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Bir racianın ili .le!ll, Son haberler. 
k\•hul l\ahmnıa.nlar, sinema haberleri. 

J;debryat anketi 'e çocuk sütunu. 
6 ncıda : AhnlUIJamn planı MI.} il düştü, J7 'c 18 inci 

nStrlanta Anadohl, \IC terfi eden muallim· 
lerin tam listesi. 

Erme:nilert kimlfır alctattı, memleket haberleri 
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Biı ita/yan 
Gazetesine 

Cevap 
Ciornale d'ltalia, ltalyan 
milletinin düşmanlarını 
Kendi ıçlerinde aramalı
dır. Dikt atö r lük prensip
lerini t emsil edenler. mil
letlerini ancak bindikleri 

at kadar severler. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

~ iornal c d'ltali~ gazetesi 
~ T ürk gazetderıne çatıyoı 

ve sözünün sonunda biraz da teh 
d it savuruyor. 

Bu gazete diyor ki: cSanki ~.e· 
den bıze ve Almanlara karşı duş· 

manca lisan kullanıyorsunuz? Al- Almanyayı ve Almanyanın İ§gali altındaki yerleri bombardımana giden 
manlar size milli hareketinizde tayyarelerine bombalar yükletili yor. 

ağır 

Yardım ettiler halyanlar Osman-. . . d 
lı illlparatorluğunun taksımın e 
hisse almadılar. Halbuki Fransız
larla lngilizler geniş arazi aldıla~. 
Yazdıklarınızı dikkatle takip edı

'Bardiya BREM ENE 1 YUNAN 

Müdafaa Hattı 2 O' O O O İleri Harekah yoruz. Gözünüzü açın hal» 

Cevaba şuradan l;>aşlıyalım: 
Bizde Almanlara ve ltalyanla.ra 
karşı en küçük bir düşmanlık hıs· 
si yoktur. Alman ilmi, AlmT sa: 
natı, Alman çalııma kabı ıyetı 

Bir Noktadan BombaAtıldı Devam 

k d Karınca ar1151nda saygı uyarız. . . . 
Yarıldı Çıkan Yangınlar Ediyor 

200 Kilometreden gibi çalışan, hürriyet hasretı ıc;ın· 
de asırlarca çırpınan, ilme, sa~a
ta hizmetler eden ltalyanları ın· 
san sıfatile severiz. Sonra Alman. 
lara da. ltalyanlara da cnndanhdcı; 
nz Çünkü her iki millet, ma . u 
şahıslar tarafından temsil. edıle~ 
bir zorbalık ve tecavüz .s.ıyoııc:tı· 

. k" ı..: , -li di•'e kullanılmıya 
nın or ."l'r auo ~ • bil' ,. 
l • k a ' ldi lcr Hatta dıye ırız 
ayı eg:ı · . . b l • 

ki l-f.t. bu iki mlletı, kendı aşa 
rında bulunan insanlardan daha 
ziyade severiz, hallerinden ~a~a 
. . f·- runkU biz keni:hmlL ıyı an ........ ':I' .. .. 

ıdaete dayanan idareler yuzu~
dt".n çok çektik. Bir milleti teşkıl 
eden ~J.crtlerin. guya ken. 
di nıı.mlarına takip edilen siyaset· 
ten ne kadar masum olabilecek
lerini pek iyi biliriz. 

İki Üç Güne Kadar 
İta yauların Teslim 
Olmaları Bekleniyor 

Görüldü 

Trabalas Limanı 
Bombalandı 

<Son alınan_,lıa.berle~ göı·e, bu a- " 

"··· .. usu-. 
HA"18"4t" o 

l/tfN (lflfAl/('4 

o8REMtl'I 

. e •orUDoU'I balı ş..f'ıdrt ... n evvel, lhrın hıma· ıı;;;;;a.;;,;;;;:.:.:=:;:..:.....;._ ______ --J 

yesindc !lcrliycn Avustralya kıtalan, l Şiddetli bir hÜ<:ıun• uğnyan 
Bardıa müdafaa hattının bir noktuı- Bremenfn mevküni gösterir harita 
nı yarmıya muvaffak olmuşlardır. 

Hareket devem edlyor Londra. 3 (A.A. ) - ln~ıliz hava 
<Bardla gfbf mUstahkem bir mev- kuvvetleri ~amba akşamı Brernen 

kie taarruz tçin bol topçu ve !azla üzerine 20,000 yangın bombıuıı Ye 
tank kullanmak icap ettiğini söyle- bırçok yUksck lnfılAk kudretli bomba 
mlı,tik. yağdırmışlardır. Deniz tezgtıhlannı 

<Bugüne kadar ciddi bir taarruz ve fabrikaları ihata eden ateş o kn· * (Del'aını: Sa. s, Sll. 6 da) dar şiddetli idi ki, mUteakip tayya· 
reler tarafmdan bırakılan yUkı;ek in 

Yeniden Birçok 
Köyler 

Z ap t edi l di 

Elbasan Bombar
dıman Edildi 

- a.Gccik· 
miştir> Atina ajansı bildiriyor: 

Yunan orduları başkumandan
lığı tarafından 31 ilkkanun akşn· 
mı neşredilen 66 numaralı resmi 
t.e.bliğ. 

Muvaffakıyetli mevzii harekat 
yapılmı~tır. Tatafımız.dan esir 
alınmı§ ve birçok malzeme iğti
nam edilmiştir. Bunların arasında 
8 top vardır. Dü manın bir tank 

( DC\ IUlll: l:'U. 8, ~li. 5 te) * 
Evet. diktatörlük eden ve bütün 

bir milletin, bütün insanlığın mu· 
kadderatile kendi ihtirasları, ken
di şahsi zevk ve heyecanları .. he· 
sabına kumar oy~lalmılya. ~uret Bir Japon 

Amirali 
Diyo r- ki: 

fllAk kudretli bombalann patlama· ============= 
lan tefrik edilememekte ıdı. Balgarlıtanda 

d . lar da mı et erını se· 
e en ınsan . b' d'k 

1 fakat tıpkı üzerıne ın ı . 
ver er. . l . 'b' Bu ata 
leri atı sevdık erı -gı ı. · · .

1 
b k b . d .•. dakikada ısevgı e
aş ası ın ıgı 

ri biter. 

B. · d " anlıg·ımız memle· 
ızım uşm • 'ld ' k k · t d' k 1 ·ıı tlere knr§ı degı ır. Japonyanın urma ıs e ı-

B~.tt '7rc,b .m~o~balık sistemine kar· ği nizama muhalefet ede-
u un ır d t c cek memleketle J aponya 

şıdır. Biz hayat yolların a a~! ek arasında bir çarpışma o l-
rübeler bahasına olarak . ırç? .. .. 'I 

· il tız masının onune gı:>l'ı emez. hakikatler keşfetmiş bır mı e · -T 

Kendi yuvamızda rahat rah~t .ça· Tokio, 3 (A.A.) - Eski do-
lışmaktan, hem kendi ken<lımızke. nanma kumandanı Japon amirali 
ı.em de ı"nsanlıg· a faydalı olma • 1 · 11 Suedsugu"ya bir gazeteci şu sua ı tan başka bir şey istemiyoruz. 

sormuştur: . . . . . ·-. 
Biz dünya mücadelesinde falan «Amerika lngıltere ıle ışbırlıgı 

ve filan milletin değil, falan ~e yaptığı takdirde ~~sifikde nasıl 
filan prensipin üstün çıkmaslınl ıs- bir vaziyet tahaddus etmiş ola
tiyoruz. Eğer Almanya ve ta ya· caktır? > 
yı idare edenler, kendi karları~ı Japon amiralı §U cevabı ver
ba ka milletlerin haktan, emnı· miştir: . h b ' 
yetten istikrardan mahrum yaşa- cJaçonyanın vaziyeti Çın ar ı 
masında arıyorlarsa bu biz.im k~- ile ve yeni Uz.ak Ş~rk ~1izamın~~ bahatimiz değildir. Hadıscl~r~n deruhte ettiği vazıfe ı e tes. ı 
ltalyanların aleyhine gitmesının edilmiştir. Japonyanın kurmak ıs. 
kabahatini de herhalde bizde de. tediği yeni nizama muhalefet ede· 
-il, kendilerinde aramalıdırlar. cek hangi memleket olursa olsun f uılyan hezimetlerini, İtalyan ~a-

0 
memleketle Japonya arasında 

z.etelerinin yaptığı gibi zafer dıye şiddetli bir çarpışma olmasının 
göstermeyi de bizden bekliyemeı:. önüne geçilemez. > 
ler. ıPekinde Amerikalılarla Japonlar 

1. b" A da Bir Hadise Minnet borçlarına ge ınce ız raaın P k. 

Hava Nezaretlnın istihbarat servı-
sl şunları bildiriyor: K •• • t 
Baskının başlamasından bir saat o m u n 1 s 

kadar sonra uzun bir bombardıman 
tayyaresi kafilesi nrcmen üzerine Harekatı 
Ilerlerken pilotlar Hollandada Zul· 
derze Uzerlne geldikleri zaman gok· K ti • 
teki kızıl ışığı görebllmtşlerdlr. Pi • uvve enıyor 
!otlar o zaman fıede!ten 200 kllomet 
re uzakta idiler. Hedefe yaklaştıkça 
kızıl ışık evvela bir alev kütlesi, son 
ra da şiddetli bir kWhan haline gel
melde idi. Dumanlar bulutlara ka • 
dar yükseliyor ve onlara karışıyor • 
du. Birkaç pilot kendllerlne tayin e· 
dilen husust hedefleri o kadar kuv
vc.tli alevlerin altında bulmuşlardır 

ki, bombalannı esasen tahrip edllmlf 
binalar üzerinde israf etmektense şe
hirde başka fabrika veya deniz tez· 
glıhı aramışlardır. 

Baskın karanlık çliktukten takı 1-
ben bır saat sonra başlamış ve dalın 
gece yarısından eweı 10,000 yangın 
ve inflllık bombası atılmıştır. Şehir 

Uzerindekl bulutlan rUzglır o kndar 
süratle itmekte idi ki, hiçbir hedef 
uzun mllddet gizli kalmadı. Gece' 
parlak, soğuk şiddetli idi. üç bin 
metrede termometre sıfırın altında 

30 derece santıgrııt kaydetmiştir. 

Taarruz.un Tafailitı 
Londra, S ıA.A.) Öğrıınlldlğine 

Başvekilin Viyana 
S eyahati Muhtelif 
Tefsirlere Yol Açtı 

k . se'-'e kargı böyle bir borç tanı- Pekin, 3 (A.A.? -:;-S ii : t!~ 
ım " 1 l 1 b .. .. ** (De,·arııı: sa. •'• • , • 
ıyoruz. A man ar a ugun m~· =============~=~:::'.:::~~~~~~~= m betlerimiz iki taraflı alıJVerı§ .: nase . 

h ' tindedir. İtalyaya gelınce 

göre, evvelkı gece lngıllz hava kuv
(Denını : &a. 3, ı-. ii. 1 ~) * 

on ::ıı imparatorluğunun tak: 
• 

51:1 d hisse almaması kendı 
sımın el~ ' d n degvil. emellerine 

.. t ıgın c 
comer k uşamamasından-
h dense av 

er ne Trablusgarp harbi ve 
dır. Yoksn lınması zorbalık 
O 'k" adanın a h 1 . ı nı ·ı . . kötü teza ür erın· · 
sistemının en ra da ltalyanın 
dendir. Ondan sonb"r boşluk diye 
bizim yurdumuzu bı . kendi ara· 

• V' • ve ız 
telakki ettıgını . 1 tutusalım da 
mızda birbirimız e d ' ' sahille· ı 

h konsun ıye d gelip azıra mesafe e 
. . d b tas atımı . . 
nmız en ır " ı d '· · · pek ıyı 
pusu kurup b ek e ıgını 

biliriz. ~ 
. . savurdugu 

ltalyan gazetcsınınh met hisle· j 
tehditle r a ncak meH 

8 
tehdit ve 

rimizi nyaklandırır. • er ızı ve is· 
t •. karşı varlıgım d k" ecavuze . h usun a ı 
tiklalimizi müdafaa us ilmiştir. 
kararımız iptidadan ':e~ . ra· 
Hadiselerin inkişafını, ~çım~ k 
hat, vicdanımız müsterih 0 ara 
h,.kl,.nırktcviz. 

Ankara Pamuk Kongresi 

d t lanıın panluk konı-restnde ı:traat \ 'eklll .ı\nkaru ıı op . 
bir nutuk ııö.} lenml~ \C encümen ~~rl yapılarpl< faali· tarafından .. 

iı.ınlştir. Raılm, Ziraat Vekilini kon~ye ~ılış nutkunu fio' ter· 
~ete gcı; ken göstermektedir. 

Bq vekil f i\t.t 

cBulgaristanda komünist hare. 
katı kuvvetlenmektedir. Bulgaris. 
tanda iki cereyan vardır. Birinci· 
ai: Sovyetleıe daha çok yakla§· 
mak; ikincisi: Mihver dcvletlcrilc 
i birliği yapmak ... 

1 cBulgar hükumeti bitaraflık 
1 siyasetinden ayrılmak istemiyor. 

Başvekil Filofun Viyana seyaha-

1
' ti iki suretle tefsir edilmektl'!dir. 

cFilofun, hakikaten tedavi için 

ı Viyanaya gitt:ğine inanmak veya. 
hut ViyanaYa gelecr.k yüksek 

•ı mevkili Alını.nlarla müzakereler. 
de bulunmak ... 

cAlmanyıtnın Sofya elçisi, Fi· 
j !ofla beraber Viyanaya gitmekle 
bu seyahate siyasi bir renk mi ver
mek istiyor, yoksa siyasi bir sebep 
var da onun için mi ba§vekile re· 
fakat ediyor, bunu birkaç güne 
kadar anlıyacağız .. ·> 

- Radyo gazetesi -

Askerlik Hizmeti 
1 Sene Uzatılıyor 

ISilô.h Altındaki Muvazzaf 335 ve Daha 
Evvelki Doğumluların Sınıflarına 

Mahsus Hizmetleri Birer Sene Uzatılacak 
Muvazzaf Piyade Sın ıfı iki Buçuk, Muhabere, Topçu 

ve Süvari Üç, Jandarma Üç Buçuk, 
Deniz Erleri Dört Sene Askerlik Hizmeti Yapacaklar 

Ankara, S (Hu u ı muhabirimiz.den) - llllı 1ıidafaa 
VekAlctl &.ı!kt-.rllk kanununun bcşlncl maddeı;lnc ımnak· 
kat bir rnadde eklenmtıt1lne karsr 'ermiş 'e bu hususta 
bir kanıı11 layihası ha7.trla.mıştır. Bu kanıın liı) ihaı.ının 
eııbabı muclhcsinde ah\lali hıu.ıra dola) ı~ih· ısililh alt ı n· 
da bolu11M1 mm.uzar llf>kerlcr ~·in baıı kararlar alın· 
masının mu\'afılc göruldiiğii anla.tılmakta , e hfllen ~l-

16h altında bulunan 1881> \ e daha fl\'\elkl doğunılıı mu
" azzaf neferlerle bu doğumlulardan mma:u.ıtf hizmete 
t.Abl neferlerla sınrflarına mahsw; nuJ\'JIZıt.aflık hizmet
leri birer !i8te uzattlmaktadır. 811 kanun Uı\ lha"ı ala-

l kadar bütun <:ncuıncnlerde tetkik 'e miıukere olunmu . 

1 \'e Millı fiidafaa Vck letfnln almak lst.editl bu ~eni 

1 
tedbir ittifakla ka.bttl edilmlı:tlr. l'akrnda Büyük l\llllrt 
Medhil umumi Myetlnde goruşiılcccl< olan bu kanun 

1 

hiylhat.111a gore, 'hndiye kadar bir huç•k ıtetıe olıın pi

yade neferliği ınına:r.ufhk hizmeti iki bwç~; Ud sene 
olan MuhaherP, T()fıçu, ısllvarl neferll~l öç; iki buçuJf 

1 

sene olan jaııdarıHa a5kerllk hlunetl üç buçuk : üç sene 
olan deniz a kertik Munetl de dert ı;ene;,:e çıkarıla· 
t"aktır. 

Gıda Maddelerine 
Narh Konacak 

ihtikarı Önlemek İçin Bir Şehirden Diğer Şehire 
Nakledilen Erzak Kaçak Addedilecek 

1 
Ankara, 3 (Hususi muhabiri·' delerin satJ ve alı;ı fiyatlarını tes. 

a mizdcn) - Ticaret Vekaleti bit ederek bildirmelerini istcmış-0 m a n y memlekette yetisen sadeyağ, pi- tır. 
nnç, fasulya gıoi bilumum gıda Her mtntakada muayyen hayat 

Vazl.,yet•ı maddelerine mahalli ıartları na· şartları nazarı itibara alınarak bu 
zarı itibara almak suretHe narh 1 gıda maddelerine narh konaca 
koymasını kararlaştırmış bulun- ğından, herhangi bir ihtikara ma· 

Ka rl ŞI k durmaktadır. Bu maksadın husu- ni olmak için bir şehirden diğer 
lü ~çin mınt~ka. ticare~ müdürlük- bir şehre sokulacak bu kabil gıda 

Komünist Aleyhtarı 
Mücadelede, 

40 Demir Muhafız, 
18 Rus Öldü 

Tahrikata Set Çekmek 
İçin Yeniden 3 Alman 
Fırkasına İhtiyaç 

Va r mı ş 

lcrıne yaptıgı bır tamımde bulun- maddeleri kaçak eşya gibi telakkı 
dukları mahakle istiheal ve istih- edilecek ve s_etironler hakkında 
lak edilmekte olan bu nevi mad- kanuni takibat yapılacaktır. 

İngiltere Bir 
BirAlmanGazehsmeGöre: Amerika Kongresi 

Devdir 1 Bugün 
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A lma n - hihi ad am, heni tatlı rüyamdan uyandırdın ! 
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Büvük Tarihi Roman 

ŞEHiR HABERLERi 
~ 

Ölüm ••• Tuttukları Yol Onlan OtobDs 
Buna mı Götürecekti?.. Hakkında 1 s v iç re 

-
20=-· ;,;;;-;;~---, Firmasının Teklifi 

1 ~!!!1!.~~.l~!!t 
mek ilzere İstanbul belediyesine mC
racaatla bulunduğunu yazmıttık 

Ya Hmr! Onm da,- Wr ~i yok, di)'e aorcla 

IX ı bat şeklinde tecessüm ediyordu. 
Dur.wı 1'e Veli, aplannan ya· Bu ba9 ..... Bunu tanımaya ça-

bır -.e atıJmak üzere olduiu- lıımak Ha1ana dehıet veriyor, 
aorünce kederlendiler. bu hatmetli batın hayalini kafa-

Fakat HCEmrı ne meram anla· ıının içinden, gözlerinin önünden 
az bir k \fi olduiunu bildikleri uzaklaştırabilmek için ıarfettiği 

hele keııdi aözlerile bir lulını emekler bota gidiyordu. 
e oynatmıyacaiını öirenmiı Ha1an boğuluyorum sanıyor· 

ulunduldan için, bu mevzu etra- du ve bu kabusta;. kendini kur-
da ona bir feY IÖylemediler. tar.bilmek için atın üstünde ça· 
Zulilınin evinden hareketten balayıp duruyordu. 

a Veli. Hıaınn yanında side- Buna muvaffak olduğu zaman 
onu mc:eden inceye tetkik etrafına bakındı ve rüzgarın te

ederken. Du.r8Wl da Haean Ai•- airiyle aallanan, sallandıkça gıcır-
• yald~.trnlf Y~ ~na: . talar çıkaran uzun, nihayetsiz u-

- Aiam. Bizim akbnuz ~ zaklıldara kadar uzanan aerviler 
ere ermez anama, 'büyük hqm araaından geçmekte olduklarını 

" derdi oı.. derler. Öyle sö- sördü. 
aeziyoru li Hmr Aiamız Serviler .... 

le oynam~a blbr. . At.iretten taııyıp getirdikleri 
Gerçı -.lerm hazuk düzea aıt• kokuyu fanilere ulaıtırarak onla

ilını yedi ya9ındaki çocuklar bile ra ölümü hatılatan serviler .•• Ve 
ılip dururia.r. aonra altında çarpuk, çurpuk tat· 
Amma ve J&.kia bunian düzelt- Jany)e amalanıp giclen mezarlar. 
it bizlere ditmez 1Um1m. Ölüm .... 
Haaan b~ -~•re_hıç ~ap •er. Tuttuktan yol onları buna mı 

.ecl~ Zulalınm ewm~e ~~ pttirecektH. 
ttıaı ,eyler onu derın dutunce- Bu aralık kulaiına tatlı bir ses 
e ve bu dü'6nceler de endite- ulaıtı: 
e aevkediyordu. Bell~cli ki Zii- _ Bab r 
ı ve arkadaılan bir .. yler yap- a ' 

ıatiyorlardL Haanın enclite- Haean birden ırkıldi. Bu ıea 
bu ,eylerin mahiyetini iyice onu içine düttüiü kabus girda

amamaktan ileri pliyordu. bmdan çekip çakarmıt. yüreğin-
Sonra buna Hmrın tuUnaz bir deki wefkat hialerini da'8alandı
eketle abllfl inzimam etm1t' • rarak bütün batka dütünceleri si· 

lip •;pu··rmüttü. Bunda ciraz da kendini muul ... 
sirüyordu. Bu, ölümü hiçe •:ran Ha•n aeain geldiği tarafa doğ
de ikanlıyı evinde bulunduiu ru batını çevirdi. Safinaz araba

ddet zarfında daima telkinler nın perdelerini aralamış, güzel 
da bırakarak l:tiraz da kendi batını ipek iılemeler arasından 

ırlaınıı aayılabi1iJCli. biraz uzatarak bir yıldızın tath 
Huan, zulüm ve habazhldara pmlblan gibi yanıp sönen güzel 

.uızunam eden terebiz mailtıbi- sözleriyle babaaını aüzmeye ko-
7Ctlerin ve o günün idarecilerinin yulmuttu. 

&aoı tehlikeden k ul'tarlmk p - Baôacıiun neyin var. Hep 
e tedbir olarak .... ml8rla dalsın duruyorsun. 

ne bahMma o luna olMm ara- - Ben mi çocuium. Allaha 
bozmamak 8iyuetinin1 [ 1 ) tükür l>ir teYim yok. 

tlı bir muanza idi. - Ya Hızır f). Onun da mı bir 
Halkın perİfan halial. orchanun te:vciii yok ..•• 

•saaa.azbiuu, hudatlardaki lal· ihtiyarın sözleri etrafında Hı-
~leriin fecaatini dQ71U'ak. söre- zın aradı. O da -benirin dizgin· 

iÇi mbyordu ve IMaaa raimen )erini koyuvel"mit. yiğit başı için-
71ktekten hatJayıp qaiıya de biriken düfiincelerin aiırhiıy

indıkçe bU.bfitün bayaiıla- le öne .biraz eiilmit. atının arası· 
f11n zevk iptilbının. ilraf yafllllUll ra ayağını taıa çarpıp aürçtüğün-

emleketi nerelere kMlar a6tfire- den bile bihaber, kendini kapıp 
ı heaplıyor ve i»unun anüne kofYermiıti. 
ek ilzam olduiunu takdir ihtiyar kalbine gene enditenin 
rdu. tunaklannı uzattığını aezdi. Kı-

Fakat bu tl yukardan 1:.aıl&J'll zmın bu yijit adama bealediği 
urkütilyordu. derin ve maaum aşkı ve onun kaç 

zünün önüne eaki devirlerin sündür aafba aafha ortaya dök· 
haileleri celiyordu. tülü bu •evamın tezahürlerini 

Bu kan deryuının içinde yü- hatırlayarak elemlendi. 
bır hqal vardı. Bu hayal O, kızının Hızıra gönül verme. 
Hızınn heybetli etWial an• aini pek tabii buluyordu. 
or, kih zümrütler, inciler. (Arkut var) 

kutlar ve bütün kıymettar tat-

Bu teklifi tetkik eden İBtanbul be
lediyesi \'e elektrik idaresi esas itlb~
rrıe muvafık gönnUştUr. Fakat bu 
firmanın da derhal göndereblleceğtnl 
bildirdiği 15 otobUsU vermesi fUp
heli görülmektedir. 

Sinemalara , ........... ~ 
cumartesi ve pazar günleri sine

malara haddinden fazla seyirci alın
makta ve halk bu yilzden de çok sı
kıntı çekmektedir. 

Sinemalar fazla aldıkları mllşterl
yi sabit koltukların yan taraflarına 
koydukları aandalyalara oturtmakta 
ve bir kısmı da ayakta kalmaktadır
lar. 

İstanbul belediyesi her ne aureUe 
olursa olBun belediye tallmatnameai· 
ne mllgayir olarak fazla ~I al
malarının, sabit koltuklar yanında 

aandalya konulmamaaı,halkm ayakla 
kalmaması için kat'ı bir emir verm41 
ve buna aykm harekette bulunanlar 
hakkında takibat yapılacatmı bildir
miştir. 

Kömür Sıkıntısı Yok 
lstanbulda hilen kömllr buhranı 

yoktur. BugUn için EU Bankta stok 
kömUr olduğu halde talep olmaması 
bunun bir delili olarak sayılmakta -
dır. 

Bayiler ellerindeki kömUrU bile 
sarfedemlyecek vuiyettedlrler. Za
bıtal belediye talimatnameel muci -
blnce mahalle aralarında perakende 
kömür satı,ı memnudur. Fakat bu
na rağmen bu karar tatbik edilme
mektedir. Son günlerde bunun tatbi
kine geçllm1' ve perakende kömUr 
satışı menedllmı,ur. 

Pigasada: 

Dünkü ihracatımız 
Dün muhtelif memleketlere 290 

bin liralık ihracat yapılmıftır. 
Bu arada Mısıra zeytinya#J, lave

çe incir, kepek, İsviçreye tiftik, fın
dık. Bulgaristan, Yunanistan, Roman 
yaya be.lık, Romanyaya mandalina, 
portakal, Yugoalavyaya tiftik, Ma
caristana fındık gönderilmiştir. 

Türkiye • ltalya Ticaret 
Anlaşması Bitti 

TUrklye İtalya ticaret anlaşmllltl· 
nın mUddetl ay bqmdan itibaren 
bıttığinden mer'ıyetten kalkmıştır. 

Her ıkı lhld devlet anl..,rnanm uza
tılması için mUracaat etmediklerin
den bu anl8,fma hUkUmleri dahilinde 
artık hiçbir suretle mal sevkedileml
yecektir. 

Bu husustaki emir mıntaka ticaret 
mildUrlllğüne gelditinden dünden iti
baren yapılan ticari akitler muteber 
degildir. 

Yalnız. evvelce taahhUt altına gir
miş bulunan tüccarlar mal ııevkede
bileceklerdir. 

latanbul Ticaret MüdiirJiiiü 
İstanbul mıntaka ticaret mUdUrlU 

ğünü de yapmakta olan te,kılltıan· 
dırma umum mlldUrU Avni Sakman 
esas vazıfeelne avdet etmek Uzere 
hayramertesl Ankaraya hareket edfl
cektir. 

İstanbul mınlaka ticaret mUdUrlü
ğUne Salt Rauf tayin edllmı.ur. Bay 
ramertesl vazifesine b:ışlıyacaktır. 

Türk göklerini &fllmu bir aımr 
Wlne setlrmek ~in kurbanı, deri
lerini Hala Kurumana \·eriniz. 

940 ı n Uyuşturucu Madde Suçluları 

Bir Senenin Bilanços u: 724 
Dava, 1200 Suçlu 

Kaçakçılık ve U)'Uflurucu madde 
davalarını tetkik Ue meq'Ul olan as
liye ~inci ceza mahkemesi mUddel
umumıutıne 940 senesinde 724 dava 
dosyası ile bin iki yUz kadar suçlu 
gelmi,tır. Bu doeyalardan bq yü
zü earar ve eroin gıbl uyuşturucu 
madde satan ve kullananlara aittir. 
224 dosyanın suçluları da sttmrük v;, 
döviz kaçakçdandır. 

Aallye befincl ceza mahkemeai de 
bu davaları tetkik etmiftir. U)'Uftu
rucu madde kullandmuını lptilA ha
line J'eUJ'enJertn sayısı sekiz yUzU q 
maktadır. Bunlar Bakırköy akıl h&B
taneelnde tedavi edilmlye mahkQm 
edilm1'lerdlr. 

