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~aliş~_: 
Japon 
Matbuatı 
Amerika 

ve 

~~ 
Ne zaman mUtchakkim r e
jimlerin yıkıldığını ve hür 
milletlerin müsavi bir hak 
ile yanyı.ına. hlir yaşndıkla· 
nnı göri.irsak o zaman riya
karlığın ortadan kalktığına 
emin olabiliriz. 
~~ 

Yazan: 
8tlseyln Cablt Yalçm 

Japon ınatbua.h da Amerikan 
Cıunhurre~ ine hiicum etmekte A ı·. 
"1ıPadaki mlh\ er arkadnı)anndan 
~eli kaJnıama~a. talı ·~ orlar. A • 
llıerikn. harbe girerse bunun ilk 
llın<Jdi f,c:)Slri Japonya üzt>rindc ı;&· 
liineooğt için onla.nn Amerika a... 
1~·hindf'l{I feryattan daha candan. 

lekfndc>ld «".anı yanını bir 1'im
~in acılı"'ı \'ar. 

Japon matbuatına göre, Ru1.:Hıl
U.n son bü;rük nutku Japonyanm 
\·&zjyotinde hiçbir drğişiklik ,-ap· 

llıarnı hr. Fakat Japon gu.et~leri 
bt1. nutku her 7.81IltLnkindcn ziyade 
teca,iizkiranc buluyorlar. Onlar 
el• iman refikleri gibi, Amerika· 
lltn ri~akarh~"111daıı bahsederek 
ArnPri'lianm hakiki maksadı cihana 
b&ldm olınal.-t:an ibaret olduğuna 
bıandrnnak istiyorlar. 

l\iiçük mmn1ekotıerl i!>1.ili edt~, 
bu mMttlekrtlrrln ahall~ini dn.ha 

dld n bir hizmetkir gibi kul_ 
l&nnıata başlı yan Almanyadır. 
l>ünyaya hakim olmak iddiasını i
IPrı ·r••n imanların lıüHin diir:-

' h 1 idatt f'tmcğo All:ıh ta.rafın· 

SAYI: 3261 

IYugoslavyadaj 
Protesto 
nümayişleri 

yapılıyor 
-o-

iki siyaai parti 
muhalefete geçti 

--<>-

HALK 
Yunan ve İngiliz 

kuvvetlerine 

Gönül,lü 
yazılmak 

istiyor 
\'lyana, 26 (A.A.) - B. B. C.: 
Yugoslav Başvekili Svetko";ç ile 

hariciye nazırı Markoviç Belgrnda 
dönmek üzere dlin akşam Viyana -
dan hareket etmişlerdir. Kendile • 
ıini .istasyonda Alman hariciye na
zın uğurlam1Ştır. Biraz sonra, sa • 
a.t on dokuzda da, İtalya hanciye 
nı:ıun Kont Ciyeno Vjyanadnn ay -
rılmıştır, 

AI~INA1'' TEDD1Rl.F.:R 

Bclgrad, 26 (A.A.) - B. B. C.: 
Üçlü paktm Yugoslav nazırlan 

tarafından imzam üzerine Yug06 -
la'V)"Sda ve bllha.ssa Krtmdağ mm_ 
takasında, şarlti ve şimali Srrbia
tanda ve Belgradda bazı ııilmayiş' 
ler yapılmıştır. HUkfımet. klitle ha
linae nümayişler 3apılmasına ma... 
ni Qlmak ü:ıere şiddetli tedbirler 
a.1m~. Polis ve jandarma kuY -
vetıeri hazrr bek\cmektedir. 

(De'\'amı 4 lin<ffide) 
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Arnıwutlukta A\ion 'lJ.. llınanmdn askeri' heddl!!r Jugfli~ tn~')'Drt'lrrl tıırafuı. 
dan bombsrdmınn f.'dllliken tayya l'(l(len nlmmn, bir fotoğl'af-

Amerika Hariciye 
Müsteıarının beyanatı: 

Türk -Sovyet 
tebliği 

Amerikayı 
memnun etti 
\.aotngton, 26 (A.A.) - B.B.O: 

Arnavutluk cephesinde 

italyanların 

üç hücumu 
püskürtüldü 

Bir Jtalyan d nizalb ı 
hasara uğratıldı 

AUna Z6 (,\A..) ...ı. B.B.O: 

daıı memur edildiğini öyllyen 

İl-\ihrerdJr. Bu o7Jerlni tatbik mc\- Londraaın '-anaau·. 
idin de çıkannıo;tır. Faknt .Japon A 

Amerika h:ırlciye mliste§an Bum.. 
ner Vela dUn mntbuata, Türk • Sov. 
yet tebliği bakkmd:.l ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

Matbuat neznre~t. tt.aya.ııla.rm dUn 
sabah ikisi de tardedllcn iki hQcumda 
bulut?duklarmı btldlrmlgUr. 
Öğleden rıonra bir baraj ate§ini ta

kiben bir taarruz daha yapılın!§, bu 
taamn da dil§amna ağır zayiat ver. 
dirilerek pUskürt.ınmll§tUr. 

