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B. Hitler'in 
Son Nutku 

Barometrenin ne tarafa ~ 
doğru gittiği artı~ belli 
olmuştur. Bütün ış. A l
manyanın bunu ne zaman 
göreceğindedir. 

I ~~..::_...:.::~.:.:.:.::.=..:.:..:..---------· 

Yazan: Ahmet Emin YA LMAN 

b Hitler"in son nutku, bü· 
g • tün şiddetine, bütün teh· 
dillerine rağmen tedafüi bir nu· 
lıık. hissini veriyor. 

Nutuk yarından ziyade dün 
Üzerinde duruyor ve Alınaıwa~ı 
hııı1tsızlık ve tecavüz arayan ~ır 
hlernleket deği. daima haksızTıga 
"e tecavüze uğrayan bir kuıban 
diye göstermeğe çahııyor. 

• •• .._ .... 
~-· . ' •• 
UGAllDA: , 

,' K E N V A • 
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8. Hitler'in mazi hak<kındaki 
şikayetlerinde haklı oduğu tardaf· 
lar vardır. Bunu jngi,tere e. 
F ransada, Amertkada her ak!ı 
başında adam açıkça itiraf e~ı: 

IC'..!A..e ve Habetiltanda lnsilia ~ bareketlainin inkipfım 
~ıu pıterİr harita 

Y.or. 191 6 de Vihton prensipler~n! 
aynen tat!bik etmemellc ve hak~kı 
bir sulh kurmaia çah;ınamak. ı~
aanlığa kartı en büyük cina?'ettı. 
Ha-ki'ki aulh yoluna gidiitteydı, AL 
ınanyanın sililhı elinden alınırken 
1 !•- da ngiltere, Fran• ve A~n~a . 
silahları !bıraksaydı. dünyanın 11:'" 
zıbatı milletlerarası bir kuvvetın 
eline verilseydi Umumi Harpte 
can veren milyonlarca inean hak· 
lannı helal eder, yapılan fedakar. 
lıkarın ıbir ıeye yaradığına herke• 
inanırdı. 

intikam hielerine kap!lar~ b~· 
tün !bir mnleti eşİr hal111e andır· 
mek hem yanht. hem de imkinaız 
b . "d' t• Netac' e· Almanyada 
ır gı ıt ı. • ·~ · 

bugün B. Hitler"in temeil ettıgı 
askeri !kudreti ve tecavüz ruhunu 
hoıdatma'k oldu. 

F&k.t B. Hitler, bir defa orta· 
ya atıldtktan 90nra haceızlıiı t~· 
mir etmeği kafi göıtmedi. Nestl· 
lerdenberi büyük Almanya rüya• 
si e ul olanların en -mubala· 
galı prıosranalanaı keadiae mal 
etti ve bunu, her fıreattan hudut· 
suz bir cüretle Tltifade ederek 
tatbika başladı. Bu huw&ta o ka· 
dar hırs, 0 kadar bol bir iştiha 
gösterdi ki emniyetsizlik hissi her 
tarafa yayıldı ve harbe karşı en 
kü9ük bir heves duymayan ve bu. 
nu silahlanma işini ihmal etmele· 
rile Almanyanın bütün makul is-
tekİerine boyun eğmelerile ~at 
eden memleketler ıu kanaate var· 
dılar: cBizim için artık kaybed~· 
cek bir fCY kalmaımıttır. Tehdıt 
altındayız. Canımızı pahalıya sat. 

malıyız.• 

B. Hitler fıarbe bat!amadan 
evvel de, harbin muhtelıf aaAıa· 
larında da diğer tarafa el uz~~tı: 
• th fıreatları verdıgını 
~dındı' veecl~u Fakat bu gibi tek· 
ı ıa ıyor. 

liflerinden her biri ancak prop;· 
ganda !bakımından Almanya a 
dahili u.tihlik için tıazırlanmıt 
hare'ketler<li. Hitler harbe sebep 
olan emniyetsizliğin ve huzu.rııuz. 
1 - ı- mak ısete· ugun manasını "-..vra . . . 
aeydi ve bu noktadaki iyi nıyetın~ 
hakiki garantrlede ispat et11~ydı 
dünya çoktan sulha kavutur u. 

B. Hit.ler'in nutkunda !Yarına 
ait olan noktalar çok zaytftır. Al-
ınan devlet reisi, Frandnın suku
tundan 90nra barometrenin hangi 
tarafa doğru gitıtiğini görmek ve 
aöylemek cesaretini göetereıne: 
ınittir. fngiltercnin mukavemetı. 
lngilterenin Ahikada, Yunanh· 
ların Arnavutiluktaki zaferler.i,A ~
talyan askeri kudretinin irdıil~h, 
~erikalıların açıktan açığa : 
ltarıtrnaaı F raneanın kafa tutm 
Ünkinını 

0

bulmaıı öyle hidisel~r
dir ki manaları kuru laflarla or· 
tülerncz. Aakeri ve siyasi lc:!~b: 
büsün lngilterenin eline geçtıgını. 

.~---------------------

ı-e u l gar 
Meclisinde 
Hükumetten 

istizah 

Kadıköy Altıyol 
Ağzı Genişliy.or 
Taksim Su DepolarıJa 

istimlak Edilecek 
b - • k et"le unuttur. agınp çagırma .ur ı 

rna1c ımkanı yoktur. k Al an Belediye Memur ve Müs 
Evet, Almarıyanın elinde kdud- As erhed ıın n·ne Tam Maac Verilecek 

retli "'k 1 bı"r ordu var ır. t e y • rnu emme . Jca, a em 
Bununla Avrupada. yeni arazı I~ 200 AıJMıMIZ ÇAIJŞACAK 
2-nab•lir, yeni kavgalara t~tur· ıNdNO ANSlKLO~~_wlStaOYOK RAGBET CORDO • 
bilir. Fakat haı'be kati netıc~ er 1SLAM ANSa.....v• . 
"erecek 'bir hareketi yapmak ım· . A M habi· 1 rinde haır:ırh1darma devam el• 
kanından mahrumdur .. fns. iliz dae·- Ankara, 31 (H~~. d: Altı• mektedir. Hüeeyin Cahit Y•lçının 
d.alannı alamaz. lngihzlerı ~l•e rimizden) - Kadıkoy~n daki riyaıet[Qdeıki koırni.yonun meaa· 
n d J 1 dırı ·• - yolaizında ve rıhtım cıv~;!n laki jeme yardımcı o\mak üzere muh· 

'Z en çrkaramaz. ta yayı d ki dükkan ve arNların • ını '-a· telif -komiteler tefkili kararlaıtı · 
rnez, gözönünde i•al akın a d menafii umumiye • B k · t L d ' · • 
memleketlerin ve Romanyanın a· hakkın .~ ... ·ı Dah·ılı'ye Veıkiletİll· rılmıftır. u omıte ere aen ıaını 

ın errın•~ temeıl etme* üzere Vekil etin tcç· 
cı a.kibeti dururken, hiç bir me • rarı v · tir Bu cümleclen o· 
leitete Wıtiklal atkım unurturacnaz den i&tTenkmı~ ~u depow da İııl· ıiği cn6meeeiller riyaeet edecektir. 
"e y w .. t et~en }arak a . Şimdiden muhtelif brantta yirmi· 
hiç k~mrua.a ~ura~~~ , ez . lak edilecek.tıri.,. ~nlSI den fazla kon.ite tqkil edilmiftir. 

ın11eyı agına uıurem · t~-.ııONO ANS~- b·· Maarif Veklleti muhtelif yerler· 
Lı 1 e. il"' "'I (Huauaa Muha ı ·-...:L ,.,, öm ill 

. .,arp taliinin zarlan ah ~11• n 1 Ankara, ;J M if Vekaleti den iımnll'P ettıaı m eaa ere 
l'Ce 'betli olmuıtur. Bütün lf.f t · rinıiz<len) -;-__ .-..ı~~r evzuu üzc-I (8eM; la. 1, l!IL .... , X 

cl
ll\a"an"' bunu ne zaman ar e- .LöaÜ ,Ane~IVl'"""111 m 
~ileceiincledir. ın 

... 

BUGONKO SAYIMIZDA: 
2 lad Sayfada Şehir n Memleket ıaablrt«i 
J ~ Libya zaferinin Amilleri • Srğınakta bir 

buçuk saat ..• 

15 > 

Sinema • Tıyatro ·Spor. Ermeniler Na 
sıl Aldatıldı? 

.Modern harpte motôı On rolll. 

-- c .• 
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Metaksas Göz Yaşları 
Arasında GOmiiletü 

Türkiye ve Londrada Bay-ı Yunanistan, Türkigedeki 
raklar Yarıya indirildi Tezahürlerden M üteheyyiç 

Atina. 31 (A.A) - Bugün T_,.._. ..,,_. ...-.--
Atina 90kaklarında, yolların tici 
tarafına aıralanmıt diz çölten hal. 
kın arasından General Metak· 
aae ın tabutu, Yunan bayrağına 
sarılı olara'k geçerken. Yunan 
topları Arnavutluk dağlarında 
müstevliye karşı ate§ ve demir 
yağdırıyordu. 

Geneıal Metakşas milli ce• 
naze merasim~ muzaffer bir as
kerin cenaze merasimi olmuştur. 
Bugün bütün Yunanistan büyük 
ölüye ağlamaktadır. 

Merasimde Kral, Veliaht ve 
nazırlardan batka bütün harp sı· 
mflarının ve teşkilatların mümes· 
silleri ve Kralın askeri ve mülki 
maiyet erkanı hazır bulunmuıtur. 

Büyük Britanyayı Atinadaki 
elçİIİ. muharip kuvvet ııeAeri ve 
bir hava müfrc_zesi tem&il ediyor· 
du. 

General Me~sae, Akropol'un 
kart•ındaki metfenine gömül· 
mÜ§ıtür. 

Türkiyede 
Ankara, 3 1 ( A.A.) - Büyiik 

Elen General Metakaasın milli 
cenaze merasiminin yapıldığı bu· 
gün, Qıtün Türkiyede resmi bi· 
naılar, Yunanistanın yasına iflİrak 
için bayr*larını matem alameti 

Albay 
Don ohan 
Dün Tayyare ile 
Şehrimize Geldi 

ve Ankaraya gitti 
Balkanlara seyahat etmekte olan 

Amerikalı Albay Donohan dUn saat 
3,20 de tayyare ile Yeşilkoy hava 
meydanına inml9tlr. 
Amerikalı Albayı getiren tayyare· 

yl, lngilterenln Atlna aefaretl Hava 
at.a.tesi Lord FobeS bizzat kullanı

yordu. Lord Fobes bundan evvel iki 
ay kadar müddetle tngllterenln An· 
kara sefareti hava ataşeliği,ııde bu· 
ıunmu'1u. Tayyare kendi lıu'!ıusl tay 

yareaidir. 
Albay Donoban hava meydanından 

doğruca Amerikan sefaretine gide· 
rek orada muhtelif ziyareUer kabul 
etmll§tlr. 
~endlsinl gören ecnebi ve yerli ga· 

zetecilere beyanatta bulunmak iste· 
nuımlflir. AlbaY Donohan, dUn ak· 
J&Dl• Ankara ekspresine ~ğlanan hu 
sual vagonla Ankaraya gitmiştir. 

Kendisine Amerikanın Ankara sefa· 
reU deniz ata9esi Tuggle refakat et· 
mektedir. 

Albay Donohan"ın General Metak· 
auın cenaze meraalminde bulunmak 
Uzere •tmadan hareketini tehir et· 
lllt zannediliyor. kendisi dUn beklen· 
naiyordu. tlmidln hılAfına olarak gel· 
mı,tır. Ankarada ne kadar kalacağı 
hentıs belli değildir. 

Albay Donohan Ankaradan sonra 
nıısttn ve Mısırı ziyaret edecektir. 
Bu memleketlere de yine Lord Fo· 
bes"tn tayyareıııle gltmeııl muhtemel· 
dlr. 

Albay Donohan bundan evvel Sof· 
ya, Belgrat ve Atlnada l\!maalarda 
ı'11unmuttur. Albayın Sofya. teması 
mUbim aayıımaktadır ~ 

' 
olarak yarı çeldmişlerdir. 

* Atiqa. 31 (AA) .- Atina a· 
jansı bildiriyor: 

Elenlerin yası karşısında Türki
yenin gÖsterdiği ten!lüt tezahür· 
lerinı. Yunan efkarı umumtYesi 
büyük heyecanla ka. şılamıştır. 
Bütün gazeteler, Anadolu ajnnaı· 
nın Türkiycdekt tezahürlerin taf • 
sil5tını ve Türk basınının Yuna· 
nistan ve Mctakaıts hakkındaki 
yaıılarının gen iş hu lasalarını ve
ren telgraflarını ılk sa} fa larında 
tebarüz ettirerc'k n"srelmektcdir. 

Londrada 
Londra, 31 (A.A.) - B~ün 

Cencral Meıakf!as' ın Atin.ıdıı ya• 
pı lmakta olan milli cenaze mera• 
nımi dolayısıle l ond radaki bütun 
rt"..smi d aırcl er, ha> raklarını ma• 
tem işareti olarak yarıya indirmlf-
1-crdir. 

Ecnebi Muhabirler Birliii 
Atina, 31 (A.A.) - Atına a• 

fansı b ild ir ıyor : 
Ecnchi Muhabirler Birliğinin 

idare meclisi. memlek~ içın bu 
kador tarihi olan bir anda. Yuna• 
nistanın biıyük evladı ve hükG
met reisi Metaksas"ın ölümünden 
dolayı en derin ıztırahını izhar e-

~~]';:~c;.)S_:'·~~ .. :t~ ... )ili den b ir karar suretıni ittifakla ka. 
Müteveffa General Metakaas lst anbulu ziyaretinde Köpru üstünde bul etmİı!lır. 

Roosevelt 
Teminat Verdi 

'\'tMjlnJton, 81 (A.A.) - Ha· 
rlclye euretfltlD blla&dltlM 
S'Öl'fl, a. 'BooMıvf'tt. ln&111ıt büyük 
elçlal Lord Hallfakıı'ı Annapo-
1 ... te ka.rtdad•tı zaman, Amerl· 
kailin 1n&1ltereye büyük mlkyaıı

ta yardım etmlye de\'&111 lc;'ln ka· 
rar vermı., olduğunu temin et
mll}tlr. 

Sekize Karşı On 
Yedi Reyle 

cMebuan medlııl barklye en· 
rümenl, lnstıtereye yardnn pro
~I IAylbalarmı. 8 muhalif rt!ye 
karşı n reyle kal»aJ etın9'tlr. 

d.lyUtalar. puarteııl &1ini 
medlııe gönderllecek \:C talldlk o
lunacaktır.» 

- Radyo gazeteııl -

Sarsıldık mı ? 
Hayır! 

Londra. 31 (AA.) - Reuter: 
B. Churchill, bu sabah Sout· 
hampton şehrini ziyaret etmiştir. 
Ba~ekile, bu ziyaretinde Bayan 
Churchill Üe B. Hopkins refakat 
eylem ittir. 

B. Oıurehill, başı açık beledi
ye binasının l'{lCrdivenlerinden 
halka gür bir sesle şu $Uali M>r· 
muıtur: 

- Sarsılmış bir halde miyiz} 
Ve binlerce ağızdan §U cevap 

ÇJkmıftır: 
- Hayır. 

Amerikada 
Bozguncu 

Kolu 
Nevyork, 31 (A.A.) -- Fede

tal takikat ve tetkikat bürosu 
müfettiılerinden B. Nichola büro
nun Amerlkada te,kilatlandırıl· 
mıı bir bo:ııguncu kolu keıfettıği
ni ve ~nauplarının hüviyetleri 
malum olduğunu bilıdirmİ!f, bun
lann tahrip uıu~lerine ahftınldıiı 
bozguncu mek1eplerinin nezareti 
altında bulunduruldujunu .öyle
miftir. 

----cıo---

MilaDO Valisi 

========~:-========r.============== 

,..,. -
İtalyanlar tarafından tahllye edildiii bilc?irilen Tepeclclm 

kaaabasmın kaleıi 

Romanya da 

2,520 
Kişi Mevkuf 

Bükreı. 31 (A.A.) - PO'lis; 
Bükreıte tev.ki.f edilen 106, taljra. 
da tevkif edil-en 392 kişiden maa
cla, Bükreı ve taşrada 2,022 ki~ 
dalha tevl<.if etmiştir. 

Polisten öğrenildiğine göre. le
jİyonerlerdcn profesör Kantaku· 
l!İno da tevıkif olunmuş ve evinde, 
asilere haıber verımeğe mahsus bir 
telsiz aleti ıbulunmuştur. 

Tepedelen 

Tahliye 
Edilmiş Bulunuyor 
<Yunan • İlal~an harbine gc~ınce: 

ltalyanlar, bir kaç gündenberl., fhrıal 
cephesinde, alev fıfkıran bf4zı yeni 
sllAhlar kullanmak suretile bUotıma 
ı;eçmlflerdir. Fakat. mevzt'erlne y&• 

p1iftn1' gibi duran Yunan i<uv,·etlerl· 
nl yerleorlnden kmuldataınam19, ata 
mamıflardır. 

<Son günlerde yapılan bu hllcum· 
(Devamı Sa. 15, Sll. 1 de) =*= 

cMilino valisi Maeiole V ••· 
let emrine alınmıt ve yerine T o-rino valili Piengo tayin olunmuı- .. _. _____________ ________ _ _ _ _._ 

tur.> -8-....ielal.jlecelgmiJis? 
- • _. c:nM1111 ... ak.._ aababa Binsazide nııiaa.. cRadyo ıazeteai> 
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Şehirve Henilekef Haberleri 
are 

Yüz Kuruş 
Yazılı Lira!ar 

Faizci Hayriyenin Marifeti 
Mantosunun Altına Sakladığı 

2re ey cemaati Haykırın, ne parfak gözlere mal& terütaze bir 
TedavUld .. n Kald:rı:dı 

ı..: up yatırsmız. Bre b:Z bid'at melekti. na~z=~~d;l;~u~:~~:.::11~u:~: Biçakla Borçlusunu Kovaladı 
vcrg.~i istemczük 1 Bre biz lale Bu, Hızırın sc~lisi Safinaz- ı 
SC.) ranı. Çırağan safası ısteme- dı, Elinddd su dolu altrn tası ~en ~tlb~nk teda;1l~~t!n k~ldırılrn;ş- , Evvelki akşam Galatada bir 1 çak tedarik ettikten ~nra Alımet 
z .d Davayı şer' imiz vardır. A- aoı .... cı.nek ıçin uzun eteklerine r • . u 'ı 1 .

1
urucu' u har. yatnızMmka ı· hadise olmu~ bir kadın borcunu çavu~u aramaya çlk.mıştır. 