Geçen bir sene içinde mahkemeye 
intikal eden 500 u)'Ufturucu madde 
dosyası bulunmurna ratmen mUaa
dere edilen u)'Ufturucu maddelerin 
miktarı pek azdır. Toplu ve mühim 
miktarda eroin ve eerar :rakalanma
mıftır. Yakalananlann hepd pera • 
kende Batıcılardır. Yalnız bir defa 
(M) kiloluk bir eroin yakalanmJ.f ve 
bunu imal eden Ziya ile arkadqları 

BaadUUBuataaul 
Teni Ddllecell 

Ankara, 3 (Telefonla) - Maarif 
Veklleti KandilU rasathane1inin bu 
günkü asri ihtiyaçlara göre tevsi e
dilmesi lüzumunu hiuetmif ve bu 
hususta tefk116tı gen"1etecek yenl 
bir kanun proje&i hazırl&mJfbr. 

Sıvas • Erzurum 
Tahvilleri 

Ankara, 3 (Telefon!•) - Sivas -
Erzurum birinci tertip tahvillerinin 
6 numaralı kuponlarına alt middet 
15 lkincikinun 1941 tarihinde dolmak 
tadır. Bu tarihten itibaren CUmhuri
yet Me.-kez Bankası, Ziraat ve lş 
Bankaları kupon hamwertne tedfyat· 
ta bulunacaklardır. 

Askerlerimize Kışlık 

Hediyeler 
Kadıköy ikinci kız orta okulu ta

lebeleri tarafından askerlerimiz için, 
22 adet kazak ve fanlle, 19 adet bo
yun atkıar, 30 çift eldiven, 178 çift 
çorap olmak Uzere iki yUz kırk yedi 
parça hediye huırlanarak KJZJltop· 
rak Halk Partislnde ıe.ekkW etmlf 
olan hediye toplama komitesine tes
lim edllmlfllr. 

da birer sene hapse mahkCm olmuş 
tardır. Yalnız geçen aene delil 939 
senesinde de böyle mUhim miktarda 
bir eroin yakalanmış detlldlr. Ya
kalananlann hepsi kUçUk satıcılar

la kullananlardır. Piyuada eroin bu 
lunduğu ve hattl Türklyede tmal e
dıldlti bile tahmin olunduğu halde 
imalltçılar yakalanmamı.aardır. 

Bu glbl 1'leri yakından t&klp eden 
aalAblyeUi bir zat dUn bir muharri -
rtmtze bu huauata fUnları söyle -
mı.tır: 
MUptelllannın piyuada eroin bul

makta m\1'kUlit çekmedikleri mu -
hakkaktır. Ceza evlerine kadar eroin 
girdlti ve hattl burada eroin kullan 
mayı lptUA. haline getirenlerin bulun
duğu bile bir hakikattir. Tevkifhane 
de zehirli madde kullanmayı lptill 
haline getirenlerin allkadar mahke
meler tarafından akıl hutanesine 
gönderildikleri de bir vlkradır. Ero
inin hariçten ithal edildltlni ııöyli -
yenler olduğu gibi dahilde imal edll
dlj1ni iddia edenler de vardır. Fakat 
imalltçılan ve toptancdan yakala-

mal< mlbnkUn olamıyor. BugUnkU 
tetklllt ve tah81aatla bunları yakala
mıya da lmkln yoktur. Huaual bir 
allka lle öğrendiğime göre geçen 
sene Ziya isminde bir toptancıyı 

yakalamak için 2 bın liradan fazla 
para sa.rfedılm!4tir. 

Ziya ve arkadqları yüksek tah
Bil görmU. kimselerdir. Bunları ya 
kalamak için alt.kadar bUro mUhlır 

paralar aarfederek kaçakçılara biri 
sini yabancı tüccar gibi sokmıya mu 
vaffak olmuştur. • 

Aynca bir Fransızın da bu 
zat ile teşriki mesa.18i temin edllmlı: 

tir. Ziya ve arkadqları kendiler ne 
mUracaat eden adamın giyln1' tarzı. 

kullandığı JlBan ve arkad"41 vasıta

sile tamamen yabancı olduğu hak -
kında kanaat edindikten sonra buna 
yine kendisinin itimat ettltl bir evde 
5 kilo eroin vermiye muvafakat et
mı. ve bu tekilde yakalanmlfbr. 

BugUnkU tefkll1t kuvvetlendirll
mek ve tahsltıat arttınlmak auretlle 
zehirli m,anbalar kurutulursa kaçak
çılığın önUne geçeblllriz. 

Peynirciler Mallannı Saklıyorlar m ı ? 
BugünPeynircilerSorguyaÇekilecek 

Şehrimizdeld bazı peynirciler mev 
cut stokları kalmadığını llerl aUre
rek ellerindeki peynirleri yüksek fl
yaUa satmak latemektedlrler. Fiyat 
mUrakabe t8'kil1tı evvelce yaptığı 

tetkiklerden elde mevcut stokun bu 
zamana kadaır ekallmiyeceflnl ve 
böyle bir krizin doğınıyacatııu naza 
rı ltlbare alarak ortada bir apekUll
tlon mevzuu olabilecetı kanaatine 
varmış ''e piyasada mevcut peynirle 
rin ikinci bir mevcut listesini hazırla
mak için teşebbüslere girmt,tır. 

Büro dUn muhtelif buzhanelere, de 
polarında mevcut ~t9ku blldl:rlr btr 
listeyi milrakabe tefkllttına gönder· 

elennl temin ettikten maada bele
diyeye de müracaat edenk onun buz 
hanesinde mevcut stok miktarını da 
öfrenl'hl~tr. 

Fiyatlarn sun'l tarzda. yükselmesi
ne meydan verilmemek lçın her çare 
ye baş vurulmuştur. Fiyatları arttı
ranlar şlddeUe cezalandmlacaklar • 
dır. 

Mmtaka ticaret mlldUrlüiU bu tu
barla bUtUn peynircileri bugün 4 Un 
CÜ Vakıf Hanında toplıyarak piya
saya mal çıkarmamalannın sebeple
rini soracaktır. 

Peynirciler mevcut stoklarını çı-

karmayıp mallarını sakladıkları tak 
dlrde hUkCmet daha ciddi tedbirler 
alacaktır. 

Etçiler Arasında 
ihtilaf 

Et fıyaUarmın canlı hayvan bor-
8&111 fiyatından btr mlall olarak tes
bitinden sonra mezbahada et kesen 
tüccarlarla kasaplar arasında bir ih 
tillf çrkmtıptır. 

Canlı hayvanlar kilo bqına ola
rak borsada bir fiyat tesbıt edildik
ten stmra .,__ tt:-til alan tUccar 
lar~"l'fi&a-a ~eııtırmeKte "",.._P 
lara aatmaktadırlar. 

Kasaplar, borsa fiyatından bir mis 
il fiyattan ne miktannm tOocaı. -ve 
n~ miktarının da kasapl.-ra bırakıJa
cafuun tesbttini istemektedirler. TUc 
carlarla kasaplardan mürekkep birer 
heyet dUn belediye lktısat mUdUrlU
tııne mUracaaUa vaziyet hakkında 
izahat verm1'ler ve bu meselenin hal 
11 için bir tedbir alınmasmı talep et
m!4lerdir. 

Bu sureUe birinci elle ikinci el o
lan kasapların bir mi.BU fiyatta va
ztyeUerinl teebit etmek icap etmek
tedir. 

YARINKi LiG MAÇLARI 
Fener atadmJn dfter k&rfılaşma· ı ll'enerbahçe galibi~ aleyhine Pera 

sı da Fenerbahçe - Kaannpaşa ara- lehine görüyoruz. 
Birinci kUme lıg maçlanna yarm 

Fener ve Şeref atatlannda devam e· 
dllecektır. 

Geçen hafta Fenerbahçenln Bey
koz karfIBındaki mallCbl~ etınden 

sonra bundan sonra oynanacak maç· 
ların ıpampıyonada mUhim rolü kal
mamakla beraber bu haftanın en a
llkalı müsabakası lig'ln bafında gi
den Beşiktaşla Vefa arasında ola -
caktır. 

Fenerbahçe stadında yapılacak Ve· 
fa • Befikt&ş karfıl&finUI hiç fÜp
he yok ki, üzerinde durulacak en 
mUhlm maçtır. Bununla beraber bu 
gUn için en kuvvetll bir vuiyette 
olduğunu yaptığı maçlarla g&ıteren 
Beflktafın galiblyeU daha yakın bir 

ııında olacaktır. Geçen hafta uğradı- Galatuaray idare Heyeti 
ğı mağlftbıyctıe aklı bafına gelen 1 Galatasaray idare heyeti son mu· 
Fenerbahr.clılerln sahadan galip çık vaffakıyetaizliklerden sonra istifa et 
maları t bil bir neticedir. mek mecburiyetinde kalm .. tır. Kon

Şeref stadındaki lstanbulspor - rre bu ayın yirmi 88klzinde yapıla
Topkapı maçında 1stanbulaporun ga- cak ve yeni idare heyeti seçilecek -

tır. 
lıbiyetl daha kuvvetll bir ihtimaldir. Yeni heyette Leblebi Kebmedin u-

Galatasaray - SWeymaniye k&111· 
laşmasında da neticenin Galat:uaray 
lehine olması tabii görülUrae de ufak 
bir ihmal Galataaarayı geçen hafta
fcı Fenerbahçenln vaziyetine dtl.ştlre
bUlr. 

mumi kaptanlık vazifesini deruhte 
edecett söylenmektedir • 
İnönü Kros'u yarın IJ1'11 tramvay 

deposu ile HUrriyetı Ebediye tepeai 

arumdakl 3000 metrelik meeafe O-

la aüa)ü bir kavuk tqıyan bir (l) Ahmet Refik, Llle devrt. 
•••••••••••••ihtimaldir. 

Şeref stadının en mühim maçı da zerinde yapdacak ve klUplere men· 
Pera ile Beykoz araamda olacaktır. sup atıeUerle beden terbiyesi mO -
Biz her fe)'e ratmen bu mUu.bakayı kelle!leri iştirak edecektir. 

.... il....... a8Çllla •ıuya.. 

.......... &lsl•be ptar ... 

.. .. llalcaret .. ıı6&ler1e •lllaJ•t 

-.- lla7G, bafb Uplya yavnmat. 

• avaea ııdnftınlu '*ll8o ......_ 
.... lııulan bir ydcbrnn a8n&I-

..,. 1&11 Ve .......... , Aa 
..... ~ ..... -ld, ..... ... 
_.. ..... ıJr,OUJl)ailltlllSa 

- tellnıı' ............ tı ! .. 
ı.. ~ ....,_ 111çblr a-

XJ ,_. ..,.._.. ldktlbai 
........... etmlJeeeldL 
~ celltl ye ...,...,_ 

- Arıla! Aktörlü kAfl Saffet Bey. 
Hlzdea 118fnıt ediyorum... Sizden if
renQ'onan ••• 

şakaklanam tlcldfJtle attıtı ak,a • 
mın lotlatanda blle belli ohiyorda. 

Piraye, lltlra&Je orndaa azalda91nall 
iııtlyor, fakat naaıl oldupnu blbne

den ayni yere mıblaaınJ9o hareketalz 
ODU aeynıd17orda. 

Böylece bir lcaç dalcjka seçti. Saf· 

fet, birdenbire INMfım kaldll'U'llll 
çlftUp dofru eemer bir .,erit halin
de manan yola baktı. Sonra pnç 
kızdan yüzllntl k&4:ınr slbl baıJım 
yana ~lrel'flk azaldera daldı. 

Fakat bu k~amak hareket ....... 
- P lra.)e!.. sında Piraye, onan sözlerlade putı-
- Of!. Bırakınız beni lldeyim ... yan iki iri damla yqı &6nntlttü. 

Saffet atlryorda ! Ona biri bu ha
beri verııe mutlaka röya söntllj1lne 

- Bana acı Piraye!.. zablp olanla. \'e kendisi de lılr an 

Ortalık karanyor ... 

- 8 ua... Uft dQ-oraın... için röyada ohlp olmadıtmı fvke-
- OltııM! Bana blru lbnlt ver... demedi. Bu hayreUn venUtt ..,aua. 
- Hiçbir ıtf'Y \enment- hkla gayri ihtiyari 110nnu,ta: 
- Son ve kaU llÖ&Ün bu mu T - Atbyor m-f Demek l'ÖS-

- J>alma nakarat olan bu auallnl- lerlnlzde Aldı ya§lar vardı f 
ze aon defa olarak cevap \'erf7orum: Soma bu suali aordutuaa .,..maıı 
EYet:.. oldu. Flltunuz sörünmiye fahşarak: 

O-o adam, ..... hine 91dl. - Beybade ubmet çekl1onunu, 
Glnlııtı..,. Mr,... elzlllerl vardı. dedi, ba &'ÖZ yaflarma da inanacak 

clettJlm! 
0 uman. aMd olduiUU bUmeden 

Saffetin ayaldarma kapeadıinu lm

aettı. Göz ~ hasıl olmatf bl'.r 

llel dlzlerlnl yıkıyordu. 

- Beni yalnız een meeat edecek -
sin... Senin ııealnl duymadan ,...,ar
sam bedbaht olurum ..• Bana bir par
ça ümit. blr parça şifa ver... Beni 

perişan etme Piraye! .. 
TaUmmillü bitiyor, lradelıl, fUU• 

ru yavaıp yavaş eriyordu. Ve artık 
emindi: Saff~t bakUd bir mtırabm 
pençeıılnde kıvranıyordu. 

du: be lnmlftl. Ba feel sahuenln hakJ

Gece oldutunun farkında blle kat oldatmıa bir ttlrlft 1-...nak ls-

detDslnlz, detll mi alpklart ttıml,.orda. 

ikisi birden fırlayıp ayala k.ak· :'rlmat Bey, enu keac'lslne setır-
mlJlar, tltrlJerek Uttlpr ameQa mek lçla çok vakit blrıilauadL Ko

bak17orlardı... luadan ta&aralı çelstl n ~lftltte dot

Marat 11.,-, ~ adımda oaJa- ra )'ilrll1ml7e .....-.. Saffet, orada, 
na yuma ftl'U'Ü s.tfetl ,.._.... J.ollarau DV119talmat chmaJ'Ol'. ka-

dan tatap --= ,........ ..... stttarıce ........ . 
- 8eftJ t Kmmu .,,.. e>ıllp bed- .. Ud ..,... ,.... .......... ., e-

büt eltllla~ıHıl'*~ . 

ele 78lemlml mi ....... ......... * 
lat17onan t Ydal aa,antaa. ...,. da- - Dlflballı'medell al)'lellia bir ak 
ha &6•1111 ... &6rmealn!.. .... bir ........... J'dlart 

Ve ona lltsbdell iterek Plraıe."lbl - Ne ppüm iman t Kader bl7· 

tından btP,ı bu~ krsllen ellerlle kav- yamaa pldl: :.. a:;; = ~j,= 
ramak, onu acı) an ıötııünün. ya- - Yana ...... .....,... toph- pldlll lcadar, dlllııllla ....,. kadar 
nan kalbinin ütıttinc ballhrmak ifıtl· ;,.:"'* ~- deful11p gldenla.. yalvanbm, rlea --... l'abt •D
yordu. O zaman duyacatı ..adetin Evimde 7ldmD lrarartecU ....._ le! 8eDI llmMlaa tema llall7en tam
mlktanm taytndea Acizdi \e bu son- lan 79rlm fOldu· madllım aöJllJor- BaU& .... 

Dizlerinin tıattlnde hıçkıran bu al-

tıuz aaadetln içinde ölm · ne kadar Ge.o im. 1ıılr Od bre -•ılııU. 8elAml 8eJe de IQ'lll ekil bir lıae u 
tatlı bir şey olurdu.- <Tlfderl ~ kuhldan ll&llJlda- re tekrar etti. .. O saftla da bir da-

Onu ııarbof eden bütün bu d"91ln- mrya ba.flamllJfı. Botuk kealk bir bA ııen1n lanılal anacak detlldlr. u 
celflrdeD allk6tu yırtan kaim bir Mlll~ i "P.Mle yalnız : l kin nereye sldecelaıln t Kimin yam. 
uyandı. Murat Bey, yolun kal'fllllll- -- Amf'6. dlyeblldl .. Sanki bola- aa sıtınarakaınf 
dakl dWte dan17or ve ... Jlunyor- .una bir te7 tıkamn"9 bat•• bir ..,_ ( Arba ..., ) 

G(INDEN 
G(INE 

Tramvayda 
Yazan: OC YILDIZ 

Alnımıza esen sıkı bir kara-
yele karıı tramvayın vat

man sahanlığında - az kaldı köp. 
rüaünde diyecektim • altı ki§iyiz. 
Arasıra rüzgarla beraber yüzü
müze biraz da yağmur serpeli· 
yor. 

Bir zamanlar vatman sahan
lıklarında polislerden baıkasının 
durması yasaktı. Fakat bu, b ir 
kaç aenedenberi maziye karıtmıı 
bir lüka hatıraaıdır. 

Solumda biri yanındaki arka. 
datına Yahya Kemalin son ru· 
bailerinden b irini okumıya baı
ladı. O bitirdikten ıonra arkam· 
da bir baıkaaı: 
c-Mihneti kendine zevk etmedir 

a lemde hüner 
c:Gam ve ıadii felek böyle gelir 

böyle geçer 
dedi. 

Döndüm. Elli yaılarında kı
ranta bıyıklı ve gözlüklü b ir 
adamdı. Birbirimize gülümsedik 
ve hemen ahbap olduk. 

- Atatürk Sarayburnu geee. 
si nutkunda Türkün yaradılııtan 
ne,eli bir millet olduğunu söyle. 
miıti, dedi, büyük ve kuvvetli 
bir millet oluıumuzun sırların· 
dan biri de galiba budur. Her 
cevri hoınutlukla sineye çekeriz. 
Deyme sıkıntıya aldmı etmeyiz. 
Hatta aıkmtılann keyifli tarafla
rım bulup çıkararak neıele:niriz. 

Duraklardan birinde durmu§. 
tuk. Kapalı parmaklıklara dı9ar. 
dan bir hücum oldu. Fakat ara· 
mıza tek bir adam almamıza 
maddeten imkan yoktu. Bir po
lis basamakta duran birine: 

- Kapı kapanmazsa arabayı 
bırakmam, diyordu. 

O teminat verdi: 
- Şimdilik bir kolumla b ir 

bacağımı aokayım: aonra nası l 
olaa vücudümün ote tarafı da 
girer. 

Biraz sonra h ten öyle ol-
du. Adamcaiız yeni l:iır .ldıve
ne parmaklarını uydurur gibi ha
reketlerle yavaı yava9 aramızda 
yer &"ili ,... pe•analc.lılc ~andı. 

Gittikçe artan rüzgardan fa~. 
la rahatsız olduğu aörülen b ir i 
••banın iç.ine airmek için bir 
ümitsiz tetebbüıte bulunmak iı· 
tedi. 

Arkamdaki kıranta bıyıklı zat: 
- Aman, dedi, o kapıya 

iliıilmiye gelmez. Bir alay kadın 
arkalannı yaalemıtlar: açtığımız 
gibi ıırtüatü buraya dökülürler. 

Bir istasyon daha gittik. Bu 
clefaki durakta kapıyı hiç açma
mıya ve icabında içerden müda
faa yapmıya karar vermiıtik . 
Fakat üıııtiyen adam: 

- Aman bana merhamet, 
dedi, yayan gideytm THıyım. 
Yokaa öleceiun. 

Çaresiz onu indudik ve yerine 
orta yqlı tifman bir kadın alm ı 
ya meobur olduk. Yalnız kad ı
runkinden baıka bir çocuğile b ir 
de bohçuı vardı. Bohçayı vat
manın önüne koymak isteyince : 

- Ne hacet bayan, dedi. ço· 
cuiu da bari omuzuma bindir d~ 
öyle gidelim. 

Yine hepimizde neıeli bir 
kahkaha. Neyae bohçaya, vat
manın ayaklan dibinde bir yer 
bulundu. Fakat çocuk meaeleıi 
kolay halledilecek bir dava gi· 
bi görünmüyordu. Bereket ver• 
ain biraz evvel rubai okuyan 
adam: 

- Hemtire hanım oldu o la· 
cak verin bana. dedi, vatan ev
lldı hepimizin evlldı demek ... 
Gel yavrum bana aen.. yalnız 
peıin haber vereyim. Elbisem 
tektir. Ona söre inaafb davran .•• 

Ve Galip Dedenin bir parça
sını okumaya batladı: 
cEy mah uyu uyu ki bu ıeb 
cGöıünde yer ede banki Yareb 
cEncam bulur huaulü matlap 
cSihi aitemt: kebap olursun-. 

* 
Ninni henüz nihayet bulma· 

mııtı ki kapı arkamı"ll!.da birden· 
bire açıldı ve pkrak bir 8e9 çın
ladı: 

- Baylar yol verin.. efendi 
arkadaı parkta inecekmif.. na· 
aılsa uyuyakalmış.. . Kazasız be· 
laaız indiriverelim turacığa ..• 

Kapıda çarpık ppkalı, dal 
ceket bir aarhoı göründü. Ara
bada epeyce bır pandomima 
seçmiş olar.:aktı ki İçerden ııi· 
rültüler, kahkahalar pliyordu. 

Sarhot pıılaımıı gözlt!rıle 
Karakoy denizinin fenerlerin• 
bakıyor: 

- Neresi 1•urası yahu . nere
•ı buraaı yahu, diyordu. 

Vatman: 
- Hadı bakalım .. kısmet l,u. 

r&yaymıt. dedı. 
Sarhot trllmv11:,-ın basam•· 

aıntlan indırilirken biletçi güle· 
ek bağırdı: 

- Uğurlar olsun.. yine buy• 
run •• yann akıam çaliı ela var. 
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SüVASi 
ôCMAL ALMANYA Btlylk Millet Meclisinde 

ALMANYANIN 
Om:tBeslemediği 

Bir Mülakat 

BUyUk 
Facianın 
Hikayesi 
"Bütün Dünya 
Bizim Zaferimizden 
Ümidi Kesmişti ,, • 

i ~!r~: P0~Ö~u 8 Türk-lngilizTediyeAnlaşması
ilk Adımı Attı nm Birinci Müzakeresi Yapıldı 

Londrıı, 3 (A.A) Burn mahfil· 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN Lisanı 

Gibi 
İtalyanların 

Barometre 
Değişiyordu 

Ticaret Anlaşması Akdine Ya
naşmıyan Devletler Müvaridatına 

Karşı 1edbir Alnıak Salahiyeti Verildz 

lerlne ı;orc Alman tayyaı elerınln 1-
talyanlaı ın mfır.cviye.tını vUkseltmck 1 Hükumete 
lı;ın geldiği tışıkArdır. Bö:> le bır şe
ye hedef olmak i c asla hoş bir şey 
değildir: U zun müddet sü~ut için~e 

ve müphem hır hava ıle 
sarılı kalan Alman siyasetinin, 
yeniden bir faaliyete gesmek için 
gayret sarfettiği görülüyor. h~
giherenin, baharda büyük hır 
l'6arruza geçmek için hazırlanı§ı, 
Amerikanın bu harekatın cepha· 
ne deposu olacağını bildiri§i üze· 
rine, §Üphesiz ki Almanyadan 
yeni bir te§ebbüs beklenirdi. Fa· 
kat, hangi istikamette yeni b~r 
maceraya giri§eceğini pek kestı· 
remcmiş olan Mihver dcvletini!1 
:>eni ittifaklar aradığı da hır 
müddettenberi aşikar olarak gö· 
rülüyordu. 

Binaenaleyh, Bulgar batvekili 
Fil of un Viyan aya gidi§i. Alman· 
ya tarafından yeni bir pl~nın. i)k 
nişanesi olarak kabul edılebılır. 
Fakat, Bulgar başvekilinin Viya· 
na ziyaretini ilk defa haber ve· 
rirken işaret ettiğimiz gibi, b.u 
temastan mühim ve müsbet hır 
netice çıkacağını pek bekliyeme· 
yiz. Zira: . 

1 - Bulgaristan müstakil bır 
siyaset takibine karar vermiş bu· 
lunmaktadır, 

2 - Almanya bu temast~n 
kendi lehine bir netice çıkacagı· 
na esasen emin değildir. 

Bu ikinci hakikatin delili ola· 
rak, şunu gösterebiliriz: Bulgar 
ba vekilinin Viyanaya, Alman· 
ya ile temas veya müzakerelerde 
bulunmak üzere- gittiği resmen 
bildirilmiyor ve bu ziyaretin, ra· 
hatsızlık sebebile, hususi bir ma· 
hiyette olduğu söyleniyor. Baıı· 
vekil Filof'la beraber. A_lman· 

ı (le Vıyana· yanın Sofya C çısının. • . 
ya gidi§i bu ziyaretın resmı bır 
tema• olduğuna §Üphe bırak~.a
dığına göre. bunu~ resmen ılan 
edilmeyi,.i, görü meden Alma~· 
ya lehine bir netıc~ be~lenme~l· 
ğini göstermektedır. ~ıra, mus· 
bet netice çıkacak muzakercler, 
umumiyetle, daha evvelden ha· 
zırlanır ve ancak kati bir anla§· 
mıya varılmak üzere iki devletin 
en salahiyetli nazır veya devlet 
adamları birbirile buluııur. Eğer 
b .. ·I bir anlaşma mevzuu bah· 

O)i e . v· .. 
ııolsaydı veya Berlın. ıyana go· 

d "'h" bi siyasi ne· rÜ§mesin e mu ım r 
ticeye varacaklarına ~~~~ b~.1~~\" 
salardı bu mülakatı buyuk guru. • 
tülerle ilan etmeyi • bilhassa. ~a· 
d . 1 . b ·· k"" -·kl'ı dahılın· ıse erın ugun u s•· . 
de • hiç de ihmal etmezlerdı: •.. 

Diğer u.raftan şunu da gozo: 
nünde bulundurmak lazımdır ~ı 
Rulgaristan, Alm~n tara~t~~1• ~ı
yasetinden, Sovyetler Bırlıg~nın 
Berlinle olan anla§amamazlıgın· 
dan sonra ayrılmıl:a yüz göster· 
mi~tir. Halbuki bugün, Rom~n: 
ya hududuna asker tah~idi gıbı 
hadiselerin hissettirdiğine göre, 
Almanya ile Sovyetler Birliği 
arasındaki münasebat ttskisinden 
daha iyi değildir. Binaenal.eyh 
siyasetine Sovyet siyaseti istıka· 
metinde veçhe veren Bulgıı.rista· 
nın tekrar Almanyaya yakla§a· 
cak bir adım atacağına ihtimal 
vermek pek kabil değildir. 

Romanya 
Vaziyeti Karışık 

(Başı ı incide)=- I 
Yahudılerle ve diğer kimselerle 
eski ve hususi hesapları halletmek 
yolunu tutmuşlardır. • 

Demir Muhafı:zlan Te,vik 
Eden Kim? 

Bükreş"in muhalefet mahfille
rindeki kanaate göre, Almanlar, 

D . Muhafızların Romanyada
cmır 

ki komünist nüfuzunu ~kırmıya kma. 

f f 1. etlerini teşvı etme te· 
tu aa ıy d k" S ah d" l Balkanlar a ı ovyet m • 

ır er. Almanyanın 
fillerine nazaran C 
B.. l isi Romanyanın, esta-

YAZAN: 
Meşhur Fransız Muharriri 

ANDRE MAUKUİS 'J'--. ''\. .. 
1940 Şubatında lngiltereden ~" -,. "',- •:·• 

SIJ 1 bakımdan bu h d c nusoll 
ııl;>l IIıtlC're daha zıyade tabı kılacak 
nıa İ) .t dır. Hn~a yardımını, hiç 
olmazsa Duçcyl lktıdar me\·ltılnde 
tutm it !çın askeri )ardımın takip 
etmesi ıuılıı imktı.nsız d<'ğıldır. 

Bu :ıevkiyat llıtleı· için duımıı bir 
klibus teşkil etmiş olan iki C<'plıcde 

hıırbC' doğnı ilk ndımdır. 
Aras'a dondüm. General Cortun ~it' U·•.~,..._ __ 
kurmay reisi o sırada _biz.e bir Polonya askerleri iyidi ..• Fakat Almanlara dayanamaml§tL 
konferans verdi ve dedı kı: 

1 
w k ve 

Kııvdıı lı\yık olnn bir vı\kıa da Al· 
mıınv •un Yunanı tanla harp halin· 
de olmadığı \ c Alınndakı elçılığınln 
do olmadığı \e Atmadaki elçll!ğln 

Eunn binaen nazarı olarak Alman 
plloUnrı Arna\ uthık harbine 1 tırak 
etmıycccklerdlr. 