~el<>l<'ri hali dünya;) hitdm oL 
ltıa.k emclinJ Ruzvclte Btfc•tnıektc. 
d.lrter. 
..._Çünkü kendileri de U7,ak AsyMla 
"'llı ka milletlerin baıjma bir Al
~ya keSilmc>k cm('!lindedirler. 
"'llclcrdenberi Çini istilay.3 uğra· 
~·orlar 'e t>eJ ,gibi kl\rı döküyorlar. 
~Yakarlığı onlar yapmıyorlar da 
tıı,eıt yapıyor, değil ml? 

b Japon ~ıır..etelerinin k~fcttiklcri 
,,1t hakikate görf', t.üçük milletler 
~rlnrdanbcri" demokra-sl idaresi 

'liıııda cefalar çeknıl~lenllr. 
cl ı\nJa.!. ılıyor ki J pon gazeteleri 
lba demokrasi n demek olduğu· 

11
111t bile fa.rkmda değildirler. Kii.. 
~ .. nıilletırr, met, a.<11rlardarıberi 
~fa. eckml~lerdlr. l"nkat bu daima 
'Qlt(ı fatihlerin ve dhangirlerin 
~llutıanndım 'e istllalanndan 
01aY:tdır. Demok1'8.c;i hi~bir zaman 
~a tahmil fltmer.. Hilft.ki dcmok
~ eefaya kal'!\J bir fsyan•lır, hir 
~tur. . . 

JaPonlar gf'.ndi adalanndıı, y~ 
~ ken beyaz insanların tec3vüıü· 
_, llğl"lldılar. Onlann haris tazyfl<ı 
ı.,~da lııledllc.r. Fakat kurtulmak 

A\ rupa,yı taklide kalkan .Ja· ::Ya \TUpanm on l\ötü tarafını 
ltit hnS<.ml. O A \TUpada yalnlT. top, 
~· zırhlı gördii. Avmpa teknL 
_, aJnız öldlirücli t&raflannr 
-~ lfondi i rıc gibi haksnhklara 
~ttarnı o da diğer A ya mlllet. 
~ tirıe karşı aynı zulmü '\'C tcc~nii-

fatbika be! ladı. Japonyıı A vru· 
~ riyakirlığı ôı'.;;'l'cndi. Temi7 
~ 3iik~k '-~llmrler altında en çir 
)) Jna.ksatlan glzlmw ini öğrendi • 
.;:_ıa .. LC\O deımokraısi (]f'ğildir. De. 
'l ~I hllilds bunlarm düşmanı
~ it, haı;ün cereyan eden mücadf'
~ ~ bu hak!in:hklara nihayet ver 
it~ l~ndlr. 'c 7.aman miitchaı.
'-'lı l'Cjimlerin ydaldığmı '\"e hiir 
).,._ttıer1n mtisMi bir hak ile yan. 
\ ~ hlir ya.5ft(lıklıınnı gönınoek 
ı.~ riya,.irlı~ın ortadan kalk-
tlba emin olabiliriz. 

HO J.;l"t • CAHtT l'Al..çTh . 

............. ----~~~~--~-
b ski i dardaki feci kaza 

~ ADAM OTOMO· 
-..ı. ALTINDA 0LD'O 

~~· 

Yugoslavya 
fedakarhk 

yoluna 
girmiştir 

u_ Sovyet Rusyanm TOrkiyeye bl.. 
taraflığını muhafaza edeceğine cblr 
ternlnatmı ycnlllycn tcbllğ BlrJe§ik 
Amerika htikfllnctinde büyük bir 
memnuniyete sebcb olmuştur.,, 

üçlü pakt 
X ugoala vyanın da 

iltihakile 

RES."1 TEBLtG 

tins, :?6 (A.A..) - H.B.C: Ro8ml 
t('bllğ: 

Tcıpçu düellosu ve mahdut devri. 
ye faalıyeti kaydcdfimlgUr. 

(DC\'lUDI 4 lindiile) 

Afrika cephelerinde 
---0-

Almanlann Yugoslav 
dahili İ§lerine 

müdahalesine kapı 
açılmıştır~ 

-Sekizli ingilizler 
pakt oldu! Harrardan 30 

---o-
Transit sllAh 

nakliyatı şimdilik 
mlblm olamaz 

(Vazu t ündide) 