E , . 1 ye 'ezne eı ı e m urıve er ez k . . b' d b 1 .. w 
da et ısterız... y ann.ıl basmamağa çalışarak aheste a- Ba kıı.s bel . t f. d k b 1 \erme ıstemıyen ır a amı ı· Evvelki gun Galatada Dogru-

All L ' b 1 h' b ı~ ·ı~ n ı şu en ııra ın an 8 u çak la ··w·· k · t • t" 1 Jd b' k h ed k d 1 ·ı nrrueıı; er a ı ue.ıe er, aı a- beste ona doğru ilerliyor, up u- edilecektir. ~ ~ u~ıe ıs emış ır. yo a ır a v e ar a aş arı e 
he illallah hüvellahü ekber alla- zun yatan deli'kanlının dudakla- Bu paralar tedavUl mevkilııden Hadıse ş~yle olmuştur: ieıkamlbil oynamakta olan Ahmet 
hı.iC'koer ve lıllahüıhamd.· 1 rına soğuk suyu değdiriyor ve ... 1 kaldırılmakla' bir liralık bulmak hu- Arcı.pcamıde oturan ve seyyar çavuşu görerek dışarı çağırmı~tır. 

Tekbir bınlcrce ıığızda tekrar· Fakat ıbu arada hayal bir bu- eusunda piyasada herhangi bir sıkın- satıcılık yapan Ahmet çavuş bir 1 A'lunet çavuş Hayrİyenin para 
lnr.mnğa, koca , meydanı _doldu· lut yığınının arkasında siliniyor tı mevzuubahis değildir. ÇUnkU, te- knç ay evvel :"ynı 11emtt~ oturan· istemesi üzerine: Benim sana bor
rup tnpnağa, so;caklara sı~aya- ve az aonra bulut ardından gö- davUl mevkllnden kaldırılan yUz ku- !ardan bazı kunaelere fatzle para cum y-oktur. İstersen bir kere da
raı..: evlerin çatılarına, nnaret.erın rünen bir güne§ gibi tekrar or- rufluklar miktarında birer liralık veren Hayriye isminde bir kadın- ha mahkemeye git, demiştir. 
kı.iJibelcrine ve car. ilerin minare· taya çıkıy-ordu. gümüş liralar piyasaya çıkarılmış· dan 15 lira para almı~ır. Ahmet Hayriye bu cevabı alınca man-
ıerıne çarpara1ı: akısier yııpmağa y I b • d w h h çavuş aldığı paranın faizini bir a nız u yenı ftO"IIAl u çe til'. dd tosunun içinde saltlam•• olduğu 
tekrar başiamış. akabinde: . d •. . . ~f-.-•. 

1
•• - mü et Hayriyeye ödem~. aonra "'$ 

B. I k reyı egl}tırmış ve sa yuz u mc- d - b 1 Ah bıçağını çekerek ça.v~un üzerine 
ın erce a ur seş: l k b k l T . . . d' a vermemege aş amıştır. • 

-lskmczükl-Yeniçeri ağasını 'C ı~rJı.1 sc~ı ısının sın:ıa11 t- Maarifte: met çavuftan parasını alamıyan hücum etmiştir. Ahmet çavuş bı-
pııre pare cyleu:'k gerektir. yd~· 1 • ım aşa_.5!"r•Y_1:1 da onu Hairrtye nihayet mahkemeye mü- çağı görünce kaçrnı~ır. O sırada 

• • b l rz erıne yatıraraK vucu unun ç · faık 1 d -Drye hayıkırmaga aş amıştı. lik h • . .. d Rekto··ru··n ay racaat et~ at senet oma ıgı caddeden gC91J1eKte olan bir po· 
Şimdi ürkmek, titremek, ter 1 

•• 1 ~r~;ı.nı vocu .una yaltylan, iç.in davayı kaybctmi~tir. !is elinde bıçakla Ahmedi kova· 
dÖ' mek ve ııaskınlıktan ne yapa• goz erkın ıU rvanı ~~ dl ~~~ Hayriye davayı kayıbedince fe- lamskta olan Hayriyeyi yakala-

- . d k K l onun ·anına xatan ve YULUn eııı.t zı·yafetı• h ld k b"' '"k b' b cagmı tayın ~ etmeme sırası o !.Lt' l l af l .. I . . na a e 121mış ve uyu ır ı· mı§tır. 

k ~L .. d k" . h k m~mı et ete onun gozermı --------------------------
deuıukudası, tal: ırı ah~b tl~mYaen· kamaJtıran kadının na.yali kaim Üniversite Rektörü veda ve 
anı re u ve me a e u • l d · · 

niçeri ağaşı Ha~an Ağa hazretle- 0 uyor u. tanı..,,'lllla ç.ayl~rını bugünden ıtı-
rine gelmişti. 1 Ve sonra bu yeni hayal de ibir. baran vermege baJlayacaktn. Bu-

Dursundan rlham ve halkın dc.n:bire s~.iniyor, J:iızırın kulıı.'k: j gün saat be~e veril~ck çaya !.ıp 
tekbir ve avazesinden kudret a· larında muplıem bır kaval aesı son sınıf talebelcrHe, Edcbıyat 
an Patrona ona doğru üç mehip ve gözlerinin önünde aonsuz· Fakültesinin TarCh şubesinde çok 
~dtn attı ve derin bir siikUt için- l~lara kadar ~anan san bir e· iyi ve ?-i. d.ereıce ile aını~ geçen ta. 

H:va Denem:si Rapo~lan 
Bunlardan Umumi Bir 

Hazırlanacak 
Rapor 

de dinleyen bütün barkın işiteceği kın tarlası belıny-or ve onu ço- le'bel-en ~ırak edocekıtır. . 
ve Yeniçeri ağasının durumunu cukluğuna kadar sürükliy~n köy ~dd.ö:, eon sınıf ıtalebelerıne Geçen gUn yapılan umumi hava de- bir toplantı yapılarak umumi vazi· 
pelteleştirecek tehditkür bir li· manzar~ına, kırlar al-emıne çe- vazi:felt!Tmde muvaffak olmaları oemesi raporlarım tetkik etmek u- 1 yet görtlşülecektır. 
sanla: kip götürüyordu. temcnnisinc;le bul~n~calc, dığer zere dUn vilAyette bir toplantı yapıl- Denemede hazır bulunmak Uzere 

- Bre ağa! Savul yolumuzdan Sonra bu dalgalanan sarı ekin talebelere ıstddennı sıora'C<l.'x.tır. mıştır. Bıu, hakem Kurmay Albay lstanbula gelen vekft.let seferberlik 
veya ba'.Yl'llk altına gel. bir derecik, ıberrak ıbir rrmak Bir muh.arririmiz, çaya iştir~k .. e· Cemli Ulusoy, hakemleıin rapo~·larını umum mildürU HUsamettin de çar· 

Yaksa elbiseni kanına boya ... ·ıp h 1• . I H I • • I decek bır çok talebelerle goru~e: toplamıştrr. Bunlar ayn ayrı ıncele-
- . M h d L "' k a ını a ıyor ve ızır at~ er ıçın-1 rek Rektörden ne isteyccdderını nerek umumi bir rapor hazırlanacak şamba gUnUnden sonra hava dene· 

Şu ummctı u amme e 'llayra d b ıb L _ 1 . i h kk d bl k f 
1 k 

. d' .. I d' e yanan aşını u oerrak suya sıonnuştur Verilen cevaplar hu· ve çarşamba. günU öğleden sonra sa- mes a m a r on erans vere-ey esem gere tır, rye gur e ı. • • ,., 
Gerek tbu tehdit ve gerekse a- uzatıp susuzluk.tan çatlamış du· !asa olarll'k, §~ur: . at lıJ te vallnln başkanlığı altında cektir. 

ğanın maiyetindeki zabitlerin te· daklarını ırmağa değdirerek iç- - .~ 8:1cbelenn. rahat ça~ı~bil- l ============================= 
ker teker karııı tarafa geçip is· mek, kana kana içmek için bir me~rı ı~n uc~ 'bM Yu·1v~t~r~ yeni Muhtekirler Metaksas' a 
yancılarhı kucaklaşıp aralarına haımlc yapı.)"Ordu. var rr. u yu. ~arı • . e a etı 
! atılmağa ıba lnması onu yelken- tarafından teeııa edilmelıdır. Adi• V ·ıd• 
1• • • d" • ' teki • Fakat uzanan dudaklar mah- Talebe Birliğine ihtiyaç vaı-dır· ıyeye en 1 en suya ın ırmege ve e erını • 
toplayıp atından inerek Patrona- z.enin rutıibetli top!rağını kemi- bu da yapılmalıdır •. Talebeye .not 
ya •alvannağa se.,,ket.ıni ti. 'rırken kanl}"Or ve ıbu kanayışın yerine çok ucuz fıyatlarla kıtap 

lhtiyar -korku ve ~ isyanın tevlit ettiği ıstırap onu tehar ha· satılımalıdır, 
tevlit edeceği netayicin kendi O• kikata, acı hakikat alemine çekip, Çok iyi ve iyi derece ile sınıf 
muzlarına yiikliy~eği mcsuliyet fırlatıyordu. w geçen talebeler için, masrafı ça· 
gıbi iki ağır cenderenin arasında Kulakları ogukiuyordu ve bu lı an talebeye yardım fasıından 
sıkt§ml§ Patronayn yalvarıyor. oğuttular tüylerini ürperten, ona verilmek üzere eıyurdu tanıma> 

Fiyat murakabe bilrosu memurları 
son gtlnlcrde thtlkflr yapan bir ~ok 
mukteklrlerl adliyeye vermiştir. Bu 
arada 100 kuruşa satılması icap e
den bir kUo teli, 560 kunıştan satan 
Antranik, Sirkecide fotoğrafhane sa
hlbi Melek,fotoğrııf camını ktığtdı 1-

A 

Ayin Yapı:ıyor 
Yunan Ba~ekiTi B. Jan Me

taksas'ın vefatile Yunan milletini 
kaplayan milli matem münasebe
tile müteveffanın istirahati ruhu 
için 2 §Ubat 1941 pazar gününde 
sırat tam 11 ,30 da Taksim Aya 
Triada Ortodoks ki:iseısinde bir 

P(lJasa Haberleri: 

İngiltere ye 

Tiftik Gönderiyoru?: 
İngilizler evvelce 50 bin balya Uf· 

tik almak üzere müracaatta bulun
muşlardı. Teklifleri diğer satış pıı· 

zarlarına nnzaran daha az fiyatla ol· 
duğundan tliccarlarrrnız lhrncattan 
sarfı nazar etmişlerdi. 

Haber aldığımıza göre, lngilfzler, 
evvelce yaptıktan tekliflerin! yüzde 
10 fazlalaştırmışlardır. Birliğe res
men bildirilmiş bu nisbet üzerine tile· 
carlsrımız 1nglltercye mal gönder
meyi kabul etmişlerdir. 

50 bin balye titUk çok yakında İn· 
giltereye sevkolunacaktır. 

Yapaklara Avans 
HUktlmet, yııpnğlara ,·azıyet etti!t

ten sonra bunları Sumerbn.nk depo
larına yerleştirmişti. Öğ're.-ıdlğimlze 
göre, htikfimet, aldığı yapeğlnra ki· 
lo ba.',una 50 kuruş avans vermekte
dir. 

Ticaret, İktısat ve :Milli MUdafaa 
VekAleli tarafından ayrılan bir he
yet tarafından tesblt edilecek fiyat
lardan sonra yapağlann tam be· 
dellerl tüccara tediye edilecektir. 

Dünkü İhracat 
DUn muhtelif memleketlere lf>O 

bin liralık ihracat yapılmıştır. Bu 
arada. İsveı;:e deri, Yunanistan, Bul
garistan ve Romanyaya balık, ts
viçreye tiftik, Almanyııya halı gön· 
derilrniştir. 

Bir Çok İthalit E.Jyası Geldi 
Son günlerde lng:iltP-reden çok mlk 

tarda ithalat eşyası gelmiştıı·. 

Bu arada gramofon, iğne, pliı.k, 

zımpara ta;ı ve tozu. traş bıçağı, tu
valet e,ya.sr, elektrik motörll, kana
viçe, yazı makinesi, anelln boya, pıl, 
ağ ipliği, deri, matbaa makineleri, 
pamuk ipliği, mal<ine aksamı, ns
pestos kağıdı, saç levha, baharat, 
salça, boş ,işe, çelik levha, eczayı 
tıbbiye ve kimyevlye vardır. 

Be!ediyede: 

Amony:-~k Ge~di 
_ B.rc levend ı Gel etme ey· dehşet ve.ren bir tekbir haline in- seyahatleri tertip ediımelidir. 

leme. Padifahı &lmnpenahın :ızası kılüp ediyordu. Bir ara\&, çok. iyi derece ile 
le beraber satmak istememesinden, 
Nureddin cnm stoku yapmrya başla· 
dığından ve ebndc 75 düzUne fotoğ-

ayini ruhani yapılacaktır. İstanbul belediyesi Roınanyadıın 

hilafına bir i1ten fariğ ol. Bunu'l (Arkası var) mezun olanlara ıbır defaya m~h-
günah ve vebali aziın olur. diye 8U6 olmak üzere 150 - 200 lıra 
kekeliyordu. l F' " verilmesi fak~aelerde profesörler " Soruy"r'ar' araam.da. bahl8 mevzuu olmuşt.u. 

A
w J_ ~.JL _. 1. k . U f 

1 
Taleıbeyı daha fazla ç.ahşmaga 

ga 11.apısının ruLu'UC"l ı ve a- 'k . . b d iL • d ' 
nl-•- h · d t>·· "k h' t~vı ıçın u n "1lr çare ır. 

ra IK mıı zcnm e uyu ır e- Bir okuyucun.:uz. tele.follla so- •. • T·-.....:ı.. Ş besin' Ça 
lem içinde mukadderatın teccl- Fakültenm ar:wı u tn Yl 

nıyor ve diyor ki: ı Edeb F k' l · T ıh b 
lisini be:kliyen Hız~r, ~ır~ya tı~ıl. Geçen giln Balıkpazan ile Tah . iy_at a ·ı.i tesı .. ar fU e-
diklan andan berı lııç bır kım- aı taldbcsı ıbu a:kşam ıçm, Park o· 

mlıı ııokıığmdan öteberi almıya d 1 b · 
senin kendilerin:.~rayıp sormadı- gıtmL'jtlm. Manav dükkfınların- te~~e ansı ir ~-ay terıtıp et-
g·ı ve zaman geçtikçe açlık ve su· mıştır. Çaya profesoder ve tarııh dakl fiyatları g'tizden geçirdbn. d ed 
suzluguw n midesini kemiren ve muallimleri e iştirak ecektır. Bir de ;:\lşli \'C l'angaltıdakl ma- l 
boğazını kuru.tan tesirinin artmak Hasılat ile askerlerimıze eş-ya a ı· 

navların ~yvalar ÜU"rlne koy-
ta olduğunu anlıycr. dizinin di- duldan ct1ketıerf tetkik ettim. 1 nacaktır. 
binden bir lahza aynlmıyan Vc-

1

1 
Arada ~üzde yirmiden yüzde 0 _ Muallimler Mealeki Toplautı 

liye: tuz beşe kadar bir fiyat farkı Yaptılar 
- Vdi ellalem cAlla+ıü u'lem ~ gordUm. Bunun ııebeblnl öğren-

bu herifler bi2:i sıçan gibi hu de- mlye merak ederek mar:ava sor-
lik.te aç tıU3UZ gebertmek dilerler. 1 <hım. Ne deso beğenlnılnl:ı ! 
Böyle köpek gibi kıvrana kıvrana Bayım. 0 mana\•lann sattlkı 
zıbarıp gitmektense, boynuma bir hep kurtlu elmalardır! Muzlıırı 
kement atılrp debelene dehelene I ~ıirük, portıı.kallan ~ı. armutıa-
ölmeği kabullenirim. n kumludur!! 

Var şu kapıyı bir )"Ol daha 

1 

Ru khtUlemf' alışkanlığını k(;. 
tekmelc. klinden temlz1emek için acaba 

Diye hoımurdandı. bir çare var mr diye dUşündüm. I 
Veli ÇÖmeldi.ğ yerden güçlük- 1 Diyorum ki: Portakalları ekşi o

le dog· rulabildi ve art[k iri vücu· il labilir, armut kumlu olur, muz-
dunu taşryamıyan bacakları ze- lar ~·llrüyebnır. Donlar kalite nıe-
mindeki moloz toıkalazlarınn ta- selesidir. Pnkat bo mevslmd~ ~!-
kıldıkça büsbütün kıvrılarak sen- i manın kurtlu olmasını aklım ka-
deleyc sendeleye kapıya doğru bul etıniyor. Beledlyt", !lıhhlye., 
ilerledi. zlmııt nıücndeJ*' müff'ttlşlerl bir 

Kapı, toprn.k mı, ta§ mı oldu- gtin buralıırda satılan f"lmaları 
ğu pek seçilemiycn biı'knç basa- muayene e~er de marun·lunn 
mak zeminden yukardaydı ve hlrlblrle.rlne attıklrın lekeyl kal-
paslanmış küçük bir demir met· dırtmıya v ne olsalar! Biz de 
hnkikten ibaretti. ınanıwlara emin olarak cevap ,.e-

Veli elindeki horasan topacile rebllsck? 
bu kalın paslı demire mecalsiz \ ..J 

llarile birkaç darbe indirdi: fa. ~-~---------~ 

btan'bul i!bnC'ktep 'başmual
Hmleri dün Eminönü Haı'kevınde 
toplanarak mekteplerdeki kayıt 
işlerinin daha pratik "bır hale ge· 
lirilmcsini konuş:muılar.dır. Ayrı· 
ca her sınıf iç.in tutulmakta olan 
sınıf geçme defterinin kaldırıla
rak sınıf notlarının §Chadctname 
defterine yazıhna!!ı takarrür et-
miştir. * Son defa zam gören mual· 
!imlerin zamları bugün verilecek
~ir. Bordrolar ona göre yapılmış
br. 