B kalırsa bu kış ayları es- si gayet parlak görünüyordu. Fil· - Başınıza yagaca ateş .. 
« danab. kati bir zafer kazan· kat meseleyi iki taraflı olarak çelik yağmurunun şi~detini gokz· 

nasın a ız k .. ·· t" · kan yo -dık 19 39 Ağustosu sonundaki inceleyenler aynı anaate vara· onune gc ırmenıze ı~. . • 
·. ti b u""nk"" halimizi hele mıyorlardı Bitaraf memleketler- tur. Bunun altında ezılıp gıdecek. vazıye e ug u . . . 

b · mukayese ediniz. 19 39 A· de bulunan insanlar artık hızım siniz. 
v~stosunda öyle sanıyorduk ki zaferimize inanmıyorlardı. !tal· İtalya bu defa bu kanaate va- e· J A . 1· 
~lmanyadan başka ltalya, lapan. yanlar, Mussolini'nin Almanya~·a rınca hnrbe girmeyi aklına koy- 1 r apon m ra 1 

ve Japonyayı da karııımızda meyil göstermesine rağmen ıl.k mu~tu. Sadece münasip bir fırsat 
b:lacağız. Amerikanın silah am· zamanlar~a had.iseler~ bitaraf ~ır bekliyordu. Dı'yor k'ı 
b r kaldırıp k.'1dırmıya· gözle takıp etmışlerdı. Fakat gıt· Bize neler olmuştu? Elimize 

av g~unuemin değildik. Domin· gide kanaatleri değişti. Şubat a- geen sekiz aylık çalı~m~ ~ırsatını ** (H:ışı 1 !nl'idı•) 
cngıln an b" · l b bAr yürii· vında •u düşüncelere vardılar: tnmamilc heder mi etmıştık? Bu . A 'k b h . . yon arın ızım e era •• • "' l . garnız<'nu men an a rıye sı· 
yüp vürümiyeceğini bilmiyorduk. cMüttefik devletle_r kış ay arı.n· suale topyekün ~vet dıye cevap l:ıhendazları kumandanı, Japon· 
Ara;ların bize kar~ı silaha sarıl- dan .isti.fa~e etmeyı becere~emış- verm~k. Sar nehrı ?oyundıı ku~· !ardan, Pekinde pıızartesi günü 

ması ı e nesap a var · · d Al . . k vu ·ua ge en ve merı an sı n • b 'l ..._ t dı lerdır lkı tarafın kuvvetlcrı nra· ı retlerının son haddıne kadar do· ı k I A "k .1• h 
v.. .. sındaki fark azalacak yer e · ğüııen askerlere, hır çok sıper a- j 

1
• . f 

Bugün ıgördügumuz manzara 1 h " 1 k v lmı" b d'"k 1 .1. ve endazlarının apon po ısı tara ın· . l J manların e ıne o ara çoga ,,· zan ve eton o ·en ngı ız d k f I ·ı · nedir? Italya, spanya ve apon· F l . k d"I . d an mev ·u tutu ması ı e netıce· 
a he halde bitaraf gorunuyor· ı · 

1
• l b" k ki enen a ıse a ın a tam tarzı· .. .. •. tır > ransız er erıne, en ı erın en ı ı h" d" h kk d · 

Iar. Anıerika silah yasağını kal· ı İtalyan rad~osun~l frarsı:ca ~stenenk!? ~~ a;ıf ır ç~ em~ade:; ye istemittir. Mevkufiyctleri esna. 
dırmı§tır. Dominyonlar bizimle ne§riyatında bır .v.akıt er tat 'ı·aoz· he e~ uçu e l~rua ına h etle· sında Amerikalılardan dördü dö· 
harekete geçmişlerdir. Araplar lere tesadüf edılırken evve a a· .azır kyan hg~ne ulmay ey vülmüştür. Amerikan albayı, suç-
bizim tarafımızı tutmuştur. Fran· ı laya başladılar, sonra düıımanca rıne . ar~ı a sız 0 ~r. • lu Japon jandarmalarının ve su-
sız seferberliği rahat rahat ta· rir yol tuttular. v Hıç şuphe l-'.0 k kı Eylulle Ma- baylarının cezalandırılmasını ve 
mamlanmıştır. Garp cephesine Bazı dostlarımın anlattıgına yıs .8:rasında _hır 5~~ ~ransı; ve istikbalde bu gibi hadiselerin le· 
karşı bir yıldırım harbi imkansız göre tesadüf ettikleri İtalyanları~ İ~gılızler kesıf ~ır olçud_e ugr~r~ kerrür etmiyeceği hakkı~d.a temi: 
görünüyor. Hiç mübalaga etme· hepsi istikbal hakkında kuvvetlı ~urmuşlar~ı. Ne ~are kı em.el e nat verilmesini de istemıııtır. Aksı 
den diyebilirim ki büyük bir za- tahminlerde bulunuyorlardı.Kont ~ınden c;~gunu: luzumsuz. .ı~ ere takdirde hadise kapanm!§ telakki 
fer kazanmı~ bulunuyoruz.> Volfi bir dostuma §U sözleri sÖy· ısraf et_ı.nışle.rdı. ~nlara emır ve· olunmıyacaktır. 

O dakikada bu iddiaların hep• lemİ§tİ: rcnler uç batıl fıkre saplanmış, Bu hadise, bir Pekin kabaresin· 

MİLLi PİYANCO İDARESİNDEN : 
Milli Piyangonan dördüncü tertip iiçüncii çekillfme ait de

vamlı biletlerin haricinde devam&1z biletlerin Milli Piyango 

İstanbul Bürosunda Dördüncü Vakıf hanı altandaki CiJelerİn· 
de (üzerinde yuıb fiyatlarla) sabfa çıkanldaia sayın ballumı
za bildiririz. 

LONDRA 
KALESiNiN ESRARI 

Kral EDVARD'm çocukları ... hkence ... Hapis ..• Cellltın baltaıu ... Sal
tanat hırslle göZU kararan Kral n&mzetıeri ... İngiltere tarihinin en 

feci sahifesi .... 

BOR ı S KAR L OF BASİL RATllBONE 
BARBARA O'NF .. JJ, 

p~ y~ında S U M E R SIHM&emia 1 , 
,. BUGUN 

iPEK 
StXEMASINDA 

ALiCE FA YE 
nw MAO MUBRAY - RlCHARD GREE:"JE 

gibi 3 büyilk Yrldız'm yaı·attıklım 

MEDENiYET Köprüsü 
şaııeeerlnl görmelisiniz. 

Eğlenceh • HarekeUi ve heyecanlı mevzuu bütün ~cüerini mem
nun etmektedir. 

Bupn ııaat 1 de tenıı:IJAth matine 

kalmışlardı: de vukua gelmiştir. Bir sivil Ja· 
1 - 1914 te olduğu gibi bir pon, Amerikan silithendazları 

siper hattını miidafaa etmenin grupundan birisi ile kavga etmiıı 
mümkiın utau~u -v-e ounu yapıp ve bu Amerikalıyı tabancası ile 
ta!ikim etmenin başlıca i irnizi tehdit etmi tir. Amerikalılar, bu 
teşkil ettiği. . . . Japonun silahını elinden almıı:· 

2 - Lehıstanda geçırılen tec· lardır. Bunun üzerine Japon po
rübenin F ranaay.a tatb,kJ TQÜm· liıri Amerikalıların hepsini yakala
kün olmadığı ve ordularımızın mııı ve mevkuf tutmuştur. Bunla· 
teçhizatını yeni prensiplere göre rın~ tahliye edilmesi hakkında mü. 
deği~tirmeye mahal bulunmadı- kerrer talepler üzerine, tahliye an-
ğı. cak 1 7 saat sonra vukua gclmistir. 

3 - Harbin uzun aüreceği, bu Japon makamları, bu tahliye 
cihetle asıl hazırlıkların 1941 ve üzerine hadisenin kapanmı§ oldu-
1942 acneleri için yapılması icap ğunu bildirmi~lerdir. Fakat Ame. 
ettiği.•• rikan kumandanı bu hal auretini 

Bu hatalara ilave olarak Fran· kabul etmemi, ve tam tarziye ta. 
sacla siyasi fırkalar yüzünden lep ederek hadise hakkında Va
ba§gÖııteren şevk ve iman yoklu· gingtona bir rapor göndermİgtir. 
ğunu ve lngilteredeki hadsiz nik- Amerikalılardan ikisi, mcvkufi
binliğin fena tesirlerini gözönüne yetleri esnasında, kabahatli ol. 
getirirseniz §U noktaya akıl erdir- duklarına dair bir deklarasyon 
miş olursunuz: Fransa ile lngil· imzasına mecbur edilmistir. 
tere; Almanyanın yedi seneden· 
beri korkunç derecede isabetli 
emeklerle ve teferruata pek çok 
kıymet vermek suretile hazırladı
ğı cehennemi mekanizmaya, ne· 
den karşı duramamışlardır, harbe 
girdikten sekiz, on ay sonra ne· 
den ıbu mekanizma kar§ısmda 
zaaf göstermişlerdir? 

MEVLÜDU ŞERiF 
Samsun Tüccarlarından Kefeli Za· 

do :-lacl İbrahim oğlu HAKKI KE
l~ELl'nin nıhnna ithaf l'dllmek üze
re 5. Kanunusani. 1911 pazar günU 
öğle nn.ma.zını müteakip Beyazıt cıı.· 
mii şerifinde Hafız Sadettin Kaynak 
ve Hafız Fahri tara!lanndan mov
JQdu şerif kıraat olunacağından ar
zu eden ihvanı dinin teşrifleri rica 
olunur. 

Yu~an ileri Harekatı 
Devam Ediyor 

(Başı 1 indde) * 
taarruzu tardcdilmi~tir. Bir tank 
iğtinam edilmi§tir. 

30 ilkkanun günü iki düşman 
tayyaresi düşürülmü!!tÜr. 
Kliıuranın Şimalinde ilel".lemeler 

'--------------------
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Atina, 3 (A.A.) - Hava şe· 
raitinin son 24 saat zarfında ecp• 
henin büyük bir kısmında hare· 
kata mani olmasına rağmen, Yu
nan kıtaları, Klisura'nın şimalin
de, düşmanın kuvvetli mukavcme. 
tine rağmen ilerlemişler ve birçok 
köyü işgal etmi~lerdir. Fırtınnlar, 
şimdi, her iki taraftan harekatı 
f v.rkalade güçleştirmektedir. Ha. 
va geraiti, düşmanın hava faaliye
tini durdurmuştur. 

Yunan resmi sözcüsü, Klisura 
civarında iki top ve bir miktar 
İtalyan mnlzcmcsi daha ele geçir
miş olduğunu söylemiştir. bi aa11'at a.1emıne ilk hakiki eserını verdı. Sinemasında 

Yüzen Kaleler 
Columbia I<"ilm Şırketinin 

Special Fransızca sözlU fılmi 

Elbasan ~iddctle Bombardıman 
Edildi 

L A"'°L E --ukreş e ç l nu temin et· 
po marifetile ko~tro u "'stermekte· JI 
mek üzere faal yet go . M h &...•-.•••••••••••••••••••••••--' • Deınır u a· ~ 

CASUSLAR 
AVCISI 

Atina, 3 (A.A.) - Yunanis
tandaki lngiliz ha" a kuvvetleri 
umumi karargahından bildirilmiş. 
tir: İngiliz bombardıman tayyare. 
!eri dün Arnavutluktaki Elbasanı 
çok büyiik bir muvaffakıyetle 
bombardıman etmişlerdir. Yük
sek infilak kudretli bombalarla 
yangın bombaları kullanılmııı ve 
bu bombalar şehrin m<'rkezinf! 
düşmüştür. Üç büyük yangın çık
n.ıştır. Şehrin merkezindeki bü· 
yük bir binaya isabet kaydedil
miş ve binanın alevlr.r içinde kal. 
dığı görülmüştür. Büt\in tayyare· 
!erimiz bu bombardımandan snli. 
men dönmüşlerdir. 

dir. Gestapo nun, bir alet 

fızları komünistler~ kad~~. süphe· ı •••••• .. •••••••••••••••••••••, o'arak kullanmak ıste ıgı " ..ııı 

tizdir • • M E L E K JtA."\IAZAN Bayramında . . in N etıcesı ' 
Bır Anket . . köylerin· 1 BALALAYKA gösterilmişti. 

Romanya •ehirlen ıle d k" 
., b alar a 1 1 KURBA..V Bayramında da 4'.: yapılan bir anket, u~ k • StSEl\IASINDA 

· dıden ° 
amele sınıflarının şım . 1 . . L ·ı F RE D ASTA 1 R ·...ınist nüfuzu altına girdık1_erını • ELE AN O R PO VE ı e 
. 'f .1 ge ınce, 
ı..ıstcrmiş tir. Çı tçı ere .. • tt kl 
Unlar da bugünkü lejyone~ reji" Gibi iki büyUk Yıldızın yara 1 arı 
f\İne muhalif ve tehlikeli hıslerle 

r, "şbu halde bulunmaktadır. 
Bu vaziyet karşısında, eğer Al. 

BUyUk casusluk ve intrika filini 
Casuslar ıu-a&nda geçen 

maceralar. 
Oynıyanlar: 

RALF BELLAMY-FAY WRAY 
Aynen: Urnumt arzu Uzerlne 

ROBENSON 
ADA S 1 japonElçisi Molotofu 

Ziyaret Etti 

Anlmra, 3 (A.A.) B. M. Mccll· sonra mcclıs maaş kanununa nıUze 
sı bugün Refet Canıtezin Başkanlı· yel kanunun lıçUncU mnddesırıırı t • 
ğında toplanarak Haziran • Ağus • dili, mer'i gUmrUk tarı!e.s lde mu • 
tos l940 aylarına alt dh·anı muhe.sc- vakkat mahiyette deği ıklıklcr ~ • 
bat raporunun sunulduğıına dair maz pılması \'C yabancı m<'mlelt tJco~Jc> m·ı 
bata ıle milli konınınn kanununun ve.klmt tıcaret nnlııı;ıma ı nkd \ e 
36 ncı maddesine bir fıkra illvesi cart anl:ışmalar nkdıne yan~mıy 
hakkında kanun lllyıhasını \ e dlva-ı dl!Vlctler mUvarıdatıne. k r ı tedb 
nı muhasebatın Uç aylık raporlan Jcr lttıhıu.ı hususlnrındıı. hUkilr.ıC' 
lızerıne ittihaz edılmekte olan karar flall\hlyct venlme~lnC' alt kanun liy • 
le.rın mcriyct ve .şUmulUnUn tayinine halanıu, T lrkly • lngıllere ara ın
mUtedair mazbatayı müzakere ve ka- da 2 blrlnC'1l Anıın 1940 ta ııktC'dılen 
bul eylemiştir. tediye e.nl .şm mm ta:.d kı c alt 1 

Devlet memurları aylıklarının tcv nun lfl~ !ha ının birinci ıntlzak ı 
hlt ve teıı.dUIUnc dair kanuna ek ka· rlni yapmı tır. 
mın lfıyihasının ikinci mUznkercsi ya Meclis gelecek pazar glln\\ topla· 
pılmış \'e kabul edilmiştir. Bundan nacaktır. 

Bardia Müdafaa 
Hattı Yanf dı 

Bremene 20 Bin 
Bomba Atıldı 

(Baı:ı ı lndde) * * (Başı l lnd .. 1:) 

ynpıl.rımamnsı bundan ileri gclıyol' • \'etl"rı 
.. tarafından Bremeıı'c te\ rıh du. Şimdi hnklh1 tae.rnız başladığına edilen 

1 iddetll hU um e n nd , d -göre, ngillzlcrııı on beş gtlıı içinde 
1 1 blitlln hazırlıkları yaptıklarını göste n z n,aat t hlan da bombardı • 

rır. MUdafan hatlarında mUh m bl mana maruz tutulmuştur. İkl nu n • 
yara husule geldığine göre a:tık b~ 1 ralı liman clvanndakl bUtUn depo! r 

hllcumun gcvşlyeceği söylenemez. yarırnıya başlamıştır. Bir pilot Fock 
Hatttı lkl Uc gllne kadar Bardla mU· ı wulf tayyare fabrikası Uzcnne geldı 
dafllertnln teslim olmnlan da bekle· ğl zaman, fabrJkanın yanmakta ol
nrbıllr. duğunıı görmllştl\r. Bu tayyarenin t 

«Tobruktakl İtalyan kuvvetleri tığı bombalıır, aleyler içine dU n 
3 tllmcn kadardır. İngilizlerin kuv • ı ve biraz sonra alevler arasında t 
\•etleri bundan çok fazladır. Tunus infilak \ ukua gclınlştır. Deut.sc 
hududunda da İtalyan km·vetleri ı Wacuum Oil petrol tasfıyehane 1 ı:o 
vrırdır. Fakat hunların Tobrukn nak· hasara u~ratılmı, ı:e Bremen'd ı.. 
ll güçtUr. Ornde.kı Fransız mUstemle d"mıryollarına da bırçok nol•t d 
kc askerlerinin ne yapacakları ma- is~bctı1er keydedllmıştır. B r d mır 
ıcım de{rildir. yo ıı c varında bulunan fa hı ıı,nı 

Tunus • Tobruk arasındaki mcsa· tamamen yıkılmışlır. 
((' 2 bin kılometredir. I<amyonlarla Raporlardan bir lanC'sl bu hil ' • 
nakil mUmkUn iı:e de İtalyanların mun Mannhcım'a )apılaıı hikumd 
tıu kad r nakil \ asıtasına malik ol· çok de.ha şıddeUl olduğur u b 1 
duklım z rınedılemez 

• Rndyo gazctesı -
I..ondra, 3 (A.A) Avustraly'l 

kıtıılnnnın Bardla mlld:ı!aaı:mı ) ar
dıkları hakkında Kahlredeki Jngıllz 
umumi kararglıhının teb!ıği de 'eri· 
len hnbcrın tafsıltıtı bu akşama ka· 
dar Londraya gelmemiştir. Mnama • 
flh Barditı hakkında elde me\•cut u
mumi mnlOmata göre bu haberin bU 
yllk mikyasta bir taarruzun mUheş· 
şiıi olması ımıhtemeldır. 

Bardia mlldafaıısının asıl kalede 
S kilometre derınlıte lmdar \ ardığı· 
111 tahmin ettırccck sebepler vardır. 
Muhasaı n altında bulunan İtaly ın 

lmvveUerının 20 binden fazla olduğı 
son günlerde tahmin edllmektedır. 

İngiliz Tanarderi Libyadaki 
Linu.nlan Bombaladı 

Ke.hlrC', 3 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvcUerl umumi karargahının teb
liği: 

112 ko.nunusanl gecesi İngiliz tay
yareleri Trablusgarp limanında bulu
nan gemilere şiddetle akın yapmış • 
lardır. 

İlk hücum esnasında atılan bombıı 
lar dalga kıranla nhtrma bağlı beıı 

l.ruvnzörlln bulunduğu sahaya dUş -
müııtur. Deniz tayyarelerine mahsus 
hangarlar cıvarında birçok. yangınlar 
1:1kmıştır. Başka bombalar da güm· 
rllk nhtmuna ve bir harp gemisıne 
isabet etmiştir. MUteaddıt. infıllklar 
dan sonra deniz tay;ı.ıare hangarlnn 
ynnmıya ba.şlamıştır. 

İkinci akında gUmrUk dalga kıra· 
nına tam isabeUcı· kaydedılmiş ve 
rıhtıma bağlı ı;emllerinde olduğu 

tahmln edilen beş yangının çıktığl 

ve Uç infilak vukubulduğu s-örlil -
mllştUr. İki büytik motorc isab<'t vA· 
ki olmuş \'e bunlardan kesif duman 
tabakası yllkselıniştir. Çıkan yangın 

!ar ıoo kilometre uzaklan görülebıl
miştir. ----o----
Amerika Kongresi 
Bugün Top~anıyor 

( oa.,ı 1 lnelde) -

Nevyork Times gazetesi bu 
münasebetle şunları yazmaktadır: 

mektedır. Alnı ıı ha\a d.l!1 batar~ • 
lanmn baraj ate ı c;:olc şlddcUI ol 
muştur. 

Bombardıman ta;> yarelerimlzJen 
bır tanesi, döneı ken, 1nı;ıllz sahıll a
çıklarında d~nıanın bir Junkers·&Es 
tayyaıe me ı·asUamışlır. Junkeı , 
800 metreden ateş açmış, 1ngıliz bom 
bardıman tayyaresinin nı ltasındakı 
top bu atesc cevap vcrmış, ve biraz 
sonrıı dllşmnn toyyare inin, dum ı 
cıkararak \e Zigzag yapnrnk yolu · 
na devam ettiği gorUlnıUştür. 

Brcmen'c yapılan bUylık hücumda 
esas hedefleri, her tur!U harp gemı 
'c bilhassa. denizaltıların inşa. cdıl • 
mekte olduğu denız inşaat tczg h • 
!arı, Deutsche \\ acuwn Oıl tasfı;>c· 
haneleri, dcmlryolu münakalatı, lı 
manlar cıv rmdakı depolar, fabrık • 
lar ve dığer muhtcl!C cndUslri nok
taları teşkil cbnlstır. 

Pılotlann bazıları, bir Ccbriıdcr 
.Nıelson Amldon ve pirinç fabrika ı
nı ba.,tan başa o derece şiddetle ) a· 
r.e.r bir halde müşahede ctınışlerdır 
ki, esasen ankaz h:ıllno gelmiş olan 
bu yeri de.ha fazla tahrip etmeyi ıu. 
zumsuz tellkki cylemlşlerdır. Bu 
fabrikaya taarruz eyliyen pılotı lr, 
burada sekiz bUytlk yangın çıkar • 
dıklarını ve nihayet bUtUn hu ) an • 
gınların muazzam bir tek ate.ş halınl 
almış olduğunu bıldinnlslerdır. Pilot 
lar, bu yangını, dönerken Hollanda 
hududunu aştıkları halde yine gör -
ınekte de\ anı etmlşlcrdır. 

Birçok demiz inşaat tezgAhına, .dok 
ıara ve bınalnra birçok defa yüksek 
infıltik kuctreUndo bombalar isabet 
etmiş ve bu tezgAhlardan iki 1 fü:e· 
ıine binlerce yangın bombası dU~Uk 
len sonra bUtUn bu saha o derece lfld 
detli Ye o dorece parlak bir alev dc-r· 
yası haltno ,-elmlştlr kt, bu ale\ lerin 
içinde yUkslk infllfık bombalannm 
paUamaları ffenllşahede edılemcmlş -
Ur. ı ft 

., 
Amellku ıı

llçl 11 Vlflye 
Geliyor 

Cenevre, 3 (A.A.) - Viehy'de tah
min edildiğıne göre Amerikanın, yeni 
bUyUk elcisi Amiral Leahy cumartesi 
Vichy'ye gelerek vazifesine başlıya. 
cnktır. 

MevıAna Azad 
Tevllll Edildi 

11 an R d" ·1 bera· Va omanyayı ken ısı e .... BRODWAY MELODIE 1940 
Nefis ve şA?ıane filmi takdim edilecektir. 

' • .herhangi bir sergüzeşte suruk· 
crnıy~ kalkacak olursa, Roman· ı _. 
~~lı.~a!dan bir çoğunun şiddetli '-'-••••••••••••••·~~··•••••••v• ınılaıneli ile karşılaşacaktır. 

TQrkÇC 6Özlij 

Büyük harika filmi 
Bugün saat ı de tenzilA.Uı matine 

Hitlerin sözleri, Rooseveltin 
Mıhver devletlerinin harbi kaza· 
namıyacakları hakkındaki beya
n. tının Almanyada husule getir
diği akisleri boğmıya matuftur. 
Rooseveltin sesi, sansüre rağmen 
Almanyada da işitilmiştir. Ameri. 
ka rcisicümhurunun ııözlerinin Al
man milletini endişe ve tereddü
de dü§ürdüğü muhakkaktır. Yeni 
senenin eşiğinde ise Hitlerin kar· 

Moskova, 3 (A.A.) - Japonyanın şısına İngiltere dikilmiş bulunu· 
Mosko\·e. bUyUk elçisi, salı gUnll öğ- vor. Onun arkaaında da Hitler, 
leden sonra Hariciye Halk Komlseıi Bırleşik Amerika devletlerinin 
B. Moloto!'u ziyaret etmiştir. !.bulunduğunu görüyor. 

Allahabad, 3 (A.A.) - Hint 
kongresi partisi reisi Mevlana 

Abdülkelam Azad, tevkif edil
miştir. 
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MEÇllOL ILlllUIAMANLAB SERİSİ: 4 

Lôtfiye Akalınlı 

Hangi 
Artist 

İstiklall\~ücahitlerineDavutpaşaKış
lasından Mühimmat Kaçıran Kadın 

M. 
Daha Yüksektir? 1 

Yazan : 
---

1 

1 Bayan Lütfiye Akalınlıyı, fs· 
C?n senedenberi, yani sinema 1 tan bulun ıŞgal altında kıvrandığ~ 

1 seslı olalıberi devam ede~elen şeametli gun!erde yaşamak baht 
[ b~r. m~naka~a mevzuu vardır ki ı sızlığına katlanan okuyucuiarırı 
hala bır netıceye varamamıştır: dan, eminim ki, bır kısmı tanı~ 
Sanat bakımından tiyatro artisti Tabıatin görünüşte sİm::;iyah, fı., 

l m~. daha yüksektir, sinema al'tisti kat, hakikatte ap ak ve çok pat 

Sizr: hiç bir zaman hiç bir ar· ı 
lıstı taklit etmenizı tavsiye ede
tc!.: dcğilinı. Fakat eğer vaktin;1.: 
varsa ve makiyajın ne bü) ·-. iş· 
ll"r ~ördüğüne kani olmak .ster· 
seniz sız de ~ahcıınız.da küçük bir 
tecı ube yapınız.. Go:r.ünüzle gö- ı 
rüp teslim edeceksiniz ki maki
yaj sanati olmasaydı 1loiivut'ta 1 
güzel k~dın miktarı yüz.de dok-

'mı~· yüzlü yarattığı bu faziletli bayan 
. Bu suale akti bir cevap verile- Beyoğlunda Tepebaşırıda o za .· a.~ · j bileceğini ummuyorum. Fakat manlar taksilerin durak mahal. 

.... 1 orta~a inkar edilemiyecek bir ha- olan küçük meydana nazır dük 
,. • j kikat varsa o d.a ekseri tiyatroda kanlardan birinde ütücülük, ko· 

san azalırdı. ı 
Geçenlerde Max Faetor bu 

tecrübC"Yİ Londranın canlı man
ken!rı.nden Mis Olga Lavrence 
Üzerir de yapmış ve herkesi hay
retlere düsürmü~tü. Demek insan 
ı:ı~ennıezse ve biraz da meharetli 
ıse makiyajia yüzünde en akla 
gelmiyecek değişiklikler yapabi
lir. Tabii güzellik bile zevkli bir 
elin yapacağı ufak bir rötüsle ca· 
zibesıni arttırır. Buna mukabil ih
mal edilirse yava;ı yavaş sönme-

1 

·. f ~ ~ ' \muvaffak olan artistlerin sinema· !acılık, çamaşırcıiık yapardı. «M 
....... ~ l. \da tutunamadıkları ve bir çok si- sır kolahanesi» firmasını taşıyar 

l ı nema artistlerinin de sahnede bir dükkanının içi dı'iı temizliğin, he 
şey beceremedikleridir. Peki, le, beyaz önlük ve prosteitısıylt 
mademki sinema da bir nevi ti- kendisi de titizliğin, sanki. eşsiı 

l yatro olmuştur. Niçin aynı sanat- bir sembolüydü. Daima yüzü gli· 
\kar ikisinde de muvaffak olama- ler, tatlı tatlı söyler, bütün muş· _ııı_;;.ı;ı; __ 

sın?. Bunun başlıca amili herhal- tcrileri de onu pek severdi. Lu u, e A .. .ıu.ruı 
.... de diksiyon, söz söyleme şekli· Göı ünüşüne bakanlar aldanır, 'arkadaıılnrını elde etmeye muvaf · 

dir. Söz de yazıya benzer, şahııi- on. u. mi!liyet hissınden, .yurt sev- f...k olmuş!.. Bu ı:ri yürekli a~i: 
dir. Herkesin kendine mahsus bir d h k h gısın .en ma rum zev sız ve ru - müslumanlar, Davutpa~a kı~lasın· 

..., yazısı olduğu gibi kendine mah· suz bu· kadın sanırlardı. Hele, da saklı duran silah ve cepaneie· 
sus ta bir söz söyleme şekli var- Beyoğıu muhitinin 0 günkü ya- 1 

ye mahkumdur. I 
Eğer yüzünüz fazla sade ise ~.. _. 

ve hiç bir hususiyeti yoksa sıra 
ile Mişcl Morgan'm, Ginger Ro
gcr'nin, Jcan Cravford'un yüzü-
nü kopyc edebilirsiniz. Olga 
Lavrencc'in h ır yeri ]can 
Cravford'a benzemez. Mesela al-
nı daha açık ve daha dardır, çe
ne kısmı onunki ka4ar kemikli 
değildir. Hele gözleri tamamiyle 
başka biçimdedir. Max Factor 
bir saat kadar bu yüzle uğraştık
tan sonra, onları yakından tanı· 
yanları bile şaşırtacak derecede 
bir benzerlik meydana getirmiş· 

tir. 
Makiyajcı, yüze bol krem sür

mekle işe başlamıştır. Sonra kre
min fazlasını incecik yumuşak bir 
bezle çıkarmış; üst göz kapakla
rına, kaşlara kadar yayılan uçuk 
gri bir boya sürmüş, bu boya göz 
kapaklarında daha koyu olmalı 

ve kaşlara doğru renk daha u

çuklaş_malıdır. Bu küçücük hile 
gözleri olduğundan bir misli bü

yük- göşterİyormu~. 