--<>--
Mihver devletleri 

Yugosla vyadan asker 
geçirmemeği taahhüt 

ettiler 
(Yazısı 4 Üıı<'iıdo) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 
' 

kilometre 
mesafede 

Alrlkada ltaly.an 
zayiatı 

180 bini esir olmak 
üzere 

200 bini 
geçti 

f ngİliz zayiatı 2966 

kiıiden ibaret 

Trablusgarpte 
Alman tank 
kuvverleri 

l çoğaldı 

Yazı u len Tt?I 2~72 Fiyat1 5 KU'RtJS 

Hava 
tehlikesi 

Zehirli gazlerden korunma 
kursları tekrar faaliyete geçti 

HERKESiN BU f'URSLARDAN 
ALllMIŞ VESIKASI BULUNACAK 

15 gün sonra bi,. umumi 
vesika kontıolu yapılacak 

VllAyette müteşekkil komisyon, 
kaymakam ve belediye dairesi re
islerine şimdiye kadar hava tehlL 
kesine ve zehirli gazlere karşı ko-
runma kurslarına gitmemi'1 ve ve· 
sika almamış olnn cüz'i bir kısmı 
halkın dn süratle kurslara sevkini 
bildirmlştir. Şehirde bir umumi ta.. 
tama yapılmı ve bütün mesken • 
lcrle dükkanlarda çalışanlarm ve. 
sikalan muayene olunmıq;tur. 

Kurslardan alınmış vesiknst ol
mı;> anlara hnngi kurslara iştirak 
edeceği bildin1mi§tir. 
Şehrin her tarafında havadan 

vtı z.cbirli gazle.rden korunma kurs· 

lan tekrar faaliyete başl~trr. 
Kurslar heftada üç defa akşamla.. 
n birer saatten iki haftada bitecek 
altı ders olacak ve kurs neticesin
de muntazaman kursa devam eden 
lere vesika verilecektir. 

Kendilerine tebligat yapılıp da 
kurslara devam ebneyenlerdcn vL 
lıiyetlcr idaresi kanununun 68 inci 
JnJlddeai mucibince kabili temyfa 
ve itiraz olma.mak üzere beş liradan 
25 liraya ikadar para cezam rtlmn 
caktır. Zabıta \'8.Sıtasile kendileri 
ne tebligat yapılanlar kendilerine 
en yakm kun;a iştirak edeceklerdir. 
15 gün sonrn tekrar kontrol yap;. 
lacnktır. 

Milli Şefin Yunan 
milletine mesajı 
Yanan Milli Bayraıiıı mtlnasebeOle 

Başvekil, Mareşal ve Barf cıye Ve ili de 

Türk milletinin duggula-
1ına tercüman olan 

telgraflar gönderdiler 
Ankara, %5 (A.A.) - Yunnn mnıı 

b3yraını mUnnscbctllc Rclıılcumburu.. 
muz ve Türkiye Cumhurlyetı crkA.nı 
ka.rde~ ve dost Yunan milletine bQ.. 
t1ln Türk mlllctinln duygusuna tcrc:U. 
man olan meıı:ıjlar gönderml§k:rdlr, 

MJLLl ::EFL._, M.E IJI 

Rel81cumhur lemet İnönll Yunan 
mılletlne §Öyle diyor: 

".Asil v §ll.Dlı Yunan millcUnln bu 
bayram gününde, milli vazlfclerinın.. 

Ua.ıımda çocuklarının g!S3tcrdlS"l ce.sa.. 
ret ve scb:ıll hayranlık!& seltı.mlıuntık 
için Dllhassa zevk duymnkt.ayım . ., 

BAŞVEKİLiN TELOUAirJ 
Diğer tAm!tan ba!jvcldl Dr. Rc.fik 

Saydam da hayrnnlığmı ı;u aatırlar. 

la ifade etmektedir: 
••Kahraman Ywuuı mlllcUnln mDU 

bayrammı kutladığı bu g(lndc, dava. 
ıarm en hakl.ı \'e en aa1ll olan tırtik
lAli u~da yapbğı mUcadcleoe g&. 
tenllği cesaret ve ııabat için hayran.
lığımı ifade e~lde bahtiyarım.,. 

MAREŞALlN Tr.J.GRAYl ' 
Genelkurmay Ba§kanı Mareşal Fev 

zı Çakmak da aşatıdaki mcaajı gon. 
<İermlştlr: 

"Tllrk mmeu dost Ye mtıtteflk meru 
JckeUn mııu bayramından yQrek bir. 
llğt ne l§tirak etmekte, ordulannm 

(De\'amt 4 tinclido) 

Bir delikanlı 

Sevdiği 
kadından 
altınlarını 

istedi 
Almayınca da bütün 

parasıni yediği 

Kadını bıçakladı ı 
(l'au t 4 üncüde) 

Türk varlığının 
kuvvet ve satvet 
kaynağı milli 
birliğimizdir 

Meclis Reis Vekili Şemsettin 
Günaltay dün Universitede 

heyecanll bir hitabe irat etti 
,, 'hlM l:t-i..,Wa) 
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34 T ARJHJ DENiZ ROMANI 