Profesör Ve Doçentlerin 
Mümeyyi.z.liği 

Üniversite profe~r ve doçent. 
}erinin, l~e son sın~f imtihanların
da mümeyyiz olamk bulunması ta 
karr.ür etmiştir. Prof eeör ve do
çerıller bu imti_hanlar hakkındaki 
müp.hedclerini birer rapor halin. 
de Maarif Vekaletine bildirecek
lerdir. 

l~u ayini ruını.n'ide JstanlbuJ 1500 kilo amonyak temin ctmlştL A

Yunan Bii.§lkonsol08U ile Konso· monyaklar gtlmrUğe gelmlştlr. Mez. 
raf camı sakladığından dolayı ve 18 lato memurları hazır hulunııcak· baha. ilk parti olarak ihtiyacı olan 
kuruşa saWmıısı !Azım gelen maka· !ardır. 1300 kilo amorıyağı gümrükten çeke-
rayı !.::5 kuruşa satan Leon, Beyoğ- cektlr 
lund:ı. Tünel pasajında 8 numarada btanhul Var i, doktor Lutfi y··-~ -:y· • Ça d 1 rı __ ._ .. ! Kırdar Viliıyetin yüksek mernur-1 ı•u.ıe ' ırrnı v arı .ı:.aınoı::A 
Bohor oğlu Albert, Altıyol SoğUtıU- İstanbul belediyesi yüzde yirmi 
çeşme caddesi 161166 numarada yün larile beraber hazır bulunmak ar. çavdarlı ekmek tipi için tetkikler 
vesaire ticareti yapan Robert, Kum· zusunu izhar buyurmuşlardır. , yapmakta idi. lncelemeler dUn blti
dlros ışık karartma tertibatında İttanbul Yunan Başkonsolosu ' rilerek bir rapor halinde Sıhhiye ve
kapı Kumluk sokak 5 numarada Mar Bay Kustas tarafından Yunan te· ı kaletıne gönderilmiştir. 

diros ışrk karartı tertibatına baası ile d06t ve müttefik Türkiye Florya PiajJan Kiralamyor 
kullanılan ka.ğıtlan tcsbit edilen kll.r ta d 1 d d 1 . Dün FJorya plfljınm ne suretle ki-

d va n aş arın an arzu e en erın 
hııddinden daha faztaya sattığın arı h b l l . I raya verileceği hakkında tetkikler 

ta T h 

1 

azır u unma arı rıca o unur. 
ve buna benZer ~ğttları sa n s - y11pıldığmr yazmıştık. Pldjrn Uç se-
takaledc kl\~ıtçı ~e kırtast~ecl . Ra- •• ne mUddeUe belediyeye alt köşklerle 
fael adliyeye teslim edilmı~lcrdır. ı Eyub Halkı Suya birlikte kiraya verilmesine karnr ve-
~ rllmlştir. Şartnamesi derhal hıı.zırla-

Ü ç Muhtekir Kasap Kavuşuyor narak müzayedeye çıknrılacaktır. 
Son günlerde et fiyatlarında ihti

kllr yapan bazı toptıı.ncılıı.r fiyat mu 
rakabe bUrosu memurları tarafından 
tesbit edUerek adliyeye verilmişler

dir. 
Bunların arıısrnda kiloda 10 kcnış 

kazanmaları icap eden toptancıların 
dııluı fahiş fiyatla sattıklan anlaşılan 
Mehmet Sabri, Soso oğlu Mihal ve 
Hüseyin HüsnU olarak Uç kasap var
dır. 

Meyva Haline Varidat 
Memba?.an 

İstanbul belediyesi, meyva haline 
yeni varidat mcmbaları aramakta i
di. Bu meyanda olarak halde yumur
ta, peynir, yoğurt satılacak bir kö· 
şe yaptırmak ta dUşünUIUyordu. 

Frigorifik tesisatı lçln IAY.ım gelen 
tahsisnt bu sene bütçeye konmadı
ğından bunun yapılması imkAnsız gö 
rWmektedlr. 

ı~tanbul beledıyesl, Eytlp halkının 
s11 ihtiyacını temin için çalışmakta· 
dır. Eytlpt:ekl Keçe suyunun tstlmlakf 
kabil olup olmadığı tetkik edilmek
tedir. Tetkikler bittikten l!IOnrn der-
hııl ifltlmlflk edilecek yeniden yapı
ıııc&k çeşmelerle EyübUn her tarafı
na su verilecektir. 

Adliye Vekili Geldi 
Adliye Vekili Fethi Okyar, Adli· 

ye VekAletlnl alAkadar eden ~er U· 
zennde tetkiklerde bulunmak Uzere 
dUn sabahki ekspretıle lstiuıbula geJ
miştlr. 

Mezarlıldann iman 
İstanbul Belediyesi Mezarlıklar 

mUdllrlllğil .şehir dnhll ve haricinde-
ki mezarlıkların imarı ve gerekse 
cenaze nakliyatı için yeni bir tali
ma.tname baz:ırlarnaktadır. 

Askerlerimize Kqılık Hediyeler 
VllAyet dahilinde, askerlerimiz: için 

toplanan kışlık hediyeler, Kızılay ta
rafından sevkedllmlştlr. Düne kadar 
ırönderllen hediye miktnn 264.048 
parçadır. 

J ŞUBAT 19.U 
CJUMARTE:st 

YIL: 11Kl - AY: 2 - GÜN: ~2 
RUM1: 1366 - 2 nclkAnun 19 
lllORl: 131>9 - Muharrrm: ıl 

VAJUT ZEVAL! EZA:St 

GüıfEŞ: 8,11 1,46 
OGLE: 1:::,28 7,02 
Il..-tN01: 16,09 9.43 
AKŞAM: lS,26 12,00 

YATSI: 19.58 1,34 

İMSAK : 6.30 12.04 

• t bu sesler mahzenin içinde 
k birkaç akis bırakmaktan ba - ko~~,tiıruyorsunu:ı. llalbukl benslL~~h~a7ık~k~ı-~~::~~::::::::::::::::::::~::~::::::::::::::::::::ii:::::::::::;::::::::::::::::;::~~~U~n:k~ü~m~z.e~Ülh~~~yac~;un~~~-a~r~.~8~1~zl~n~ar~k~>ad~&;~;:;,~ 

bir işe varamadı Velinin ba· 
lorı artık bu gittikçe ağırlaşan 

tnşıynmıyarıık büsbütün 
'dı. Şimd o kapının dibine 

basar:nak!ann üetünc boylu 
•nca uzanmış yatıyor, cansız
n kollnrını ileriye doğru uzn· 

kapının alt 'kenarına ıkuv· 
J. darbeler vurmağn çnbalı

du. 
lızır da bir müddet bu can· 

s ve tok ııeslerin dışardan du-
v n-ıasını be)"hude yere bekledi 

::'lra çömelip oturduğu taşın 
'inden himecal devrilerek ye· 

rildi. 
Dudakları susuzluktan çatla

ır ~. midesi nçlrktan tahammül 
dilırıez surette ağrımağa başla

mıştı. 

Hızır bir aralık dinde koca bir 
to su olduğu halde bir hayalin 
le rl'ne doğru yaklaşmakta oldu 

.u gördü. Bu, zambak beyaz· 
nı taşıyan bir ten ve kızıl bir 

lale kıvrımları kadar cazip bir 
dudak ve bir ziı1ıre yıldızı gibi 

nı7.da ili~ gUnU blldlklerbnden faz.la bir teY o z o N T o nızdan ho,lanıyorwn. Eter buna lnannııyor-
bğrenme!liın. ııanl% henıen arabadıın inip yalnız döncb1llr-

- O gUn ne biliyordunuz benim hakkını· atntz.. •• llaytıl, kapıyı ~ lmıeııtu. .. 

d:ı ~ -------------------- Bt"n olduğum yerılt'I hareketsiz kala kal-- Mn:ıdcrley ş:ıtosunon ı;ahlhl olduğunuza dım. Sözleri~in doğru olduğuna emin olanıı-
,.e karınızın da ölmliş oldujtunu... Yazan: Daf-ne du Maurier _ 11 - Çeviren: Rezzan A. E. Yahnan 1'0rdum. 

Nlh3yet gtinlcrdenberi dudaklarmn yakan 
kelime ağzımdan ~ılunıı,ıtı. Bu meçhul kadı

nın hatırası, beni muazzeıı ediyordu. At· 
ır.ıım1:m ı;-tknn bu kelimeyi Kerl atmak nıliın
liUn de~ilcll. Şllr kltabmın kabmılak.l l.mza 
kocnman R. harflle başlıyan Bebeka ismi 
gözümUn ünUne geliyordu. 

Beni bu kUstahlıl:ımdım dolayı hiç ı,ıüphe-
617. affetml~ooektl. Dostluğumu7. artık ni.b&
)'ete erdi. Diye kemli kendimi yiyordum. 
Aramızda kllometrelen·e sUren blr tikftt 
olclu. Artık gih.el ıtennelt"rimlz., tatlı konuş· 
mnlanmız birer hatıra olat'Aktı. Birkaç gün 
sonrıı l\ti"i'i \'an Jlopper'ln aklma haı}ka 
bir şehre gitmek eıwcek, hunıdan maki-,&· 
ı·.aktık. Onu bir dalın hiç görmlyecektlm. 
BUtiln bu hayallerle o kadar meşg'Uldüm ki 
otomobllln yıu ~tadığını farketrnedlm. An· 
eJık yolun kenanntla dorunra kt"ndlme sel· 
<'!im. Birdenbire yannndıı oturan adama 
baktım. Genl.,"Çe kenarlı ~pkast, boynunda 

\ .. • 1 

bcyar. ipek mendllt.vle, eeki zaman şövalyele
rine ne kadar benziyordu. lllU,fik ta\,rlı, 

clo6t, ~lca.cı ~hey hail tamaml1e dt"~Ş
mı,tı. Artık tırruı.klarınu yedlğtm lçlu be

nimle alay eden iyi ar~ yt"rine yabancı 
Mr adam gelmlştt. Bea bo yabancı erkt'"ğtn 
arabuında n" arıyordum! Bana doğru döne
rek 8Ö7.e haşladı: 

- Biraz enf!l hatıraları aklamak için 
bir çare kat t'"<llyordonnz. :ttıı;rtnin b87.l an
larını tekrar yaıpnmyı anu ettlğlnl71 söy-
1üyordun117. ~ıı ise bu hususta ııh:den ta
mamlle ıı..,1cayım. Mı.u.1 benim için IM.'J hatı

ralarlıı doltıdur. Hun!ıırı anutmayı tt>.relh 
ederim. Blr sene evvel hayatımı h8'1t&n ha
fi:& değiştiren blr Mdlı.e oldu. O Ana kadar 
~en ır.amanı unutmak l11tlyorom. Çok şU
kUr o fena gilnlf':r ~~tı. 51llndl. Şimdi ycnl
deD y&ljalDlya. btışhyorwn. Fakat her zaıuıw 

maı:lyi unutmıya mllVaffak olamıyonım. 
Şişede kapalı olan hatıralar baz.an dışa

rıya ıın:ıyor, tı&nld mu7.l11 blr ~ytan dıı.hrıa 

o hatıraları tazeliyor. lSl:ıiııJe ilk ger:iaU· 
mlz de bö.)1e olmuştu. Tepeye çıkıp da man
zarayı seyredl~ her l}e)' hafızamda <'an
landı. Birkaç ııene evvel oraya karımla gel
ını,um. Yer ayni kil. Çok 'ükllr ne ona ne 
de kendime aıı btr hatıra saklamıyordu. 

Vahut belki de siz beraber olduğunu için 

öyl~ gclıll. Montekarlonun bütün parlaklrğT 
bana maziyi anotturarnanuştı. Ha.lbukl '<iz 
her şeyi ıılldlnlz. Siz buıada. olmasaydınız 

ben çoktan gitmiş olurdum. İtalyaya, Yu
nantı;tana, belki de dalın uzaklara kadar .• 
Bütün bu scyahaUere siz. mani oldunuz., ri
ca ederim, bana \"U7.etmeyfnlz. Yok ı~·Ulğtm
d<'n, merbametbndcn fllAn bahsetmeytnb ... 
S1ıJ.n benlwle beraber gclmeo.lzt ı.tiyonun. 

- HalMll, karar \•erlnJz inecek misiniz. T 
Birkaç 'lemı evvel olı.sa.ydı hemen büngur 
hüngür a~lamıı~ hıı.,"1ardım. Ç.ocoJı:lıınn 

göz ~ları hemen akınağa hazırdır, Benim
kiler d•ı uzakta d~lldlr. YUzilnılin ku.nrdı
fnn göz. kapaklannun yandığım hlsııedlyor
dum. ÖnUrnde ıluran aynaya baktım. J>lm
dlk ııaçlanm , .e hulıuıık cözleriroJe kendlnıl 
la.iç de beğenmedim. 

Titreyen bir betile: 

- Artık döneUan g~ oldu. Dedim. 
Blr tek &öz ııöylemeden arabayı yürUUü. 

Yol tenha ldL Bizde hız.la gidiyorduk. 
Biraz evnl ı;eı;ttğtmlz dünüın yerine tek

rar geldik. Burada bir &ı.öylü kadını gönuUş 
ve tatlı habraları cıı;aklamak lhtlyacwı duy
ma.,tum. Şimdi bana renkler solmtr) görün· 
dü. Oraııı da herhııngl bir ba..'.tka yolun dJ

nünı noktaama benzeoııştı. 

(Arkua •ar) 
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Sığınak lntıbaları 
Y az~n: OC YILD~ 

.;:..nak rLJJ ari>e girmeden •lb~ 
lr"1I intıbaı yumak anuherrıt 
ıçın mazhariyettir. 

Yedi buçuk radyosunda :; 
ker lstan'bul Vilayetinin, ır 
günlerde yapılacak alert teef.3 
beı:ıine ait t~liğini okuııı°' 
başladığı zaman gülümsed~~. 

- btanbulda alcrt tect'l 
si yapılalı dokuz saat oldu. SP~ 
ker ynnlışlıkln eski havad~ a· 
k:uyor. Bunu bir hkrada rnuıı 
sip bir tarzda çmlatmaiı, ded~ 

Başkalarının !hatasını )'~' 11 
ımak işinde daha az zeki olup !J 
gÖZÜ.."IlÜZÜn <:nündeki ,.,d.u• 
bir parça dahıı yakından ~ 
mıısını bilevdi:k nelerin önU f 
lınmiızdı. 1-İnsılı aJertin bir de; 
ya mahsus olma8J şartın~ S e
bunun bir de gecesi olabgc:' 
ğini hiç aklıma getirme~ti:ıl-

* 
Sekizde bir Ş~li tramvıı~ 

da, bir elimden tepedeki k~>·t 
hatkaya asılı ferih fahur ~rr 
dönüyıorum. Karşımda ( eJcııe , 
ya bayanların sahnede şarkı;. 
kumağa hazırlanan hanend p 
vaziyetinde a~alarını daya~ 
durdu~ları) ön kapıda kısa b~ı· 
lu. açık ~lı. dal cekot bir~ 
siz var. Dilsizin bakış ve 
yetlerini 'bizimkilere benzet~ 
diğim için biçareyi evveliı i;ısrJ 
lıkta çaputa çıknıış bir tıe~ 
sanıyorum; hırsızın kendini e 
kadar tcÇıir etmi.ycceğint )~ 
düşünemiyorum. Aklıma d f 

ziyade tramvay istasyonu Ue '., 
arasındaki karanlık sokak ' 
iyi günlerde oynaya oynaya ~ 
!ini bitirdiğ~ için bu gecelt~ 
yaramayacak baqe gelmiş e 
tiri.k fenerim geliyor. 

Dilsiz yanındaki birisile ~ 
retler teatisine başladı. Mub8~ 
bının bunları anlamasına ve ~ 
vap verır.esine evveliı şaşıYofll 
fnkat az sonra bunları lkeııd 
de anlamağa lba~Jayarak d~b 
cenin grnmerli, sentakslı guç, 
lisan olmadığına hükmedO 
rum. 

Derken dil sizde birdenb l' 
lbir telaş! SMılncak §CJ' ki :..l 

dilsiz canavar dücfjğünü ~.,
kulaklı bir araba doluıou in5' 

dan evvel duy.muo veya scı;«Jl, 
tir. Ellerilc teluşlı işaretler 1 
pıyor fakat tramvay ba1k1

1
, 

bütün dikkati açılacak yerııf 
kapmak tarafına dönük old ıd 
için kimse bunlan görecek h81 

c;_leğil. .. J 
Tramvay telil.şlı polis dud b' 

leri arasında atı azmış bir ar•._ 
gthi bir zaıman istasyonları~ 
kıp geçerek a:labildiğine ~· 
yor ve nihaye.t bir yerde cJu 
yer. 

Zifiri karanlıkta, meydan ~ 
çen körler gibi birbirmıi~e f 
ıpışarak yürÜ;"Oruz. Fenerlı e 
etrafta bir değil bir kaç ınS1d, 
ıkapısı gösteriyorlar. Bunlar b 
en konforlusunun hangisi ol• 

1 
leceğini -kestirmek için bır el 
durmağa çalışıyorum. Fakat e 
rafımdaki dalgn beni rıııı$ 
bunl.nrdan birıne atıyor. 

* Haribin hakikisinde old~ 1 
gİbi provasında da C3rar ıııJ: 1 
mak usulden olduğu için sıi111 

ğımızın yqlnız Beyoğlundıı .1 
mahal olduğunu sôylemekk 
tifa e.cleccğun: Normal he511 

göre kırık. tra.mvBo/ hesabına b 
re iki yijz elli kı.şı alabilecek e 
yüiklü-l'"te hır yer. Oturacnk 1 .S 
var; e ~ nği var; hatta bır 1~ 
günü ha.ırasından fozla sıcıd- e 
ta olmamakla beraber knlorıı 
de var. 

Burada ıbir kaçı kadın ve ~., 
cuk olmak üzere otuz kadadje 
tandnşız. Vapur ve,> n şimen Jt 
y-olculuklarında olduğu gibı lef 
lıal ahbaplık başlayor. KiJ11 ,( 
nerede oturduklarını, ne iş>~ 
tıkarını, sofra başında ka~ 0 
tarafından beklenildiklerinı ('): 
dakika geçmeden ôğrenİY0 iı:' 
Kılıbtk olduğu a.nla§ılnn b1

' 

arkadaşları: ti' 
- Merak etme .. icap edf 9 

kapıdan uğrar, meseleyi a 0 

rız. diyorlar. . ;/ 
O: - Oldu olacak içktldjj 

sazlı bir yere tesadüf etst> 
diye teessüf ediyor. l d 

Arnsıra çarşı içinde rn' 
1
1

( 

ğım pos bıyıklı bir kuyumcu 
kadıışına dert yanıyor: ıd~ 

- Sözüm ona balık 0 ı' 
Ne zaman eve gideceğiz. ~ee' 
man pişecek, ne 'zaman )'11 

ğiz? 1 

Bir başkası i;şümc- bah!l~e! 
paketinden bir rakı şişesi çıi'• 
açtı. Yudum yudum ıçi;""r: ı! 

- Konyak yok.. Ne yıtP~r 
bu da onun y~rı..l tutar, dr / 

(DC\'tUW il. 31 f;u. G d3 
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1TALYADAKI 
htilafın Esası 

Mareıııl Balbo'nun geçen se· 
ne, cbir tayyare kazasına kur
ban ~işi> de, bundan dolayı, 
şüpheli görülmüş, ölümünde 
ba a saikler aranını ı. 

Binaenaleyh. ltaJyanın. bil· 
hasaa bugünkü gihi kanıık ve 
halyan siyuetinin inhizama uğ
radığı bir devirde, - ordu ile par
ti arasında büyük bir ihtilaf bae· 
göstermemi§ bile olsa • nüfuzlu 
kumandanları iş baJlndan uzak
lnştırmağa çalrşması ıbir za~ure~ 
şeklinde göriileıhilir. Şüpheeız kı 
bu suretle, esasen mağl~iyete 
uğrayan İtalyan ordusunun daha 
zayıflayacağı muhakkaktır. Fa: 
kat hiç olmazsa fa§iırt hiixumetı, 
kendisine .karşı içerden gelecek 
bir tehlikeyi önlenıek istemekte-

dir. 
ltalyadaki bu kumondan de· 

ğişiklikleri hakkında en son ge· 
len habere göre, Marcşat Ba-

d 1. andalyaaız. nazır olarnk og ıo s .. 
kabineye alınını ır. f.&kı lta)yan 
ba§kumandanı bu Şllletle tama· 
mile askeri sa'hacl n uzaklaştı• 
rılmış oluyor. 