Kahveci Güzeli filmjn in en güzel bir sahnesi 

Kahveci Güzeli 
Her geçen gün Türk sinemacı· filimde dediği gibi: İki kelimeyi' yapar. 

lığında yeni bir muvaffakıyeti yanyana getirip laf etmesini bil- ! Kahveci Güzeli filminde en çok 
müjdeliyor, ve her filim bize A- miyen, bütün derdin şarkıyle anla ne beğenilecek? 
merikan filimlerinin tantana ve tan adam rolünden çıkmış, artık Bence bu filim zaten yapılma-
zenginliklerc bürünmüş şaşaalı jlstlerile de dert anlatabiliyor. dan e~el beyeniİmiş, sevilmiştir. 
gösterişlerini aratmıyacak ve dü- Bütün tablolar hayattan alın- Mevzu küçüklüğümüzdenberi se· 
şündürecek kadar yeni bir inkişaf mı~.. verek dinlediğimiz bir menkıbe. 
merhalesi içinde bulunduğumuzu işte kırda davar otlatan genç Artistler her zaman alkışladığımız 
hatırlatıyor. Bununla beraber, biz. çoban kızı .. bu rolde Nezihe ken- sanatkarlar; sesler her zaman 
de çevrilen filimlerle Amerikan dini gösteriyor. Güzel kız .. hem dinlemiye koştuğumuz sesler .. 
şaheserlerini mukayese edecek de fotojenik bir güzelliği var, ve Bütün bunlara bir de filmin 
değilim, fakat çalışmamızı beyen- güzel bir de sesi var .. Münir Nu- muvaffak olması için canla başla 
miyenlere şunu sormak isterim: reddinin mesteden üzüntülü sesi çalışıldığını ilave edersek ortaya 
Bizim elimizdeki vesaitle Ameri- ile birleşerek kulaklarda ne hoş iyi bir eser çıktığını tahmin ede-
kalı çalışacak olsaydı acaba bizim bir ahenk yaratıyor. 1 biliriz. 
kadar muvaffak olabilir miydi? ı Kel Oğlan rolü Hazım için bi- Sinemac1Tığım1z şimdilik bizi 
Hem biz ~imdilik kendimiz için çilmiş kaftan.. zaten bu filimde tatmin edecek kadar çalışıyor. B"
filim çeviriyoruz. Kendi örf ve ona münasip başka bir rol de gö- nu iftiharla takdir ederiz. Fakat 
adetleriınizi, kendi ruhumuza hı- remiyoruz. Bu mevkide esprile· bütün temennimiz, onun ihracat 
tap etmeyi, hizi eğlendirecek veya rini bol bol harcıyabilir, seyircile- da xapabilecek btr met~ebeye 
müteessir edecek se.bepleri, her- ri ~üldürmek için elden geleni , ulaşmasıdır. 
kesten daha iyi anlar, daha iyi an. 
latır ve daha iyi temsil ederiz. 

dır. Bir sınıfta bütün talebeye bnncı.arı, yabancıların şımarık rinkla ınıp taşınmasına göz yuma· 
k 'ld h ca · armış!. .. 

aynı şe ı e aynı oca yazı yaz- yardakçısı ve sırnaşık şakşakçıla- Nihayet bir gün de öğreniyo· 
masını öğretir, halbuki hiç bir ço. rı, onu çekirdekten yetişme bir ruz: 
cuğun yazısı diğerininkine benze. kosm.opolit tanır, kendilerine sa· ı O gece, bu ugwurda çalışıp çır· 
mez. işte konuşmak ta öyledir. b d J d mımı ır sır aş sayar ar ı. pınmaktan usanıp yorulmıyan Ba. 
Her artist başka türlü konuşur. l ialbuki, Bayan Lfüfiye hiç te yan Lutfiye ile Tiri güve~te imamı 
Kimininki tiyatroya uyar kiminin- tanıldığı ve sanıldığı gibi değildi. Abdülhamit, ilk parti olarak hır 
ki de sinemaya, bazısının da hem O h k f d k 1 ~un, er es tar~ ın ?n . o ay kaç araba dolusu sil:ih ve cepane 
tiyatroya hem de sinemaya yarar. k f k h d 1 k o. ıa.y .ar .. ve. . ıs~e ı em.ıycce.· almışlar ve haftanın m·.ıayyen ue· 

Sinema sesli olmazdan evvel 1 b h · } b ., gız ı ır uvıyetı, kıymet ı ır celerınde diğer partilerin verilme· 
ortada böyle zorluklar yoktu. meziyeti, imrenilecek bir seciye- sıni de sağlamışlar! ... 
Artist sesiyle değil agzıyle, bur- · d R h .. f d b"I sı var ı. u una nu uz e e ı en- Bu erkek cüretli ve aslan siret-
nuyle, çenesiyle, yüzünün ifade- ler, mefkuresinı ke~feyliyebilen- li kadın, temin ettigw i bu büy·ük 
siyle oynuyordu. İster dogwru İs- 1 k 1 k d"f k J · ~r, on~ apa ı a ı e utu ar ı- muvaffakiyetlerin, gir~tiği bu 
ter yanlış konuşsun hiç ehemmi- çın?e gı~lenen pırlantalara ben- tehlikeli faaliyetlerin tatlı heye· 
yeti yoktu. Muvaffak olmak ihti- zetırlerdı. canlarına doyamıyor, atılmak için 
mali şimdikinden çok fazla idi. B L· r· k ·· 1 ayan ut ıye, o ara gun e- daha çetin, daha korkulu mace· 
Sesli sinema ortaya çıkar çıkmaz rin, millici görünüp geçinmeyi rular araştırıyor ve buluyor. 
her şey altüst oldu. Yıkılmaz zan· k d" f d' 1 e? ıne me~. a~t vasıtası e ı?en- Bayan Lutfiyenin ak yüzünü 
nedilcn şöhretler yok oldu ve lerınden degıldı. Tam manasıyle, bu def.- da, ı galcilerin askeri ve 
yerlerini başka isimlere bıraktı· bütün mümtaz vasıfları ve şartla- siyasi daıreierınden, istihbarat 
lar, Meşhur artistlerin bazıları rıyle r.ılmaz bir istiklal fedayi~i, servislerınden haber ~ıran. Ana-
kendinde sesini denemek cesareti. b k J d yaman ir in 1 ap savaşçısıy ı. doluya havadis uçuran fcrlaviler 
ni bile bulamadan çekildi, bazıları Mütareke ve işgal devrindeki ha- arasınrla görüyoruz. Bu işte dE'., 
da bir kaç tecrübeden aonl"a. lı.W. .....,. le ' ı · b 

,, .. t., çn me.-.."'"' ve o nıs ette cekirdekten yetişme nice nice is· 
daha gözükmez oldu. heyecanlı maceralarla do u olan tıhbaratçı ara pes CI!tl8ec.e~. a· 

Sesli sinemada en ehemmiyet- bu bayan, zenci olmasına rağ· lakalıları gerçekten hayr~tlere dü· 
li şey mümkün olduğu kadar ta· men, Türk ırkına mensubiyetini ı;;Ürec.ek bir zeka ve dirayet gfö;· 
bii olmaktır. Mikronun fevkala- dd b ı k · ia ve unun a gerçe ten ifti· terdiğini işıtryor ve öğreniyoruz: 
de hassasiyetinin fazla gür, fazla har ederdi. Bnyan Lutfiye, yalnız yabancı 
heyecanlı sese tahammülü yok- B L 4 f' b d ayan ut rye, ugün soy a ı istihbarat servislerine mensup 
tur. Orta bir sesle söylenen bir olarak iftiharla tasıdığı ak alınlı- kara yüzlüleri aldatmak ve atlat· 

ı şarkı çekilmez bir şamata halini ğını, Mütarekenin k yılında A- makla ka.mamıc; birer bahane i-
' alır. d 1 h •· 

Yüzü pudralamazdan evvel 
ıakakları tamamen kaplayan ve 
alt göz kapaklarına kadar uza
nan kırmızılık sürmüş, sonra bol 
pudralamıştır. Pudranın fazlasını 
yumuşak bir fırça ile almıştJT. 
Gözlerin altına da koyu gri biı 
çizgi çektikten sonra iş ağza kal
ıruş. Bu da Jean Cravford"un bir 
resminden k,opye edilmiştir. Saç
ların şekli de modele uydurul
muş ve nıhayet Olga Lavrence' e 
daracık bir tuvalet le giydirilince 
artık Joan Cravford'dan hiç bir 
farkı kalmamıştır. Bu yepyeni 
Joan Cravford'un ömrü yalnız 
bir gundür. çünkü gece cilt iyi
ce temizlenince altında gene oı. 
ga Lavrcncc çıkacaktır; ve Olga 
hıç bir artisti taklit etmeye özen
mıyecek kadar kendi hayatından 
memnun ve güzellığinden emin
dir. 

Kahveci Güzelinde makiyaj 
sanatımızın da ileri doğru büyük 

1 

bir adım attığını memnuniyetle ; 

gördük. Şimdiye kadar, filimlerl- İ 
mizde, itiraf ederiz ki makiyaj 

çok suni duruyordu. Herhalde 1 

A d B 
"l b' .. b' na oluya si a ve cepane kaçır- le sokulup ahbap:ıklarını kazan· 

n re ru e ır gun ır tec· ı k bb .. I · 1 k ·· d w ı· h l J 
1 

"'b . . . . E . .. ma te~e u;:; erıy e, o ara gun- ıJı pac ışa ve su tan saray arın• 
ru e fılmı çevırmış. rtesı gun lerin ak yüzlü simaları arasına d · k ' 1 w l d h dis 
b d d k d . · · ·· d" 1 a ı uırema~a arın an ava 

makiyajcımız, tiyatroda ve şehir· , 
de çoK muvaffak olan bir maki- 1 

yajın hazan hiç fotojenik olma-! 
dığını takdir etmiş ve filim içın 
ayrı tarz bulmuştur. İşte mesela 
T alalı ve Nevin Sevalı ne güzel 
birer Çinli kılığına sokrpuşlar, bu. 
rada onları tanıyabilmemiz haki: 
kalen müşkül. Talat her .:amanki 
gıbı rolünü yaşatıyor ve her za
manki gibi kendine has sesile ağ-
lıyor ve ağlatıyor. ı 

Münir Nureddin, Hazımın bu Kahveci Güzeli filmm den diğer bir sahne 

BU HAFTA GÖRDÜÖÜMÜZ FİLMLER 
Bu hafta Melek sıneması Fır- rık'ta olduğu gibi seyırcıyc sona 

tına isminde bir filim gösteriyor. kadar yanlış bir yol takip ettiri
Ayrı bir mevzu üzerinde işlene- liyor. Onceden sonu tahmin et
rek Cebelüttarık nev' ınde bir e- mek imkansız. Kadının Eric Von 
ser yapılmak istenmış. Eric Von Stroheim'in sevgilisi olduğunu 
Stroheim bu sefer bir casus çete· sanmıştık. Kocası da öyle zanne
sı reisi değil ticaret yaftası altın- diyor. Dolandırıcı tam sırraka
da milyonlar dolandıran ve tam dem basacağı sırada onu kaçıran 
yakayı ele vereceğı sırada orta~ ve sayfiye koşkünde saklayan da 
dan ~·ok olup başka bir memle- bu kadındır. Nihayet ikisini be
kette başka bir isimle yeni dolap· raber orada yakalayınca iş anla
lar çeviren bir iş adamıdır! Biz o- ~ılıyor. Meğer, genç kadın Eric 
ııu Pariste Sahrayikebiri deniz Von Stroheim' in kızıymış. Kızı
halıne sokac~ğını ilan ede~ek . mil· j na, herhangi bir. cl.cdikodu mev
yonlarca aksıyon satan bır şırke· 1 zuu olmasına manı olmaya çalı
tın başında görüyoruz. Bir ka- ~an baba, orada tevkif edilme
dınla yakından alakadardır. Bu mesini rica edıyor 
da kendisini takip eden Bir saat mühlet istiyor. Bir sa-
müdurünun karısıdır. at sonra gidip kendisi polise tes-

Fırtına filminde d"' lim olac~k. Bu müddet zarfında, 

Günahkarlar filmin den bir ııahnf'! 

kızının hüviyetini meydana çı· yor ve çifte sevgililer birbirlerine 
karacak olan bazı fotoğraflan da kavuşup muratlarına eriyorlar. 
imha edecektir. Resimleri aşıran Fotoğraflar bilhassa groplan
şantajcı ile aralarında çıkan mü- !ar çok güzel. Alice Fay'in sesi 
nakaşa, mücadele halini alıyor ve gene eskisi kadar içli ve tahrik 
ikisinin de ölümü ile neticcleni- edici. Eski Nevyork dar, isli kah
yor. veleri, amele muhitiyle İyi can-

Bazan çok kötü yollar tutan a- landırılmış. 

d~mlar~.a bil~·wi~i. his~erin tama· ı Medeniyet Köprüsü alaka ile 
mıyle sonmeaıgını Ene Von St- seyredilen bir filim. 
roheim ne güzel gösteriyor. Bü- Saray sineması bu hafta Günah. 
yük bir dolandırıcı, fa~at kızı?ı karlar isminde bir film gösteriyor. 
kendi canından çok sevıyor. Bır B f'I· d b" t" ··k kl .. .. . . ..

1
.. u ı un e u un yu çocu rın 

suru dolap çevmyor, fakat 0 um üzerindedir. Adet yerin' bulsun 
pahasına bile verdiği sözde du- d' k .. ·· "k b' d 

1 
k 

ıye araya uçucu ır e aş ma. 
ruyor. cerası sıkıştırılmış .. 

Sokak çocukları.. yetiştikleri 
muhit onları çekirdekten günah
kar yapıyor. Gangsterliğe özeni-

Filmi baştanaşağı Eric Von 
Stroheim, kuvvetli, mütehakkim 
oyuniyle idare etmiş, Annie Du
caux güzel kadın, şantaj yapan 
gazeteciyi Dubıicourt ne güzel yorlar. Fakat cemiyet onları .. ve 
yaraımış. Çok hcıreketli, geveze, onların yetiştiği muhiti gözönün

' bulanık suda balık avlayan bir de tutarak buna karşı tedbirler 
1 tip. almıstır. Mümkün olduğu kadar 

1 
Fakat fılimde mükalemeye çok muh;tin on1arda fiiı;t\endirdiği fc. 

V<!r veri!mis. Fazla tiyatroya ka- na tohumları yok etmiyc uğraşan 
1 ~ıyor. I liç harici sahne bulunma- müesseseler vücude getırmiş. 
1 ması, vakanın hep dört duvar a- İşte günahkarlar filminin Silvia 
ırasında geçmesi de filmin piyese Sidney'in kardeşi bu küçüc.iik ya. 
benzerliğini arttırmı~. ramazlardan biridir. lslahhaneye 

! Medeniyet Köprüsü ismiyle 1- koyacaklar. Silvia Sıdney evlenir-, 
pek sinemasında gösterilen fi- se küçük kardeşini yanında alı· 
limdt• üç jönpıö"11i) e var ki fil- koyabilecek. T .. lih ona yardım 

I :nin beğenilmr :<i içir. bu bile kafi. ediyor. Karşısına J oel Mac Crea- I 
Alice Fay, Richard Green, yı çıkaııyor. E ... leııiy orlar. Bu su-j 

F • "'1 M U''r " d retle hem saadt:te hem de karC.:e-rea d ac urrey.. çu e genç, ı 

( uçiı de güzel .. Ve uyu!iarak, i_.-i «;nt" kavuşuyor. J 

oynamışlar. Mevzu ·fa entereııan. O ayak takımı muhiti güzel ya- ı 
İlk buharlı gemı inşasında karşı· ratılmış. Zavnllıların neşeleri, ıs./ 
anan VI" başarı!an muş:...lİİİlt, çev. tıraplan, hayat mi.ıcad~Jeleri iyi ı 
riıen entrikalar ve bu araya sıkış-, canlandırılmış. Daha ziyade içti-ı 
tırılan iki çiftin aşk hikayesi. mai bir mevzu. Alabdar olanları 

Sonda bütiin güçli.ikl .. r yt-nili- m,.mnun edecek mahiyd•e. 

[-~yaz per ; e en ısını ~~r ~- karışan Tir güverte imamı Ab· koparmak yolunu da bulmuş, çok 
&~ z~.ma~l ayanamb am

1 
ış, ungur ı' dülhamit Efendinin istediği yar- sin~i bir faaliyete koyulmuş. Gc· 

ı hungur ag amaya aş amış. d h' d" " b'l !" · l • · ~ y bb' b k b ımı, ıç uşunmeye ı e uzum ne memnunıyet e naber aııyoru• 
.-.- a~a ı, wu onuıan wen görmeden kabul etmek suretiyle ki, bu sahadakı hızmelleriyle dr 

mıyım, d1ıye bagırırmış, mheger 1 isbat etmişti. Karşılaşılması her alükadarlar: cidden hoşnut ve 
, ben yan ış oynuyormuşum em · Ih ht 1 b J k d' · ·· · - . ' 1 an ıçn me u.: ve mu eme u u. memnun etnıf'ye, en ını, o gu· 
de otuz senedenben yanlış ve fe- nan türlü türlü tehlikelere rağ- nün poı lak bır ıshhl5arat yıldızı 
n.a o~nuykor:ilUŞU; dk' bunu ~ala men, verilen hizmete hemen o addettirmeye muvaffak olmuş. 
şımd_ıye a ar ıç ımse soy e- 1 gün can ve başla atılmak, yurdun Fak<ı.t, bu faaliretlcrinin de he· 
medı.. 1 h ı· · · 1 1 k 1 ' 1 ki • b" H lb k' b d d f l 1 nası ıçın ça ışan ara atı m.ı;< yecan ı zev crı, yaman ır ma· 

"b a
1

A u ı1 tyf' per. e ~ ... aza 
1 
gibi, benim diyen her yiğitin bile cera a'lıkı olan bu ak ahnlı ak· 

k
mu a aga 1• az a ~unı1 . goruhnen göze alamıyacağı derecede güç dını artık tatmın edemiyor. Ana· 

onusma tarzı ve ıest en sa ne· b"" "k b. f · d d 1 k b" d h 
1 d ' d b . h' ve uyu , ır eragat ve te a· o uya acmayı. ıtıız a cep e· 

e ona otuz sene en en ep mu- k 4 1 k .. · · d 1 ı · 1 : ff k' . . . ç·· k" arı gostermıştı. e ça ı~mayı, y:.ırl sa gıncılarıy c 
va a ıyet temın etmıştı. un u O .. d Ak 1 l B d" .. ·· 'h · k . . ·ı . b ki' · gun en sonra, a ın ı a- ovuşup vuru~ayı zı nıne o· 
tıyatrbo seyırcı crı u ş~ 1 sevı· yan Lutfiyeyi Davutpaşa kışlası yuyor. Hiç şüphesiz ki, bu teşeb· 
yor unu tutuyor, ve tıyatro san. ·· .. d k' k d d' b"' ·· d d ff k J k . d b . . . A d onun e ı çayırın enarın a, ı- usun e e muva a o aca . 
Btı .. 

1 
~ ·. unh ıcd ett~ıyor. L'~ re !enci kıyafetiyle Tunuslu, Ceza- belki de yiğitliğine nice babayiğit· 

rt e;ı s.~ nj eh T~~n v u~en yirli ve Senegalli Fransız askerle. lere parmak ısutacaktı. Ne yazık 

b
ro unk: ~ore~.ker kep ır .a~ız tan rinden sadaka isterken görüyo- ki, bu kara aslana o gÜne kadar 

u a torun yu se sanatını as- . k b v 1 l w · · d'k d I ruz. Bır aç zaman sonra ağ yarlıgını, yarar ı ıgı:ıı esJTt;e:nıyerı 
1 Le ~r 

1
er. H B h yollarında, mezarlık aralarında talih, birdenbire nekesle~mişti. A· 

ouıs ouvet, arry aur em k l l b b d·W• w b' h 1 kl il t k· 
h d h d 

. d gene o as er er e aş aşa ver ıgı- gır ır asla ı a zava ıyı ya a 
sa ne e em e sınema a mu- I .. l · 1 b" J'k 1 · · k 

ff k 1 
. l d d' M' l ne, on ara gozyaş arıy e ır ı te ara scrmış, son arzusuna d.i a· 

va a o an artıst er en ır. ışe d'll d""k ··~·· d"f d' k ı· f d · e 
M 

. k b'• l ı er o tugune tesa u e ıyo· vuşturma ut unu on an esırg · 
organ ıse ço ta ıı o an oyunu b" .. . · · · · 

·· .. d · t d t ruz ve ır gun ışıtıyoruz. mıııtı. 
yuzun en tıya TO a zor utuna- B L· r· b T H 1 11..y d f" t l· 
b

.
1 

· f k b d l'k . d ayan ut ıye, aşçavuş u- a en, ıv ısır a ve a ıyc te o 
ı mış a ·at u sa e ı sınema a l (M h d'"l ·) d w .. w d·w· b d" · la k b - .

1 
. · O k d nus u a mu u merganı , ça· ugunu ogren ıgım u ~ı as · 

ço k egem mıştır. k" a ar yap- vuş Cezayirli {Ahmedülkattan) ı na uzun ömürler diler, namırıı 
macı sızl oynu:or ıd ~~lyırkcıen.nıdn,1• ve onbaşı (Osman Ebülkabuz) la hürmet ve tazimle yadeylerim. 
onun ro yaptıgına egı 

hayatından bir parçayı yaşadığı
na inanacağı geliyor. Mişel Mor
gan' ı Amerikan artistleri ayarı
na yükselten, işte tiyatroda mu
vaffakiyetsizliğine sebep olan bu 
sadeliğidir. 

Buna mukabil sahnede büyük 
şöhret kazanan Helen Hays bir 
kaç defa filim çevirmiş fakat bü-

v. 

tün gayretleri muvaffakiyetsizlik. 
le ncticelendiğinden artık tecrü. 
beden de vazgeçmiştir. 

Gene bir tiyatro artisti olan Ed
vard Robenson ilk filmini çevirdı
ği zamanlar kendini hala seyirci 
karşısında zanneder ve hep yüzü. 
ııü kameraya dönerek rolünü ya-

Medeniyet Köorüıü fi! minden 'hir sahne 

parmış. Bütün ihtarlara rağmen bu 
huyundan vazgeçememiş. Reji· 

sör bakmış olacak gibi değil. 
Edvard Robenson°un karşısına 

bir kamera koydurmuş. O bunull 
karsısında rolünü yaparken diğer 

bir kamera diğer cephelerden fil• 
mi almış. Büyük sanatkar şimdi 
bunu hatırladıkça güler ve c.ne . 
ise artık filim çevirmeye de alı· 

, şabildim.> dermiş. 

i Kendine lazım olan bilgiyi e
~ dinmiş bir artistin sanati de, mu· 
harririn üslubu, ressamın ahenS1 

gibi zeka ile hiç bir ilişiği olma· 
yan bir vergidir. Artistler arasın· 
da zeka bekımından nice dehalar 

vardır ki iki kelimeyi bir araya 
getirip doğru dürüst ve ahenkle 
bÖyleyemedikieri için, gayeleri ve 

ı emelleri olan aktörlükten vaz· 

gt"çmek mecburiyetinde kalmW 
!ardır. Ak•orlük kabıliyeti kendi

si} 1t: hnabcr dogar o, bu kabıli· 
yetini ster t yalroda ister sine· 

1 
mada göstersin bıze onu taıı;.~;
etmek düşer. 

j 
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Ta rih ten 
Yapraklar 

Komşu Memleketleri Tanıyalım .•• Kanuni 

l"onanl tanın mesahal 5athb~i 
129,880 kilometre murabbaıdır. Fran 

sanın dörtte biri kadar.-
Nllfasu: ?,108,000 dir. Dört kaza 

hududu '\ıırdır! Türk1Jo, Balgaristan, 

Yugoslavya ve Arnavutluk.
Yunanistan arazi ı ekseriyetle dağ 

Şark Masalı: 

Zührenin Kuşağı 
Mısırlı ktlçUk blr kıZ, balkona çık

mış. Nilln Uzcrlndcn sllzillilp giden 
kayıklıı.n seyrediyordu. 

Havada leylekler uçuşuyor, ne • 
t.lrdcn su testilerini dolduran kadın 
l<.rın şen kahkahalan yUkseliyordu. 

Yunanistan 
bk '"' :c.lraafA) ell'ert,ıı değildir. ~lı 
ca ilretJml: Şarap. üzilm, zeytin, bal, 
portakal ,.e limondur. 

Yuııaııhlar u ta a-etnlddirler, ol -
dokça mUhlm bir ticaret fllolan var 
dır. 689 buharlı, 7W da motörlu ve 
yelkenli gemL-

Kücük Oküyucularla 
' Konuşmalar 

Bir gUn, Uifontenln meşhur dCar
ga Ue Tilki» hlkilyeı.lnt okuyorduk. 

Hiki)·eyi dinliyen 90Cııklardan bi
ri: 

- Öğretmenim, tilki Ue karga ko-
mı ur mu! 

Zühre kendi J<endine: Diye sordu. Cevap ,ermeıne vakit 
- Ahi Diyordu. Ben de aralannda kalmadan 90CU1<Jardan biri ayağa 

r ÇOCUK B1JLMACASI 
l Bapon No. 5 

kalktı, , ·e: 
- Elbet konuşurlar, hiç kona,.,._ 

salar kitap yazar mı'! .. 
Dedi. Bir diğeri de ~nu söyledi: 
- Ne karga, ne de tılkJ konut • 

mazlar. Bu hlkh.31f', hluı berke!\e al
danmamızı anlatmak için ya • 
zılmır~trr. Karga «Tilkinin beni bu 
kadar methetm«"kten makııadı ne'!» 
Diye dll,llns«>ydl, ôtm('lk için cagaemı 
~maz, peynirini dlt~ürmez, kaptır -
ma:r.dı. 

Dedi. Bu düşünceli talebem, bütün 
arkadaşlarını aydınlatmıştı. 

f;vet, kitaplarda gordüğtimliz bu 
çeşit hlkA)eler, herhangi bir öğUde 
bağlanmak için yazılmıştır. 

Bugtin sizin okuduğunuz; yarın, 

sizden sonra yetişecek olanlann oku 
yoc.akları bu hlkdyeler ölmez ve da
lma yaşıyacaktır. 

Hepimizin blldlğlml.ı l'·aareddln 
Hoca hikA)'elert de öyledir. Hayatta, 
ba:ır işlerde na."lıl hareket etmemiz 
tazım geldiğini bl:ıe canlı ve açık bir 
surette anl&tırlar. 

~ırası gelml~ken size bir t~r'llye 
ka.J.deslnden hah.edeyim: Sizi eğlen

dirmek. memnun etmek için bir hi
kaye, bir fıkrll anlatılılığı zanııı.n sa· 
kın: 

_ A ••• Ben bunu biliyorum ••• 
Demevinlz. Bilseniz bile 80nuna 

kadar cİınıc~inlz. Bakınız. ben de l

ze bir hlkiiye anJA(.al'Ağım. 
cı:Blr ~n hocayı düğüne ~afırmış· 

tar. Biraz kıyafı>t!>IZ.('C gitmiş. Kapı
cı tt"ıMJ<ten aşalı siiunüş, içeri sok-

' d '' ü • •lzet maııu<j. Hoca. e,·ıııe onm ':'• .. 
ve yeni kilrklinll gl)erek gelml' ıc,.. 
pıcı uzaklan r;ôrun<'e önlinil ıca.-.ış
turarlLk karşılllmış. Sofrada en l3 I 
bir yere oturtmuşlar. ll<M'B, ara Kıra, 
ktırkuniin eteglnl, ı.ofraya )ald.lıt••
rır, ve: ıcYe kiırküm, ye!» dormlş. se 
bebini &ormu,ıar. HAdiseyl aıılatnu~ 

BU ÇERÇEVE
Nl~ tçtıımE 
Bl R HAY\ "AN 

SAKLIDIR'/ 

Bunu öğrenmek 
için numaralan 
sırasllc ve bir 
çizgi ile Ur.Ieı;-

UtiAiZ. 
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Elmas B ir Bazubendi 
Macun Yaptırarak 

Nasıl Yemişti? 
Topkapı sarayının HUnkAr hama

mındayım. Kanunl Sultan Sllleyma
nın 380 se.nedenberi hiç ihtiyarlnmı
yan g\lr sesi hamamın kubbelerin • 
de hAIA akisler yapıyor: 

- Ata! •• Ağa! •• Bu b&Zubcnt CC• 

dadımdan bu ana değin çok kimscne

nin b1411111 yedi. Elbamdülilllı.ht Taallı 
bunu yemek te bana nasip olacak! •. 
hckimba.şıyı bundan bana bir müfer
rih macun düzsün! .. (1) 

Yakut ve ok kıymetli elmB.!!lardan 
yapılan bu bazubent parçaları hava
na kondu, dÖ\1lldU, hekimbaşı bunun 
zerrelertnden bir macun yaptı. 