Arkada kalan şehl'e dalgın dalgın bakan Koç 
Ahıuet birdenbire doğruldu; arkadaıının omuzu· 
na elini koydu: "Ben reise gidiyorum! bir sözüm 
var .• Tek gijlle atmadan limandaki gemileri ya
kabilirim ••• , 

Baraelona vahsi en yakın kale- I - Çelebi, feleğin dönekliğini 
!erdeki süvarileri t.askm yerlerine ;ördün mU; ytrmJ gUn evvel bizim 
gönderiyor, 1Akin büyllk bir kısmı ayaklarımız zincirli sen.lnkiler ser
her şey olup bittikten SODl"cl ora. ?estti. 
1ara varıyor, bir kısım da Tilrkle- Don Fernando çeneleri ken~t • 
rin korkunç saldınşlan önUnde da lenmiş, yUztl gerilmiş ve gözleri 
ğılıyordu. Bu feliıkctin önüne ge<; ıslanmış olduğu halde vehre ve ~ 
mek için kuvvetli bir filonun Ce · varma dalgı:ıı dalgm bakıyordu. 

zalr fil06unu denizde yaka.lıyarak 1 Essa!dle Ebillbeka kendilerinin 
mağh1b etmesi Iı\zxmdı. Birçok karaya çıkanlmalannı rica ediyor 
kimseler ha§ amirale, hatt.A. krala !ardı; Aydın reis buna esas ltlba· 

sövüyorlardı: rile razı olmuştu: ancak gece ~ 
- Allah beli.sım versin böyle pılabileceğini söylUyordu. 

mıparatorluk tacmm. Uğursuzlulr . Almerlyada dört bllyilk galer 
1imdlden başladı: 

van yana demirlemiş dunıyordu; 
- Bu herifler hayvan be... bizi 

hiç ~n.cı!lnmüyorlar! Aydm reis içeriye bir hücum yap. 
- Alçaklar. mak i&tedi; lakin bu bir delilik o--
Barse.ona valisi imparatora lurdu; çünkil gerek girerken ge. 

bir mektup yazdı: rek çıkarken, hattA içeride düş .. 

"SahlllerimJz yangm ve kan i.. 
çindefu; Türkler burayı kasrrga. 
ya tutulmuş harman yerine çevir
diler; mahvoluyoruz. Halk büyük 

bir korku i<ıinde içerilere kaçıyor, 
binlerce.ti esir edilerek götUrillU • 
yol'. Bu cehennem şimdi garba 
doğnı bUUin sahUleri kan ve ate. 
~e boğarak ilerliyor, AJlahaşkma 
imdat gönderiniz. Kuvvetli bir fi. 

lo TUrkleri deni?.de vurmadıkça bu 
felJ.keth:ı önüne geçilemez yanaıı 

ve y.:iğn:ıa edilen kiliseler. manruı. 
trrlar, hakaret gören İsa ve Mer. 
yem sizden bunun intikammr al • 

manızı istiyor.,, 
İspanyol bayrağını taşıyan Bri. 

gantin .güzel bir rüzglrla ve son 
hız.la Cenova k<Srtezine girdi, me~ 
tup hemen imparatora ulqtmldı. 
Dilnyıinm en bii.yilk imparatorluk 

, ~ . 
tacın1 giyecek olan ŞarlkeniD ca• 
nı sık'tfdt'f !atat seVin~ ve gururu 
sarsılmadı; çUnkU Cı>zalr Tikkle • 
l"ini l)trtaJtnn serserl korsanlardan 
ibaret eanmakta devam ediyordu. 
Ülkesinde gUneşin hiçbir .,aman 
batmadığı bir imparatorun yanm • 
da soygı.ıneularm ne ehernmlyetl 
olurdu. Onlan mahvetmek çok ko 
laydı: baş sminıline bir emir ve
rir: gönderir, hep!!ini yok ederdi. 

Yahut zincirlere vurulmuş ol • 
duklar! halde zindana attmrdı. 

DUşündllğU gibi yaptı. Amiral 
Portonqoya: 

- Hemen git, her ne yaparsan 
yap, o baydutlarm cezalannr ver; 
bu işi . başardığm takdirde on bin 
rluka altını mUktıfat vereeeğim. 

Dedi. 

Kazrınrlac~k !':0 rcfin yanm-is hn 
kadar biiVU'~ bir n:ilk51at olunca 
hareket kabiliyeti o nf!!p?tte art -
mıştı; biltUn filo hemen denize a
ı;ıldı; mlimkiln ol!!.n cıUutle İspan-
ya sah111erine yollandı. . 

Bu mrada TUrk donanması kv. 
mandanrnrn Aydın reis olduğu İs
panyollar arMmda yayılmıştı, bu 
cesur denizci daha evvel de bu 
sahillerde, buraya yakın adalar • 
da birçok defa görUnmUııı. dehşet 

salmış, Kaşa Di~·avolo yanJ şey
tan Döven dlve m~hur olmuştu, 

- Ka.ş3 Diyavolo geliyor! 