GENERAL WAVE~ • 
1 

Zaferinin 
Amilleri 

1932 de, Jngüiz kralının bah· 
riye yaverliğnc tayin olundu. 
J 9 3 3 de, Vis Amiral rÜtbC3ile 
Akdeniz filosu destroyerler ku· 
mandanı oklu ve 19 36 ya kadar 
bu vazifede kaldı. 19 36 do, oiın· 

diki vazifeye get:.Kildi. 
Amiral Cunningilam, 19 39 da 

İ tan'bulu ziyaret etmiştir. 

GENERAL wtı..soN 

VATAN 

ŞUNDAN 

BUNDAN 

Tayyare H ırbi istatistiği 
İngiliz ha\•a kuvvetleri karargflhı, 

lnglllz tayyarelerinin 1940 ıe.ııcel 
iç.inde, Büyük Brltaııya &dal rını 

müdafaa etmek, gemi kanlelerlnl ko· 
rumak için ve Fransa ttzerlnde, •·ıan
der muharebelerlndokl muvaffakıyet- 1 
lcrlnl ve knyrplannı ıösteren bir bl· 
IAnço nel}retmlıştlr: 

8,000 Diııman tayyarcrıl düşürül· 
mtış. 

l,O:SO lngUlr. tayyıırC8l kB. bolmoş 
400 lngUlz pUotu pıırıışlltle lnerel 

lrurtulmuş. 

444 Tayyare tuu a dafl topları ta· 
rafından dUşl •· •muş. 

ahll ınuh znsma memur tayya· 
reler 66 mil~ on kilometrelik ucu" 
ynıımıqlar ,.e 2,000 gemi k flleıılnr 

refakat ctml~lcr. 40,000 gemiden mil· 
rekkep olan bu knfUeler Z milyar in· 
(iliz llrMı kı),netlnde \ 'C 200 ntllyon 
ton a ırlı#mda eşya, yiyecek \'e lı rp 
malzemesi ruıklchnlşlerdlr. 

Garip Bir TekUf 

ığınakta Ge 
Bir uçuk 

• 

Kabak Çekirdeği Satıcısı Sığınağın 

Ticaretine Devam Etti 

içinde de 

Karanlıklara bürünerek güç
lükle ılerleyen tramvaylar bir da· I 
kika içinde durduJar. Vatman: 

Yazan: 

Lütfi Arif KENBER Herikes ııığınağa gidt..cck, haydi 1 
baylnr ininiz! diye bağırdı. Kıt· 
dınlı erkekli yüze yakın iş güç sa-
hibi yolcu tramvaylardan inerek Gençler ccvnp veriyorlar: 
kar nlı.klara gömüle göımüle iler· - Madam hoş geldin.. Öl· 
liyorlar. Önde bir pol~ yol gös· I™:zsın korkma .. Dünyada ne var, 
teriyıordu. Taksimden Gnraja ka· ne yok bize ondan haber veri 1 
daT yürüdük. Beş yüz kiti alnbi- Hem ne olur ki .. Bizım gibi gcnç
lccek kadar geniş olıın bir garajın !erle ölmek istemez miain) 1 Hay· 
kapısı nçıtırıldı. Birer birer içeriye di çocuklar, mndamın §erefine: 

irdik. Ayaz. başlıı.mıştı. Çimento Şn. şa, şa 1.. 
üzerinde dolarplaktan ba~a çare Maclam da zoraki olarak kafi· 
yoktu. Sığınak ancadaılarını 'birer le arasına girdi. Yüzünü buru,tu· 
birer gözden geçirdim. Esnaf, tüc- rnrak bir köşeye oturdu. 
car, metmur sınıflarından karı ık Bir aralık iki açıkgöz kalantor, 
bir kütle. Ahı da kadın var. sığınağın ka.pıcıııına kendilerinin 
Tramvay vııtmanlonndan, kon· me!:nur olduklarını söyliyerek o· 
trollerinden de bir kaç kişi arn- nu kandırryıorlar. Bunlardan biri 
mızda. Herkoıı alarm müddetini tanınmış barlardan birinin sahibi. 
öğrenmek merııkile nekadar sü- dir; sığınak i'Çinddki sıcacık yaza
recğini birbirne aoru:yorlaT. Şen haneyi açtır•- içeriye girİ)orlar. 
ve ııı.icacı bir vatman sesleniyor: Bu 11.Çı'kgözlerin hareketi neşeli ar. 

- Boş durmayalım üşürüz. k dnfları sınirlendiriyor. Kadın
Oynayan Yarsa yanıma gelsin! .. lar ve çocuklar çimentolar üze. 
Üç. beş kişi toplanıyor ve haydi rinde titrerken yalnız cnnlnrını 
bakaltm a~adaşlar, çalgısız bir dü üncn bu hodbinler sınıf farkı 
hora .. Hora başlıyor. Oh! Ohl 
Biraz daha, biraz daha!.. yapmağa kalkarak insani vazife. 

Ortalık şenlendi. Bır çift, pes· lerını unutu)"Orlnr. Slnirler gittikçe 
ten şarkı.ya başladılar. Yaramaz gerili.)"or, mırıltılar başhyor. 
bır ç.ocuğun öttürdüğü horoz dii- Bu sırada kapı çalındı. Yeni 
düğii henke i gü"dürdü. Bir arnlık mı.safirler var: Yüz yirmi kiloluk 
kapı vurul-du. Kapıcı demir kapı· bir bayan ve yanında kocuile . ·i 
yı açtı içeriye elli beşlik bir ka· cılız çocuk geldıler. Bayan: 
dın suri.ıldü. Kadıncağız şaşkın 
tafkın bakınarak bırdenbıre ba· - Amanın yahular! Çocu • 

şan .. Elindeki feneri ötekinin be· 
nkinin yüzüne tutarak eğleniyor. 
Küçüğü de: Anne eve gidelim, 
baba uykum var! feryadını ko· 
parıy-0r. 

Yine bir aralık bir kadın bağı• 
rıyor: 

- Çddl pi91turusu.. Fener mı 
bıı'banın gözüne tut ta eğlen .. 

Öteden biri cevap veriyor: 
Mado.m bacıyı rahatsız etmesene 
çocuk 1 O köşdtapmaca oynama· 
eını unutmu ur .. 

Kapı tekrar çalındı. iki polıe 
bir eğlenceltk satıcısını po5ta e· 
derck getirdiler. Bütün ağ.ızlar. 
dan bir: 

- Ooooo 1.. hrladı .. 
Adoımcağu: et:rafına bir göz 

gezdirdikten sonra yağlı mu!;rtcrı
ler bulduğunu nlayara.k hemen 
satı ıb !adı: 

- Eğlencelik 1 Fındık. fıstık, 
çdkirdck, nohut lüp lüp! Kırk pa. 
raya!.. 

Satıcının otrafı sarıldı. Genci, 
ya lısı ha.ttu ıişmnn bayanla yaşlı 
Er.meni madnmı bile kırkar para 
uzatarak çekırdok tıl:dılar .. Şimdi 
herkcısin yalnız çeneleri ve dişlerı 
çıı lışıyordu. Polisler flile kırkaı 
paralı'k çekirde!k alıp vazifelerıne 
döndüler. Poli lerden birine se5· 
!enen bir genç yazıhanedeki açık. 
gÖz:lcrin yapıtiklan nezakotsizli.ğ 
anlattı .• 

- Bu yazıhanoclcn bir §ey 
kayholu kim mcsul olacak) 
dedi. ğırıyor: !arla burada ne yapanz. Koyuve. 

Bir Doktora Göre Çocuklann B d - en bura a duramam, ölü· rin bizi evımlZe varalım •. Başımı· Pot' , yazıhanenin teklifsiz mi· 
ısafirlerini dışarı çıkartarak gitti. Y lan Söylemeleri Sebebi ri.ırnl Bırakın beni evıme gıde· zın yaz.ısı bu unış galiba, dıyorl 

T nm bu ııırnda sığınağa bir çif ı 
daha getirildi. Bu yeni gelenlr-ı 
gençlere yeni ibir c{:.;lcnce h vası 
serptiler: 

HAVA KOMODORl2 

COLLİSHAW 

Dolttor Bıılıler ndlı \ t3uıınlı bir yim.. Çocuklardan büyüğü pek ha· 

kadın, çoculdann nlı;>ln \C ne ısebcp· ----=-------------------------le 3·alnıı Mlylcdlklerlnl tetkik etmiş 

Tayyareler, Garp Çölü harekn· ''e u nett«'eye mrmı : 
tında filo kadar, ~ı •• ı daha zi· l> ya~ında.n aşağı çocuklar, bllml 

yade rol oy- 1 yerek yalan &Ö)lcrlcr. rl - 10 ynşııı 
namı~tır. Çöl kRdar, bUyUklerl ta.kilden wı lılr "°"' 
harekatına i~İ· uıd:ın kurtulmak ıcın ynlan ~ ll"r· 

ler. Çocuklar, ancak 10 Yll.'Jllldnn rak eden in- 1 
giliz hava kuv-
vetleri, geçen onra bilerek lalıın süylcıııl)o b:ı.ş-

har.bin 'kahra- lıulıır. 
manlann<iıın bi Dünyanın En Modern 
rinin. hava ko- Kütüphanesi Yanıyordu 
modoru Ray
mond Colliıd-ıav 
un kumandası-
na veribtiştir. Colli hav 

Hava komodoru Collishav as· 
len Kanadalı ve 4 7 yaşındadır. 
l~k ev...el Kanada bahriyeııinde 

hizmet etmiş, ve 1915 de deniz 
toyyıı.rcciliğinc intisap ve Franın· 

da müteaddit filolara kumandıı 
etmiştir. 

Umumi harpte 60 Alman tay-

yaresi düşurmüştür. Umumi harp 

ten sonra bir mı.iddet Irakta bu· 
luıunuş ve nihayet M15ıra gelmiş· 

D ktor Diyor ki : 

GÖZE KAÇAN CiSİMLER 
- Buyursunlar bayun, baya

nım!. Eğlencelik var. Dans yeri· 
miz mükemmel .. Ağız cazı da bu. 
lunur. Çocuklar 1 Haydi hep bir 
ağızdan bir Tango çalın bd:a
lıml. 

Bazı ufak telek kamı. r olur kı, 1 ~ere do~ru baknıa&ı ta\'fll) o t.>dilcrek 
ehemmi) etsiz olmalarına raf,'lTlen, in ı temiz bir eıln h&l!I \c blr:lnd p:ınn k

sana \"Ok ıııkıntı \'erirler. IJlç kiİp· larmııı ıı<•lnrilo, 'hafifçe tutulup üst 
rUnUıı Ustllml, ~ UrUrkcn, lskclc.ıcr· goz k pa ı tcrı>lno oenllec~k olursa 
deki uıpurların k ır dumıı.n~r ı:ı· kııp ğın le tnrafında bu nılnl mini 

toz z.cırr hrl Hrmek 'e bir p."llllıık 

ıı~ruıUo drıkuruunk ıılıp dJşııny:ı 

\"tlmrnıak, nıllmklln olur. 
Bunlbn t.0nrn güz.U temlı; \C oğuk 

bir u ile yıkamak 'o katı, en tn7.
l lk edlu uğutunn:unak IAz.ım 1;cHr. 

Dr. Narl ERGJo:NE 

Fakat buna meydan kahrın· 
mıştı, Çiınlkü kontroi heyeti 5ığı· 
nağı muayeneye ogclmi~i. Herkes 
heyetin nğz.ı.na brd.ıyor. Ac.aha n. 
lann bitti de onun içın mı geldı· 
fer diye .. 

Heyet sığınağı gezdi ve hiç 
kımscye bir oey söylemeden gittı 
Halk s~ırsızlanmağa b 1amıştı 
Çocuklar '1uysuz1a,tı. HOToz dü· 
düğü sustu. Çekirdek yiyenler su 

.'.::>ığınak İntıbaları aram ğa başladılar. Alaylı cüm· 
leler. nükteli sözlerle uyuyan Er· 

(~ı 2 lnctde) - meni bacısını uyanc1ırdı1ar. Ka· 
Boğnzınn tahnmrnülü otbtradı- dıncağız için<:len kim bilir .negib 

ğı tipinden belli bir şişman lh· küfüTler savumyordu. Ş~an b 
tiyar !bir dU'Clunun tıe~elindeki ynnın artık sabrı tükenmiş olacuk 
frııncalalnra bakı)'IOr, kadına ne. ki, duramadı ve yerinden fulaya. 
den onları yemediğini soracak rttk ve eeslenerek demir kapıya 
gibi tavır! r alryıor. doğru rürüdü: • 

Maamnfih bu saatte sığınağın - ln5nf vahular.. in af r-d n 
en büyük derdi açlık galiba. Mü. de, bu düdüğü çalın nrtıkl. Ço· 

rlnl U'"zerın' e Pak t, talih, in na, her :ı.anıan tcmadiyen leblebi yiyen lbir ço· cuklar h tnlannc.nklar, ben su· 
GENERAL O'CONNOR k b w w "- - l d çe'k.ti. ltalyan- 8.00 Program, 8,03 Ajans haber· bö)lıı yrn- olmaz.. na.um goı.c, k • cu an smn agırmaga DDŞ a ı: suzlu'kıtan öleceğimi diyordu. 

BUGONKO PROGRAM 

)ar, Jngiliz kuv Mwrda:ki Jngiliz kuvvetleri leri, ,18 Hafif parçalnr (Pl.), S,4l'!/ zn eseri •·luruk, k . çan bir k•.inılir, - Artık vermem. Brtirecck- S nki alartmın bitmesi, işman 
vetlerinin nere- General Wil&0nun kumandası al· 9,00 Ev luıdını • Yemek Jtstesl. bir toz. hlr kireç ıııı.rçası .. Onul n sin. bayanın insaf yahular! d~esint1 
den taarruz e- -tındadır. Fa· 13,30 Program, 13,33 TUrkçe plt'lk· kol y lrnlny çıkmıız. Ol\nlercc sdr. iri yapılı bir sporcu ile §irin ttıbi imiş gıÖi derinden gelen b:r 

A mirııl dcceğini anlıya- acat, Gnrp çö· lnr, 13,50 Ajans haberleri, 14,05 TUrlt lrnpnğıııın oltımtn, blr canı ııa~alil ıbir kızcağız arasında bir köşede gürültü kulakları çınlattı; hep bır 

Cunn
,.,. ingham madılar. Son- )ünddki kuv· çe plltklar programının devamı, 14,20 ı:-ıhl ııcıtnrak, ym·arlımır. durı..· tatlı bir samimi.yet ıbaşladı. A· ağızdan: 

k d Vetlerı·n ku- RlyasetıeUmhur bandosu, 15,00 MU· ·Bu mlizlı; tesir ile gUz kanlcıııır. lert UZaMa mesut bir aile yuvbaı· B'tt' B'tı" '"'d 1 l 
ı "lız" doncınması ara or u· """ - ı ı.. ı ı, muJ e C"r o sun. 

ra ngı 1 1 mandnnı c~ zlk: Operetler (Pl.), 15,30 MUzlk: Sulanır. Acır. ka.-:ınır. insan gli7. im· nın temelı ntılmaeı pek müm- f l" • t" •• L nd ki 1 

1 T ft• • f dan tayin 
0 

unan yer e- ıurraye ımız.ı ı.aza ı • ses uı 

Kalaycı ar e iŞ su ıtnrıı ın h neral O'Con· Koruıcr (Ankara Devlet konservatu· patın• a~ıı.mnz, aydınlığa bnkaııınz. kün '"k ld' G 1 b .. 1 . 1 . oltına almakla taarruz n- ' yu ae ı. cnç er u soz erı ot a· 

k 
rı ateş . k ett" nordur. Gene. varmdnn naklen). Göze kıtçıı.n bu yahant•ı cisim, uzun Birisi yüksek sesle: - Bir b • yarak, eıçrayarnk söylediler. Bıı 

Edilece rekatına iftırn '· Am' l ral O'Connor, 18,00 Program, 18,03 Radyo caz müddet ~ıl<arılıı.mayıp gözdtJ kalır 1ık kokU&u duyuyorum, divnr. h 1ed d · ı_ ld 

Şa_1_.1 Akdeniz filo5u, . ıra. l lc v - am e eınır ..-apı aç.ı ı ve 
ı ~ _ _,,_ umu:rni harpte orkestrası, ıS,40 Mızraplı sazlardan ornda. lllılı. ıılar 'fi t.elıllkruer 3 p- cAç ı tan sana öyle geli""'r> dı'· k" w ld 1 k 

tl'skUdar tarafında bulunan ka ıı.y- s·· Andrev BroYn Cunnııq;unm J - n 1 agı nn çayır ara ·o~u n 
ak 

or l ak İtalyan ordusu saz eserleri. 19.00 Konuşma. lP,15 nıak \stlll:ulını ı;ö tercblllr. O ,.,nnıan ye gülüşUyorlar. f nkat adamca.. k 1 ib' h rk k cııann, son günlerde kA]aylanac ı. dası altında bu unnı • nç oyun aT gı ı e es so ngo 
ttA yi 

ın ,,.uman ile birlikte Al- Halk tOrkUler:I, 19,30 Ajans haberle- bu ulııcı'< .-ınzc, insanın kAyflnl. U\• ğız )"llntlmamı~tır. Bunlar ku- hrladı. F . t her tar f yın' • zın· 
kaplarm behcrlne on beş. ha r· ~ ,_. tadır Alın' al manyaya kar· rl, 19,45 BüyUk fruııl heyeti, 20,15 kini. ralt..-ıhm knçırma)ıı • l.Cıfldlr. yumcunun taze balıklar-.ıır !k"ı d · ı_ _ ı kt ı· 1 rnı be gibi yUksek fiyat ~.e· · d !bulunan ır ıcı an, yme ırnr n ı ı, ramva)' aı 