KanunI de bu iç açıcı ve ferahlo.tı
cı macunu yedJ. 

* 
!ran hUkUnıdarı; ikinci Sultan 

Mehmedin İstanbulu fethini tebrik 

ederken kendisine kJyrncW taşlardan 
yapılmış bir bazubent göndermişti. 

bazubent irs yoluyla Kanuniye ka
dar gelmişti. Padişah yüksek kıy

met ~ıyan bu ecdat yidiglırını dai

ma koluna takardı. 

Paditah bir ı;Un Topkapı sarayın

daki HUnkAr hamamına girdi. Yıka
na.ca.ktı. Soyur.du. bazubendint de çı 

Yunanlstanm büyük tjdılrleri: A-
kardı. Kaftanının UstUne koydu. Ba

tına, Piree, Selıinlk, Patras, Kavala, 

Hanya. (Girit ada5ında) ve :.;erez-

1928 ten eV'\fll '.Iurklyede milyon
larca nım ,-ardı. Bunlar, ana,·atana 

dönen Tiirklule u1übade-le edildllrr. 

Faydalı Bilgiler: 

Çelik Köprüler ••• 

bUssUa.de ağalarından birisi pad~tıa • 
hın elbıseslnl devşiriyordu. Kaftanın 

üstUndekl Bazubendin farkına var -
madı. Kaftanı çekince UstUndckl ba
zubent soğukluğun mermerleri Ustll 
ne düştti ve param parça oldu. 

Hlıdisenin doğurduğu likibeU dev
rindeki yazı dilimizden de bir parça 
okumuş olmak için tarihçi Solakza· 
denin ağzından dinliyelim: 

cBazubent camekanın mermerle-BugünUn adamları çelikten, yalnız 
elli. yUz katlı yUksek binalar yapmak ri üzerine dti!;Up birkaç parça olmak 
la kalmıyorlar, nehirlerin üzerinden la hizmetkAr hayatından meyus o
de bUyük köprüler atıyorlar. zamanı- lup vaki hali Dariissüade ağa.sına 
mızda yapılan bu köprülerin eşi hı,. .~ıA.m edip bir tarikle halM mUmkiln 
bir devirde gorillmemtştır. değildir. BOyle. ~ıymet şey ile za-

Çelik köprülerin en çoğu ve en hiren peymaneı omrtin bugün ta -
uzunlları Birl1ı9ik Amerika.dadır. mam obnu.,'ltur. De~ oğlana teess~f 

Nevyorkun bUyilk köprWerl: eyleyip blde zemanın saadeti~ padı-
Brukltn, Triboru, Vllyamabur, Ke • ~ hazretleri gasil merasimini tek-

ensbur Manhatan Vqlngtondur. mil ettikten sonra taşra çıkıp hUdda-
Bunl,ardan, son~ncusunun wıunlu- mı zevillhtiram gerek BabUssiladc 

fu bir kilometredir. ve gerek DarUssfiade ağalarının yUz

Aema koprWenn en uzunu San 
Fransiskoda nehrın iki yakasını blr
l~tıren bir buçuk kilometrelik köp
rüdür. 

Boyu bir buçuk kilometre, yüksek 
liğl de, suyun uzerinden 60 metredir. 
Kabloları tutan kulelerin yüksekliği 
de 225 metredır. 

Bilmece Ballı 
14 İlkkilnun sayımızdaki bilmece 

«KABA !'"FİL» dir. 
Doğru halledenle.rden: Kumkapı 

orta okulu 679 Sadun Nişancalı bir 
mUrekkepli kalem, Eskişehir l!~I 

orta kısmı Kemal özbayraç bir ki
tap; Ayhan Işılda, Süleyman Perçin, 
Mediha Bolgiln, Sedat Şanver, Ayla 
Eke, G. Gökçek, Mete Pekel, Kutlu 
özgülev, Melike Ergt'.nc, Turgut Soy 
dan birer defter; Me!Ahat Onaran ; 
I<"ehmı Yırldrrım, Nlltifer Umaç, Pe

lenne nazar ettikte gayet pcri\lan gô 
rüp nlçın gamginslz! .. Yohsa tqra
da düşman bir kale mi aldı dcyıp 

sual buyurduklarında Da.rUssUade a· 
ğası ahvalini heza.rı acz ve elem ıle 
ilAm eyledikte saadetin Padışah Haz 
retleri mesnır olup zlkı'Olunan oğla· 
na hilal fahire giydirip ve Darüsstia
de ağasına hitap buyurup: 

- Ağa bu tıazubent ecdadımdan 

bu ana değin çok klmesne yedL El
hamdulilllıhı Taalilya bunu yemek 
nasip oldu .. Deyu heklmbaşıyı davet 
edip elması me:;buru havan içine ko
yup dövdilrUp nıQferrih macun ettir
diler.> 

Bu hAdise bUyillc ve muhteşem hü
kümdarın; mukadderatı olduğu gibi 
kabul etmesıni ve yrrlnde olmıyan 
gazabının mfı.na."iızlığını gösteren şA
hane bir affıdır. 

(1) Solakznde b\rlhi. Sayfa 585 
rihan Bediz, Hidayet Erdoğan, Me- ============= = = 
!ıha Turan, Günseli özgencr, Sel -
çuk Emre, Avniye Balcıoğlu, lı°'uat 

Subaşı, Rana Tanın, Mlltekaıt Etem, 
Vasfi Ayhan, Sedat TUzUner, Kenar 
Koç, Muammer Özklp. 

Hak ,·erınlşler. 

Çocuklarım, büyüdüğünüz 1.aman 
kıyafete büyük bir değer '\'Crlldl -
ğlnl görecektılnlz. İyi giyinmiş bir a
dam her yerde aygı görür. Kıyafe

tin düzgün olabilmesi için elblı.eye 

iyi bakılması, ~·ağ-murdan, çamur -
dan, kirden korunması lıiıımdır. 

Yalnız elbiseniz değil, ~ların11 

iyi ke&llmlş, güzel laranmııt olmıılı 

eliniz ,.e yüzünuz hflr zaman ft\mh 
bulunmalıdır. 

Öğretmen : KAZIM OZDll. 
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Çorluda 
Çorlu (Vatan) - Kazamızda 

milli korunma kanununa aykırı 
hareketi görülen Yaıef adındaki 
ıahıs mahkemeye sevkedilmişti. 
Muhakemesi sonunda Yasef iki 
sene Babaeskiye sürgün cezasına 
ve 5 00 lira da para cezasına mah
lclım edilmiştir. * Büyük askeri hastahane mu
tat tıbbi müsamerelerinin beşinci
si de başhekim Asım Türenin reis. 
liğinde ve sıhhiye müf ettigi prof. 
Aptülkadir Noyanın huzurlarile 
konferans salonunda yapılmıştır. 
hakkında Dr. Hayri Akarırmak 
tarafından Nefroz malarik hak· 
kında ve Dr. Cevat tarafından 
l erom hastalıkları hııkkında birer 
tonuşma yapılmış ve mevzuların 
nünakaşasına Prof. Aptülkadir 
' oyan, Dr. Nuri Ergene, Sami, 
layri Akarırmak İştirak etmişler

:lir. * Kazamızda büyük bir scm
•ati eseri bırakarak Erdek kay-
1akam lığına tayinen giden kıy· 
netli idareci kaymakam Muzaffer 
~üven yeni işint- başlamak üzere 

Corludan ayrılırken bütün memu-
ve kalabalık bir halk tarafın · 

iD uğurlannıışlardır. 

1 
* ( .orlu el ektrik santralı baj 

ı , akinisti Muhsin Mergenin en 
çük parçasına kadar bütün ak-

• 
11 

f 
•11 

rnını kendi bilgi ve emeğıle 
r ·ydana getirdiği alarm günleri
r mahsııs canavar düdüğünün 

l sı dairen 4 kilometrelik mesa
felerden cl;ıyul~dır. 

Edebiyatımız Ne Haldedir? 
Şair Behçet Kemalin Cevabı 1 

1 

~· Halk Şairlerimizin İmbikten Geçirilmiş Berrak 
Şiirleri, Cemiyetimizin Arzularına Uygundur ... ,, 

Bir iki senedenberi, muhtelif 
gazete ve mecmualarda genç ne· 
sil ve birinci Büyük Harp sonrası 
edebiyatı hakkında, uluorta söz
ler söylendi, yazılar ve anketler 
açıldı. 

Bütün bu yazılan yazılar ve 
1 

• 
söylenen sözler, bir nesil dava11-
na muhtelif cephelerde yapılan, 1 
ya müdafaa ve yahut hücumlar- \ 
dan ibarettir. 

1 
Pek tabii olarak, bunun hari 

cinde hiç bir tesire kapılmadan 
objektif olarak yazılan ve söyle· 
nenler de var. Geçenlerde, gaze
temizde bu hususa dair, lsmail 
Hakkı Baltacıoğlu ile Sadrı Ertem 
ve Ömer Bedrettinin fikirlerini , 
neşrettik. ı 

Bu üç fikir adamımız, o yazıld· 
1 

tında birbirıne zıt düşüncelerini 
kendi görüş zaviyelerinden mü- . 
dafaa ediyorlardı. 

1 

Anketi Yapan : 
Baki Stıha 

A l gunUJ azal ız kolendir, gi:mill bu 

Tuz: aranan kırzular gibi duşt:ü 1'uz
cu'~ a (1) 

Tuz )alayan kuzular gibi opijp ta~mı 
'.J'aze ke.kllerlııe dökü~or goz ;)aş..ıııı 

• l'irlm b.ma B;)an et ne ~iiz.dcn <•rdi-
gını 

i
l <ilzlomıı henden ana Tuptuk'un \Cr· 

diğini 

1 Gözlt•riııı dolu dolu, göz çevrem hal
ka halim 

1 \ ekr "unınıne.)f')lm pir ola~ıııı bu 
hall.ıı 

s~ \ ıır lıa~mı hazır 6f'ı.lenlrı.en 

(\er) dı~ı· 

1 

flıtlatı hilkat ulduk bizler mlıne' \ ı•r 
di~l' 

llall\ı ürkUtıııcktedir nttıtımıı. her 
:ı.dıın. 

1 ::-e-.ı, n hlr daha "eslen: «Mıirslt imik 
fır ; anladım 

1 
:t:;.,cıı g~ır~ck onln r, I;) retl ;) alan bi· 

:r.iz; 
Önlar bir uçtan ernıis, hn1enah olan Bugün §air Behçet Kemalin ta- ·ı 

mamile orijinal bir tezi müdafaa Şair Behçet Kemal Çağlar bi7.iz. 
eden fıkirlerini neşrediyoruz: .. • Kim demt<;; ~ile çdıen beş - on der 

S il · .. h b. d k Turk sanatkarı olmanın kendile- ,iş, l'un11.,, 
4'. ua erınızı ep ır en o uma rin d '•• b .. ··k ·f · f 

b d d • . 1 d b ' e ver ıgı uyu vazı eyı ar· nu ınlllet ha.!)tsn ıı.u:n çt-kmiş. •·r ma, en en ayn ayn egı e e ı- k d · f ·tı d . B 1 
d h . l . . e enıı-mış ga ı er ır. un arın ml~tir, l'uıııı .... yat avamız ve şa sıyet enmız bu ki 1 k d . b. 

say ı ama arını, · en ı rey ı Ş h .k. • 
etrafında kafamda yer etmiş O·' ve • k hla ·1 d . . ı~r. roman, ı ·aye, pıyes va-
1 d .. .. l . k d· . sogu ru rına eg ence e ın- dılerınde muvaffak genç imzalar 
an uşunce erı en ı sıra ve ter· mı ve ·· kk . d . ··h 1 · · · · 
· 1 · d ·· 1 - · k . · muna ıt ıye şo ret a • hangılerıdır dıye soruyorsunuz 
tıp erın e soy ememe ım ·an verır mış kimseler büsbütü k .. rükle· ı s · k ' d . h . . 
misiniz? k ' n ° ır ere genç enıncc ang. ;a-

. . me le ve azıtmalarına sebep ol- fın kruıdcdildiğini belırtmek ld-
Ede?ıyat davamız derken sı~, ?1ak~adırla.r. Yeni ve istidatları zım. Çünkü Faruk Nafiz, Yusuf 

SUallerı Soran arkada!jlmln da hır UZ.erme titremekte oldug· umuz zı·va Q~L S f" b • t 
ld • - .., • rnan ey ı gı ı sana n· 

sanat davacısı ve yolcusu o ugu- sanat yolcularına onlardan mik- g· abe ... ·le · ;., d h~ 1" b sc _ 
d .. •· ·• b 11 · b . k 'b · .., rımu. e a a şu u c t nu uııunuyor ve u sua erı ır roptan sa · mır gı ı sakınmalarını leri mü ·d ) · k ( 

çok kereler bir çok gazetelerimi- candan tavsiye ederiz le · . dJ e)cndır en 
1
• gedn_çl şaktır-

. • . . · 1 d. · rımız en ıye ı an e ı me · e· 
zın yaptıgı .~ı?.ı k~fala~ı dm en ı· Y ~n ~ istidatlar derken ht'psi diri er. Ben genç tabirini Mütare· 
recek ve gonullerı eglendırecck kendını kendi tarzında deha sa- keden bile dev ·ı Mili" M .. cade
bir hafif anket telakkisile tertıple. yan sapıtmışlardan -bahsetmiyo- leden sonra ya;~aya b~şln;an ve 
medig"inize inanıyorum. rum Onlara b d B b ·ı ·d ~ · ) k d · en e a ıa ı e a- sanatte eser vermış o an ar a aıı-

E.vet, gelişmekte, kendini ve det olduğu Vt'çhile bıyık altından lara hasrederek bu sualinize cc
.kökünü aramakta, yeni aşılar yap- gülerek (Üstad) der geçerim. vap vereceğim. 
mak için ağacını urlardan temiz· Size bir yeni istidattan haber ve· Şiirde sıra gözetmeksizın "\Oe 

lemek mevkiinde olan Türk ce- riyorum: Seyhanda oturan bir aklıma gelmemış olanlardan ne
miyetinin bünyesinde ve inşasın· ıgt'nç arkadaş. Bakın, b.enüz Öy· zaket İçin değil samimiyetle pe
da edebiyat en mühim yerlerden lclerinin tesirine kapılmadığı için §-in öziır dileyerek şu kıymetleri 
birini alıyor. Bütün geçmiş devir- yeni şiiri fazla sapıtmadan ne iy; derhal sayıyorum: 
leri bize aynasından seyrettiren yazabiliyor: Ahmet Muhip Ömer Bcdret-
çok kere şu bu tahriflerin çar- cı:~eyhan fe.}ezan etmiştir tin, Cahit Sıtkı, Arif Nihat Asya, 
pıtuğı tarih değil edebiyat olmuş lazsın hlzlm esld ~lrler Ceyhun Atuf, M. Uluğ, Faruk 
tur. Bir milletin edebiyatı o mil· Akın eden uya det>tanlan Şükrü, Rifat Ilgaz. İlhan Berk, 

Portakal baht.eler!, sebze bostaııı&rı Hamit Maeit, Cezmi Tahir ••• 
}etin diliyle o milletin duygusunu, Çamurda ,e ~alnJl. ı;amurda t'lillm, 
o milletin .bir ferdi ağzından ve- dillin Ruhları bizim milli nte~imizle. 
Ya 3·alemın· den ·fade eden edebı·- yanan ve sanat rerag·ları bu ate-,. ı .Elde ııc ıney'\a \i'&r, ntı ~. ne Y 

yattır. çiçek şe eğilmiş olup asıl yanma günü 
O 'L ld ile • ] yakla,.mı" olan ve seslerı· Anado :na e sanat ıymetı ne o ur· Bir t~ gönlüm '\ardı ı;ana '\erecek " " 

sa olsun, bizim edebiyatımız halk Onu ıla Seyhan aJıp gottirtlıı ~vglltm lunun yayla rüzgarlariyle karı~a-
rak ·bize yeni yeni ulaşan : Münır 

edebiyatı diye şimdiye kadar i· (Bugünkü içtimai bünyemize Müey.yet, Osman Attila, M. Ne. 
kinci plana attığımız öz edebi- uygun bir edebiyatın doğması i- cati Öngay, Hamza Sadi, Kerim 
yattır. Divan edebiyatının serde çin) yapılacak şey, bütün kendı- Yund, Hakkı Ceylan, Fethi Te· 

ni aramı", bulmu" ve kurmu~ o· C 1 ov "' yetiştirilmiş hurmalardan farkı lan nıill~t edebiy,.. atlarının yaptı- vet, ema guz, i'Ükrü Ulu, 
k B . · h . • 1 · · Vehbi Cem gibi arkada•ları bu-yo tur. ızım ıs a emunı..ı: ve ğını yapmak, yani Hümanizma- 'S 

rada samimiyetlerine ve coşkun· iklimimiz söğüt veya incir nasıl nın öz arayıcılıgvı ile kendimizi, 1 ki 
u · arına gıpta duyarak anıyo

sayılırsa sayılsın halk edebiyatını kendi eski ve asil sanatimizi bul- rum. Bir takım reybi kimselerin 
verendir. rnak, onu mebde noktası say· .bu meçhul dahiler de kim, diye-

Kaldı ki hangi edebi mektebe mak, o kaynaktan içmek olacak· ceği tutabilir. Bunlar bizim dava 
ve telakkiye mensup olunursa o· tır. Ve bu sade lazım değil mu- ve sanat müjdecilerimizdir. 
!unsun dünyada revaçta bulunan kadderdir de. Halk sanati hak- Hikayede en çok son zaman
isabetli sanat mihenklerine vuru- kında malumatımız henüz kıttır. )ardaki sapıtmaları ve kendinı 
!unca asıl edebi eser denmeyi Halk anat eserlerinin hepsi he- harcamaları hariç, Sait Faikı ve 
hakkedecek, hissin ıgönülden ko· nüz elimizin altında değildir. He- motiflerini ve ikahramanlarını A
pup mısra haline girmiş olduğu· nüz bu dokumaları laboratuvar- nadoludan alırken daha insani ve 
nu belirtecek halk şiirleridir, Bi· larımızda ilk nesiçlerine nyırmııı. milli bir rikkatle ve muhakkak 
zim bağımız ve tarlamız onu ve· eserden müessire intikal alı kan- menfi kalmaya azmetmeden yaz
riyor; bizim milyonlarımız onun- lığını peydahlamış değildir, Om- masını çok istediğim Sabahattin 
la coşup onunla avunuyor. Mille- zunda heybesi, iman ve sanat Aliyi sayacağım, Ertuğrul ~v 

k . ) k - L ·· d J H ketin kendine ımahsus biı canlı-ti yeni şevkl er, dünyevi gayret- §ev ıy c oy ıı;oy o aşan ora· 
1 · · ·ı • J k lık ve yerlilik taşıyan hiktiyelerı 

!er. medeni hamleler ve ı·nsan"ı san er erının yenı en o aca ve 1 
1 d ··sb ;ı_ · ı · · h gazetelerimizde yesiı.ne zevk e 

hasletlerle y•nı·ba.,tan yugvurmak anın a mu et ıoı gının, ru un· E 
... ,.. takip ettiğim hikfı.yelerdir. ğer 

ve yaratmak vazifesini üzerine a- da millet aşkının, gönlünde ::an-
k • ı_ suali soran olarak karşımda bu· lacak yeni sanatin ürküsü ne aa- at ıır naysiyetinin ışığmı taşıya- d 

., k )unmasaydımz sizi de bu ara a Zeı. ne Sonne, ne de fı.la"n ha•ka ca . Ankara erlerini yurdun köşe v d b •. d . . 
,.. b 1 sayacagım an emin ola il'~ ınız. 

Ve Luhranlı cemı·yetlerı·n mnb- ucağına salmıs deği iz. 1 T t. 1 • d 
v !han arusun ıoazı hikaye erın e 

sullerinin mınltı halindeki takli- Sanat ateşi ve Türklük hidaye. hemen biç kimsede raslamadığım 
didir. ti kendi de farkında olmadan bü-

bir orijinallik görüyorum. Kenan 
Halk ., 1• 1·rlerı·nı·n 1·mbı·Lten g..,..ı·- tün .diğer iddia ve davalarını H 1• • . h.k l • k ı. 

"' ıı; - .,.. u usının ı 5.ye erıni o ·ur.ı.;e;ı 
rilmi• berrak, ferahlatıcı, e""IZ. altetmis, bütün dokunduğu maz· 

" ,.... ı • · · b'V • d iislubuna bayılmaktan nıcvzuu-iksiri gibi cemiyetimizin arzuları, mun ar sanatının ım ıgın en ge-
. h Jk v d k nu akılcla tutamaz oluyorum, ta· i"tiyakları ve ihtiraslarından su··. çıp a - agzına ta verece e-

.. k.ld k · d'l · 1 Y b ii gazetesinde ıboş kalan s:.itun-zülüp gelen •iirler bız· 1·m sayılma· ı e ta tır e ı mış o an unus 
'S ]arı vazife icabı doldurmak gay-

yı hakkedebilecektir. Son yıllar Emre gibi halk şairleri bize hem reti güttüğü zamanlarda.kiler 
içinde edebiyatımız bu hidayete cemiyet ve dava, hem sanat a- değil. Kemal Bilbaprın hikaye· 
ermektedir. Yani ~ehir yazıcılan damı olabilmenin, içinde yaşadı- )erini Anadoluyu en iyi veren hi· 
mahdut zümrelerin aletleri ol- ğı memleketin ve halkın anane- kçyeler sayıyorum. Samet Ağa
ma.ktan çıkıp engin halk kitlelc- sini, dilini ya~tıp yüceltmenin oğlunun hikayelerine hayranım. 
rine, dünya görüşlerine, insan o· Roman ve piyeste şiir ve hi-
1 k · • · b k sırrını vermektedirler. Onlarra 1 ara içımızı ur an , .e oyan me· kaye sibi muvaffak sayı mamız 
selelere doğru açılmışlardır, Bü- dehalet etmesini, onlardan feyiz için henüz vaktimiz ve yaşımız 
yük hakikatin kah sıtması kah almasını bilenler yeni edebiyatı· müsait değildir. Bunlar büyiık 
şaşkınlığı kah vecdi onlarda bir mızın ümitleri olacaklardır. On- yaşların, sÜrt'kli ıstırap, görgü ve 
kekemelik. bir vuzuhsuzluk do- !ardan f eyz almak, yarım k ufi- tecrübe haddelerindl"n geçme le· 
ğunıyorsa bunu dıştan bir görüı- ye çalmak, şekil a!lırmak demek rin mahsuludür. Çok i\ i miı1dc· 
le onların istidatsızlığına hamlet- değildir. Hem yeni bir davanın !er, emareler vat. Neslinuz ıçin o 
memek icap eder. Kaldı ki yeni bayraktarı, hem ruhundaki yu· \adilerdc ..fe ~ôhret yapan ola
şiir yazanlarımız arasında artık ğurulma ve kıvranmalarır. mlİ- caktır. Snr.ntinıiz, memleket a . 
komşu kızına name yazan, man- nadisi. hem yeni sanat oluşunun l 

1 kımız ve aıayıcılığmuz ıı gc.-li e-zum :tenperest ik gayreti güden yaratıcısı olmak yolunda oı !arın 
k k 'b 'd. k• h d · d cei· tı·r. Nı 'e varsa halkta var. On-iınse yo gı ı ır. bir sanat ara erşey en zıya e ... 

Hepsi büyük sanat ate§iYle sa- lazım sade, derin ve samimi ınsi- dan almak, ona duyurmak ge
yıklamaktadırlar. Buracıkta bu yakına sahip olmak yeni sanc ı rek .... 
sayıklamalardan bazıl .. nnırı he· erlerinin tek umutlu ve çıkat ça
zeyan alametleri göst:rd iğıni de :residir. 

itiraf etm~.~ .~azım .~~l~~:.~öy1elc - Ben Yunus E.mrenin mezar• ı 
ri, çözüldugu ve çoktugu cıhan ba!lındn bir samimi sanat yolru
mikyasında aliimetler1 .. meyciana l su olarak neslim namına bu c.-k · 
çıkan frenk sanat ·~şenrıiiçiinü sikliği duymus ve ona ~yle 'le -
bilmeden ruhlarına naklctmİ§, hir lenmiş bulunuyorum: 

1) Tuzc;,ı, Yunus Eınrc ılc liı.t ,dı 

ptul< Emre ıun ~· • ) • n me arııı.-

1 ı 1hU\ a eder: ve bütUn Err.ırum 
yıası da\ arınrm:n 'Vaktile "eli;> 

uz l'llladıkları kayalaun fü""' ~de 
kurulmuş olan bır JdSydür. 
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Zam Gören Muallimler 

lfuvaff akigetli Çalışmaları Yüzünden Zam 
A."an!arın Tam listesini Neşrediyoruz 

·Al M A N YAN 1 N 
Suya 

DO şe n 
Hesapları 

ı·ap:lan teftlfler netk-e11inde mu\Bffakıyetll bir J:lf!kilde ~alıı~tıkları 
il :.1. wtı JçJa bu defa lllaaflanaa aam yapılan bir knmıı l!ıtıınbul ilk 
111 

1
• ep mualllmhıırlnln zamtarmı ba ayın ha,ından tttharen alaı-akları· 

nı ı ı:ı )aı.mı,hk. Zam gören maalllmlerln bılmlf!rinl yıızı~oru:ı;: . 
W..,lan Yirmi Liradan Yirmi Bete Çıkanlanlar 

Okulu 

Eyüp Kemerburgaz okulu oğ. 

Beykoz Htlııeyınlı o. ö t;. 
Ka dtkoy J 1 O. Öğ. 
Usktldar 30 O. Öğ. 
Beykoz Esencelı O Öğ. 
Kartal Pqaköy O. Öğ. 
Yalova Akköy O. Öğ. 
Yalova Safran O. Öğ. 
Fatih 27 O. Öğ. 
Bevkoz 37 O. Öğ. 
Fatih 32 O. Öğ. 
Fatih 43 O. Öğ. 
Fatih 45 O . Öf. 
F11tlh 63 O. Öğ. 
Eyüp 33 O. Öğ. 
Beyotlu 1 O. Öğ. 
Beşlktq 1 yatı O Öğ. 
Sarıyer 33 O. öt. 
Kadıköy 49 O. Öğ. 

Üalriklar 30 O. ö~. 
Kartal Maltepe 2 o. Öğ. 
Kıırtal Pendık 2 O ö~. 
Kartal B. Ba kkal O. Oğ. 

Fatih 25 O. Öğ. 

Beykoz 39 O. ut. 
Ç11t. 3 o . öt;. 
Çat Karutaç O. Öğ. 
Ç&t Hua.ı:çı O. Öğ. 
:;;ıın merkec 2 O. öt. 
Kartal Maltepe O. Öf. 
Yalova Çerıailer O. öJ. 
YalO\'A KAzımlye o. Öl· 

Tinni ...... Ohla Çmnlanlw 
Olnlla 

UektWar 22 o. Öf. 
'OüUdar 30 o. Öf. 
Çatalca Ana~ O. öt. 
Çatalca Yakuplu O. öt. 
P'atih 12 ci o. Öf. 
Bmln6nU 1 ci O. öt. 
BminönU U O. ()t. 
Eminönü 61 o. Öf. 
Fatih H O. öıt. 