Deni?JiG"i zaman t.oplarm patla • 
mssma, leventlerin karaya fırlıya. 
rak yahut gemilere rampa ede • 
rek pala sııllamalarma vakit kal· 
rnadan panik ba!jlıyordu. 

Aydm reis bir saba!\ Kartace • 
na limanı önlinde göründü; içe~ 
de hıç gemi yo!ttu. Denize doğru 
uzanmıŞ gibi yükselen kulelerde 
toplann namluları. parhyordu. Sa· 
lih reis orayı b:rka~ gülle savura. 
ı-ak adeta c;clA.mladı ve Almeriya 
körfı>zine rota verdiler. 

Gata burnunu döndükleri zaman 
Koç Ahinedfn heyecanı )iizünde 
ve gfölerlnde besbelli oknn"1ıyor • 
du. Gamsm Ali tse Don Fernan • 
doya ve şimdi karşıdan gördüğü 

y e r l e r e k a r ş ı duvduğu 
ırfrctin ye::ıid"n ranalndrğını h·~. 

1!1edi;·.:>rdu. O kadar ki, hfc: olmıır, 

sa. on.an. ;raı.wıd..m geı;erken dedi 
ki: 

man toplamım ateşi altnıda kala
caktı; düşmatım zararı kendi za .. 
rarmı karşılryanıa.ıdı. 

Şehirde panik, rnazgal ve kule
lerde teIA.,ıı ha.tekeller de'Vam &-> 

derken Aydm relıdn göğsünde a • 
vmın titredi~ni gören mağrur bir 
aslanm kalbi ~.arpryordu. Bu hal 
bir saat kadar etirdU: Salih Refsle 
gemiden gemiye konu§tular, sonra 
hücumdan vazgeçerek geri döndU
ler, 

Fakat Koç Ahmet bunu iyi kar. 
şılamamtftı; adet! bu 3ehir, o kı. 
yılar delikanlıyı boyı:ıundan bağ • 
lamış çekiyordu. 

GamSJZ Ali onun ıstırap çektiğf. 
uf anlıyordu; fakıı.t ses çıkarmı • 
yordu; çlln.kU bu topraklara ayak 
basm~ktan tek.iniyordu ; orada biı:ı. 

.de bir thtlmalle de ola&· yeniden 
zincire vurtılm!\k, senelerce, belkJ 
de ölüme kadar sUrecek olan bir 

esarete düşmP,k korkusu vardı; bu 
korku da o hayatın ıstırabmdan 

değil miskince oluşundan doğuyor
du. 

Arkad3. kalan ıehre dalgın dal· 
gm bakan Koç Ahmet birdenbire 
doğruldu; arkadaşmm omuzuna e. 
tini koydu: 

- Ben reJse gidiyorum! 
Dedi. 

- Ne yapacaksm? .. 
- Bir söztlm var ... Tek ırttlle 

atmadan limandaki gemileri yaka
bilirim. 

- NasI1? .. 
- Onu reise söyliyeceğim ! 
Koşa koşa gitti; kıç kasaran-n 

ınerdiven1erini bir solukta çıktı; 

Aydın R 13 onu tanıdı ve ı;:niümd
yerek sordu: 

- Ne o Ahmet, bu telAş ni~:n? 
- Reis, ben buı nda korsanlık 

ettim; acısı yüreğtruden çıkmıyor, 

cayır cayır yand.m. limandaki ge. 
m.ileri yakmazsam bu yangın hiç 
sönmiyecek ! . 

(Deoomı var) 

Vakit 
A.sr:.n Us, Türk • Sovyet beye.mıa. 

mesınrlen bahsetmektedir. Muharrir, 
ezcOrn!e dıyor l\t: 

Balkan ufu1ilan harp bulutlan 
Ue karardığı bir sll'ada Karadeniz 
ve Ka.flwı 11fuklarmda bir ışık 
peyda oldu: Bu ışık TU. '.:.tye Ue 
Sovyetler Birli[;! ıırasmda mevcut 
ademi tecavüz ı>aktma lstiruukP 
neşrolunll.D Ankara - )lo&kova 
bltıırafl;k deklAraAyonudor. Sov· 
yetler BlrllğinJn Türkiye) o karii 
olan dostluk siyasetini şl!phell ı;os· 
termek lstlyen bir takml p.yia!Lrm 
meydana çıktığı bir zamana t.esıı.. 
dttf ettiği !~in Ankara - M~kova 
deklarn.syonu g~rçekten ya'kın 

Şal'kta r.u'lhon muhafaza111 bakı

mından zaruri bir lhttyM'T temin 
etıni~. aynı ~nda Türk - S?v. 
yet dostlağununmt yeniden l.'UV• 

vetlenmeslne gtlzeJ bir veelle teş
kil eylemiştir. 