Ş kw·uş • 
1 

56 y~ın a d d . . O'Connor .,1 harp etmi•· Radyo gazetesi, 20,45 Kanşık ~arkı- (Sinek ufaktır ııma mide bulaııdır:ır.) kirnae farkınd olrnadıın yav'"• L. - ''-et ld' D • k d 
diklerini ve kala:,•lama.dıklan kap an • -"aın 1 3 yaşın a enız.cı· ..,, "Y -v oora;; e ge ı. cmır apı an en Yaldızlama tabir olunan bir şekilde Cunnın~.. 1 ıştır Hayatının ti. Bilahara 7 inci fırka ile FTan· hır, 21.15 Konu.,mn. 21,30 Radyo a- derler. 1şte tıpkı bu da IMe. Rö~lc yavaş ısınan kaloriferde pişmcğc son çıkabilen ~an ba):ıındı ve: 

tazn tik haya~na atım dcs~royer)er ü· saya nakledildi. Birçok yararlık· lon orkestrası, 22,30 Ajans haberleri. bir hal 1.:ı•~ ın<la, '-nktt .:cçlnnooen, ve kokmağa başlamıştır. - YaTa'bbi bu da başımın ya· 
~~~~\tst~~~:!~ı h;!~nm~skU~ büyük bır k~m.~ - Çanakkalede )ar gö5terdi, Jngiliz, Fransız ve 22,50 Konu'1'"a (İngilizce • Yalın% ) h ncı dsml söuten çıkummlı lcal' Dokuz buçuğa doğru eığı· zı ı ~I. Haydi çocuklar, çabuk 

zerinde. geçınnd ~t"oıry. er'ıne ı·uman- ltalyan askeri liyakat madalya· kısa dalga postaslle), 22,r>O Dans mU cde.r. Çuk defa bn <'lfilmlel', lıııt göz na-ktnn çıkarken lhcp bir arada olun. Bu düdükler bir daha çal· 
be>ledlyesl, kalaycı dilkkı\ntarmı ve , 1" ıM (Pl ) 23 25/23 30 K ".....,."' Jtı da 1 1 il tn t lk cScorpıon> es larile taltif olundu. z"rı. ' ' apanlfJ. -r-11ınır. a n ° nr ar. ıvı ya bu balıklara gülüyoruz. mndan evimize varalım, diy-0rdu .• 

:k:al=a~y:la~nm~ı=ş~k~a~p~l:nn~t~e~f~U~ş~v~e!!!!!!!e~t~k~~d~a~ed~j'y;o~r~d;u;·~;:::;;~::;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ emrini vermiştir. bulc Hanım kendi halinde saf bir ka- onu seyreden erkek hislerinde kırbaç şlddeUe çnrpıyordu. Bir aralık Jı:r- gtirUşUyorlardt. ErcUmend ona her Uyordu .. Ayni arzulan, ayni {ftiyak-
dıncnğlz ldl. Km KAınurnn ile çok lı ve Urpertıcl bir tesir yn.pmaktıuı cUmende: za.ma.n mahcup bir eda ile ayni ııö- la duyduğunu eöylfyen Erctlmend. 

iKA.YE .. 
"UNUTULAN SEV<}..!~!:.~ 

Hıçkıra, hıçkıra ağlıyor, göz ~aş· 
larııe !!on defa ıslanan renkli k ğrt 
P d tutuşan 
arçalannı sobanın için e 

aıev !!eli içine atıyordu .. seıma Qçıt~ 
nedir Umldlni ,.,, bUtUn bir haya n 
ıı.... ıstrtln hııU· 
""1ı!ladığı ilk ve son sevg . r annedıyor-
ıı.ıar:ını yakıyordu. öyle z k 

dcı ki; bu hatıralar ltUI oımadı ~ıı. 
kalbini Blkan mengeneden ıstırap n 
k iyi da· Urtulamıyıtcak daima o sevg 
~ ' ri M~lrt 
" 11a o ecsı duyarak musta p, 
Yaşıyacaktı. k 

İnandığını söylediği aşlun artı 
bır ınanA ifade etmıyen vesikalarını 
ktıı olarllk görmek ısuyordu. Belki 
0 Uiman rahat edecek, bOm bOŞ dbir 
kaı ki n mııd e-P parçasının kemi t:.1e • 
lt>şcn Akmlnde ilmltslz, fakat dahil. 
e,. ... ,_ _.. ınnstcrlh 
~. Sevgtsız. fakat d ..... a 

bir ııayatla tekt'ıır 
şahsiyeti olıı.cnktı... du 

Parlak ırl~·ah gözlerini yum · 1_ 
güneşi t>ahaJ'J, ç 

O: şıı dakikada e~ ısteınlyor· 
çeğl ve gUzdllği glSrm ~k sevgisi· 
du .. Yalnız kalmak: rne 
le baş bap kalmak.. a mi 

Bir rüya kadar rrıesut dalma. k!re 
haz. ayni işUyakla son defda· b~ da· 

a mak ı.stcnılyor u .. 
daha y p • biriSI oısaydı: 
klkadıı. onu seyreden kız 

- Ne kadar mesut bir genç 

derdi. N esi ka· 
Bir bahar mevsimi idi. ~ 

lak bir mayıs ak~ı Kaplı· 
dar par asfalt yolda onu elinde 
caıar~ gt~er':nUştU. O mevsim (Yalo· 
sazı ile g 1 in yanma hava tebdl· 

) ·a teyzes n nk 
\"S. ) scımıı.nın teyzesi M • 
ıınc gitınlşli· 

iyi anlaşmıştı Makbule Hanım Sel· Mll kalmıyordu. Koklanmıyan bir - ErcUmend Bey b~ım dönUyor. ztı tekrarlıyordu. kıı.t'I bir mUdahnlc ile verilmesi ı 
mayı bUtUn lrnmşulartle tanıştırdı. gül kadar renkli, koparılmıyan bır Dikkat ediniz dUşec ğlm dedı, - Seni hiç unutnuyacağım Sel· zım gelen knr n vermedi ve kltara 

Kar~lıklı ziyaretler oldu. Bir gUn çiçek kadar hayatiyeti! idi.. Aşlu, Aşkı, güzelliği göğstlne çekmekle ma.. sesleri arasında başlıyan ve devam 
bu ziyaretler esnasında komşuları sevgiyi hiç duymamış. hiç tatmamış· mağrur ve mU!lchlr olan delikanlı: Bu plAtontk sevgi Uç uzun yıl Ud eden bir aşk, böylece blr nisyan oldu 
Adil Be)in kUçUk oğlunu kendi ev- tı. T~km neşesi, engin kahkahası Nasıl emredersen Selma, dedi. kalpte mnştcrck bir duygu hallnd Sclma bu gece işte bu hayatın bir 
lcrlnde gördU. ErcUmendl Selmaya belki daha ziyade bu aeraznt gönlUn Ynlnız sana bilhassa teşekkür ede- Ya.şndı. roman olnn vcelJuı.lannı, gUnahkAr 
takdim ettikleri zamao, dcllkanlı Sel hcnUz sevginin mutlak vo ~iri mu- rlm. Bana hayatımın en güzel g c- Bir gUn Erctimend mektebine, Sel· kalbinin ilk hatıralanıu yakıyordu 
manın bUUln estetik gUzelllk munm- hiU içerisine gfrmemlı} olmasından sin! yaşattın. Şu daklka<la o kad:ır ma ı.tanbula evine döndU. Kısa bir Artık ebediyen unutmak ve bir da 
masını bir anda çöunek latlyen zeki doğuyordu. me5udum ki .. Genç kız bu aözleri :ı:aınan hatıralara bUtUn bir sadakat· ha maziye a'lidet etmemek istiyordu 
\'e serf bir nazarla genç kızı sUzmUş duymn.mış gibi llıkayıt kal<lı.. Ona le bağlılık göaterlldL Sevifiyorlardı ÇUnkll anlamıştı ki; hayatt her y 
ve znrlt bir tebe58Um ile: Bir gün bu sakin, bu serazat neşe hiç bir cevap vermedi. Yerine otur- ve Ercltmend d&1ma ayni cld(lt allka bir yalandır. 

_ Tanışmamızdan çok memnu· kaynağının gür ahenkli sesi ilk de- duğı.ı zaman kalbi daha şlddctlo çar- De onıı her zaman·, (Seni hiç unut-fa blr gönUI sıı.rayınıı. aldandı ve ilk Uykudan uyanır gibi g!ızlertm aç-

yn:;::~=~~-~imdi daha şen bulu· defa hazın bir mncerıuun amansız pı~=u·.,.,.,.. vakit eve döndUlcr. KuR mıyacağun) diyordu. Bir gün bu t.ı. YUzUndckl lebcs Um. gözlerindeki 
fırtınasfle sarsıldı. ..~... y hUmmalı aşk nöbeti de nisyan ve e· pnrlnklık Gillımı1't1. Son mektubt 

acıma mUtcassıp bir muhitte ye- kafese glrmlıftl. Selma kendi kendine bedi sUkCına yer:lnl terkcttl. lhtımal· elleri tltr<'yerck sobnrun içine attı 
Uşmlşti. Dayısı Haldun Bey pek kU- Kaplıcalarda yoksuı çocuklar men· itiraf ediyordu ki, o da bu gtlzel de- lt'.r, fnrarJyeler ve mUşterek haynt- Uçmak, havıılanmak, kurtUlmnk is· 
çUkken babasını kaybeden Selmayı faatlne verilen bir balodıı. ErcUmcnd llkanlıyı Etıvmlş ve kalbini ilk defa taJd bnkln&Zlıklar baş gösterdi. Er· tcyen bu kAğıt parçası nihayet za. 
hlznayesine almış ona kendi sabit zlh ona dıı.nııı tcldlf etmişti. Bu teklif ona kaptırmışu. Hu bir hakikatti.. ctımendln önünde uzun bir ishkbal vallılığmı ldrıık etmiş bir tevekkU\ 
niyetınin terblyealnl a.ı,ıılamağa çnlıf· karşısında teyzesinin kızı KAmurana: * vıı.rdı. o bunu bir mani gtbi göster- ile titreye, tltı eye ahw yığınının içi· 
~· on aektz ya.tını dolduran Bel· - Ne yapayım der gUıi muı.ıma· Balo gooOfllndcn sonra on beş gün dl. Selmayı dııyısı Haldun Beyden ne d~tu. O dıı., diğerleri gibi çabu· 
ınn. siyah ea.çlarınm çevrc.-lediği kU· ne bir na.zarla baktı KAmurn.n: geçmişti. Her gece ur.aktan duyulan lateycnler çoı,""nldıkçn o: cak yandı. Fakat; donuk mavi kUlO 
çUk sevimli b~ ç kik gÖZlerlle Ş!U'k - Ayrp olur Selma dedi. Bu kadar bir kltara sesi cSlynh gö:ı:lcrln du· - Hayır diyordu. Evlenmclt ıste- Uzerlndc MlO. Bilinmez bir leke gibi 
güzelliğınln tam bir timsali idi. AIO.· tanııµnadan eonrn. • ası> tangosunu yudum yudum içilen mlyonım ve bir taraftan da ErcU· sabit k:ılıı.n son cUmlc okunuyordu 
lULYI ve arzuyu Uzerlnde toplayan Sendeler gibi kalktı. Ercümend bir qk '8J".Ol>ı gibi gecelerin, boş- mende bu tecl hakikaUerl yazarak (Seni hiç unutmıyacağım) ! ... 
me\"ZWl kadınlık gUzclliği ona bakan onu kolları ara.sına alnuftı. Kalbi luğunn dağıtıyordu. Fmıat buldukça ondan ku~ct ondan nlt almak is· lııhınut Attlll\. AYKUT 
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OKUYUCU---------~ 
~--MEKTUPLARI 

Çamlrcanın imarı isteniyor 
Korkmazot;lu yazıyor: 

Gazetelerde okuduğumuza ğöre 
Çanıhrada bir otel )aptırılacak· 

mış; yerinde tılr iş". Çamlıca dlin· 
yanın en glb:el ~erlerlmlen hlrl 
olmakla bernbcr, nneak bu sene 
tepeı;lnde hlr ott'J rn yollnnıı lll• 

pılma..oıma kanır ,·erilmiş. Bizim 
güriişümliz.e güre, Çnnıhı-nnın te
pesine !:•kıın ) ol dan haşka, Çam
lıca ile Kıı<lıköyunü hlrlblrlne b:ığ 

in an koşu ) olunun bu arnd:ı ııs· 

falt olarak yaııtırılnuısı !,'ok ye

rin<le bir Is olur. Çamlıca~ ı her 

~·enin en g\iLcl :yerini meydana 
eıkannak ve ıüzelllklerlne do· 
,·um olnuyacak dert.'Ceıle orijinal 
bir ııclıir olan t lanbuhıınuLun 
her tarafını ı;e~·retııwk nıüınklln 
olacaktır. 

Çnmlll'anın çamları ı•n talıii ,._, 
en sıhhi hlr koku ne.'ırcttil•lerlne 

gürı>., burası çok motlern bir turbt 
yeri olabilir. btaııbul halkı da bu 
güzclllkh•rdı•n hakklle istifade e· 
deblllr. Bu itibarin Çnııılıcnnm l· 
marı htanbulun en mUlıiın bir 
nolila .. nırı lııınrı olııcaktır. BeledJ 
)·eml7.dcn blllı~a bunu rica e<l!'· 

rl7.. 

VA'l'AN 

•• 

• t 
~ 

l • 2. 941 -------
Ermenileri Kimler 

NiÇiN 
~-ve Nasıl Aldattılar? 

"Tıroşak,, Adlı 
Komita Nasıl Doğdu ? 

Hınçaklar 

Kaçarken 
Yağmurdan Sakınır ve 
Doluya Tuta/muşlardı 

Anlatan: Paatlkyaa - Yazan: M. Sılll' J 
[Tercüme n iktibas baldo mahfuzdw ] _ 

Ş('~ den en el imar etmek Tü rkl· T \.--------------J r : ti Hınçaklara gün doğmuştu artık. Türk dosUuğu taraftarlarının i.ınb•· 
Osmanlı hUkQ.metine, Türk milletine sına matuf bulunan alçakça tasa\'\'111 
kan,;ı amansız bir düşman olduğu ve teşebbüsleri, kendini bilen ve f:J" 
bilinen lzmirliyanın, patrikliğe tayin menillğin Ati ve istikbalini dUşUnell 
ve ıntlhap ettırllmesini, ltamltanın bir kısım Ermenilerin itirazına, ı:nu· 

kuvvet ve kudretine delil olarak halefetine uğı·amıya başladı. Bu ce-~~rs:·~~ 
IST ANBULSPOR - EF A 

Bu Karşılaşma İki Takımdan Hangisinin 
Milli Künıege Gireceğini B elli Edecek 

Yarın şeref ve Fenerbahçe stad- noktaya işaret etmek isteriz. Yukar· 1 
da lig mnçl:ırınn devam edıle- da da kııydettlğımlz gıbl, çok sıkı 

kt 
cercyin edeceği muhakkak olan ııu 

cc ır. 

t yyU U Oktasın mtlsabakadı:ı. asap meselesi de mil· 
:.unplyonanın aa n n · 
• h · ı · 1 kaybeden maçlar him bir rol oynıyacaktır. Ve her ıın 

da e cmmıye ın · . . d 
i k d .. dU cü takı için bır hfidtse beklenebilir. Bun an mllli kUmcye g rece or n • . 

k ·çi Vefa Pera l dolayıdır ki, hakemlik va2\fesıni ü-
mın ortaya çı ması ı n , • 
lstanbulspor arasındaki çekişme lig zcrıne alacak arkadaşın müsamaha· 
maçlarına ayrı bir hususiyet vermiş· kar bulunmaması Uızımdır. 
Ur. ı Şeref stadında ikinci derecede mU· 

Bilhassa yarın yapılacak lstanbul him maç ta, Beşiktaş ~ Pera arasın· 
or • Vefa karşılaşması şampiyona- da olacaktır. _Manmafı_h, Peralılarm 

n~n en mühim maçlarından birisi ha· son gUnlerdekı vıı.ziyetı bu maçı Be· 
ınl almıştır. Her zaman kaydettiği· şiktaşın kolaylıkla kaza.nacağını gös 

mtz gibi yeni sicil tallmııtnamesinln termekte ise de siyah Beyazlıların, 
verdiğı kolaylıklarl:ı. piyasadaki 0 • Pera karşısmda daima şanssız olduk 
uncu alış verişleri klilplerlc anlaşma lannı da hatırlatmak icap eder. 

taleplı!ri, idarecilerin başlıca meşga- Galatasaray • Kıısımpaşa arasın-

lelerınl teşkil tnıektedir. daki mtlsabakanın sarı kırmızılılar 

Bu karşıla.vma d6rd0ncü takımı tarafından kazanılması muhakkak sa 
meydana çıkaracaktır. Onun içlndlr yılmalıdll'. 

ki, her iki taraf idarccilerindeki fa· Fener stadında da san lacivertli· 
alıyet mıntaka koridorlarında göze 

lcr Topkıı.pı ile karşılaşacaklardır. 
çarpmaktadır. 

Öğrendiğimize G"Öre, tstanbulspor- Bu maçın galibi her halde Fenerbah· 
ıuıar, Galatasaraylılarla UYlışarak bu çe olacaktır. 
oyunu Galatasaray kaptanı Sala.had· SUlcyınaplye - Beykoz maçı da, 
dlnl almışlar ve tescilini de yaptır· Kadıköy sahasının çetin bir karşılaş 
mışlardır. Diğer taraftan SUlcyınan mıı.sı olacaktır. 

da bu klUbe geçmiştir. 

Fenerbahçelilerden istedikleri Fik 
retle, Esat hakkındaki teklif sarı l!· 
cıvertlller tarafından ltabul cdılme
mi~r. Fenerbahçelilcr böyle bir 
kombınezonu sporculukla kabili . telif 

görmemişlerdir. 

SalA.haddln ıle SUleyınanm iltihakı 
lstanbulsporlulıın kuvvetli bir şekle 
sokmaktadır. 

Geçen hafta B~ıktaş karşısında 
çıkardıkları oyunu, buna mukabil 
Ve!alıların da Galatasaray önünde 
elde ettiklerı beraberlik hntt.A. gali· 
bıyete .yakın rnuvaffakıyeti göz Ö· 

nünde tutaı:&k olursak çok sıkı bir 
maç seyredeceğimiz muhakkaktır. 

Yalnız şurada bu maç üzerinde bır 

Merkez Beden 
Ter biyesi Bütçesi 

Ankara, (Vatan) - Beden Terbi· 
yesi Genel DlrektörlUğU Merkez İs
tişare hcyeti 1941 malt yılı bUtçcsl 
üzerindeki tetklk ve mUzakerelerlno 
devam etmektedir. Bütçe mUzakere· 
!erinin bu hafta sonuna kadar süre· 
ceği tahmin edılmcktedir, 

Merkez İstişare heyeti, biltçe mil· 
zakereleri mllnasebetile memleketimi 
zin beden terbiyesi ve spor faaliyeti 
hakkında esaslı kararlar almakta ve 
bunun için Genel DlrektörlUk bUtçe· 
sine lüzumlu tahsisat konulmaktadır. 

~-·•••• Amerikanın en güzel sesli artisti •••••mtı~ 

D i c il p o vv E L 
Yeni dünyanın ıen tananımf beı orkestrasının q tirakile 

BAHRiYELiLER ŞARKiSi 
Şaheserini Yara ttı 

Bugün L A L E Sinemasında 
Aynca: En son dünya haberleri Yeni PARAMUNT JURNALDA 

Bugün 5aat 1 de tenzilatlı halk matinesi 

BUGÜN SUMER SiNEMASIND A 

Barların ve içkinin baş döndürücü ih tirasları saikasile 
eden bir kadının bayatını tasvir eden 

sukut 

SARIŞIN ŞEYTAN 