Erninöntl 7 O. Öf. 
Fatih 1~ O. öt. 
Fatih 18 O. Öf. 
Fatih 19 o. öğ. 
Fatih 24 O . Öf. , , 
Fatih 3-t o. Ba.fötretmenl 
Fatih 43 O. öt. 
Fatih 68 O. Öf. 
PaWı 68 O. Öf. 
Fatih 68 O. öt. 
Fatih IO O. Öf. 
Byüp 36 o. Öğ. 
JCytlp 37 o. öt. 
llytlp 31 O. Bqöfret. 
ıı:yttp 38 o. Öf. 
Beyottu 1 O. Ba~Jretmenl. 
Beyoflu S O. Öf. 
ıae,otlu 9. O. Öf. 
BeJollu 9. O. öt. 
Be1olfu 12 o. Öğ. 
Be~u 12 o. öf. 
a.,.clu 13 O. Başöfretmer.ı 
BeJoltu 18 O. öt. 
BeNlu 29 O. öt. 
lteyotlu 29 O. Öf. 
BeNJu 36 O. Öf. 
JleNlu 43 O. Öf. 
BeyofJu 47 O. Öf. 
Be.Yollu 48 O. öt. 
Beftktq 18 o. Öf. 
~laf 23 o. Öf 
Sanyer H O. öt. 
Sanyer 27 O. Öf. 
Sanyer 27 o. Öf. 
Kadıköy 1 O. öt. 
Kadıköy 3 O. ~!retmenl 
Kadıköy 41 O . Ö!fetmen 
Kadıköy 8 O. Öğretmen 
'Oalc8dar 13 O. Öğretmen 
'OaJı:Udar H O. Öğretmen 
UakDdar 20 O. Öğretmen 
UakUdar 22 O. uj'l'etmen 
UıkUdar 24 O. ötretmen 
Beykoz .O O. ötretmen 
Beflkla.f 40 O. Bqöğrclmen. 
Kartal Merkez O. öt. 
Kartal Pendik 1 o. Öğ. 

Kartal Yenlkarye O. Öğ. 
Bakırköy 1 o. Öf. 
Bakırköy 2 O. Öf. 
Bakırköy 3 o. Öf. 
Fatih 21 O. Öğ. 

Silivri Ortaköy .O. Ba~fretmenl 
Yalova Gacık O. Bqöj'retmenl 
Şile 2 O. öt. 
Yalova Koru O. B~öğretmenl. 

Otad.a Otuz S. Çıkarılanlar 
Okulu 

• 

Eminönü 7 O. Bqötretmenl 
Fatih 11 O. Öğ. 
Beyotlu 37 O. Öf. 
Beykoz 38 Ba.fötretmeni 
Fatih 54 o. Öğ. 
EmınönU 42 O. öt. 
Fatih 22 O. Öf. 
Fatih 27 O. öt. 
Fatih 29 O. ö~. 
Fatih 31 O. Öf. 
Fatih 60 O. Batötretmenl 
Beyoğlu 36 o. öt. 
Befikt&t 15 o. öt. 
Kadıköy 12 O. öt. 
Kadıköy 35 o. Öf. 
kadJköy 41 o. Öf. 
Oıklldar 29 o. öf. 
OakUdar 32 O. Öf. 
Bakırköy 1 O. Bqfretmenl 

Yazan: 
Hüsamettin ÜLSEL 
Eskı Bahriye Müsteşarı 

meden ve hatta ordusunun da 
muvafakatini almadan mahza 
Fransa üzerindeki iddialarını kur. 
tarmak için yeni bir zafer kazan-

Serseri Kafilelerinin Tesiri 
Vebadan, Çekirgeden Beterdi 

Almanyanm hesabını bop çıkaran mak emeliyle Yunaniıtan üzerine 
Franko harekete geçti. Dikkat edilirıe bu j Yazan: Cemal BABDABÇI 

11\.\ • . j taarruzun, ~lmanyanın Vichy hü. 
~ ~rupa~ın umu~ı va~ıye- 1 kumelile yaptığı müzakere anına Fakat Hitler muhtelif doıtları- .. 1 ~47 yılı Birincikanununun on Evliya bir dere içinde kuytu 

tındekı karanlıgı, dıplo- tesadüf ettiği görülür. nın yekdiğerine zıt emelleri kar• ~ordu~de •.. açık h~valı, fakat ıo· ~ir yere sığındı. Bura aman ve-
matların ıuraya buraya giderek Fakat gözetilen emel ve mak- ıısında müıküllere teaadüf etmiı- guk bır gunğe, bınlerce atlı ve rınce yirmi beı adamı ·ı (S 
siyaei temaslarda bulunması, ku- sat ne olursa olsun bu taarruzdan tir. ispanya Afrikadaki Fransız yaya innndan ve yüzlerce katar Alan) belini aııp Ankar~ e ar~ 
laktan kulaia fısıldama ıeklinde. beklenilen netice Mu .. olininin kolonisine karıı bazı düıünceler kdevf.el vEe katırdan m~rekkep bir mi beı kilometre timali ;~ki~~. 
ki siyasi müzakereleri müphemi- ümit ettiği derecede kolay bir mu- taıımaktadır. Hitler, Lavali gü- a ı e rzurumun Erzıncan kapı· de, Çubuk suyu kenar d (B . 
yetten kurtarıp çıkarmak için son za.fferiyet ıekline ainnemittir. cendirmemek, daha doğruıu aı~d~n ç!karak garb~ ~oğru ~ğır lıkhisar) köyüne can a~~- ;,,e b~r 
iki, üç aylık hadiseleri gözönüne Harbe taraftar ıörümniyen ltal- Franaayı kazanmak için Franko- agır ılerlıyordu. Bellı bır yol uze· eve girdi. Bu evde 0 d . 
L k b ı· d · · . d .. .. .. w l ik h , evrın meı 1toyma icap eder. Bu vaziyet yan milletinin maneviyatı artan yu u eme ın en vazaeçırmıye rın e yurumuyor, saga, so a z • ur ecrgerdelerinden Ka H . 
tıpkı uçları, içinde kaybolmuı bir bir yeiıle bozulmaktadır. İtalyan çok uğraımııtır. ispanya, İtalya- zakklar Y1•pıyorduk. Çü~~lü kdef"!le daroilu ve Katırcıoğlu i[: ka::. 
yumağa benzemektedir. Bunun ordu ve donanma erkanının vazL nın ıimali Afrikadaki iddialarına ve atır ara erza degı • a ı e lqtı. Evvela korktu F k t • 
arasından bir jpucu bulmak la- felerinden istifa etmeleri, Faıiıt da muarız görünüyordu. Bu b~- kumandanının ve diğer ileri ıc· ra bin bir ıaklah~Iık a a ıonk 
zımdır. Bu ipucunun askeri vazi- partiıi ile ordu arasındaki ayrılık ~ımdan Franko'. doıt~arının, dahı- )enlerin şahıi e!fYa)arı yüklenmİ§· onlarla doıt oldu. Netic:;paKa . 
~ ~tteki tebeddül olduğu şüphesiz- açık olarak göıterir ki aıkeri ku- ı lı lı~nya har~ındekı yardıml~n- ti. Bu ıebcple bütün bu insanları ra Haydaroğlu Mehm t p e a 
dır. . . manda heyetı' bu taarruza taraftar na raımen, M_ıhver devlet.len.ne. ve h 1 d b"lmek i in . 1 d b• e •tanır 

k 
akyvlan ab~~ .. koyura ı k"~ o. cıvaEr ar a ulunduğunu öire· 

. Hıtlerın hava kuvvetleri, bütün değildir. Harbin açtığı tesir, hal- k~rşı ~u g~!rune~nun vaz.ıyetını ona çı ar uyu ' mamur oy· nınce vliyaya beı yüz altın he· 
şıdde!ile ~aa)iyette olmakla bera. yan ikt11adını daha ziyade güçlü- ı gızlemıyc tuzum hıuet~edı. ler, k&1abalar arayıp buluyorlar- diye ederek arkadaıların al 
ber şımdıye kadar fngiliz hava ğe uğratmakta ve fenalaştırmak- Bununla ~;ra~~r Mıhver or· dı. Kafile de, her bir yerin yiye- aavuıup gitti. 

1 
IJ: 

kuvvetlerini ezmiyc muvaffak tadır. takla~ı. yekdıgennı arkadan vur- cek, içeceklerini bitirip tüketince- Çeleb; y in k I f ahi 
ola~a~ı!tır. ~üyük propaganda- Acaba bu vaziyet karşııında mak ıçın h_~raı:etle met~.l olmak. ye kadar bu köy ve kasabalarda a ız a ınca er a· 
lar ıle ılan edıp durduğu fngilte- Hitler Musaolini"yi feda eder mi? ta ve ~ekdıgerıne kartı boyle nan- konaklıyordu. ~!'·. cesa~etlenmitti. Girenlerir 

d 1 ' k.. h k tle · .. ah ·ı .. "nd huvıyetlenni anla ... nca ev sah 'ı 
re a a arına taaruzu da akamete Eğer Hitler Mu1aoliniyi kendi orcc are e rı musam a 1 e Bu kıt kıyamet gunlerı e bi (Ha Bab ) "· • 
uğramıştır. Şarkta: ltalyanların talihine terkedenc Mihverin nü- ~~rebilmek ıztırarında kalmakta köylüler evlerinden dı§arı atılı- taklık c.~ .1 a Yj ef]uyaya _ya· 
Yunanistanda, Mısırda Akdenizdc fuz ve şere-fi öldürücü bir darbe ıdılcr. . . yor, üçer beşer aylık çocuklar tehdid cu~;:. su~t göstermıyc, 
muvaffakıyetsizliğe uğramaeı da yemiş olur. Bunun akisleri çok . lspany~ yenı nızama u:~~ktan bC§ikleriyle birlikte karlar üstüne l e aş a ı. acı Baba, bu 
bu. ~':8ele üzerine soğuk bir duı uzaklarda Almanya için bir yıldı- zıyade .du!1yada ~aha b_uyuk v.c fırlatılıyordu . Ne köylülerin yal- :ı/ kudıe;dcler~ kartı koyabile
teıırını yapmııtır. rımın kahredici dari>elerini müj- kuvvetlı b~r .mevkı ·~~yı kcndı- varıp yakarmaları, ne de bu za- <hnd re) ve. u~ettc olmadı-

Mihver devletlerinin düıtüiü deliyen -gök gürültüleri ıtadar kor. ne .he.def ıttıhaz etmııtır. Bu çok vallı masumların bağıra bağıra ... . a~ on. ~~ ıstemıyerek evinde 
~u ':aziyct .ciddidir. Bu iki devle- kunç olur. O zaman Hitlcrin bü- ~nhtır. lıı>:'~yanın (Tanca) .~1 soğuktan ölmeleri bu kara ve ka- ;.~~r t:ıgçın\ ~~byar~ ileri SÜ~
tın lıderlerınin mevkileri, ordula- yük ehemmiyetle iatediii Balkan- ııgal etmellv ııe ~~many~y~ ko- tı kalpli kimselerde acınma duy· Ett". a a e e ıyc. dınletemedı. 
rını zaferden zafere götürerek lann sükutu, lngilterenin nüfuz ve I~ olm_ıy~cagına ıtıraz gotürmez guıru uyandırmıyordu. Yapılan lahl top b~ntara Sofı, gümüılü si
milletlerini inal etmek ihtiyaçla- teıirinden masun bir Avrupa blo- bır delildır. . • fenalıklar bu kadarla kain gene E rar, ır .. e.~c kuruı getirerek 
rı bakımından tetkik ediliree bu kuna ait emel ve gayeleri Muuo- Jıpanya halkı . dahılı !11~are· iyi ..• Tüyler ürperten, vicdanları si~:yb~ı~ 0~~e koydu. Ke~~i
vaziyetteki ciddiyetin, mühlik ıck- lıninin muvaffakıyeteizliii yüzün- belerdc pek çok ısraf edılmıı ol· isyan ettiren daha teni çok daha k ır ena ı yapılmamaeı ıçın 

ı le inkılap etmekte olduğunu ıö- den altüet olmut olur. duğundan İngiltere aleyhine bir feci zulümler de irtiklp olunu- ::~:h yklbardı. Fakat Evliyanın 
rürüz. O halde Hitler Muuolininin muharebeye İftİrak etmek ~artla- yordu: Bu muıibetler belalar ka- B ba ı a armııtı. (Behey Hacı 

Bunun içindir ki askeri vaziyet- yardım mu"racaatini beklemek rına d.a mali.k değildir. .. ._ .. 1 • ' ki k a • bu kadarcık ıeyi sen ba-

l l 1 Al 
sır.gasının &OY erme ya aıma ta na neci .. .. .. . . . 

teki kazanamamaklığın ıetırabı al- yolunu daha faydalı görmekte ve · w ·ngı tcrenın manyaya goıter· olduğunu haber alan köylüler v• en oturu verırsın} Verdı
tında kalmıı olan Alman devlet takip etmektedir. Bu suretle ltal- dıgı mukavemet, lt_alyanın w Arn~- ccümle ehil ve evlatlarını bir da· 1.ın §eyi b~ kjdar yiğitin hangi· 
reisi. daima ileri sürdüğü (Yeni yanın kontrolünü ve ltalyayı iste- vutlukta ve Akdenızde ugradıgı ma tıkarak kapııını kilitliyorlar- ;1~~· ver.~y~~· ıt.~) on

8 
yiğit daha 

nizam) ı Avrupanın bütün ufuk- diii gibi kullanmayı gö.telmcktc zarar~ı dar~~le!• Mısırda mar.uz dı> . Fakat bu tedbir ırz ve na• diwi~· gor un ~u. . en bu ver· 
larına yaymak ıçın siyast zaferler ve bu devletin tekmil iktıNdi kay- kaldıgı maglu~)lyet ispanyayı Mıh- muılarını korumaya kifi ırelmi- Pag bC§Ya~n b.~rını. almam .. it te 
yapmak emeliyle bütün kudre- naklarını ve aakeri mekanizması· ver devletlerınc meyletmekten yordu. Kafileyi teşkil eden ha§e· . ~· ura. ' Huaeyın tekkeaınde 
tiyle tekrar faaliyete baılamııtır. nı eline alarak coğrafi vaziyetin- men~de~ ikinci bir amild~r.. . rat, ckurt gireıi boğazlarını do-

1~ 1f). ~~nı kklavudz •1lıp götürc-
Hitlerin bu .0-aıt çahpnuı iki den daha müfit 11emereler temin Hıtlerın lapanyol cevızını kır· yur<luktan sonra> baltalar, aopa· yım ıyere a am arına ctut, 

aafha arzetmektedir. Biri Jtalya edeceğini zannetmektedir. ~ak. ~usus.und.a . sarf ettiği ~ayr~: arla köylüleri dövüp yaralayarak fU ak ~k~lı ~I kana boyanası· 
da dahil olmak üzere garbi Avru- Aciz bir vaziyette Hitlere iltica uç latın mılletını. ırk mefkuresını (bize kasık mancası getirin) di- ~~> kmr~nk verdı. . (Aman ~ğul. 
pada, diğeri de Ruıya ve Balkan. etmİ§ olan İtalya zaruri olarak ileri sürerek birleıtir.?1~~ emeli İt· ye (avrat) istiyorlar ve gece da- ır a,ı . anıma_ gırme, ne ıater· 
)ardadır. Akdeniz ve fimali Afrikadaki id- te bu auretle suya duttu. mm duvarını deliyorlardı Zaval- sen vereyım) dıye feryat eden 

Garpta bu faaliyet FraMa ve dialarından vazıg,...ecektir. Ve bu Almanyanın doğrudan doğru- 1 k'" l '"l · r d H . Hacı Babayı sımsıkı bağladılar 
J ..,, J ·1 k b" h 

1
1 oy uÇaerlın ebınl:ln: « emen·~- Nihayet ogvlu •Bı'r kese altın da~ ıpanya üzerinde tekiıüf etmek- suretle Hı'tler Fransa ve lıpanya ya ngı tereye arıı ır taarruz 3· ... , 

tedir. Hitler bu iki devleti yeni ile anlaımak için yürüdüğü yol reketinc geçmemesi ir i, Öy e delim. > diye beddua etmekten ma 1 u~ u ey an at, ır atar 

1 

d k b 1 arın ap eaannı vere, nı· d ·· k. 'h IA b' k 

nizama katmak makeadını takip üzerinde dikenli manialar ve müz- çapraşık yollarda muazzam yor· başka bir ıey gelmiyordu. kkatır, yuz .top ıof, iki çalar yedi 
ediyor ve Fransa ile ifbirliği ieti· ;,,. arızalar teıkil eden ltalyan gun.lukla.ra atılmasını i~taç ~tmek. y ·· d d k T ' k"' · a rep saatı, on top Ke an kadife 

"Y ed H ) - d - ulz c 0 eam b )ur unbga_yrı ai, kıymctlı' kılırlar, kalkanlar: yor. emellerın' den '-urtulmuı buluna· t ır. ıt er garpta ugra ıgı mu· ·~ .,. 
ı & unaur ara mensup u unan u ıp· t" d"I ç 1 b" b d f 

Eicr Fran•a nıiltereye harp caktır vaffakıyetıizlildeı.den aonra na- ten, kazıktan kurtulma serseriler, gc ır 1 er. e e ı u e a mem-
a.çar iec tabiatile donanmaıını ve Fr~nısa ve lıpanyanın, Alman· zarları~ı tarka c;e~m~ti~. Bu hu- Er.QJrum valiliğinden azlolu- ~un olt~ !'damlann~ da birer 
bütün sömürgelerindeki deniz ve ya ile işbirliği bugün Hitlere, de- ~uetakı ~anaat~er ikmcı hır yazıda nan Dcftcrdaroğlu Bo§nak Meh· op •o agıılattı. Baglan çözü
hava yuvalarını Almanyanın cm· moralize olmuı bir İtalyanın yar· ızah edilecektır. met Papnın (Kapısı halkı) idi. :en d Hat ~abaylad oğul, çocuklari
rine tevdi edecektir. Buna muka- dımından daha cazip ıörünmek- ============== 1 Bu pqanın babaıı Sadrazam Sa· e c ar .~1 . 0 u. ~aları hay-
bil Almanya, F ransanın ıimal ve tedir. Hitler ispanyanın yeni ni- lih Pap, üç ay evvel, Davutpa- vj~larAa ykuklıyerek koyden ay· 
garp deniz üıleri mü11te1na olmak zamın parlıyan kıymetli bir yıldı- el t b" '" fü "'k .. .. . rı ı. n araya varınca cCenabı 
.. • 1 1 d ı. F H,,. d• 1 • fil a .o u~an AırL u ru çu?un cvdı· Haldun, Balıkhiaar köyu""nde Len 
uzerc ına a tın a&i ran•ız top- zı olacağına daiT pek büyük emel- a 188 8 rın ae peu.en &Aray cıvarın a d' . . L b . . w • it 
raklanndan aakerlerini aeri alacak )er beıleme'-tedı"r. b' "k b 1 ı. ıaının na crı ve ııtegi olmadan & ır yu ara asının yo unu &eame- H B ha if · 
ve F raneız eıirlerini de Franaaya İıpanya hariciye nazırının Ber- sinden hiddetlenen Sultan Deli a..cı a mar etıle ihaan buyur 
gönderecektir. Ayni zamanda lin • Madrit araeında müteaddit p et' ı n d 8 &brahim tarafından hemen ora- dugu e~ya~I> Kcderzadeye e-
İtalyanın Fran1a araziıinden talep defalar gidip aelmesinden ıonra 'l ctkta bir bostan kuyusunun ıp& manet. ıra tı. . . 
ettiği Nis, Koraika ve Tunus gibi Hitler, General Franko ile bir mü· ile boidurulmuftu. Onun yerine Evlıya Çelebının bu hareket 
parçaları hakkında Muuoliniyi de lakat yapmak, General Franko· • • • geçen ve bir Rum papazının to· ve zihniyeti, Mehmet Paıanın 
ikna ve ihmal edecektir. nun ayağına kadar gitmiııtir. Bü- Etem Ustanın runu olan (Hezarpire Ahmet Pa. arkasındaki ıerıeriler alayının, Er-

Laval bu teklifi, kendi menfaati tün Avrupanın devlet ve hu'"ku- ) d C-J=L p ı._ d · f& a .;Jll m apnın ~r et• zurum ile Ankara ara11nda (lok-
için kabule hazır idi. Fakat Ma- met reialerini ayağına kadar ge· Murtaza Papyı Baidat valiliii· l k) d k . 
reşal Pctain buna muvafakat et· tirtmek kudretini göeteren ve ken- Siyaseti ne tayin etmiş, fakat vazifcıi ba- macı ı e ~re , yanı halkın ıır-
medi ve Fransa umumi efkarı da dınde ilahi bir kuvvet tahayyül tına aiderken Diy..mekirde idam tından geçıncrek ve (Haccac;) 
İngiltereye kartı böyle hainanc eden Alman devlet reisinin bu Bizim müallede öteberi •tan ufa- ettirmitti. mezalimini taı:eliyerek, dolqtığı 
bir partiye i§tirakini reddetti. narckcti dikkate değer bir mahi- cık bir dttkkAn vardır. Orada her Mehmet Papnın, yanındaki sekiz ay içinde yaptığı fenalıkla-

Almanların (Loren) deki fena yette olduğu gibi Hitlerin lapan- dükkanda bir anda ııahlmıyaa Te adamların fenahklarına mani o- Tin derecesini tasavvur için bir 
hareketleri de, F ranaada Alman- yaya verdiği ehemmiyeti de göı- eanı1tı:ı; bfrd~blre çektltf halde le- lacak tetcbbüslerde bulunmadığı ölçü olabilir. Mübarek Anadolu-
yaya kartı daima artan bir infiale termektedir. udıif edllmlyen şeyleri bllhıınunaz: b 1 b 

b b
. d' i Taban heh·ıaıH, 111.-- .__ -- na aln ırsa, ya u sereerilerin muz, on yedinci ve on sekizinci 

se e ıyet ver ı. Egv er ıpanya, Hitlerı"n arzu11u- .,... _ _..,..._ -kert k lııılbel' ....__1 kendiaini bırakıp kaçmalarından aıırlar boyunca bu yolda faaılaa~ 
Hitlerin Vichy'yi kazanmak na mutavaat etıeydi Hitler bu !«! • ırmm ' '"' k k L 

ı 1 sal or tuğuna, yanut ta baba11, am· aerıeri alaylarının tahribine uöra· 
ıçın, talya menafiini feda edecek memleketten lngiltereye karıı bu". l!la re ' 'e re... • ca11 ve kendiıi hakkında tatbik dı ve itte Anadolu köyleri bu 
olan hareketi, tarihi dostluklarını yu'"k ı"stı'fadeler temın· cdeceı.tı·. ı,ın tuhafı, bu dükkinın l!Üibl, 1 - 1 l d & o unal) muame e er en dolayı A· yüzden dağıldı, parçalandı. Sekiz, 
daima iddia eden iki diktatörün Ccbralteyı· tehdit edecek, la .... n- l'a&etelerden muhhılff 1aa,-..,1erı 111· T ...- nadolu ürklcrinden intikam al- on evli ıruplar halinde ormanlar, 
samimiyetini göıteren en güzel yanın Afrikadaki ve Akdenizdeki tha eden sütunlan kMt'!r, taanlf eder, 1 1 
b

. · Jd ' dl'kk ... nının ..... ..._.__ --- _LA--"-- mak iıtediiine hükmo unabi ir. dereler içine, dailarda kayalık-
ır mısa ır. deniz ve hava üslerinden faydalı ' '" .... _..., - .... "'r -....,... J 

B 1 •- ı h h gt hl -'- Her ne hal ise, Defterdarogvlu ar arasına çekilip gizlenmek zo· 
ugün tamamile an aıılmı§ bir taarruzlara ıeçecekti. Ayni za- .-.,r er an r lff'Y ... mıya seldltl d k ld 

h '- 'k tt ' k' M ı · · H' 1 · ı M •a-an o -v. anın tunlf fJdH-'- .. __ Erzurumdan hareketinden altmlf run • a ı. Anadoluda binlerce a&r a ır ı uıo ını, ıt er ı e manda 111r yolu da açılmıt ola- _,, .. ., _,..., ..... ı. k 
hiçbir müzakereye lüzum hillet- caktı. sı pzete pa~rna urıl&ea1mı ya- aün ıonra (Kalecik) c geldi. O- ıı:üçücü köy bulunmasının ve bir 

nında çah1!9n M!kfz ylM}llldald ftflu· rada üç gün konakladı. Dördün- çok büyük köylerjp yerinde yeller 

Otuz Betten Kırka ÇlkanJaniu 
Adı ve Soyadı 

Rahmi Kayıtkan 
ı Naci Tanselı 

Fahn GWer 
TeVfık Köker 
AbdWkadır Ö7.dıl 
Halil İbrahim Köksal 
Z8keriya GUçer 

Adı ,.e Soyadı 

Neşet Delıkanlı 

ZUhtU Kansu 
Sabri Tırpan 
M. LQtfi K . ÇeUn 

( Şevket Demlrkut 

Okulu 

ÜakUdar 17 O. Öf! 
Burgazada Başöfretment 
Fatıh 11 O . öt 
Fatih 26 O. ög. 
Fatih 29 O. ö~ 
Betıktq 20 o. o~. 

Kartal Maltepe 2 O . .Batofretnıenl 

Kırktan Elliye Çabnlanlar 

Okulu 

BP..Şiktaş 34 o. Öğ. 

F1t.tih iJ4 O. Başöğretmeni 
Beyiğlu 43 O . Ö/t. 
Beışikt.aş 18 O. Başöfretnıeni 
Fatih 16 O. öt. 

Elliden Altmata Çıkanlanlar 

Adı 'e Soyadı Okulu 

--L6tfi Oktay Eyüp 37 O. Öf. 

na ııealenlr. cü gün ;\!\karaya doğru yola çık- esmesinin hikmeti buradadır. 
Dün on dakika bu dülllinın önb· tı. Pqanın müezzini olan Evliya Malkoı, nüfus hakkındaki meı· 

de seyirci olmak tı....a.ı '-le•le•, Çelebinin anlattığına göre, ldris hur eserinde Anadoludaki bu ne
mü9terllerin talepleri ve lök~ .... dağlarında (Sarı alan) belini a- vi yaimacıhğın Anadolu nüfusu-

._ nun düıkünlüğü" üzerine olan te· hlbfnln oğ ... na verdiği tu ıllnıktıne- ıarken cbir tipi tufanı kopup aa· 
ı rl mutlaka ifltmltJerdlr: ker tarumar oldu. Mal, menal ıirlerini etraflı surette anlatır. 

- Bana elll dirhem t.baa helvuı dağlarda bellerde, yollarda kalıp 
urlr misiniz! herkes nefıini dütüfhniye düıtü. 

- ~üatöne baynn .. Kadri, 'er o- Can pazarilc gittiler. Kimiıi ha
ndan ÇörçUln Türle mJHetlne llle8a· laı olup kimisi bittiler. Papnın 
Jını yazan k"ktdı ... Tatlıya tath ge- iç ve taşra ağaları can ve bq 
rek. kaydına düştüler. Papyı ve ha-

- Arlu\daf. kırmızı biberin \"ar zineyi bırakıp birer tarafa kaç-
M 'l tıla~ 

- Var ba~ım ... On kU'Qfluk yeter============== 
mi 'l •• Kadri oğlum, ver oradan Bre-
menln U11tüne 20 bin bomba atıldıtJ
nı yazan parçayı ... 

- Nane ""kerlnlz \ar mı! 
- Hem Allaı... Kötıda sarayım 

mı T ••• ~stUne. .. Ver otlum ora • 
dan Booeeveltln ferahlatıcı ntkwna. .. 

- Llbaıaa tu"111811 istiyorum ... 

1 

- Mükt'mmell 'ar lı&ynn ••• Bir bq 
.. rayon- Ver IU4rl fUradaa Banlla
daa bahaeden bir suete-

OnulM'U dakika dolmak ibere. .. 
Bir müıJterl pldl ... Her halde devam
lı ve tanıdık mütterllerdea oJaeak ki, 
aöze '6yle ...... ı: 

- Aman. Etem usta. .. tiatöne an. 
yet. üo sttndtlr dıpn çdanı)'oram_, 
sınameldn var delll mi! 

- Bulunmaz mı Bayun •.• Kadı1 ot 
lam, \er oradaa otomale d'ltalyanm 
Tlbtdere ~ melreleelnl .. 

1 B081A 1 
S UUNCIKANUN• 19U 

Kapanı-, 

Sterlin 5.24 
Dolar 132,20 
İsviçre Frc. 29.6875 
Drahmi 0,9975 
Leva 1.6225 
Peçeta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
laveç Kronu 31.C>O:> 

ESHAM ve TABVlLAT 
Ergani 19,78 

Sıvaa • Erzurum 3 U,18 

1 
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lME KET H L L Ermenileri Kimler , 

akasını 
ahsulü ı 

iÇiN j 
._._-ve Nasıl Aldattılar? 