Yeni Sabah 
Hılllt'}in Cahlt Yalçm, TUrk • Say. 

yet beyannamesini bahis !11evzuu yap. 
makta. bu kar§ı.llklt beyannamenin eı. 
tıemmlyetini tebariD ettirerek e&tUm. 

' ı.. ıiiyn1'. ki; 

-~-

...... ....-....·-····~··--aç~····----... 
Topr k tevzi 

f ParU irup.;h. ... -

1 Har:c:ye Vekili 

, • ... ı komisyonlan 
Sanayı mamulatına. Nisan ortasında 

1 "' A k ... /ı .Add • ; ıaallyete baıı11or 
QZQm l ar Q l i Komi~a fen 

1 15 giinlük siyasi 

1 
hadiselerin bizi 

alaka landır anları 
r Memleketrn bütün yünlü 
i kumaş fabrikatörleri Anka-
1 rada bir toplantıya çağırıldı 

1 memuru yetiştirilecek 
Maliye vekAJeti topraklila köylllye 

top-':1.k tevzii ıı,;ın kurutacak koml.I,. 

yonlarm teşekkilHlnde l~ o1aD feD 
memurlarmm, komisyonlarm çokluğU 
dolayısile, kolayca t..ıunmala.rmm ka. 
t>il olmiyacağmı gözönUnde tutarak 
!en meruurları ye~tirmeğe karar ver 
miştll'. 

1 
etrafında 

izahat verdi 
Ankara, !5 ( .A.A .) - C. H. P. 

.Meclis Grupu Umwni Heyeti 
bugün (25.3.1941) Sah gür.il 
saat 15 de Reis Vekili Trabzon 
Mebusu Hasan ~a'nm reisli
ğinde toplandı: 

Yünlü kumaş fabrikatcrı~.: 
tekrar Ankaraya gideceklerdir. 
Yünlü mensucat sanayi erbabı. 
nın bu Ank.;ı.raya iiçli.ncü dCLa 
gidişlerı olacaktır. 

YUnlü mensucat fabrikatL~. 
lerinin A..nıkaraya ilk gidi§leri 

Celsenin açılmasını mliteal ~ yimlü kumaş fiyatlarında görü
kürsüye gelen Hariciye Vek~ len g~yrita.bil yükseklik üzerine 
Şükrü Saracoğlu; son 15 günlük lktısat Vekaleti tarafından v~ki 
siyasi hadiseler arasında bizi a- olan davet dolayısiyle olmuştu. 
la.kadar edenleri i7.3.h ettikten ve ı FilhıL'<ika bu ak Ankara ziyare· 
bu mevzu!.:;ı.ra müteallik olarnk tinin tesirleri ~ 5rülmekte geci:.. 
söz alan hatiplerin beyanatına 1 memiş yünlü kumanların fiyt.t
ve sorduktan suallere icabed, .1 lan bir miktar inmiştir. 

ğundan yünlü kuma~lardan _a 
yapılabilecek kar uzerinde görüş 
rueler yapılmıştır. Vekalet yünlü 
kumaş fabrikatörlerin.in yapabi. 
lecekleri kar haddini yüzde L,~ 
olarak münasip görmüğtür. Fa· 
1-::ıt, fabrikatörler bu hususta t.
zı noktalar ileri sürdüklerindt!n 
bütün memleketteki yünlü ku. 
maş fabrikatörlerin.in bu hafta 
içinde Ankarada topla.nmala.·ı 
tekarür etmiştir. 

lktısat Vekaletinin koymakta 
olduğu ve bütün sanayi şubeleri. 
ne teşmil edilecek olan bu azami 
kar haddinden devlet sanayi 
esseseleri hariç tutul;.cak~rr. 
Devlet fabrikaları esasen bu sa· 
hatla fiyatı ariyle nazım rol oy. 
mıyacaklardrr. 

Verilen karara göre, en az Use o
nuncu sınıfa kadar tabaU ~örmil§ o
lanlar memur olarak alınacak ve buıı.. 
tar tapu ve kadastro fen tatbikat 
mektebınde huswıi bir kursa tabi tu. 
tulacaklardır. Talipler mektepte kur 
t..ı. tabi oldukları müddetçe her ay 
60 liraya kadar ücret alacaklardır. 

Kursu:ı bltammdan sonra bunlar der .. 
hal toprak tevzi komisyonlarına fen 
nıemuru olarak verilecek ve bWldaD 
sonra. devlet teşkil!tmda tapu ve ka
da_tro fen memuru vasfını haiz oıa... 
cakla.rdır. Kurs mezunu fen memurla. 
rma komisyonlarda çalıştıklan mUO.. 
detçe yol masra!larmdan ooşka Uya. 
icat dHecelerı v!! teadUl kanunu mu.. 
::ibln~e 100 liradan 150 liraya kadar 
Ucret veıileceı,t:.r. 

cevabi izahatta bulundul o·, ikinci defa gidiş bund~n · ir 
sonra ruz:namede müzakere t.di· hafta evvel olmuş ve lktısat ,
lecek })Q.şka madde kalmadığın- kaJeti fabrikaların imal ettik: i 
dan saat 16.30 da celseye niha- her madde için yapabileeekhri 
yet verildi. kar haddini tavin etmekte oldu. 