Emsalsiz ıatk 've ihtiraı filmini görünüz. 

SEFALEITEN ..•. AŞKA .... v e NİHAYET ÖLÜME. ... 

Baırollerde: MARLENE DIETRİCH 
JAMF.S ·ıSTEWART ve MİSH A AUER 

ilaveten: En son Şarkıkarip harp hadiseleri. 
Bardianm aukutu, İqiliz hücumu, Mısırda ufer f enlilderi. 

' . Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ••••••~ 

DUNYA1''1X 8 NCt HARİKASI 
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Hattanın rumterind en: (Hint Rüyası ) ndan bir sahne 

Pİ N OCCHİO 
"Yedi Cüceler,, 

Yeni Eseri 
"Pamuk Prenses,, ve 

M übdii Valt Disney in 

1 gösteren fesatçılar, gemi azıya al- reyamn başında sabık Patrik J\,ııı· 
1 

1 
mışlar, 1stanbulun Ermenilerle meıı· yanın dost ve taraftarlan bulunuyor· 
k!in olan mahalle ve semtlerine da· du. Bunlar, lzmirllyan ve taraftar" 
ğılmışlardı. Ufak tefek miktarlarda !arının sarayda ve BabıAllde çe~ 
değil, büyük servetler topluyor, Er· dikleri entrikaları, sebep oldukl•rı 
menileri Adeta soyuyorlardı. Şu ci· haksızlıkları, temin ettikleri gtıi1 

hetl bilhassa tebarüz ettirmek iste- ve emin vasıtalarla saray ve hlll<O· 
rlm ki: o sıralarda Anadolunun muh· met erka.nına bildiriyor ve ihbafıa· 
telif mıntakalarında yapılan isyan nru haklkJ vesikalara istinat ettitl" 
hareketlerine mukabele olmak üze- yorlardı. 

re KUrk ve TUrklerin yaptıklan bas· o eenalarda, Hmçattb.rm belllbaf' 
kınlarda, Ermenilerin maru~ olduğu lı erkAnından (Setrak HUrmOzYaJJ) 
maddi zayiat nisbeti, Hınçaklann adında BeyruUu bir Ermeninln, o sa· 
tstanbulda yaptıkları bu soyguncu· manki Rus sefareUle temas ve ınu· 
lukta ele geçirdikleri servetler yekjl- haberesinln tesbit edilmesi, dikkati 

nunun, emin olunuz k i, yü%de blıinl 

bile tutmıyacak kadar azdı. Komita
cılar, İstanbul Ermenilerini o kadar 
insafsızca soymuşlardı. Birçok zen· 
ginleri on paraya muhtaç bir vazı. 
yete sokmuşlardı. 

Bu soygunculuğu rakkamlarla gös
termek, yeni Ermeni nesline ibretlı 

Walt Disney Pamuk Prenses bulan kazancile sözünde durdu· I yonlarca çocuk eğlendıren hu a• bir ders vermek için, o zaman bas· 
ve Yedi Cücelerden sonra Pino· ğunu ispat etti. daımın kendisini eğlen~irmeğe bedllen para miktarları ile sahipleri· 
cehio ismile canlı resimlerden \Valt Oisney'in, Mickey"i Sil- vakti yoktur. Daha dogrusu 0 nin isimlerinden hatmmda kalanla
renkli bir film daha meydana ge· ı liy Symphoniel~ri: Pa~uk ~ren· ç~lış~a?'ı kendisine eğlence e· rı, şu sütunlara sıralamayı faydalı 
tirmiştr. • sesi ve Pinoce1uo yu vucude ge· dınmıştır. . görUyorum. 

Pinocehio İtalyan muharrirlc· tiren fabrikası, fabrikaların en İYİ Sabahleyin yedıde kalkar, 12 Hrnçak komltasının Bakırköy, Ye-

şayan mtinderecatı havi bazı meJ<· 
tupların ele geçirilmesi lzmirllya.n!JI 
da, İstanbul Hmçak komitası reısJe
rinin de ytizlerlndeki maskeleri dU· 
şUrmÜ4, foyalarını meydana çı]<al"'" 
mıştı. Fakat, Rus sefareti ve sar•Y· 
da nllfuz sahibi olan bazı fesatçı V 
menilerln mUdahale ve telkinleri il" 
işi ört bas edilmişti. Bu suretle, 'I'(lr• 
dostu ve taraftarı Ermenilerine 111· 

yal sukutuna uğratılmış, pek ııaJCll 
olan feryat ve ihbarlan boğuluvet" 
rniştL Ancak bu te.,ebbOs te, JilJI' 

çaklara karşı hasıl olan buğ2; ve acıa· 
vetl daha ziyade alevlendirmeJ<tell• 
kendi komitaları içinde bulunan rrıu· 
hallflerl büsbUtUn kızdırıp harekete 
getir mekten başka blr netice verırı" 
rnlştl. 

rinden Carlo Collodi"nin bir ma· teşkilatlandırılmış olanıdır. buçuğa kadar çaıışıı, dar~ our ye dikule ve Samatya taraflarında meş· 
salından alınarak yapılmıştır. Üst katta beş, altı kişilik bir mek yer, mektuplarını ımzalar, hur fesatçılardan Vanlı papaz Moral 

Walt Disney'in bunda da fev· heyet, bir kütüphane dolusu ki- on dokuza kadar çalıgır, a~~m Ir&klıyanın reisliği altında soygun
kalade muvaffak olduğu söyle- tabı eşeler, menkabeler ve halk yemeğinden sonra da kendısıne culuk yapan bir heyeti, yalnız fakir 
niyor. 1 türküleri arasında münasip bir arzedilen p rojeleri, senaryoları Ermeni esnaf ve zanaat aahlplerln· 

\Valt Disney bu muvaffakiyet- mevzu araştırır. tetki~ eder.. . .. . den yirmi iki bin altın toplamıt ve 
!ere erişene kadar birçok güçlük- Aşağıda 1400 adam resim ya· Bır saat bıle rahat, bır gun b!le ayrıca halı tüccarı (Karnlk SümbW· 
leri yenmek mecburiyetinde kal- par. maketleri ha-.mlar, dekorları tatil ettiği yoktur. Dolar heıabıle yan) dan altı 'bin, manifaturacı NI· 
mı~. her müteşebbis gibi onların tanzim eder, resimleri boyar, şar- hemen hemen milyarder olan b~ ;ıan Şahpazyandan bet bin. zahireci 
da ümitsizliğe düştüğü zamanlar kı besteler. mükalemeleri yazar· adamın çalışmaktan batk~ bır Eseyanlardan on Uç bin altın almıt
çok ol:nuvtur. Bundan von beıı se- lar. Bir tarafıtan da aktör ve ak· zcV:ki, ç.al~ak.tan batka bır ga · Jardı. 
ne evvel aleyhinde ugraşanların teristler ses verirler. yesı yoktur. Yenlkapı, Kumkapı semtlerlndeld 
miktarı. her yeniliğe karşı cephe Wah Disney'in uzun bir filmi En büyük e~dİ§CSİ hasta ol· soygunculuk da bundan aşağı değil· 
alanlar kad~r fazla idi. bizim paramızla 500.000 liraya maktır. ~astalıgı, ~alı1:'1a~ına ~n- dl. BütUn kUçUk esnaf ve zanaatkflr· 

l~k defa Ördek Donald'i yarat mal olur. gel olabılecek yegane amıl telak· ların varı yoğu alınmış, S&Yllı var· 
tığı zaman bütün kazancını mas· Dünyanın her tarafında mil· ı ki eder. Jıklıların kasaları Adeta boşaltılmış· 
raflar ve vergilerin yuttuğunu gör 
müş ve bu işin çıkar iş olmadığı· 
na kanaat getirmişti. Kendisine 
ümit, cescıret aşılıyan, beraber 
gece gündüz çalışan karisile bera· 
ber büyük bir eıkıntıya düştü. 
\Valt Disney zaten hep sıkıntı i· 
çinde büyümüştü. Yedi yaşında 
müvezzilik yapmış, on bir yaşına 
kadar tirenlerde meyve satmış, 
17 yaşında Fransada, Amerikan 
ordusunun kamyonlarında şöför· 
lük yapmıştı. Küçücükten beri 
resme merakı vardı. Uğraşıp, ça· 
lışıp çabalaYJP işte meydana bir 
eser' çıkarmı~ı: Ördek Donald, 
o da bir kar bırakhnayınca kara 
kara düşüncelere daldı. Fakat 
küçücük bir sıçanın hatırası onu 
bu düı1üncelerinden kurtardı. 

Hınçaklar, yağmurdan sakınır ~ 
kaçarken doluya tutulmuşlardı. :Bil 
muhalifler, elde ettikleri tstanbuJU 
bazı Ermeni büyUkleri ile başbllt' 
vermişler, Hınçakları devlrmcl< C1 

!'esini dllfllnmiye ba.şlanu.şlardı. F'' 
kat fikirlerde bir birlik temini tırı 
ktnını bulamıyorlardı. Bazılan, btl 

tün teşebbUs ve mesainin HmÇll 

komitasını içinden çUrUtmek ve d 
vlrrnek şeklini ileri silrllyor, dlğetl 
rl de, hedefe daha kısa yoldan \'ı; 

tı. Hatıralanm eğer beni aldatmıyor- mak için yepyeni bir komitenin t 
sa, bu semtlerdeki vurgunun yekQ· sil!!lnl ısrarla teklif ediyorlardı. ll 
.nu da otuz bin altnu bulmuştu. 

Çocukluğunda, minik, şirin, 
ehli bir sıçan vardı. Onu bir ka· 
feste besler, gelip gidip onunla 
oynamağı büyük bir eğlence te· 
lakıki ederdi. Sıçancık ölmüştü. 
Efendisinin çocukluk hatıraları 
arasında en iyi, en gen~ yeri tu· 
tabilmek saadetine erişm~i. 

W alt Disney bir gün koıarak 
karısına geldi: 

- Öyle lbir şahsiyet elde ettim 
ki .• Y ep yeni lbir şey .• Görecek· 

sin •• 
Mickcy doğdu. 
Walt Disney yaptığını !kend i 

de beğendi. Fakat muvaffak ola· 
bilmek için daha birçok m ania· 
ları aşmak, güçlükleri yenmek İ· 
cap ediyordu. 

c Bütün menfaatler bize aittir. 
P iyasada h iç bir omağa, h iç bir 
rakibe hak hayat veremeyiz.> Di
yenler, onun filmini satmak iste· 
mcdiler. 

W alt D isney: 
- Ne yapalım biz de kendi· 

m iz satarız dedi. 
19 38 de yanm ımilyar doları 
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EM İ L LİA GALOTTİ 
Prensliklere ayrılmış bulunan ekl ' kında blr sürll lfU'lar st>ylüyor. Fakat 

Almanyanın prenslerinden biri E bir taraftan ressamın çabuk konuş· 
GalotU isminde yUksek rütbeli bir rnası, diğer taraftan da sahnenin sağ 
askerin kızma flşıktır. Kız bir konta cenahında kaloriferin her zaman ol· 
verilmek üzeredir. Prens kıza olan duğu gibi dura dura cTak! Tak! 
sevgisini mabeynclslne açıyor.Kurnaz Tak!> diye sesler çıkarması resim 
adıı.rn çare dUşUnUyor. Emella'nın o hakkında eserin içine eık~tırılmış 
gün kocası olacak kontu bir yr.re bu fazla maUtmattan insanı istifade 
murahhas tayin ettiriyor ve prensin ettirmiyor. 
bu emrinin hemen icra edUmcst için 1 Leaslng'in işlek bir beyni olduğu i· 
gidip konta haber veriyor. Kont ev· çln ifade gayet canlıdır. Eserin iyi 
leneceğlnl söyliyerek murahhas ta· olmıyan türkçeslne rağ'men bu can
yln edildiği yere gitmiyor ve hemen lılık duyuluyor. Türkçe..cılnin daha 
kansını alıp malikanesine gitmek ü· tUrkçe olması kabildi. Lisan üzerin· 
zere yola koyuluyor. Mabeyn yolda de hassasiyetle durmalı. cPrenaln 
onu öldürtUyor ve kızı prensin yaz- bend,., nefret etme..cıl gavet normal-

, din bulamaçlı cümleleri işitilmcmell. 
lık köşküne getiriyor. Prens orada- , 
dır. Prens mabeynin yaptıklarını Şehir tiyatrosunda dram kısm~ Ade 
sevdiğine kavuşmak için muvafık bu ta facıa kısmı oldu. Bundan evvelki 

Juyor. Cinayeti haber alan kızın ba- I cAptab piyesi de öldürme sahnelerile 
bası oraya geliyor. Prensin şimdi ba bitiyordu. ÖldUrillen de Cahlde Son· 
şından savmak istediği. gözdesi orada ku oluyor. Fakat bu ölQm sahnelerin
bulunuyordu. Gözde bu cinayeti yap· 

iki taraf, nokta! nazarlarından bir 
Galata ve Beyoğlunu haraca bağ· ı 1 f d k• 1 k tml 1 "' ııı o sun c a ur ı e ye, uz aı,.,. 

lıyanlar, soygunculuğun en büyük f li t 1 bl tü ıu ,., • men aa ve e geçm ye r r J 

r ekorunu kırmıştı. O zamanın sayılı la.rd 
mUcevhercilerinden yalnız latepan naJmıyor 1

' 

adındaki bir Ermeni zengininden 1 Hınçaklar ve bilhassa İzmirliyi' 
otuz bin altm almmış ve vurgunun 
bu semt yekQnu yüz bin altını bul· 
muştu. Patrlkliöl de ele geçiren İz· 
mlrliyan, komitanın ba.ş gizli hafi· 
yesl (Mıgır) la, papaz Morat I rak· 
lıyanı, Halepli Mwıdlç K~işyan ve 
arkada11lan o günün azameUI birer 
vnrlıklısı olmuştu. 

O zamanın komitacıları, bu para-
!ardan mühhn bir kısmının saray 
adamlarına verildiğini söylemişlerdi. 

Fakat, bu sözler tamamile yalandır. 

ÇünkU, Morat Iraklıyan, bu soygun· 
culuktan on sene sonra kaçak ola
rak Sotyada bulunduğu sırada, hAdl· 
seyi bütün açıklığı ile bizzat baba· 
ma anlatmış, kendi hissesine düşen 
otuz bin aıtınm o zaman İzmlrllyan 
tarafından zorla elinden alındığını 

da yana yakıla söylemeyi de unut· 
mamıştır. 

* Hınçaklarm tlddetinl gittikçe art-
tıran soygunculuklan. teşki!Atlanna 
dahil olmıyan hemcinslerine kartı 

takındıklan zorbaca tavırları, hele 

muhallfierinln bu tasavvur ve tecır 
bQslerlnl ve aralannda mevcut fb 
JAfı haber almakta gecikmemlşle..ı1 
FnkaL aldtklan bu haberin do~ı 
ğuna bir tQrlQ inanmıyor, son zart\ 

f 
!ardaki tazyik ve tehditlerinin. 

tanbul Ernıetıllcri arasında kendfl 
rfne muhalefet edecek bir baş bIT 
madığmı zannına kapılıyorlardı. ll1 
nunla beraber. her tQrlQ lhtımall 
gözönünde tutarak. muhalefet fil< 

yeni bir !ırka tesisi fikirlerini u'1 
yan başları kırrp ezmek için, evvel 
kinden daha hırslı davranıyor!~ 
Kudslyet kisvesine bürllndUrtlp bllt!l! 
Ermenileri kendilerine kul ve köle t 

mek gayesine matuf olarak rnOclJf 
faa ettikleri maksaUarının bi1:_.~ 
evvel husuIU için, yine zorla ~ t 
t.oplamıya, tecavüz edenlere teııdl 
mektuplan yoUamıya, t~ebbQsıer111 

engel olmak lstiyenleri öIUmle JC; 
kutınıya şiddetle devam ediyorl• tf 
Bir çok ırktaşları komiteye para ' 
medlkleri, komitanın icra emırıerl 
dinlemedikleri için o1dürüyorla~ 

tıranm prens olduğunu kızın baba
sına haber veriyor. Baba, kızını gör 
mek istiyor. Prens şaşırıyor. Kurnaz 
mabeyn imdada yetişiyor. Kızın mev
kuf bulunması icap ettığlnl söy!Uyor. 
Baba, biç olmazsa kızını görmesine 
müsaade istiyor ve kızını görUyor. 
Kızı babasından, yaralanan kontun 
61düğl.lntl haber alıyor. Kendisini 
buraya getiren prensin asıl maksa
dını anlıyor. Alçakça davranan pren
se kalmak istemediği için kendini 
öldürmek istiyor. Babası bırakmıyor 
Nihayet babasından onu öldUrecek 
kadar erkek olmasını istiyor. Babası 
da kızını bı~ak}ıyarak öldürüyor. 

den sonra basUbadelmevt sahnelerlle 
de hemen karşılaşıyoruz. Son perde 
kapanır kapanmaz, seyircilerin alkış
larına karşı tekrar açılarak Cah!de
yi alkışlara mukabele eder görüyo-

ruz. Bu oyunun insan üzerindeki t e- C• OR I' TNU.Z ~ 
sirlnl gideriyor. ~ V • _.- 1 

Bu piyeste duyulan canlılığa rağ- so· YL ı· .. 11 A 
men. seyirciye tiyatrodan çok bir mU .-----------ıııııı1~ Y EL/JYJ 
zede bulunduğu hissini veriyor. tn- ( 
san faciayı yaşadığmı ne h ayalile, 
ne de illklerile duyamıyor. 

Piyesi ancak, kurnaz mabeynct ro
lünü yapan Mahmut Moralıyı gör· 
mek için tavsiye edebileceğim. 

Yuı.uf Ahmkah 

Verem Mücadele Cemiyeti Baloau 

Tanzifat Arabalannın Gürültüsünden 

Kurtulamıyacak mıyız? 
lri1n olmuyor. A caba buna ~ 
yece bir ~re düşünlllemez mi! 

toarulnııyacak derecede müthiş \'e muazzam tıahneler a rasmda en nefis bir 
AŞK MACERASI, FEDAKARLIK MÜOADELESİ 

Lessing. Almanların Avrupa kafa
lı ilk piyes muharriri sayılır. HattA 
zamanına kadar, sahnelerine koyduk 
ları Fransız piyeslerini tenkit ederek 
Almanlara, Şekspirl taklit etmelerini 
tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye evve
la kendi uyarakdır k i, eserlerindeki 
şahıslarını kukla olmaktan kur tar 
mak istemiştir. Onun için, gördU 