Çarlık Ru yası 
Bu Mıntakanın 940 Mahsulü 7 Milyon Kilodan Fazladır 

Ermenistan İşini Bir Siyaset Oyunu 
Haline Getirmeğe Başlamıştı. 

Sar:uun (Vatan) - Tesbit den dolayı zürraın ekserisi demet kongre reisleri, katiplikleri seçimi 
edılen son vaziyetlere göre bu se- ve pastal yapmaktadırlar. lnhi- yapılmış \ e bundnn sonra idare 

1 ne Samsun mıntakasında 7 mıl- sarlar ıdaresi bilhassa demet ve heyetinin iki ) allık mesai raporu 
l yon kilodan fazla tütün vardır. pastal üzerine zürra1:1 propaganda okunarak ittifakla tasvip olunmuş· 
1 Bunun 3 milyon 500 bın kilosu yaptıgı gıbi bu gibi zürraa avans tur. Muteakıben cndıml'nler seçi
. Br.frada, 3 milyon kilosu Samsun- vermıye de baslamıştır. I mi yapılarak celseye mhayt"t ve· 
ı da, 350 bin kilo Çarşambada, Umumiyetle rekoltenin iyi ol· rilmiştir. 
1 700 bın kilosu da Alaçam mınta- ması dolayısile zürra tütünlerini j Aktedilen ikinci celsede encü· 

Anlatan: P ntlkyan - Yazan: M. Sıfır 
rTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur] 

\kasın dadır. iyı fiyatlarla satacaklarını ümit et-ı menlerden gelen raporlar okun· Pnntlkyan, bundan cHelkl )RZl· ı davranarak Ermenilere, Ru nn l.ı· 
1 Bafra da mahsul geçen senek in- tiklerinden biran evvel. piyasanın muş ve aynen L=abul edilmi~tir: lımla, son nsırda lıarki tt'slrlere iep ve arzularından daha faz! m • 
I d,.n yüksek ve temizdir. Samsun. açılmasını beklemektedırler. Bundan sonra yeni ıdare heyetı ı.apılan bazı kimselerin Tıirkl- raadclcrde bulunmak gıbı h nı.I -

1 da i•e senelerden beri görülmemiş Samsun Parti Vilayet Kongresi intihabı yapılarak: Mustafa Al· ~ cdekJ akln Erıncnılcrln raha- yete hamlcdılC'cck bUyUlt bir l:ıya el 

1 derecede fevkalade bir şekilde- T ) d dıkaçtı, Yusuf Kıran, Mümtaz tını bozan nifak lohumunıı na- ı gostcrmıştı. 
dir. Diğer mıntaka mahsulleri de op an 

1 Arkayın, Nail Tuzcu, Süleyman ı;ıl a~tıkl. rını ıuılatınıştr. 1 Grandllk Nıkoladan umduk c.ıı k -
1 geçen seneden iyidirler. Samsun (Vatan) - Cumhuri- Balkan, Osman Cudi, Selim Ter· Pnntlkyan, bugunklı yazıda Çor dar te,cccUh ve ıltıf t ı;or ı ı ı 
ı Henüz piyasa açılmamakla be- yet Ha.lk .~artisi ~'ıl.~yet k~.ngr~s~ meli, Muin Kôprülü ve Ziraat lık Ruı>)asının hu işte o~nadığı Mıgırdıç Hnrımyan \C ark da.,ıar. 

l b b .. ··k 1 1 d G · ·ı· cvvelkı gun Parla bolge mufettışı Bankası müdürü Atuf ittifakla se. rolden bahsctınektMır. Grlccek 1stanbula pek te memnun don nc-ra er uvu ıı. ıcı ar an erı o- . w . 
bako, Di Amerikan ve diğer fir- Sı':as mebusu Hıkmel l§ıgın ~ı~a- çilmişlerdir. ~azıda da lngilterenln Ermt'nb· mışlerdı. Ancak, bu h nut ·ıu .ı . 

1 h ld v ·b· b setı altında toplanarak mesaısıne Kongre bliyüklerimize tazim tnn ınuhtarl,etl fikrine )anaş- rını da kim ~ye hı ettirmem oı 
lana ar er sene o ugu gı ı u se. b l .k ... l"k 1 " 

d 1 · b J 1 d ı aş amış ve ı ·ı ogun u ça ışma so. telgrafları gönderilmesine karar ııııulığını \O tefcrriiııtını hlldiye Muhitlerine seunçlı UmıUer erp • ne c çu vermıye aş anıı§ ar ır. d .1• • b" k d ' l ki . 

1 
~ .. .. .. . nun a ~ ı ayete aıt ırço ı e en vererek dağılmıştır. Parti idare edecektir. !erken bir taraftan da m k Uarı-

1 
Çul alan zurra tutunlerıni denk tetkik etmiştir. heyeti kongre delegelerine Şehir * nrn husuıune yardım için Avrup 
halıne koymaya bıışlamışlardır. I Kazalardan gelen 61 delegenin kulübünde bir ak~m ziyafetı ver- Çarlılt Husynsınıı verılen bu devletlerine de ayrıca milrac at 1 • 

Kanunusani nihayetinde dizi den- i~tirakile Halkevi salonunda top- miştir. Ziyafette vali Avni Doğan, muhtırada, Ermenilerın sakın bu· zumunu da ılen sUrmUş er, s çt ki -
ı gi mübayaası başlıyacağı ümit )anan kongre Parti reisi Mustafa vali muavini, belediye reisi, aske: ıunduğu Şark ''ılayetlcrinin Erme- ri yeni bır he) eti ı; zlıce Auup 
edilmektedir. Bu yıl alıcıların her 

1 
Aldıkaçtı'nın kısa bir nutkile açıl- ri kol"!lutan ve htikumet daire mÜ· nistan nıunılc llA.n , .0 Ermeniliğin göndermışlerdı. 

seneden daha geç çul verdiklerin- dıktan sonra ruznameye göre dürleri de hnzır bulunmuşlardır. istikl4llne müsaade cdılmcsi ve hıç Yine Mığııdıç Harımyanın re 

[MEMLEKET ANSIKLOPEDiSi f 

KÜTAHYA: Çini Şehri 

Antakya 
Haberleri 

TRAKYA DA 
olmazsa bu vil4yctıerın Rusya hUkO· ği altında bulunan bu yeni h .}o..t Ro· 
metl tarafından himaye ve kontrol mn, \'ıyana, Pans ve Lo ıd a ı d 
altınıı alınması, fstcnllıyordu. haynl- lnşmak Uzere Avrupa yoluna çıkarı· 
ler, bu defa da bunlarla yaldızlıııumo: lirken, Horanın riyosctındek b 
yine bir ha.}11 ııaralıır toplanmıştı. heyet te Pctrc burga gönde ılrnlşt 
Komitacılar, ağızlara yine birnr par- Avnıpaya gıden heyet, kendıl ıi 

mak bal ~almışlar, t:rmeullerl )ine bildhare Utıhnk eden Çeraz, Min 
nldatrp dönmU!ilerdi. ÇUnkU Ru ya ve tstcp n Papaz)anla kapı kapı d 
hUkOmeti o zamana kadar E."menı laşıyor, 1stanbuldakiler de d~ru 
işleri ile pek o kadar fazla meşgııı dinlenmeden ıığra.şıyorlardı. O ma • 
olmuyordu. Rusyanın en ziyade mcş- 1ı hUkftmctlnln, gö3terilcn hı) anet 
gul olduğu hırlstlyan mılleU, kendi· siyaset ıcnbı mUsamaha ıle karşı! 

!erine kardeş saydıkları B ı\,arlar- maııındıın 'e Ermenilere karşı e 
dı. nu sebeple GrıındUk Nlkola, hu· itimadı gö terlr glbl davraıım ı 

zurundn eğilen, himaye ve şefkat di- dan eUrC't nlı)or, fc at te ıı ı 

!enen bu heyete pek fazlıı ehem "liyct var kuvv• Ucrile gcnı,ıelmiyc f. 

Antakya (Vatan) - Devlet 
Demiryollan idaresinin kararile 

Rum Selçukileri ipi kopmuş I den sonra Türk çiniciliği tam~- İskenderunla lstanbul arasında iş· 
bir tesbih gibi dağıldığı zaman men ölmüştür. Bundan s?n.ra yı- letilm~si kabul edilen yemekli va

Edirne Valisinin Beden Terbiyesi 
Klüpleri Hakkında Beyanatı 

An.adoluda teşekkül eden beyli~: yana v.c lıalyanın kaba çınılerı ıt. gonların haftada iki gün olacağı Edime (Vatan) - Trakyadıı. 
lerın en kuvvetlilerinden hırı hal edılmeye başlanmıştır. haber alınmıııtır. Bu suretle yatak. spor işleri hayli ileri gitmiştir. 
Germiyanoğullarıydı. O vakit 40 Son zamanlarda Sinanın .,, e· lı vagonlara yemekli vagonlar ila· Edirnede kulüplerin ve teşekkül
bın kadar süvari çıkaran bu bey· serlerinden Azapkapıda ve Ka- ve edilmiş oluyor. ilk sefere yıl· lcrin faaliyeti memnuniyet verici 
liğin ba şehri Kütahya idi. Tarİ· dirgadaki Sokullu camilerinin çİ· başını müteakıe başlanacaktır. bir inkişafa mazhar olmuştur. Bu 
he büyük şöhretler veren bu şeh· nilerini gözemek için Kütahyada Antakya (Vatan) - Vilayet münasebetle vali Ferit Nomer Be. 
re de şöhretini çinileri kazandır- yapılan çiniler bize bu dede san- mektupçumuz Refik Kuzucu İzmir den Ter biyesi kulüpleri hakkında 
mıştır. 1 atinin ihya edilebileceği ümidini mektupçuluğuna tayin edilmiııtir. gazetemize şu beyanatta bulun· 
_ Dün olduğu gibi bugün de 1 vermişt~. . .. . . . . Ordu mektupçusu Yahya Rifat dular: 1 

vermemiş gıbl görUnmemıştı. t ıı;·r yoılardı. 

Kütahya anılırken her şeyden ev- Resmunız Kuta'hyada çınıh hır Toros Antakyaya nakl~n tayin cEdirnede her hafta muntaza· ı 
ve) hatıra onun çinileri gelir. A· mihrabı gösteriyor. olunmuştur. man yapılan kır koşuları için Be-ı 
nadoluya Selçukilerin getirdikleri den Terbiyesine bağlı gençlerin 
kasicilik Kütahyada büyük inki- de iştirak etmesi için her kulübün 

dıç Harimyana sudan bır ceHıp ver· Patrık Ncr es Varj betyan, lten 
mlş, ufak tefek bazı vaatıerJ • bu· dınce mılll bir gaye addettıği ı t kl 
lunmuştu. Yapa yapa bUtl\n IOtfu, fikrini daha e aslı blr tarzd ne 
Ayaııtafanos muahedesine' bir mnd· ve tamım etmek, bu gaye lı; ., 
de ildve etmek olmuştu. O madde de ayrı çalışan tcşekkUllC'rı bir r ) 
şu idi: getirm<'k ve bir elden ıdare eyl c 

cıs ıncı madde - Rusya askeri- IUzumunu hı etmişti Bu m k t• 
nln Ermenlstanı tahliyesi ve de\ !eti muht lif yerlerde milte-.şekkıl 

allyeyc iadesi devleteyn mUnascba· fnalıyctte oulunan ermlvetlcrden d 
tında mUnakn~a \'e lhtllAfı mucip o- vet ettiği murahhaslnrla, lstanbu\ 
labllcct'ğlnden BabıAll ıhUyacatı ali· da bUyl.lk bir toplantı yaptn mı t 
yeye tevfikan Ermenilerin sakin ol· O manlı hUkfımetinln malOmat 

şaflar göstermiştir. Osmanoğulları M A L A T y A en aşağı 1 O ko"ucu çıkarması la· ı 
bu sanati lzniğe, sonra da Edirne zımdır. Şimdilik bu müsabakala-
ve lstanbula götürdüler. Türk is· ra kendi malzemcsile iştirak eden 
tilası bu öz san ati bir -zafer çe· gençlerin daha iyi çalışması için 
lengi gibi her ayak bastığı yere Q C" d Ç k D G 7• mensup oldukları kulüplerin ken. 
götürmü~tür. Busünkü müstamel n vene e O eğişmiş, eçen .LJlga- dilerine malzeme vererek daha 
adından ba,ka her şeyi Türk o· d b E l 'C" kl G . d iyi çalışması için mensup oldukla-
lan sırça sanati; fetihten sonra relim en eri sas l rar ar or üm rı kulüplerin kendilerine malzeme 
lııtanbulda Çiniliköşk ve Sultan- I . . . . vererek daha iyi bir şekilde çalış. 
mahmut türbesi gibi eserlerde Çhocl~fklukh.hlay~tdım Ana.doBlunun lerhıne kyıne akhl~akp" v_~k esd~'ıkksı~telm malan temin edilecektir. Bunun 
k . . s s· mu te ı şe ır erın e gf'çtı. unun ta ta epen 1 uçu u an ar ı'ç'ın de btı ay bacında "ıstı'rtare he· endisini göstermışt ır . onra ı- 1 b 1 ki ld " " 

b b f k I• için çeşit i iklimlerine ça uk a ı· yapılmıştı, Bu kepen er ka ırı- t' 
1 

1 k he kulı'ı"plerı'n 
nan mimarisiyle era er ev a a- l b'" .. I . k k I ye ı op anara m 

şırım. Az çok birbirine benziyen ınca ta ıı on en açı a ır ve za· · t' t tk'k d·ılecek hem de 
de yükselmi ... tir. h 1 k 11 f k d'"kk• 1 . . vazıye ı e ı e .,, mu it erine de hemen ısınıverme • va ı esna ışın u an arı ıçın· k 1 "nin alınması ka-

Yavuzun Tebrizden getirdiği itiyadını kazandım. de mangal önlerinde titreşerek oşlu tmal zemketsı 
1 . .. • b ki I d' ş· d'f rar aş ırı aca ır.> 

l h .. r . h b"I b" . ırne a n sanatkarlar arasında isim erı ge· Anadolunun ruhumu daima ok- muşterı e er er 1• ımen 1 er 1 * Ed' (V ta ) _ Halke-
çen iki kaı1itiraşa bakarak çini e- sıyan tatlı cazibesi beni geçenlerde en11.~.1·~;zıpaş~. aklına 1 e ılış· vi müzik kolu Halkevi salonunda 

ı ·ı yine kendisine rekti. Orta göbe- medıgı ıçın muna ale zahmetle 1 f 1 t k 1· R elı' rımızın tekamülünü ranı ere :s • k • 
1
. a a ranga, a a ur a yer ı um 

gwinde bulunan ve son senelerde olur ve hatta ışın bazı §!d~_et 1 ve Tuna havalarından mürekkep 
borçlanmak tarihe ve Türkün J 1 d f 1 k - d -büyük umran ve terakki hamle e· zaman arın a aza ar yag ıgın- 'k' · k · · verdi ı~evkalade 

Uk 1 · •f · 1 r O d h f I b" b" .. k .1. d' ı ıncı onscrını • y . sek kabi iyetıne ı tıra o u • ri yapan Malatyaya kadar u<ı:an· a a ta arca us utun esı ır ı. rağbete ve takdire mazhar olan 
iki hanlı çini mütehassısı değil dım. 9 30 yılı içinde F evzipaşa hattı bu konserde başta Umumi Mü
çini nakka!lıydılar. 1 On sene evvel buralarda bir Malatyaya ulaşınca vaziyet bir- fettiş General Kazım Dirik, Vali· 

Çinicil~imiz on sekizinci asrın müddet kalmış ve. ş~hri yakından denbire değişti ve birbirine bağlı miz Ferit Nomer ve kumandan· 
ilk nısfında tamamen çökmeye görmü~ ve sevmıstım. Bu defa olan ziraat ve ticaret i,lerinde ba. )arımız olduğu halde bütün vila
başlamıstı. Üçüncü Ahmedin da· cıdden göze çarpacak imar ve in· riz bir kalkınma eseri görülmiye yet erkanı, maarif erkanı ve mu· 
madı bGyük inkılapçı Nevşehirli kişaf eserleri gördüm. . . . . başladı. Buradan Elazıg ve Diyar- allimleri bulunmuşlardır. 
lbrahim Paşa bu nefis Türk san· Bütün görüş ve tet~ıkl~rımı bır bakıra doğru ilerliyen demiryolu 
atini ihva için lzniğe ve Kütahya· mektuba sığdırmak. ım.kansız?.ır. 9 35 yılı içinde Sl\.oas • Erzurum 

~ b E h t hattı ile de birleşince bu kalkınma ya hukümler gönderttiği gİ i • Mevzularının ma ıye ıne gore 

Arkaçözünü sulayacak olan sür
güdeki ameliyat bittiğinde çok 
geniş ölçüde faydaları olacağı aşi
kardır. Malatyanın esaslı geçim 
rnembaı olan kayisi ile ikinci de
recede diğer meyvaları ıslnh için 

YÜpteki çinicilere de malzeme te· gördüklerimi ayrı ayrı me.ktup• seri hamlelere çevrildi. 
rnin etmi,.ti fakat 1754 senesin· larda bildirmeyi daha amelı bul- Hele 9 39 martında faaliyete 

_. ' dum. Yalnız on yıllık inkişafların geçen koça bez ve iplik kombina. 
manasını ayrıca kavrıyabiJmek Si Ve ayni yılın birincitcşrin ayın· 
için Malatyanın eski po.~tr~~ini kı· da çalı_şmıya başlıyan tütün fahri. 
saca çizmeyi faydalı gordum .. v kası binlerce yerli halka amelelik Mersini Kurtuluşu 

Mersin (Vatan) - lkincika· 

nunun beşinci günü mıntakamızın 
kurtuluş bayramıdır. Bu münase· 
betle gençlik tezahürat yapacak 
ve merasimden sonra Halkevinde 
nutuklar söylenecektir. 

On sene önce Malatya, dıger vesııire gibi iş fırsatları yaratmış 
Anadolu şehirlerinin çoğu gibi, ve Malatyalıların hayat şartlarının 
ah~p binalardan ":ü~eke.p, şimdiden yükselmesine ve refaha 
sokakları dar bir kasaba ıdı. Yır· doğru yol almasına hizmet etmi -
mi yıl evvel ça,rşıda çtka~ ~ir y~n- tir. Bunlardan baska Derme su-

. d h b tu duk yunun Malatya ovasını sulaması gın neticesın e emen u n • 
kanlar yanmış olduğu halde yer· için yapılmakta olan tesisat ve 

ehir civarında kayisi ıslah istas· 
yonu vücude geldiği gibi ayrıca 
pamuk ıslah istasyonu da kurul
muştur. Her birisi hakkında gele
cek mektuplarımda daha fazla 
malumat verecegım. Biitün bu 
müesseselerin Malatya ve havıı.li
sine cidden büyük hizmetleri do· 
kunmaktadır. 

- Mister Peter, bir şey içer , ralarımızı yaktık. Söze Alrait 

1 
misiniz} Ya siz Mis Brandon, bir ba ladı: 
şey yer misiniz} Belki sabahtan· - İkinize de evvela şunu 
beri karnınız açtır. ı söyiemek :sterim ki sabahtanbr:ri 

Zabıta ve Aşk Romanı 
Alrait bizden cevap bekler gi- gördüklerim ,.e 1!;azetcde oku· 

bi yiizümüze bakıyordu. Bizim duklarım olmayacak tesadüflerle 
ise açlıktan ve susuzluktan ağzı-1 dolu olan vakalardır. Ben vazi· 
mızı açacak halimiz yoktu. A· yeti söyle anladım: Siz birbiriniz. 
damcağız anladı, hemen odadan le akraba olmayan bir genç a
çıktı. Biraz sonra elinde bir tepsi damla bir genç kızsınız. Evvelki v M rt•ın Porlobe -- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

l& azan: a · 
-26 - ile geldi. Mükemmel bir kahval-ı g~ce Mis Brandon'rwn üvey ba

tı ve çay hazırlamıştı. bası ensesine vurulan kuvvetli bir 
• Gaze• rum. Bunu yapması bir ııey mu· 

Ben. Frans Brando~. umm.i? Polis ı kabilinde değildi tabii.. Fakat Şimdiye kadar yediğim ye- bıçnk darbesiyle öldürülmüş. Ci-
telerı okudunuz. degıl ··ld"r· herhalde siz de bize fenalık et- meklerin en tatlısı ve en mükem- naycti poli e üvey babanın ıyı 
beni arıyor. Üvey babamı 0 u mezsiniz. Sabahtanberi hiç kim· meli hiç şiipheııiz ki bu kahvaltı arkndası olan Mariot haber ver
clüğümü zannediyorlar ... k rek· seyf' bizden bahsettiniz mi} olmuştur. Yirmi dört saatten beri miş. Evde hizmetkarlar yokmuş. 

Alrait, Frans'ın sözünu ·ebs~ • I . b .. ediyordu. Bu aç ve susuzduk. Frans, karnını Mariot kapıyı kendisinde hulu-
l Şey A ra•t te essum d k 'k' .. d b' h J d' 

- Evet, gazeteler böy e ır tebessiım yüzünü sanki aydınlatı- doyur u -~~nh s
1
onra,

1 
ıdı gun en- nan ır ana tar a açmış ve cese ı 

Yazıyorlar dedi. beri çektıgı e ecan ar an sonra bulmuş. Saat ona doğru Mis 
' J d vam yordu: · ı · d ·b· k d" · 1 · E d f-rans ayni metin tavır a e M k tmeyiniz Mis Bran· bır ımıı.n aymış gı ı, en ını .s?- Brandon eve ge mış, v po· 

~tti: - erak c . . d d " kin ve rahat hissettiğini Alraıt e Ji )erle Mariot'u görünce kork-
d .. .. .. don mera etmeyınız. e ı. ı · k kk" . a· 1· k 

- Yazmıyorlar, ama uşun~· ~ Pekala .. Bu hususta artık söy ıycre leşe. ur ettı. muş .ve kaçmış .. ~r po ıs onu -~-
Yorlar. Hepsi bir değil mi? Sız .. "h. p t bana bir is· Alrait biz yemek yerken per· pıda duran ve ıçınde genç hır 
de bunu biliyorsunuz ya... Bu musterı 1~·. ~er, t ı deleri sımsıkı kapamış, ocaktaki erkek olan Buik markalı bir o
tabah Mister Peter Kraven size kemle verınızd ~ 0 uradyım. ·ıkimi· at-ce odun atmış, ve odanın ha· tomobile binerken görmüş, nu· 
b· . Frans otur ugu yer en ..., l F k b 
ır ıyiJik etti Kim olsa bunu yap. d \) 't h' 1· te· raretini arttırmıştı. mnrayı a mı~. a at ara ayı ya· 

llıak isterdi • Fakat bu derece ze de bakıyo~ ~· " r~ı t a ~kat-ı yemekten 6onra üçümüz de kalıyamamış. Herhalde arnbadıı.· 
ccaaret ve ·meharetle muvaffak bessüm edere ıza a e a şe rahat koltuklara yerleştik. Siga-1 ki genç adam sizdiniz. değil mi} 
ollcak bir başka insan tanımıyo• 1 le bakıyordu. 

Dr. Muammer BaydUl' 

nahiyeye yakın kaynaklardan duğu eyaletlerde derhal icrayı ısla- mUsnadcsl ile yapılan bu toplantıda, 
muntazam tesisatla su getirilme· hotı ve hırlstıyruıların Kttrtlcr ve mevcut cemiyetlerin <Mıyasal J<:nı
sine teşebüs edilmi~ ve bu muvaf.

1 
Çerke!!lerden temlnlcrlni deruhte e- k!'ronyon Hayons) namile ''e birlik 

fakıyetle neticelenmıştir. der.> halinde çalı ması 'kartır allına alın-* Edirne (Hususi) - l ka- Rusya hllkQmetlnln bu maddeyi mı~ı. 
nunusani 1941 yılından itibaren muıthcdenameye ilave ettirme ı, hiç 1 Bu yem teşckkill, hUkOmct!' tam:ı
belediyemizde ikinci bir hekimlik le Ermenilere şefaat etmek 1 teme- mile gayri siynsl gosterilm~. me 
kadrosu teşkil edilmiş ve bu he· sinden ileri gelmiş değildi. Bu talep, ı;ulıyetin!n de rnunhnmran şark vılu
kimliğe Muammer Baydur tayin daha ziyade fırsattan 1: tifade ile, yctl<'rinde meJ<tcplcr nçmnktan, y 
olunmu~tur. Bnbı411ye karşı Ermcnilcrı lltızam e- ni neslin tenvir ve tahılllll'rin! temı • * Edirne (Vatan) - Şehri· der gibi görlinmek ve Ana~oluda d • den ibaret olacağı bildirilmişti. Hn
miz un ihtiyacını her zaman için ha ehemmiyetli bir ~rmenı mesele 1 kakit maksat ve mesaisi gizlenllmı • 

·ı k k d'l 300 t meydana getirmek gıbi yeni bir i· ti HUkQmct te o zamanın ncz:ık • garantı eme ma sa ı e on . . , . . 
b v d b I d' . .1• ya!let icabı ıdı. Ru~a hUkftmetl, bu icabı bu te!"lekkUlUn gayrl iya , 1_ 

ug . ayın. e e ıye emrıne. vcrı madde ile Ermenılcri Umltlendırc- ' 
mesı ycrınde olan bu tedbır tak· duğuna inanmış gibi görUnmUştl\. 
d . 1 ' k 1 l't'k bU,,blitUn şımartmak, bu suretle Halbuki komitacıların mak atlaı ı 

ır e ar§ı anmıştır. u a ı ı 
. . Osmlllllı h k met a eyhlnc dahıı şld hiç le oyle dcğıldi. Onlar, Rusyav .. * Edırne .<Vatan~ - Son hır detlı bir tarzda ayaklandrrmak iste- gönderdıklerı hesctten aldıkları •l• 

ıkı .aydanberı yok!u~undan bah- mişU. rektifler üzerine bu blrllğı kurmu • 
sı:d!len makara, ıplık, . b~harat Fakat, Osmanlı htikOmcU de bu lardı. Heyet, Rusyadıı zahiren ço 
gıbı mevaddın . halkın ıhtıya;ını teşcbbUse kCU"Şı pek ı;özU kopalı ha- iyi kabul edilmişti. HattA, kcnd , • 
karşılıyacak şekılde bol bol pıya• rckct etml'.mıştl. Rusya hUkOmetinln 1 Ad Mo. "" z u l k d 

d 
w ld w .... 1 •. .. r ne ana, r...,, ey n, s en • 

sa a çoga ıgı goru mustur. ııoktal n!l.:t.nrım derhal farkfltmi7, Di b k B ti M E run, yar a ır, ı ıs, U", rzu-
Son günlerde karoıhışılan gaz bu fırsatı onlara vermemişti. Kurnaz rum ile Van göl\lnUn cenup ve ,.., 1 

buhranı da ortadan kalkmıştır. kısımlarından mUteşckkil ve mı • • * Edirne (Hususi) - Birkaç vi konferanslarının ikincisi bugün kil bir Ermcnıstan tcslsı için b ı ı 
aydan beri mezun en lstanbulda çok k~sif bir dinleyici kütlesi knr- vaadl<>.rdc bılo bulunulm.ıştu. B ı '°" 
bulunan Umumi Müfettişlik sıh· şısında Sadık Rodoslu tarafından rad , Anadolunun muhtehf ycılcrı • 
hat mii§aviri Sabri Erbil şehrimi· verildi. do, lhUIAI hazırlığı yn.pmnk, çotclcr 
ze gelmis, vazifesine başlamıştır. Konferansı gençlerin parlak kurmak, ahaliyi sil hlandırm3k 'l:c * Edirne (Hususi) - Şehri- bir konseri takip etti. Bu toplantı· bilhassa O manlr hUkOmctınl mUş 
mizde yapılmakta olan kapalı da Umumi Müfettiş General Ka· kül vaziyetlere sokmak, Rus m1:ıl~· 
spor binasının ikmali kuvvei ka- zım Dirik. Parti müfettişi Kocaeli halesini mucıp olacak zemin ve h • 
ribeye gelmiştir. 30.000 liraya mebusu Ragıp Akça, Vali Ferit diseler hazırlamak için gızlı komıt:ı. 
mal olan bu binanın açılma töreni Nomer bulundular. Halkevimiz- ıar tcşkıll de tavsı,e edilmlşll. t to 
için de hazırlıklara haslnnmış bu. deki konferansların 3 üncüsü yarın bu yeni teşekkül bu işlerle m gul o
lunuyor. Dr. İsmail Hakkı tarafından ve· ıuyordu . Yıne parnlar topl:ınıycır, Er· * Edirne (Vatan) - Halke- rilecektir. meniler nldıı.Wıyordu. 