Portsaitteki 
kahveler 
getiriliyor 

İstanbul gümrüklerinde bulunan 
1030 çuval kahve, bu hafta içinde 
idhal edilecektir. Bunlar, Hindiya 
kahvesidir. 

Aynca, bir mUddettenberi Port
eaitte bekleyen 10 bin çuvallık bir 
partinin de memleketimıze gönde. 
rilınek üzere yUklendi~ haber ve
rilmektedir. Aynca Portsaitte 30 
bin çuval kahve daha vardır. Bun. 
lar da Y•'kmda gelecektir. Bu 40 
:bin çuvalhk parti, Brezilya kahve
sld :r. 

POLiSTE: _ . ..__._._. __ ..__ 

Bu sabahki yangın 
Bu sabah saat 6 da Slrkeeiee bir 

yangın olmuş, Ham!cliye caddesin
de, Meriç otell arkasında Osr.uı.nm 
\çkilt lolı:anta.smm d'bindeki mut • 
fak kısmı tutu§muştur. 
Yang-nı vaktinde haber alan it· 

faiye hemen yetişmiş ve ateşi mut· 
fak kısmen yandıktan sonra sön -
dürmüştür. 

Zabrta yangın h!disesi etrafında 
tahkikata b~~lamıştır. 

İKl YARALAMA 
Silleymanlyede, Siyavuşpaşa cad 

desinde 42 numaralı dükkanda ça. 
lışan Dem'r Yılmaz De aynı :ı·erde 
çalışan Mükerrem, i~ yüzünden 
kavga etmişler, Demir Yılmaz elL 
ne geçirdiği bir odun uarı;a.slle MU
k('rr~mi lıa:;mdan yar~lamı~t·r. 

B:mdan b~şı:a, B:ı:·ı"rbeyinde o· 
tu!'l'!n Karahis:lrlı Şerif trl il~ aynı 
yerde oturan Şükrü Çulha da, çeş 

, me başmda yoğurt tenekelerini ıia
ha evvel yıkamak yilzUnden kaı: • 
gaya tutuşmuşlar, ŞUkrü Çulha 
yerden bir taş kaparak Şerifi sol 
kacımdan yar:ı.lamıştır. 

Her iki vakadaki yaralılar teda_ 
vi altına almmı!j . suçlular yakala
narak tahkikata lJ-ışlanmıştır. 

"Uu ıruretıe yakınııarkta zDılnJeri 

en ~ok me,i~ul eden ve en karanld' 
zannoluıınn bir D' !ita tenvir edllmı, 

ve ban taronıırdan ltaııti •urettc yıı.
ratılmaıc lsteııeo şUphe ve itimatsız.. 

tık bulutları dağıt~:.nı~ oluyor. 
'l'ürkı;ye t'uttıhıırlyetl ile Sovyetıer 

hırllğl ar.ısmclaJd mUrıas !)(>tlerln da. 
ima dostane bir mahiyeti muhafaza 
ettlğiniu ve lld kom.~unun blrlblrlnl
ne kıır-,ı en ha)-rrha.lıane hllll~rıe IJağb 
bulundnğunun bu sıra<ta gaye\ aydın .. 
hk bir ımrettA> anlaşılroll.!lı hflyill< bir 

ehemmı~;pti haizdir.: Türk• Uus doat. 
luğ'wıon ı>o muarnım dllnya buhran. 
lan ile, en faal c.ııtrlknlarla blle lıa. 
leldar r'maktan ma11un bulundu~ blr 
kere daha eablt oluyor. 

Türk <>umhıırlyetlnln hariet tlya8". 
ttnln ana ballar:ndan b!rt b.\yük kom. 
ımıı ~IJV)·etıer birliği ile bali&aıH.' "" 

dnst:uu• münasebetlf'r lx'tle~ktlr. Os
manlı imr'lraturluğunu Rus çarhp 
~~. rakflt Rol'! !:'t''htmın lıafr-

• llhıdAt ve lhraeat birliklerinin 
kuru.i~wıdan bugUne kadaı sartettı. 

ti ~ esa.iyi ve başardığı işleri gösteril 
bir oruşür bazırı.ana.caktır. Bu mak.. 
aatla Lsı.anbul kahve çay blrll~• umu. 
mı KALit· muavini CeW ile 1zm1r Uı.. 

racat birliklerinden bir mümeııstl 
Anka!aya. gideceklerdir. Bunlar, An· 
karada 15 gün kalacaklardır. 