ğtlmüz bu piyesinde romantik bir 
mevzu olmasına rağmen, hayat eser 
de duyuluyor. 

Verem Mücadele cemiyetine yar
dım için dün Sanayi birliğinde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya Sa· 
nayi birliği reisi Halil Sezer riyaset 
etmiş ve önümUzdeki ayın 15 inde 
Taksim belediye gazinoııunda verile· 
cek balo için görUşUlmU,tUr. 

dettln Akay eoruyor: Her ıttn 11&

bab be, buçuktan ltlbaftn tram· 
vaylarm. tanzifat arabalarmm 
gtlriUtölü ~lflertnden ayAllQ'<>

ru.. Ge~ tramvaylann sttrtUtll· 
sil bizi ııabalı uykusundan ayan· 
dU'JNY'& lifi geUyona da tekrar 
ayayabllmek mümktln olayw. 
Çünkü sttrilltll çabuk geçip eldi· 
yor. Bu ,elde blru da a1ı,tdL Fa
kat taazllat arabalarm.m atır yü
rtı~ü ve parke taşlan üzerlllde 

Ce\'BP - Tanz.Jfat arabalal'111'11 

umwnl caddelerden &eçlrllmenıet' 
muvafık l8e de o zaman ayni fi• 
kAyfıtl dlter M>kaklarda otur-'' 
lar yapacaklardır. Bu itibarla ,u· 
r öJtllyU kaldırabilmek için bll •· 
rabalann tekerleklerine llstık 1<0) 

malı icap eder. Fakat bu zanı..,. 
da bana l~n yoktur. Bizim fil'" 
rhnlzoe bu l!tfı ea iyi ''e en nıa~~ 
flk rare, tanzifat arabalannı ,,_
IM!klzden soura işe başlatm.a<tır· 
Çöplerln akıpunlan topıanmas• ' 
retlle de bu f9 pek llA yapıJablli'' 

HiND RDYASI 
Baş Rollerde: TYRONE POWER • MYRNA LOY • GEORGE BRENT ve binlerce figUran 

7 ÜRKÇE Sözlü Nüshası FRANSIZCA Sözlü Nüshası 

iPEK Sinemasındıı M E L E K Sinemasında 
Ayrıca: En son FOX dllnya haberlerL Buglln saat l de tenzllAtlı matine. 

İlk perdede prens, hükQmet işleri· 
le meşgul oluyorken içeri bir rcssnrr 
giriyor. lki tane tablo getiriyor. Bur 
lardan biri tesadUfen E. Galoltl'nlr 
tablosu oluyor. R essam, sanat hak· 

Balonun hasılatı tamamen Verem 
Mücadele cemiyetine terkolunacaktır 

eı~raya sıçraya dönea teluırtelde

rin daklkala.rca süren sttrtUttatba· 
elen aonra artık pzkapunak mim 

~ 



VATAN 

Oturan Sekiz Kişi Suç ve Sır Ortağı Sıf abyle Alb Sene 
Azap içinde Güne Gün Katmışlardır 

-•-~ldı~ bahçenin ıkuılan kö,ai 
Kenıildenn ç.-a• o· 

Kaannpqac:la Bahriye cadde
sinde altı yıl evvel bir cinayet it· 
lenmi§tir. Fatma Nadide adında 
ıenç, rüzel bir bdm boiulmuı, 
evin kümesi yanında bulan bir 
çukura ablmıf, orada alb aenedir 
kemikleri çürüm~. 

Bir, iki sün evvel zAbttammn 
1 eline ıeçen bir ipucu aayeainde 

bütün cinayet meydana çWzıift 
• meauller anlatıb:nıf, adalet yerini 

bulmupur. 
Bu gibi hadiseler hazan zabıta 

haberleri arasında bir kaç aahrla 
ıeçirilir, hazan bir romancuıın eli. 
ne geçer, hayattan almmat bütün 
bir roman halinde itlenir. 

Biz, ıizleri meydana ıçtkanLuı 
cinayet içinde meraklı bir içtimai 
roman ae:ı.diL Diitündük ki cina· 
yet doğuran içtimai çölriintüleri
nin önüne geçmenin en iyi yolu, 
bu gibi hadiseleri ortaya tel"l1lek, 
acı taraflaruu Yakından göater
meldir. Bu dÜfÜnce ile dün &Jb. 
daılanmm seferber haline koy
duk. Getirdikleri :malUm.'l bir •· 
raya getirerek &İze hakiki bir ki
kaye teklinde anlatıyorvz. 

Bir Kocadan Aynllfln Neticelft'i 

Fatma Nadide 20, 21 yaşların· 
da güzel bir kadındır. Babası 
Konyalı mcıt&wn A'bdullah adın· 
da biridir. Cemal isminde bir 
trnmv.ıy biletçisi ile evlcllllliştir. 
Bu izdivaç ahenk ve saadet ya· 
ratamamı tır. Aradaki geçimsiz· 

(DC\lllJtJ a.. 4, Ü 3 de) X X 
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Yunanistan Harbinin 
Tehlikelerini Musso 

izah Etmişler 

Generali r Musaolini'yi 
• Ediyorlannıt 

İtham 

Lon<lra, 1 (A.A.) - Taymis 
ınu'h biri şunları yazıyor: ltalyan 
kabineeıi azasından bir çıok nazır· 
ların gönüllü olarak askere git
mesi, Roma diplomatik mahfil. 
k.rindc bir taraftan ordu ile faşist• 
ler arasında~i ciddi ihtilaflara. di. 
ğer taraftan da ltalyan milletinin 
Yunan meaclesi >karşısında du)"du. 
ğu acıya atfcdi~todir. balyan 
GencMtunmaymın MUS90lini'yc Yu 

1 nan harbinin tchllkclerini izah c· 
dcrolt bu işe giri :ncmeeini tavei· 
ye c«iği İ.f§a eıdilmoktedir. Arna
vutluktaki muvaffaldyetısizliklcr 

tevali eıtıtikçıc bu ihtH&f gittikçe 
derinlqmiş ve ltalyan generalleri 
MU880lini'yi Hirler'e mlitavaatlc 
itham etmi lerclir. 

Bugün pek az mütehassıs A\
manyanın bu lıaıbi kazanacağına 
inanmabadırlar. 

Lord Halifaks 
" Hitl er Artık 

Bekliyemez,, Diyor 
Vaşington, 1 (A.A.) - B.B. 

C.: lngiltcrenin Vasinglon büyük 
elç1öİ Lort Halif aks lngiltercyj is· 
tiliı.ya teşeb'büıs i:hLimalin<den hah. 
eoderck ezcümle demiştir ki: 

c- Hitler artık bekliye'mcz, 
Zira ltalyndnki, B lknnlardo.lci ve 
Ahn nyn dahilindeki vaziyeti 
günden güne nıü~llcşmektedir.::. 

Beş Yol Ağzında 
Sahil yıolunu takiple ileri ha

ıc&etlcrine devam eden lngil:z 
mOtörlü krtnlnrının Demecien 1 70 
kilometre uzaktaki Barsede ltal· 
yan uvvetleıilc muharebeye gİ· 
riıaildcri ıbildirilmektedir. Bnrse 
be§ miıhim şosenin telaki ettiği 
oldukça mühim bir ycrdır. Ayrı· 
ca bur ya B:ngaziden bir demir
yıofu da gelmektedir. 

Şhn lden ~ cenuptan hnre
kiı:tıta bulunan kuvvetlerin bugün
lerde Bingazi önünde birleşme

(DC\'Unıı Sn. 5, Slı. S de) =*= 
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Yunanlıların Elinde 
A~ciated Pıcee'in Bclgrattan 

verdiği bir haberde Tepcdelenin 
İtalyanlar tnrafmdan tahliye edil· 
diği ve Yunanlıl nn eline geçtiği 
bildirilmcl.-+tedir. 

cRadyo gazetesi> 

Yunanlılar 
Mühim Mevziteri Aldılar 

Atino., 1 (AA.) - Yunan 
Ba umo.ndnnlığı t.amfından dün 
aktam neşrıedilcn 97 numaralı 
resmi te-bliğ: 

( Denımı .., r;, :? de) ** 

I 

~,...,_. __ _ 
.._~ __ ..;;... ___________ . 

ITALYA YAVAŞ 
Sinyor .siniyor! 

YAVAŞ KABUGUNA ÇtictLIYORı 
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Yeni Enstitü 
baka İle 

Binaları Müsa
y aptırılacak 

Ankarıı, 31 ı A.A ı Maarıf Ye· Eu mUsa.bakaya 7i.727, 35.740. 
kıl!. ,mde.l blldırıımıştlr: 11.9il, 62.526, 22,222. 12.223, 78.7801 

Yaka:anan Tütün 
ı-açakçıları 

::S03 sayılı kıınun:ı tevfikan nçıJ:ın 88.858, rUmuzlarile teklif yapılan 1 
S • ·ıa"l - Iiılnınlye DUzıci köy ens- sekiz mimar iştirak etmiştir. Bun- 1 
t.tJs"J ,in b ı lta.11J nn gore yaptınla- ların eserleri şartnaınesınde tcsbit e
l ;: h ııcfaı ı:l r.ıUsabaknyn konulan dılcn esaslara göre ve blribirlerile 
il.\ nr. p. ojeleri ile vazıyet plflnı mU· mukayese yapılarak tetkik edilmiş
e bak.ı ın !Rtiral, eden mimarların tir. Bunlardan teklifini 62.526 rumuz 
c ericrıni tetkık etmek Uzere ilk ted- ııe yapan yllltsek mimar Recai Ak
rıs t •ımum mUdUı l\ Hakkı Tonguç. çayın projesi şartnameye uygunlul 
M adf Vekillığı BaşmUfettişi Dr. ve maksada elverişlilik bakımların
Celfil Otınan, Nafıa Vekilliği mil- dan ve pll\"an ltıbarlle blrlnci, I 
messıh Yüksek mımaı· Hüseyin Ka-1 22.222 rUmuz ile teklif yapan yUltsek 1 Zile (Vatan) - l{azamıza on yedı 

mimar Bekir İhsan ünal'ın projeleri kilometre mesafede bulunan Snrac; ru. yU ,se.: mimarlar birliği mUmes-
fkıncl, 11,971 rümuzlu proje ııahibl köyilnde mühim blr kaçakçılık vaka-

sıli HüsnU TUmer, Talim ve terbiye t• yUksek' mimar Tahir Tuğ'un eseri ı- sı olmuştur. Köy halkından Mehmet 
azasından Enver Zıya Karal. Maarif 

Vckılll!I mUfettlşlerinden Hayrullah 
çUncU. 77,727 rumuzlu proje sahibi Yılmazla kardeşi Arif Yılmazın bal
yUksck mimar M. Gürcll'nln eseri yalarla tUtUn kaçırdıklarını haber 

oıs'ten mtirekkep jUri heyeti yapı- dördUııcü s~ilmişlir. ;ılan İnhisarlar idaresi, derhal jan
lnn teklıflerl tetkik ederek kararını Köy enstitüleri mUsabakalarına de darma kumandanı on yUzbaşı Hulki 

vam edilmektedir. 
1 
İçözle birlikte İnhlııarlar memuru ts-

----------------- mail Ateş, takip .memurları Nuri Al
ğm ve Mustafa Demirel ile başsatıcı 

Hl'miştir. 

I(ayak Eğitmen 
Kursları Bitti 

30 Milyon Tütün 
Satıldı 

Bolu, (Husus1) Beden tedblycsi 1 İzmir, <Hususi) - İkincil<Anunun 
dırektörlüğU tarafından Doğu \1llı- yirmi 11eklzinci giinU akşamına ka
yetıeı;nde, kayakçı gençler yetiştir- dar satılan tUtUn nılktarı olm 
mek mnksadlle Erzurumda açılan m ı ı y 0 n kiloya baliğ ol· 
kayak eğitmen kursu hıtam bulmuş' muştur. Şatış gittikçe hararetlenmek 
\"e mezun olan 15 kayak eğitmen\ ı te ve 0 nisbette ziyadeleşmektedir. 
DoğU vlll'ıyetlerim!zc tevzi edilerek Fiyatlar vaziyetini muhafuza etmek· 
büyUk bır kayak faaliyeti başlamış- tedir. Kalitesi düşük tütünler bile pa-

tır. ı ra etmektedir. 
Bu faaliyet ve kursa ilaveten bu ----o----

ay sonunda başııyan ve bır ay devam ll;ri Konferans~ar 
etmek üzere Geredede bir kayak ik- • • 

mal kursu açılacaktır. Ger~de kurs~- Verilecek 

1 Ahmet Tekeyi Saraç köyUne gönder
miştir. Bu heyet köyde araştırma 

yaparak Yılmazların sakladıklan tü
tünleri meydana c;ıkartmış, tUtUııleri 
müsadere \•e kaçakçıları da yakalı»a
rnk merkeze getirmişlerdir. Res'T.noe 
heyet lı.zaslle tUtUnler ve kaÇ!·!•çılar 
gonilmektedir. 

Hurda lncirler ~n 
Satılm:trı Temin Edildi 

h:mir (Hususi) - İncir ve ü
züm tarim satış kooperatifleri bir~ 
!iği, ortaklarından gayri müstah
sillerin elinde bulunan hurdaları 

VATAN 

Askerlik İşleri 

Şubeye Davet 
Eminönü .Askerlik Şubesinden: 
Yd. Lv. Tğm. Mehmet Nebih oğ'. 

Ali l<'uat 312 İstanbul (33133), Yd. 
1 1. S. tüfekçi ustası Halil oğlu Gönen· 
li Ali 303 (312-27) Yd. Plyıı.de Tğm. 
tslllm oğlu Sait Kutay 3H Eskişehir 
(16840). Kayıtları tetkik edilmek ü
zere acele şubeye mUracaatlan. 

* Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Yd. NRkliye Tğm, Avni oğ. Hilmi 

329 (50906), Emekli piyade Bnb. Va
sıf oğ. ŞUkrü 322 - 345) Yd. Topçu 
A tğ'm. Haynıllah oğ. En ıs Cahit 328 
(44655) Yd. 7. S. makinist Salih oğ. 
Rüstem Ha;>Tabolu (10187 • 18731 ı 
kayıtları tetkik edilmek Uzere acele 
şubeye müracaatları. 

"' Fatih Askerlik Şube~inden: 
322 doğumlu marangoz er Mehmet 

oğlu İbrahimin çok acele şubeye mü
racaatı. 

lst. Komutan .. ğı Satın 
Alma Komisyonu 

llan:ari 
Piyade Atış okulu al1J1 yollan te

lefon irtiba tıarı ve atı11 işaretleme 

malzemesi 18.2.941 gilnü saat ll de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
KC'lif bedeli 5{93 lira 40 kuruş olup 
ilk teminatı 412 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyondan 

görlllebilir. lstekUlerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri. (715) 

* 
Askeri ihtiyaç için pazarlıkla mtl

hürlü nünıunesi gibi 100 adet nöbet
çi muşambası :>.2.941 gUnU saat 11 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. NUmunc 
ve .şartnamesi her gün komisyondn 
görWebilir. lsteklllerln belli gün ve: 
saatte Fındıklıda komutanlık satır
alma komisyonuna teklif edecekleri 
fiyatlara göre yUzde on beş temi
natları ile birlikte gelmeleri. (6821 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

MWI Anadola 'arkılan
Dilib laavalan 

Derl:yen: SADİ YAVER ATAivıAı'J 
Okuyanlar: VASFİYE, SULHİYE, ZÜBİDE 

270417 No. : 
Züriyemfn Glikümleri Kalaylı 

KABE!"Ll\J DALLARI 

na evvelce Beden Teı·biyesı genel dı-
rektörlüğil tarafından yetiştirilerek Ankara 31 (A.A.) - Haber da satın alm_ağa başl.amıştır.. Bu 1 

bö1,,.~ıerc tevzi edilmiş ve buralarda aldıgwın· "- • Türk Tarih itu- sene hurda ıhracat lısansı ) alnız 
.,, vazı'yeti r· k 'fi b" ı·w. ·ı . ,._ vazife almış .!!por eğitmenleri da\•et . -.:asına ve gerekse I ooperatı er ll' ıgıne v~rı mı~ 270418 No. : 

San Kızın Ayağında Yemeni 

Ben Yarime Kale Altında Kavu,tu 

ru"l:ylıkla kazanı ı · · 
1 ..._ı••••••••••••••••••••m••••mııtllll' edllmişle•dir. Kursun ilk hazrrlıkla-1 •e antroporoıi ile tır. ~ 

l - 2 - 941 

ISTUBll'. SUlUH HUJAll HAMDI BEY GECIOI lla. 46 -H ta 

.~A~UD1 SATıs: ODEON ıutmsı.ısueuı. BEYOClU ISTIKUI. ~ 

-·' an en Teb!iğ 

,__.,.-

İsta,t-ul Fe"Jinci İcra Memurluğundatl 
• p 

Taksim Sıraserviler caddesi 43 No. 1ı hanede oturmakta iketı nnı yapmak Uzcre Ankaradan genP1 ..e ise de ~yah Be, ıplarına yeni a· Bir Kadına Taarruz .Edenler 
direktörlUk kayak mualllmlerir ·karşısında. daıma şanss. ttikleri ilmi Adliyeye Verildi ŞEHİR TİYATROSU TEMSİLLERi de olduğu bılinmlyen HüsnU Zlya'ya: 
Asım Kurt ve Mehmetçik rını da hatırlatmak icap edeı fırsatını İzmit r •tan) - Karamür- TEPEBAŞINDA ~ İSTİKLAL CADDE~İNDE 1 - Vakıf paralar idaresinden borç aldığ"mız paraya mukabil b 
gelmişler, valiyi zlvr ·ı .. + .t· Galatasaray - Kasımpaşa arası. bir defa selde b' dc'aı. ~ gazinosunda ka- DRAM K 1 S :\f · KOM E Dl K 1 bi:\l 1 derecede ipotek gosterdlğiniz Koskada. Çoban Çavuş mahallesi ıta 

"''il • lk ~r en t h N T AKŞAM •• cu'-t!L.•ı• · ~t 14 te ~:ocu.1< ovuııu 2 0 940 +n " ·nıı -'"'! lışmıya barı """ dakl müsabakanın sarı kırmızılılar .. a- faları ) ., Me met as ve k k D h.. d " ut.-uu • KlUhan sokağında 17 No. lı arsaya. 2 .1 . ..... uç yemı eıu 
spor hlcl dördüncü takımı ta f 1 k 1 h kk k c can ı re. -ıde iki arkada-. / ın, Mic. ?"I <ıf\ '"~ • d tı Y<> tur. a a ogı uııu 0 nin lslmlerinat:!lrlan (401) lira kıymet takdir edilm~tir. 

ra ınc an azanı mnsı mu a a sa renkli bir film daha meya . d .. 1 •• ',eleri. Pamuk ~ren- çalışmayı kendisine eğlence e· 
hazır:racaktır. Onun lçlndlr yılma.lıdır. . . ·~ın.. '>"I"" ... r- h' • •. d d rı, şu sütunlara sıraı •• susta dairemiz.in 9U/ 114 No. lı dosyasında mevcut 
ril' a.raf idnrecilerlndekl fa- tırmıştr. .;esı '" ,ce ıo yu vucu e ge- inmiştir. .. U 

Fener stadında da sarı IAcivertli· Pinocehio İtalyan muharrirle- tıren fabrİKası, fabrikaların en iYi Sabahleyin yedide !kalkar, 12 gor yorum. " luymet zaptını oltumo.nız ve bır itirazınız varsa b1' 
