· 
duğunuz her dakika esnasında 
cildiniz bu kıymetli cevheri .qıas· 
sederek besler ve her sabah kalk. 
tığınızda cildinizin daha beyaz, 
daha taze olduğunu göreceksi
niz. Gündüzleri de beyaz (yağ• 
sız} T okalon kremini kullanınız. 
Bu basit tedavi ve itina sayesin· 
de bütün kadınlar 1 O - 15 yaş 
gençleş<!bilir ve şayanı hayret bir 
cild ve tene malik olabilirler, 

Kartal Sulh Mahkemesi Başkltip
liğinden: 

Saiin Ekimle Nenzihe ve Nizamet· 
tinin şayıan ve müştereken mutasar
rıf olduklal'l Kartalda çarşı cadde • 
sinde kAin 29 metre murabbaında ve 
200 lira kıymetinc!e bir kıt'a arsanın 
izalei şuyuu zannında. satılmasma 

mahkemece karar verilmiş olduğun· 

dan 17 / 21941 tarihine müsadi! pa -

ıs _ ı - 941 ------

\ 1 I 

· rnüm· 
as' ga-yrı 

• den yapı\11\ · \(an· 
\,1., · c.\n b•r ıınik b U ırn ,.. '"f .. faka\ te" 

.. örünur. 
kUn 9 . t •r 

rnış ' • b" 1 

sıx\ığ• yen ampu\\af\ .. 
. TUNGSR~M 

fi\ha\<ıka - eden 
d "' temın \\<\ taY a1 

Daha bo' ışık t .\< sarf\-yatı. 
\dare\\ e\e\< J' 

o aha 

SURLA 
B i RADERLE~ 

İ STANBUL A N K A R A 

3/ 3/ 941 

5 / 3/ !Hl 
7/ 319-U 
0/ 3/ 941 
., J / 911 
5/3/ 941 
~/3/941 

Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 

32S 
328 
329 
329 
330 

330 
331 
332 
333 
334 

zartesl gU.'lli saat 15 te !halel evvell- ı 
yesi yapılacağı ve verilen bedel kıy- E .. • H K •• •• 1 • 
meti muh::ı.mmenenin yUzde yetmiş ı•:ı::ı-• r _ğ_ı avzası omur erı !!!!!!aZ!l"
beşini bulmadı~ t:ı.ltdlrde 3/ 3/ 941 I 
tarihine musadı! pazartesi gUnU sa- Sat.ş E İr[!Jnden: 
at 15 te kat'i ihalesi yapılacağından 
talip olanların muayyen gUnde ve 
şartnamesini görmek lstiyenlerin ta
rihi ilandan itibaren Kartal sulh 
mahkemesi ba..ş kitabetine müracaat
ları ilfı.n olunur. 

19/ 3/ 911 
21/ 3/ 941 
24/ 3/941 
26/ 3/ 941 

Pazartesi 
Çarl)amba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Bat, DU,, Kezle, Grip,, Romatizma 
Nevralji. K.ınkhk •e Boıtto Ağrılmo1tı1 Derhal Keser 
lcabınd• iliode 3 lut$e alınabilir. T AKl.TTL~ftfNOEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

Ereğli Kömürleri 
İşletmesinden : 

8780 nwnaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 numaralı 

kararnamenin S sayılı kararına. göre teşekkül eden Ereğli Havzası 

Kömürleri Satı, Birliği, 8867 numaralı kanun "·e 2/14547 sayılı karar
namenin tatbiki netıce..l olarak ı. Kanunusani. 1941 tarihinden ltlba· 

ren Tasfiye haline konmu' olmasına binaen sözü geçen Birlikle Tas

fiye tarihine kadar aktedllmi'} olan mukavelelerin kömür teııllml ve

cibeleri ve ı,bu Vttlbelerden do~acak haklar İ!)letmemiz tarafından 

de\.Ten ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1. Kanunmıanl. 1941 

tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talepler için Zongul
dakta mahdut nul8ullyetli Ereğli Kömürleri İ~letmesl mücsscseı;lne 
müracaat edilme!ii Udn olunur. 

İstanbul Belediyesi llarları 
İtfaiye mUdtirlliğUnlin mevcut 50 adet mahalle tulumbasma imal et

tirilecek sandık ve teferruatı, açık eksiltmeye kQnulmuştur. Tahmin be
deli 900 lira ve ilk teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartname zabıt ve mu
ameliı.t MUdUr!UtU kaleminde görUlebilir. İhale 22/1/ 941 çarşamhn günü 
saat 14 de Daiml Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya. mektupları ve 940 yılına ait Ticaret odası vesikalarilc ihale 
gUnli muayyen saatte Dalını Encümende bulunmaları. (131) 

ŞEll lR TIYATR0 HU 

TEPEBAŞI:-lDA 
D RA.l Kl h 

BU AKŞ ' 
Sa.at 20.:;u 

ABDA 

Yazan: Dotcyl. 

TEMSİLLERi 

1ST1KLAL CADDESL'\Dlıl 

li OMEDl KIS!.';!1 

·Un saat H te Çocuk oyu ıı 

Akşam 20,30 da 

PAŞA HAZRETLl..~l 

C..alıibi ve .:-."eşriyat Mildtiril: Ahmet Emln YAL..\L~'i 

Basıldığı Yer: VATAN J\.IATBAASI 

8780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/1289:.l numaralı 
kararnamenin 8 sayılı kararına göre teşekkill eden Ereğli Ha' zll!'1 

Kömürleri ı.atı., Blrllfl, ahlren me,·kll merlycte konulan 8867 nwıııı· 

ralı kanun ve 2/14547 ııayıh kararname hiikümlerlnln tatbiki netıce· 
si olarak 1 KAnunu.sanl 19U tarUılnden itibaren tasfiye haline kon· 
muştur. 

Satı, blrliğile 'imdiye kadar aktedllmi' olan muka,·elelerln ı.ö· 
mür teelimlne müteallik \'eclbelerl ,.e l!)bU ve<'ibelerden do~acak ha1'" 

!arı Ereğli Kömürleri ı,ıetmesl tarafından kabul oluruırnk kömür tc:ı· 
llmatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağından bu husus 
için alakadarların Ereğli Kömürleri İşletme ine ,.e ta tiye tarihinden 
evvelkl muameleler için dahi merkezi Zonguldakta bulunan, hali taa· 
flycde Ereğli Havzası kömürleri satış birllğlne murıı.caat etmeleri 

L+i 

~t IJraldt Lira 

1 %000 - ıcı:a.

g 1000 - 800&.

ı '750 - 1500.

'I, 600 - 2000.-

8 250 - 2000.-

M 100 - 8600.-
80 

SIO 

Türkiye lı Bankapna Para yatınnakla yalnız para oı• 
riktirmİf olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemit 

olurawıuz. 

Kcşideler: 4 Şubat, 2 Mayrs, 1 
1 Ağnstcı!', 8 lklnclt8Jrln ta· ı 

rihlerlnde yapılu. 

Kumbaralı "·e kurnbarıı..,r.c htl" 
ı.aplarrn<la en 07. c.II ı !.r-.ısı hu· 
luna.nlar koraya dalıll edlllrlc~ 
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