Polis her la rafta Buik otomobıli- karışmadım. Hepsini 0 söyledi. - Bu mümkün desi! ••• 
ni aramıg. Ve su neticeyi elde el· Arasıra yan gözle Alraıt' e bakı-1 Ben söze karısarak: 
mis: Yeni bir Krayisler arabayı yordum. Herhalde genç kızın I - Evt>t mümkün değılmi gi· 
te lim etmeye götüren bir şoför öyledikleriyle çok alakalı göru- bi görunüyor, fakat aynen böyle 
sokakta bıraktığı arabasının ye- nüyordu. oldu .. Oradaydı. 
rine bu Buik'i bulmuş. l lemen \!akanın en hararetli yerine ge .. I Frans gülmeye başladı. Alraıt 
polise haber vermiıı, Polis Krayis- lince Frans dedi ki: ona şüpheli bakıyordu. 
ler'i epey uzakta bulunan bir e- _ Bazı anlar oldu ki kendimi 1 - ~ôzlt>rinıze in~~mak gu~ 
vin garajında bulmuş. Bu defa deli oluyorum sandım. Peter'i ?m~ ... lnanı?'oru~ı. Sızın hakıkı 
garajdaki Ford tarafınızdan ça· çok zamandanberi tanımıyor- ısmınız nedır, Mıster jre} 
lınmıA,. Polis Mis Brandon'la be- h O k 'y t - t ek "' dum Fakat kendisine der al em· na ·arşı emnı e go erm • 
raberinde olan genç adamı yaka- ' ten baska rare olmııdıg" ını lııııse· niyet ettim. ... 
lamak için ıığraRıyor. Bu çılgınca diyordum. ismimi s:ıklar-.J>)ı ma· 
firar nekadar devam edebilecek~ Bu sözler beni son derece nasız buldum: 

- Çılgınca firar mı, dediniz~ mesut ediyordu. Önüne dizçöküp Kı ıvt>n'dir, 
Ben size bütün hakikati anlata- ellerini Öpmek istiyordum. - ismim Peter 

r · kt d h k dedim. yım da böyle çılgınca firarın ma- - t'.nrnıyet etme e c a ·• 
1 O k d lıymı ım. Şimdi Mister Alrait ge- - Nereden çıktınızı 

nasını nn arsınız. a ıı.r İm· I )' H t ft 
kansız şeylerle karşıla tık ki bel· ı e ım gene vakaya. Parayı ver· - er ara an.·· 
ki siz de doğru söylemediğime mek için yukarı yazı odasına çık- - Yanı .. 
hükmedersiniz. tık ve orada... - N~ bılcyim ben} 

_ Neden hükmedt>yİm} Alrait'in gözleri meraktan par- - Nerede doğduğunuzu so-
)ıyordu. F rans' ın sözünü keserek: ruyorum. 

- Neden mi? Dinleyiniz de - Ama ettiniz! Orada gene - Bilmıyorum dedim .ı-:ı •• 
görürsünüz. onu bulduk mu diyeceksiniz} Cevabım hoşunn gitmt>miş oia. 

Frans yemek yedikten sonra - Evet .. Bulduk, cesedi bul· cak ki sert bir sesle: 
tamamiyle canlanmıştı. Bütün ba. duk. Hem ele aynı vaziyette.. - Alay:n sı•·:ısı d~il, drdi. 
şımızdan geçenleri bir bir bütün Sanki hiç yerinden kımıldanma· - Alu~ edecek helim var mı" 
teferruatiyle anlattı. Ben hiç sözel mış gibi.. (ı\r~ var) 
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SARI KÖPEK 
o~--

Mevkuj 'ar Tahliye 
Edilmedi 

Kan ve Çamur içinde Yuvarlanan S rı Kö
oeain O Soluk Dudak~·arında Hayata Karşı o 

Hazineye ait 22 bin küsur lira. 
yı zimmetlerine geçirdikleri, ihti
las yaptıkları, sahte kağıt hazırla
dıkları, imza taklit ettikleri iddia
sile tevkif edilen Adliye mutemet 
ve katiplerinden Emin, Necmi, A
sım, Hasan, Fethi. İsmail, Şerif ve 
T evfiğin muhakemelerine dün 
birinci ağır ceza mahkemesinde 
devam edildi. Bunların hepsi son
radan tahliye edilmi§lerdi. Yalnız 
Eminle Necmi mevkuf bulunuyor. 
!ardı. Emin, Necmi, Şerif, Asım 
ve İsmailin avukatı. Suat Tahs;n 
33 sayfalık bir müdafaa okudu. 
Diğer suçlular da müdafaalarını 
yazılı olarak mahkemeye verdiler. 
Tevfik hasta olduğu için gelmemiş 
ti. Muhakeme Tevfiğin müdafaa
sını yapması için talik edildi. 
Mevkufların tahliye talepleri de 
ltabul edilmedi. 

Karıdan Bir İki Nefret Damlası Gördüm 

Kasabada sokağımızda bir kö
pek vordı. Orada dükkancıfarın 
bıraktığı küfelerin içinde, dük
kan kepeklerinin altında yatar 
kalkar, başıboş yaşardı. Bir sarı 
köpek, altın tüylü, altın gözlü bir 
köpek. Sabahlan mektebe gi
derken, akşamları dönerken gö
ri.ırdünı. Daima orada, sokağın 
içinde, büyük meydanda gezer 
dolaşırdı... Senede kaç defa 
yavrulardı bilemem, bildiğim ~ir 
şey varsa tümen tümen sokaga 
döktüğü yavrular yürümeye baş
lamadan arabaların tekerlekleri, 
atlaı ın ayakları altında ezilir gi
derdi. 

Yavruları öldükçe tekrar do
ğururdu. Ne doğum bereketiydi 
bu? Adeta köpek ölümle alay e
derdi, ölüm de köpekle eğlenir
di. Sarı köpek ve ölüm senelerce 
çarpıştılar. Köpek doğurdu, ö
lüm yavrularını yedi. 

Nihayet, nihayet bir defa ken
di renginde bir yavrusunu kur
tarmış gibi gördüm. Bir an bu 
yavrunun yanından ayrılmıyordu, 
yavrusunun sokaklarda.. me:· 
danlarda serbest gezmesıne mu
saade etmiyordu, adeta üstüne 
titriyordu. Yavru köpek ~~yü
meye başladı, bir iki ay ıçınde 
serpildi. anaSJna benzedi. Altı~ 
köpeğin altın renginde bir ömeğı 
oldu. Artık yavaıı yavaş etrafta 
geziyor, yabancı köp~klerle ufak
tefek muharebeler bıle yapıyor
du. Sabahları vaktim olmazdı, 
fakat akşamları bunları seyrede
bilirdim. Güneş dağların, çatıla
rın üstünden düşer, renkli bulut
lar söner, dallar koyu lacivert 
tüllere bürünür, çevreler hayal ve 
şiir içinde titrer. Bir müddet du
rurdum. şu iki mahluka, şu ana 
ile çocuğuna bakardım. Akşamın 
gölgeleri, dumanları arasın.~a ne
kadar sevimli, nekadar goz ok-

. 1 d"> şayıcı bir manzara gösterır er ı. 

Bu iki köpek, ana ile oğul ava
re fakat tatlı bir hayat geçirirler
di. Birbirinden ayrılmazlardı. i
kisinin de sarı gözlerinde, sarı 
tüylerinde bir sevinç, bir saadet 
manası gülerdi. Geceleri de baş
ka köpekler gibi gürültü etmez• 
ler, haykırmazlar, havlamazlar, 
kasl!lba halkını izaç eylemezler· 
di. Hele kasabanın küçük çocu~
lariyle aralarında 8:~ıl.maz.. ~~r 
dostluk vardı. Bazı ışsıı: guçsuz 
büyüklere de eğlence olmuşlardı. 
Çocuklarla beraber koşarlar, be
raber gülerlerdi. Büyükler de a
rabalar geçerken haykırırlardı: 

- Sarı, geliyor! .•• 
Sarı yavrusiyle beraber sokak

ların en kuytu, en €Ölgeli köşele
rine kaçardı. Arabalardan, te~er
lek gürültülerinden o kadar urk
müştü. İkisi de sokaklarda suru
nüyorlardı, toz, toprak, çamur 
~çinde taılar üstünde yatıyorla:, 
yaşıyorlardı. Fakat şüphesiz hır 
çok insanlardan daha m~ut ya
şıyorlardı... Günler geçtı, Y8:VTU 
köpek biraz daha büyüdü, bıraz 
daha güzelleşti. 

Bir gün büyük çınarların altın· 
dan geçiyordum. O gün hava ço~ 
güzeldi. Ufuklar boya ve ışık 1• 

çinde, gökte altın bir giineş. parıl 
parıl yanıyor, çardaklardakı sal
kımlardan ruhu okşayıcı kokular 
dökülüyor ... Biraz ileride i~c.~, 
kalın kahkahalar işittim. Yuru
di.ım. Büyük küçük halk meyda
na toplanmışlar gülmeden kmlı-

J yor'.-"l.r. Ben de so~uldu~ ~u ka· 
1abalığa. Ne göreyım? Bızım sarı 
köpekle yavrusu 1 Orada da kö
mürcünün ufak çocuklariyle oy• 
nuyorlar. 

Kömürcünün iki ufak kızı var· 
d1• Birinin adı Zehra, ötekinin 
Selma. Biri beş, diğeri altı yaşın
da .... 

Zehra küçük tahtadan bir ar~
hn almış. oyuncak bir araba. l
pinden tutmuş çekiyor, koşuyor, 
Selma da berrak gülüşlerle onu 
kovalıyor, sarı köpeğin sarı yav
ru•m da hunların arkasında. Şim
di Zehra arabayı _biraz çekiyor, 
ıpini yere atıyor, bu defa yavru 
köp.ek ipi ağzına alıyor, arabayı 
.üriiklüyor, sonra bırakıyor, Sel
ma çekiyor ... Artık çocuklar~." 
neşesinden durulmuyordu, bu
yiik !er bile bu sevince. bu ~as~~ 
qevince karışmaktan kendllerını 
.ı 1 amıyorlardı ... 

yumadı, kasabayı da uyutmadı. 
Sabaha kadar sızladı, sabaha ka· 
dar inledi, sabaha kadar çırpın
dı, sabaha kadar acı acı uludu ... 
Şu zavallı köpeğin elemli inleyi
şi yüreğimizi yırttı, gecenin siyah 
kalbini yırttı. 

O sakin hayvan bundan sonra 
azdı, kudurdu. Bir yerde, bir kö· 
şede duramaz, eğlenemez oldu. 
Köpeklerle boğuşmaya, çocukla· 
ra saldırmaya başladı. Günden 
güne değişti, sarı tüyleri birer di
ken oldu. Sarı gözleri büyüdü, 
yuvalarından fırladı. Sevimli çeh
resi bozuldu, çirkin bir şey oldu. 
Kasabanın başına bir kıyamet ke· 
sildi. Bir halde ki gözlerinde yıl
dırımları yakacak ateşler yanı
yor, bir halde ki pençelerinde a

Tabibi Adliler 
Onbinden Fazla İş 

Tetkik Ettiler 
ğaçları koparacak bir hışım, bir Adliye dairesinde vazife gö
hiddet titriyor ... Ben bile kork- ren Tabibi Adlin 940 senesinde 
maya başlamıştım. O kadar az- 10085 iş tetkik ve 1500 kişi ka
mıştı. Artık yemiyor, içmiyordu. dar da adam muayene etmişler
Son yavrusunun acısına, ayrıl~~ı- dir. 
na dayanamıyacak mıydı il Ol- Bu rakkam diğer senelere na-
mek mi iatiyordu. Gözünün gör- zaran çok fazladır. Bu fazlalığın ı 
düğü her şeyden intikam mı ala- da halkın adalete ve fenne gü
caktı? Kimse yanına sokulamaz venme hissinin artmasından ileri 
oldu. Kömürcü kızlarını bu köpe- geldiği söylenmektedir. Eskiden 
ğe yaklaşmaktan menetti. Bana bir kaza veyahut bir tecavüz ne
bile evden dediler ki: ticesinde ölen bir adamın ailesi 

- Aman sakın kendini.·· Sarı kendi hukukunun zıyaı bahasına 
köpek. çıldırmış! da olsa ölünün cesedini morga 

Bir hafta sonra köpekte bu 1 teslim etmek şöyle dursun, tes
lial değişti. Başka bir çılgınlığa lim etmemek için şefaatçiler bile 
döndü. Artık insanları bıraktı. arıyorlardı. Bugün ufak bir şüp· 
Çocukları bıraktı. Ağaçları, taş- heyle alakadarları seve seve ta
ları bıraktı. Arabalara saldırma- bibi adillere sevketmektedir. Bu 
ya başladı. Çocuklarını ezip çiğ- fikren yükselişe de bir delil ad
neyen arabalara, katil arabalara dedilmektedir. 
saldırmaya başladı. Sokağın ba
şına dikilir, hücuma hazırlanır, 
bekler. Yoldan bir araba sesi işit
ti mi atılır, arabaya saldırır, ko
parmak, kırmak, parçalamak is
ter gibi arabanın neresine rasge
lirse dişlerini geçirirdi. E.vlat acı
sıylc ne yaptığını bilmiyordu. 
Fakat hedefini tayin ctm~ti. Ço• 
cuklarını çıgneyen, çocuklarını 
kendisinden ayıran arabalar de
iil miydi? Şu meşum arabalar! 
işte intikam alacaktı. Bütün ka
sabadan geçen arabacıları, kasa
banın arabacılarını bir iki hafta
da yıldırdı. Zaten kasabadan kaç 
araba geçerdi. Kasabada kaç a
raba vardı, eşraftan üç dört ki
şının ..• 

Bazı tesadüf ederdim. Atıldı· 
ğı vakit arabacıların dizlerine, 
boğazlarına kadar yükseldiği o
lurdu. 

* Bu hatıra ağlayan bir destan
dır, acı bir destan. Bir akşamüstü 
eve dönüyordum. O gün çok ça• 
lışmıştık, zaten hastaydım da. 
Gözlerim yorgun, gönlüm yor
gun, vücudü.m yorgı;.,du. O ka
dar ki yorgunluğum yürüyüşüm
den hile belliydi... Akşam, bü
tün eşya gölgelere, hüzünlere sa
rılmı~. Dalların ucunda siyah göl
geler ince ipekten birer matem 
tülü gibi, siyah tül parçaları gibi. 
Dalların üstünde ışık ve karanlık 
çarpışıyor. Her çevrede bir gam 
kokusu, bir gariplik.... Güneş 
batmış, fakat kasabanın beyaz 
minaresinde bir iki ışık kırıntısı 
bırakmış. Hüzünlü, gamlı bir ak
şam. •Gönlümün de ağlamalı bir 
günü. Renkler silindikçe, gölge
ler koyulaştıkça bu hüzün bir kat 
daha artıyor... Eve yaklaşmış
tım. Kö,eyi dönerken arkamdan 
araba sesleri işittim. Tekerlek gü
rültüleri. Baktım iki araba, ikisi 
de alabildiğine koşuyor, geliyor ... 
Sarı köpek önümden yıldırım gi
bi, ok gibi fırladı. Bir kin yıldın
r.ı.ı, bir gazap oku gibi. Arkadaki 
arabanın üstüne atıldı. Bu hücu
mu, bu hadiseyi acı bir feryat, bir 
uluma takip etti. Bir elem ferya
dı, bir ölüm uluması... Araba 
durdu. Halk koştu. Ben de bir iki 
adım yiirüdüm. 

Sarı köpek nekadar şiddetle 
saldırmış arabaya~ Yüreğinde 
yanan ateş sanki kudurmuş bir 
cehennemmiş 1 Alla hım! Dişleri 
arabanın tekerleklerinden birine 
saplanmış, tekerlekle çember a 
rasına geçmiş, kalmış. Tekerlekle 
beraber dönmüş, yere serilmiş, 
arka tekerleklerden biri de üs
tünden geçmiş. Sokağın ortasın· 
da yatıyor. Ağzından dökülen 
kan akşamın gamlı loş gölgeleri 
altında taşları boyamış ... Zavallı 
köpek! 

Kalpazanın 
Muhakemesi 

Birinci ağır ceza mahkemesi. 
dün kalp para basan Çatalcalı 
Mehmet oğlu Ahmet Şimşirin du 
ruşmasına başladı. Ahmet Şimşir 
yeni elli kuru~luk gümüş parala
rın kalplarını basmış ve sürmüş· 
tür. Kendisini müdafaa eder
ken: 

- Ben bunları madalya ola
rak yaptım. Para olarak sürme
dim. Zaten yakalandığım zaman 
da bunlar kesemde bulundu, di
yordu. Halbuki ilk ifadesinde: 

- Ben bunları yapltm. lstan
bula geldim. Tramvayda vesair 
yerlerde süı:'Jüm, de_miştir. 

Muhakeme şahitlerin çağırıl· 
ması için talik edildi. 

Siyah Karton İhtika~ı 
Işık maskeleme ve karartma 

işlerinde kullanılacak olan siyah 
kartonlarda ihtikar yaptığı için 
tevkif edilen Karabetin duruş· 
masına dün Asliye sekizinci ce
za mahkemesinde devam edildi. 
Mahkemenin, Ticaret odasından 
sorduğu bir suale cevap gelme
mişti. Mahkeme, suçlunun 5 00 li
ra para kcfaletile tahliyesine ve 
muhakemenin talikine karar ver
di. 

ler Beraat Etti 
Asliye üçüncü ceza mahkeme

si dün Süleyman, Medeni ve Ha· 
lit isminde üç dilsiz suçlunun res
mi mührü kırmak, eşya çalmak 
ve satmak hakkındaki davaları
nı sona erdirdi. İddia şu idi: 

Dilsizler cemiyeti lağvedildik
ten sonra eşyası bir yere konarak 
mühürlenmiştir. Sonra bu mühür 
bozulmuş ve eşya da satılmıştır. 
Dilsiz suçlular fakir olduklannı 
söyledikleri için Baro kendileri· 
ne bir avukat tayin etmişti. Dün 
avukat müdafaalarını yaptı. 

Mahkeme salonu ve koridor 
yüzlerce dilsizle doimuştu. Hakim 
iddianın sabit olmadığı netice
sine vararak hepsi hakkında be
raat karan verdi. 

- -0•---

Eroin Kaçakçısı 
Kaçakcılık bürosu memurları 

zehirleyici madde satanları takip 
ederlerken Rifat oğlu Mustafa 
Zeyrek isminde bir sabıkalının 
üstünde eroin buldukları için ya
kalamışlar ve gümrü1<te vazife 
gören Asliye beşinci ceza müdde. 
iumumiliğine vermişlerdir. So-r
gu hakimi Mustafa Zeyreği tev
kif etmiştir. 

aibi donmuş. 

Askerlik İsleri .,. 

Yoklama,.a Davet Bagta•I Program 
Beyoğlu l:"abam·ı Aı.kerlik Şube- 8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 

sinden: 8.18 Hafif program (Pl.), 8,45 Ev ka 
ı - Beyoğlu ve Be~iktaş kazaları 

dahilinde oturmakta olan ve asker - dmı - Yemek l~tesi, 
lik çağına girmiş bulunan 337 dogum 13,30 Program, 13,33 Türkçe plak
lu yabancılarm knnun mucibince lar, 13,50 Ajans haberleri, 11,05 
1/2. Kanun/941 den itibaren yokla- Türkçe plaklar programunn devamı, 
malarrna başlanmıştu·. 14,20 Riyasetictimhur bandosu, 15 0-

2 - Yoklama.'3ınI yaptıracaklar a- Pl) 
peretlerden se.ı;me pıu.-çalar ( · . şağrda istenılenleri de beraberinde 

getirecek \'eya göndereceklerdir. 15,30 Ankara Devlet Komıervatuarm 
A - İkametgah senedi, dan naklen neşriyat, Riyıuıeticlimhıır 
B - 4 ve.cıika fotoğrafı filarmonik orkestrasının konseri. 
C - Bunlardan başka okurların 18 Program, 18,03 Radyo caz or -

okul ve.5ikası, sanatkArların sanat kestrası, 18,40 Halk türküleri,19 Ko
belge.cıi, maıuı olanların da rapor gön nuşma 19,15 Müzik: Zeybek havaları 
dermeleri veya getiı·meleı·i mecburi- 19.30 Ajans haberleri, l9.45 Fasıl 
dir. 

3 - Yoklamaya cumartesfodP.n heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,4fı 

başka her gün sabahtan öğleye ve Şarkı, türkü ve taksimler, 21,15 Ko· 
haziran sonuna kadar devam edllece- nuşma, 21,30 Radyo salon orkestrası. 
ğinden bu müddet zarfında mtlkell !t 22,30 Ajans haberleri, 22,50 Konuşmn 
terin yoklamalarını yaptırmaları (İngilizce _ Yalnız kısa • dalga posta 
lazımdır. Gelmiyenlerin askerlik ka-
nununun 83 . maddesi mucibince ce- sile) 22,50 Cazbant (Pl.), 23,25 Ya-

Tercih Edilmesindeki Sebep 

GRiPIN 
Bütün agrllara, 
h~ stalık baş angıç

larma karşı ve hiç 
zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

=z=aI=a=n=drr=Il=ac=a=k=l=a=rı=ilA=n=o=lun=ur=. ====rm=k=i=p=r=ogr=a.m==v=e=k=a=p=a=nı=ş=. ==== ·------· G R i 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklannda bq, dq, mafsal, 
romatizma, asap ve adale ağnlarında lüzumunda gÜnde 3 
adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu kutu· 
lan ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Hase.ki, CerrahpQ.\la, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastanelerinin 

yıllık ihtiyacı için lüzumu olan 134.5 kilo tereyağı, 2490 numaralı kanu
nun 40 mcz maddesine göre pazarlıkla satın alınacaktır. Mecmuunun 
tehmin bedeli 2421 lira ve ilk teminatr 181 lira 58 kuruştur. Şartname 
zabıt ve muamellt mtidürlilğli kaleminde görülebilir. İhale 14/ 1/ 941 Sa
lı günü saat 14 de dalmt enctlmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ve 940 yihna alt Ticaret odası vesikalarile iha
le günü muayyen saatte daimi encllmende bulunmaları. ( 48) 

Güzel 

Olmak 

için 
t:rer şeyden f:vvel sıh

hatlı ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgtln bit• 
cilde malik olmak ıa.-

Sizin de cildinizi gü
guddelerini 

besliyerek canlandrrır. 

40 senelik bir tecrUbe mahsuJü olan KRml PERTEV tertip ,.e 
yapılış tarzındaki incelik dola.yısl.~e, tenin fazla yağlanmasına 

mani ollll'. Yafeız olarak hususi tüp ve vazola.rda. satılır. 

İlin Tasblbl 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Vatan gazetesinin 20.12.940 tarihli nUshasmda intişar eden gayri 
menkul satı;ı hakkındaki ilArun ihale tarihi 9.1.941 günü bayrama te· 
sadüf ettiğinden ihale günUnün 13.1.941 pazart~i günWıe bırakıldığı 
tashihen ilan olunur. (36) 

,. TIRBl1'1 

Kızıla Cemi eti 
UMUMi MERKEZfNDEN : 

Ntimnne ve şartnamesine göre (1885) adet demir portatif 
Karyola kapalı za.rfla ihale edileceğinden alı\kada.rların mühür· 
ıu nllmuneyl görmek üzere tstanbol'da Yeni Postane civarında 

Mimar Vedat caddesinde «Kızılay» hanında Kızılay Deposu Di
rekt-OrJüğüne mürıu:aa.t etmeleri ve kapalı zarfların yüzde on 
beş nisbetindekt teminatla. '7/l/9il Salı günü saat on bire ka
dar mezkfır Dlrektörlilğe tevdii illin olunur. , .. , .......................... ., 

ŞEBlB TlYATBf>SU 

TEPEBAŞINDA 

DRAM KISMl 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

ABDAL 
Yazan: Dotoyevski 

l'EMSILLJ:Bt 

lSTl:KLAL CADDESİNDE 
KOMEDi KISMI 

Bugün saat H te Çocuk oyunu 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
PAŞA HAZKETLE&t 

ŞEKER GİBi 
Maddi ve manevi tatlılıklan ifade için kullanılan (ŞEKER 

ıGİBİ) Tabiri tam manayı haiz değildir. Bunu 

HACI BEKiR ŞEKERi GiBi 
suretinde tamamlamalı çünkü tat denilen mefhum Hacı Bekir 

adında Kemal Mertebesini .buldu. 

A_ L İ 1\1 U H l _I) D 1 N 

HAC~ B iR 
Bahçekapı, şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Ka<iık.Dy 

Mısır (Elkahire) 
Merkezi: 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 22,500 (Yirmi iki bin beş yüz) lira olan sterili· 

zasyon cihazlarz ve teferrilatı 17 /Şubat/1941 pa.zartesl günU saat 16,30 
da kapalı zarf usultl ile Ankara.da idare binasında sa.tın alınacaktır , 

Bu i~ girmek isteyenlerin (1687,50) bin altı yüz .seksen yedi linl 

elli kuruşluk muvakkat teminat Uc kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komiSyon Reisliğine vermelen 
llzmı.drr. 

şartnameler parasız olarak Ankanı.da malzeme dairesinden, Hay -
darpaşada tesellüm ve sevk şe.fllğinden dağıtılacaktır. (12494) 

* :Muhammen bedeli (1726) lira olan muhtelif şekil ve eb'atta 
2540 adet kuru pil (13.1.1941) Pazartesi günü saat Ll0,30) on buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt· 
me usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenleı"in (129) lira (45) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek8iltıne günü saatine 
kadar komisyona mtirac~..atları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. (12142) 

• Görülen ltlzum üzerine 6/ 1/ 41 tarihinden itibaren aşağıda No. ve se• 
fer ettiğı kı~unlar gösteı·ilen bazı yolcu katarlarm.m Haydarpa.şadaı' 
hareket saa.Uerile itinererlerinde değiflkllkler yapıl~. 

Her gün Haydarpaşadan sa.at 15,45 te hareket etmekte olan· 6 No
lu katarın 6/1/41 tarihinden itibaren Haydarpaşadan saat 15,15, Pen· 
dikten saat 16 da, İzmitten saat 18 de Arifiyeden saat 19,07 de, Bile· 
ciktcn saat 22,05 de hareket edecek ve Eskişehire saat 00,58 de vara
cak surette, 

Her gün Haydarpaşadan saat 20,05 hareket etmekte olan 10 Nwna· 
ralı Adapazar trenininde, Haydarpa.şadan saat 19,15 de hareket edeceJı 
ve Adapazara saat 23,55 de varacak surette, 

Her gün He.ydarpaşadan saat 15 te hareket etmekte olan 34 numa· 
ralI banliyo treninin de, Haydarpaşadan saat 14,50 de hareket edecel< 
ve Pendiğe saat 15,45 te varacak surette, 

Arifiye - Adapazar - Arifiye arasında işliyen 115 numaralı treni11 
Adapazarında saat 18.35 te ve 106 numaralı trenin de Arifiyeden saat 
19,20 de hareket edecek surette itinererleri değiştirilmiştir. Fazla tafsi· 
lat almak için istasyonlara. müracaat edilmesi muhterem halka :llAn 
olunur. (60) 

Adet Liralık Lira 

1 %MO - 2880.-

s ~ = SDOL-

ı ne - ~ 
(. .. - ....._ 
8 260 - 20M.-

M ıeo - 8500.-
80 lro - 4.4110.-

soo 20 - 6000-

Türkiye 1, Bankasına para yatırmakla ya}mz para bi
riktirmİ§ olmaz, aJDI zamanda talihiımi de denemif 

olursunuz.. 

Bir gece sarı köpeğ.i~. . yavru
unu bir araba çiğnedıgını haber 
dım, ne yalan söyliyeyim kal
ım düğümlendi. O kadar acı

.dım. 

Sarı köpek, o biçare anne, kı
rılmış bir güneşe nekadar benze
mişti? Şu manzara, şu akıbet yü
reğimi titretti. Ne hüzünlü akıbet 
ki sarı gözler birer ~Ilır parçası 

"' Kan ve çamur içinde yuvarla
nar: sarı köpeğin o soluk dudak
larında hayata karşı kandan bir 
iki nefret damlası gördüm. 

~"'-----· NEFiS MEYYALi NUGA ------

Keşideler: 4 Şuha.t, 2 Mayıs, Kum~rah ve kumbarasu; he• 
ı Ağustos, s lkinciteşrln ta- saplarında. en az eW lirası bu· 

rlhlerlnde yapılır. lunanlar kuraya dahil edilirler 

O gece sabaha kadar anası u- Sema A YDAGAN 
Sahibi ve Neşriyat MildUrU: AHMET EMiN YALMA.N 

Ba&ldığı Yer: VATAN MATBAASI 