•ntaka koridorlarında göze H k k ıtas n 

akladır. ter Topkapı ne karşılaşacaklardır. rinden Carlo Collodi"nin bir ma- teşkilatlnndırılmış olanıdır. buçuğa kadar çaıışıı, dara aar ye ınça om ının -ıinden itibaren on beş gUn zarfındn bildirmeniz 1 

~endiğimizc göre, tstanbulspor-
1 .r, Galatasaraylılarla. uyuşarak bu 
Ol .ınu Galatasaray kaptanı Sall'ıhad
dlnl almL~lar ve tescilini de ynptır
mışlardır. Diğer taraftan SU!eymo.n 
da bu klUbe geçmiştir. 

Bu maçın galibi her halde Fencrbah· salından alınarak yapılmıştır. Üst 1katta beş, altı kişilik bir mek yer, mektuplarını imzalar, dikule ve Samatya tara.ı ıln 23.1.941 tarihli kararına tevfikan tarafınıza t 
Walt Disney'in bunda da fev- heyet, bir kütüphane dolusu ki- on dokuza kadar çalışır, ak~m bur fesatçılardan Vanlı ln olmak üzere iltin olunur. (694) 

çe olacaktır. 
SWeymap.iyc - Beykoz maçı da, 

Kadıköy sahasının çetin bir karşılaş 
mı:ı.sı olacaktır. 

kaliıde muvaffak olduğu söyle- tabı eşeler. menkabeler ve halk yemeğinden sonra da kendisine Iraklıyarun reialiğl altlı ;c;·i:m;~K:••m:::::J::::::!::O.:::::::::;;;:ı:::z;::::::::~::s:zm!!!::::ll"J 
niyor. 1 türküleri arasında münasip bir arz.edilen projeleri, senaryoları culuk yapan bir heyeti, .> 

,T, Lt D' b ff • . t tetkik eder. Ermeni esnaf ve zanaat w a ısney u mu va aıcıye • mevzu araştırır. 
]ere erişene kadar birçok güçlük- Aşağıda 1400 adam resim ya· Bir saat bile rahat, bir gün bile den yirmi iki bin altın to) 
!eri yenmek mecburiyetinde kal- par. maketleri hazırlar, dekorları tatil ettiği yoktur. Dolar hesabile ayrıca halı tuccarı (Karnll 
mış, her müteşeb'bis gibi onların tanzim eder, resimleri boyar, şar- hemen hemen milyarder olan bu yan) dan altı bin, manlfatj 
da ümitsizliğe düştüğü zamanlar kı besteler, mükalemeleri yazar· adamın çalışmaktan ba~ka bir şan Şahpazyandan bet bin,. 
çok obustur. Bundan on beş se- lar~ Bir taraftan da aktör ve ak- z.ev&.i. çalışmaktan batka bir ga· ~::anlardan on Uç bin altı 

Cüzel 
Fenerbnhçelllerden il!tediklerl Flk 

retle, Esat hakkındaki teklif sarı iti-
cıverUiler tarafından ltabul cdılme

miştir. Fenerbahçelllcr böyle bir 
••ombınezonu sporculukla kablll .teliC 
görmemişlerdir. 

SalAhaddin ile Süleymanın iltihakı 
lstanbulsporlulan kuwctli bir şekle 
sokmakUı.dır. 

Geçen hafta Be.~ııktaş karşısında 

c;ıkardıklıır1 oyunu, bunn mukabil 
\'e!alılarm da Galatasaray ônUnde 
elde cttlklnı beraberlık hattil gali
bıyetc yakın muvaffakıyeti göz ö
nünde tutacak olursak çok sıkı bir 
maç seyredeceğtmız muhakkaktır. 

Yalnız şurada. bu maç üzerinde bir 

Merkez Beden 
Terbiyesi Bütçesi 

Ankara, (Vatan) - Beden Terbi
yesi Genel DlrektörJUğü Merkez İs
tişare heyeti 1941 mali yılı bütçesi 
Uzerındekl tetkik ve mUukerelerlne 
devam etmektedir. Blitçe müzakere· 
ir.rlnin bu hafta sonuna kadar süre. 
ceğf. tahmın edilmektedir, 

Merkez İstişare heyeti, bUtçe mU
zakerclcrl mtlnasebetıle memleketimi 
zin beden terbiyesi ve spor faaliyeti 
hakkında esaslı kararlar almakta vo 
bunun için Genel DirektörlUlc bUtçe
slnc Hlzumlu tahsisat konulmaktadır. 

ll•••n•• Amerikanın en güzel sesli a11tisti •••••llıl:~ 

D i c K p o vv E L 
Yeni dünyanın en tanınmıı beş orkestrasının iıtirakile 

BAHRiYELiLER ŞARKiSi 
Şaheserini Yarattı 

Bugün LALE Sinemasında 

Aynca: En &on dünya haberleri Yeni PARAMUNT JURNALDA 

ne evvel aleyhinde uğraşanların teristler ses verirler. yesi yoktur. 
miktarı, her yeniliğe karşı cephe Walt Disney'in uzun bir filmi En büyük endi~esi hasta ol· 
alanlar kadar fazla idi. bizim paramızla 500.000 liraya maktır. Hastalığı, çaltşmasına en-

lik defa Ördek Donald"i yarat mal olur. gel olabilecek yegane amil telak-
tığı zaman bütün kazancını mas· Dünyanın her tarafında mil- 1 ki eder. 
raflar ve vergilerin yuttuğunu gör -----------------------------
müş ve bu işin çıkar iş olmadığı
na kanaat getirmişti. Kendısine 
ümit. cesaret aşılıyan, beraber 
gece gündüz çalışan karisile bera
ber büyük bir sıkıntıya düştü. 
\Valt Disney zaten hep sıkıntı i
çinde büyümü~tü. Yedi yaşında 

1 
müvezzii& yapmış, on bir yaşına 
kadar tirenlerde meyve satmış. 
17 yaşında Fransada. Amerikan 
ordusunun kamyonlarında şöför
lük yapmıştı. Küçücükten beri 
resme merakı vardı . Uğraşıp, ça· 

j Jışıp, çabalayıp işte meydana bir 
eser çıkarmı~ı: Ördek Donald, 
o da bir kar bırakt:nayınca kara 
kara düşüncelere daldı. Fakat 
küçücük bir sıçanın hatırası onu 

, bu düşüncelerinden ikurtardı. 
Çocukluğunda, minik, §İrin. 

ehli bir sıçan vardı. Onu bir ka
feste be ler, gelip gidip onunla 
oynamağı büyük bir eğlence te
laklki ederdi. Sıçancık ölmüştü. 
Efendisinin çocukluk hatıraları 

T ö VAT 

EMİLLİA GALOTTİ 
Prensliklere ayrılmış bulunan eki 1 kında bir sUrU lıt.flar eöylUyor. Fakat 

Almanyanrn prenslerinden biri E bir taraftan ressamın çabuk konuş
Galottl isminde yüksek rlitbell bir ması. diğer taraftan da sahnenin sağ 
askerin kızına O.Şıktır. Kız bir konta cenahında kaloriferin her zaman ol
verllmek üzeredir. Prens kıza olan duğu gibi dura dura cTak! Tak! 
sevgisini mabeynclslne açıyor.Kurnaz Tak!> diye sesler çıkarması resim 
adam çare düşilnUyor. Emelia'nın o hakkında eserin içine sıkıştırılmış 

glln kocası olacak kontu bir yere bu fazla malOmattan insanı istifade 
murahhas tayin ettiriyor ve prensin ettirmiyor. . 
bu emrinin hemen icra edilmesi için Lessing'in işlek bir beyni olduğu i-
gtdlp konta haber veriyor. Kont ev- çin ifade gayet canlıdır. Eserin iyi 
leneceğlnl söyllyerek murahhıuı ta- olmıyan tilrkçesine rağmen bu can
yln edlldiği yere gitmiyor ve hemen lılrk duyuluyor. Türkçesinin daha 
karıBtnr alıp mallkllneslne gitmek U- turkçe olması kabildi. Lisan üzerin-

Bugün saat 1 de tenzilatlı halk matinesi arasında en iyi, en gen~ yeri tu-

Yenlkapı, Kumkapı semtlt.: 
l!Oygunculuk da bundan aşağı 
dl. Bütün kUçUk esnaf vo zanae 
tarın van yoğu alınmış, sayılı 

lıkldarın kasaları ddeta boşaltı\ 
tı. Hatıralarım eğer beni aldatm1. 
aa, bu semtlerdeki vurgunun ye 
.nu da otuz bin aıtmı bulmuştu. 

Olmak 

içi 
r Cer şeyden •V\'el 

hatlı ve j)arlak bir t 

lekesiz ve düzgün 

cilde malik oJmıı}( Galata ve Beyoğlunu haraca ba 
lıyanlar, soygunculuğun en bUyt 
rekorunu kırmııJtı. O zamanın sayı 
mücevhercilerlnden yalnız tstepaı 

adındaki bir Ermeni zengininden E K R E 
otuz bin altın alınmış vo vurgunun ıt v 
bu semt yekOnu ytlz bin altını bul PERTE 
yesl (M1gır) la, papaz Morat Irak- tf. YllGSll · 

muştu. Patrlkllöi de ele geçiren İz· ~ 
mlrliyan, komitanın baş gizil hafi· 1 .n . 
lıyanı. Halepli Muadiç Keşişyan ve lı _ _ zelleştlrir, 
arkadaşları o günün azametli birer taı bcsllyerek 

varlıklısı olmuştu. rin ---------------
0 zamanın komitacıları, bu para- mac 

nunJ!llU olan KREM PERTEV tertip la.rdan mUhtm bit kısmının saray 
adamlarına verildiğini söylemişlerdi. gözöl.l~tyle, tenin fazla yağl 
F k t b -"' 1 t 1 yeni huswıl tüp ve \•ıızolarda tılır• a a • u ouZ er amamUe ya andır. 

Çllnkü, Moral Iraklryan, bu soygun- yan ı:~;~~~-;;~~~~~~-;.~-;,-;.~~-;.-;.~;~-ı 
culuktan on sene sonra kaçak ola- kinden• 
rak Sotyada bulunduğu strada, hA.dl- Kudsly 
ııeyi bUtUn açıklığı ile bizzat baba- Ermenı.••••~••••mmlill .. 

ı eti 

~·•••••••••••••••••••••••ı"••••J' tabilmek saadetine erişmişti. . Walt Disney bir gün koşarak 

zere yola koyuluyor. M'abeyn yolda de hassasiyetle durmalı. <Prensin 
onu oldürtUyor, ve kızı prensin yaz- bcnd~., nefret etme-'!! gavet normal
lık köşküne getiriyor. Prens orada- din bulamaçlı cümleleri işitilmemell. 
dır. Prens mabeynin yaptıklarını 1 Şehir tiyatrosunda dram ktsm! Ade 
sevdiğine kavuşmak için muvafık bu 

1 

ta tacıa kısmı oldu. Bundan evvelki 

luyor Cinayeti haber alan kızm ba- cAptal> piyesi de öldürme sahnelerlle 
bası oraya geliyor. Prensin şimdi ba bitiyordu. ÖldUrUlen de Cahlde Son
şından savmak istediği gözdesi orada ku oluyor. Fakat bu ölllm sahnelerin
bulunuyordu. Gözde bu cinayeti yap-

ma anlatmış, kendi hissesine düşen mek ganmh 
otuz bin altının o zaman tzmırııyan faa etuı--
tarafından zorla elinden alındığını evvel hu• an kas da yana yakıla söylemeyi de unut- toplamıyt 

karısına geldi: 
,,ra,•••••••••••••••••1•••••••q.~ - Öyle bir phsiyet elde ettim 

SUMER ki.. Yepyeni bir şey •• Görecek-
BUGÜN SINEMASINDA 

Barların ve içkinin baş döndürücü ihtirasları saikasile 
eden bir kadının hayatını tasvir eden 

sukut 

Emsalsiz ıatk ve ihtiras filmini görünüz. 
SEFALETTEN •... AŞKA ..•• ve NİHAYET ÖLÜME. ••• 

Bat ı-ollerde : MARLENE DİETRİCH 
JAMES STEWART ve MİSH A AUER 

Jlaveten: En son Şarkıkarip harp hfıdi3cleri. 
Bardianın aukutu, İngiliz hücumu, Mısırda ı:afer tenlikleri. 

'9r.ıJ&1 Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ••••••' 

DONYı\?lı"IN 8 ·et HARİKA~I 

sın •• 
Mickey doğdu. 
Walt Disney yaptığını kendi 

de beğendi. Fakat muvaffak ola
bilmek için daha birçok mania
ları aşmak, güçlükleri yenmek i
cap ediyordu. 

cBütün menfaatler bize aittir. 
Piyasada hiç ibir 011lağa, hiç bir 
raktbe hak hayat veremeyiz.> Di
yenler, onun filmini satmak isle
mediler. 

Walt Disney: 
- Ne yapalım biz de kendi

miz satarız dedi. 
19 38 de yarım milyar doları 

w 
tuanılnııyacak derc<~drı ınuthiş ve muau.am ahneler arasında en oefi't hlr 

AŞK MACERASI, FEDAKA.ru..l.K MÜCADELESİ 

HİND ROYASI 

tıranrn prens olduğunu kızın babn
sınıı haber verJyor. Baba, kızını gör 
ınek istiyor. Prens şaşırıyor. Kurnaz 
mabeyn imdada yetişiyor. Kızın mev
kuf bulunması icap ettiğlnl söylüyor. 
Baba, hiç olmazsa. kızını görmesine 
müsaade istiyor ve kızını görüyor. 
Kızı babasından, yaralanan kontun 
öldUği.lnU haber alıyor. Kendisini 
buraya getiren prensin asıl maksa
dını anlıyor. Alçakça davranan pren
se kalmak istemediği için kendini 
öldUrmek istiyor. Babası bII'akmıyor. 
Nihayet babasından onu öldUrecck 
kadar erkek olmasını istiyor. Babasr 
da kızını bıçnk)ıyarnk öldUrUyor. 

Lessing, Almanların Avrupa kafa
lı ilk piyes muharriri sayılır. Hatttı 
zamanına kadar, sahnelerine koyduk 
!arı Fransız piyeslerini tenkit ederek 
Almanlara, Şekspiri taklit etmelerini 
tavsiye etmlştır. Bu tavsiyeye evve
la kendi uyarakdrr ki, eserlerindeki 
şahıslarını kukla olmnktan kurtar 
mak istemiştir. Onun için, gördü 

Baş Rollerde: TYRONE POWER - MYRNA LOY • GEORGE BRENT ve binlerce figüran ğtlmUz bu piyesinde Tomantık bir 

1 ÜRKÇE Sözlü Nüshası FRANS/ ZCA Sözlü Nüshası ;ee~:u;::::.na rağmen. hayat eser' 

M E L E K llk perdede prens, htikClmet işleri-
Sinemasrnda le meşgul oluyorken içeri bir res.snrr 

giriyor. lki tane tablo getiriyor. Bul" 
Aynca: En son FOX dünya. haberlcrL Bugün saat l do tenzll!tlı matine. ••••••'' !ardan biri tesadüfen E. Galottı'nlr 

iPEK Sinemasında 

tablosu oluyor. Ressam. sanat hak-

den sonra basübadelmevt sahnelerlle 
de hemen kar.şılaşıyorı.ız. Son perde 
kapanır kapanmaz, seyircllerln alkış
larına karşı tekrar açılarak Cahlde
yi alkışlara mukabele eder görüyo-

mamıştır. mektupla * engel oım'ılyesi: 100,000,000 TUrk lirası 
Hınçaklarm flddetinl gittikçe art- kutmıya ş· adedi: 265. 

tıran soygunculukları. teşkllAtlarına Bir çok 1rıa banka ınue.melelerl. 
dahil olmryan hemcinslerine karşı medlklerl, l.. Ura naamıyc \"eriyor. 
takındıkları zorbaca tavırlan, hele dinlemedlkleı 

ruz. Bu oyunun insan üzerindeki te- C· OR T TNU.Z 
sirini gideriyor. lıı:J U • 

Bu piyeste duyulan canlılığa rağ- • • 

men, seyirciye tiyatrodan çok bir mu ,.-----------.. S...ı O YL [ y l 1 
zede bulunduğu hissini veriyor. ln- j .ı.;.. 
san faciayı yaşadığını ne hayalile, 
ne de lllklerlle duyamıyor. 

Piyesi ancak. kurnaz mabeynci ro
lünü yapan Mahmut Moralryı gör
mek için tavsiye edebileceğim. 

Yu~uf Ahı<tkalr 

Verem Mücadele Cemiyeti Balosu 
Verem MUcadele cemiyetine yar

dım için dün Sanayi birliğinde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya Sa
nayi birliği reisi Halil Sezer riyaset 
etmiş ve önUmüzdekl ayın 15 inde 
Taksim belediye gazinosunda verile
cek balo için görUşillmüştUr. 

Balonun hasılatı tamamen Verem 
Mücadele cemiyetlno terkolunacaktır 

(NA NETTE) 

Tanzifat Arabalannın Gürültüsüı 

Kurtularnıyacak mıyız? 
Şl!Jllde okuyuealaronır.dan Sa

dettin Akay soruyor: Her gün sa
bah bel} buçuktan itibaren tram
vayların, tantlfat arabalarının 

gürültülü ,geçişlerinden uyanQ"o

ruz. ~r~ tramuylann gürtiltü
eU bizi sabah uykusundan uyan
drmuya kllfi geliyorsa da tekrar 
QYUyabllmek mümkün oluyor. 
Çünkü gürültü ~bok ~ip Cidi
yor. Bu şekle biraz da alıştık. Fa
kat tanzUat arabalamun aju yü
rüyü!Jü 'Ve parke taşlan üzerinde 

ınçraya sıçraya dönen tekerlekle

rin dakikalarca sliren giirWtüsün
den sonra artık göz.kapamak mtim 

idin olmuyor. Acaba bun. 
yece bir ~re dlışllnülemm.. 

Oonp - TanzJfat anıb 
umumi caddelerden gcçlrlln 
muvafık ise de o r.ı;aman ayı 
kAyetl diğer sokaklarda otd 
lar yapacaklardır. Bu ltlbarllJ 
rüJtUyü kaldırabilmek için bd 
rabalann tekcrleklcrlne llU;tl1' ,) 
mak icap eder. Fal.."St bo zaJll 
da buna lmkAo yoktur. nız.1n1 fi~ l,OO 
rlmlzee bu işe e.n iyi \C en 111ıJ' '• 

tık çare, tanzifat arabıılarrnı ~ 2 
·-'•' sekiz.den sonra işe başlatıJUI"' fi' 

Çöplerin akşamlan toplanması 11 

Jllf• 
retlle de bu iş pak Allı yapıJab 