• Bu.ga.ristanda katan ithalAt eş. 

ya.mtZ tr{:nle getirllmiştir. Bu mallar 
dün, k:AmiJen şehrimlZe gelmlştlr. GG.. 

len ~;Jya arasuıda. madenl e§ya, zira. 
at m&.Mn<!leri ve mensucat vardır. 

* Dılnkü ihracatın yekO.Ou yanm 
milyon ı;ra kadardır. Bu arada FUi.BU.. 
ne tmlı \Akerdas'l, 1svece dert, ..Al. 
manynyı- pamuk çekirdegi, Amerika.. 
ye. tavşan derisi, FlnlG..ndiyaya yap.. 
rak tUtUn satılmı§tll'. 

* 'fe:-ziler cemlyeU, terzilere maka. 
ra tevzıatına ba.§lamıştır. Cemiyet 
bu u.:.a.kara.lan piyasaya nazaran da.. 
ha ucu? vermektedir. Bu yüzden son 
zam<ı.nlarda. cemiyete aza yazuanıar 

çoğalm~!ltıl'. 

* Belediye tarafından, Florya pl~ 
:fmm Çekmece ta.ra.narma halk içln 
parasız girilmek üzere 200 kabine 
yaptınlacaktır. Bu kabineler kıaa 
zamanda 500, e çrka.nlacaktır. 

* Zara, 25 - bugıln saaı ıı de bu. 
rada. otuz sa.niye suren ufki ve §lddet .. 
ll bir ye.~ arsıntısı olmuşt..ır. Zarar 
yokt-.ır. 

* Şehrimizin toptan manifatura 
satışlannın kontrolUnü temin ıc;ln 

manı:atura ınllesseselerinden beyar .. 
nameler talep edilmi:;ıti. Son gUnlerde 
bazı mUesseı:eler!n bu beyannameleri 
vermedikleri görüL>nüş. sıkı kontrol 
yap!lm'\.51 k:ırarlıı.ştrnımıştır. 

* B~lediye, civar sahil vapurları is
kele ve istasyonlarında bulunıuı ha. 

malların hepslnln yeknasa.k elbise 
giymelerini kararlaştırmtıtır. 

Altın Fiyatı 
Altın fivatlarmdalri yllk11eklik 

devam etm;kteclir. DUn bir aıtmm 
fiyatT 24 lira EO kuruştu. 

Bir gram altm U!e 3,24 lira idi. 

i2mite 200 
dokuma 
tezgahı 

gönaerildi 
----<>--

Vilayetin muhtelif 
yerlerinde dokumacılık 

kursları açılacak 
h.mu:, 25 - !ktisat vekA.leti sana

yi umum müdUrlügtl tarafından Koca
eliye gonderllmest ıcararla.ştırılmış 

bulunan 200 dokuma tezgahının bt_ 
rinci partisi gelınlştır. Vekillet ayıµ 
zamanda bfi. de dokuma wıtası gön. 
dermiştir. Bu usta vllAyetın muhtelif 
yerlerinde açılacak ve birer ay mUd. 
detle devam edecek olan kurslarda do
kumacılık hakkmda dr:-sler verecek
tir. tık olarak Kandırada. açılacak 

kursa şimdiden 130 vatanJaş kayde. 
dilmiş bulunmakta.dır. 

iskelede nara atan 
iki kadın mahkum oldu 

Üsküdarda oturan Zehra, Cağa
loğlunda Emine adnıda birine mi
safir gelmiştir, Yemekte her ikisi 
de rakı içerek sarhoş olmu~lardır, 
Bundan sonra gezmeğe çıkan ikl 
kadın Kadıköy iskelesinıie nara 
atmağa baslamıştır. 

Tor-aksız köylUye toprak tevzi ko.. 
mtsyonıan nl.san ortuında ts.allyete 
geçccekttl'. Bu komisyonların, mevcut 
ten memurla.n vazife alacaklardır. 

Yetiştirilecek fen memurları bu komta 
yonlara biJA.hıra. kursların lkmaı;nı 

müteakip ~tirak edeceklerdir. 
Tapu ve kadastro fen mektebindeki 

kurslar ı hazlr~da başlıyacaktır. 

Un tipleri 
Ziraat vekaleti 

Istanbulda tahdide 
kcı:-ar verdi 

Zir:ı:ıt Vekal2ti lstanbulda !atı· 
lan un tiplerini birkaç smtfa ayn"' 
mağn ve tesbit etmeğe karar ver. 
dl~lnden bu hususta belediye riya
setinin f'krini sormuş, belr>diye rL 
yaaetf Srhhat ıiüdürlliğünden ma· 
liunat istcmi~ti;o. Sıhhat ve tktıeat 
MUdUrlilklerinin hazırhyacaklan ra 
porlar Vekalete gönderilecektir. 
Diğer taraftan fırınla?' bir çuval 

undan 94 den fazla ekmek c.rkar • 
drklan. hamrrkirlarm IT'lit ~ı.a..srs 

o!marnalan dolayrslle i·"i hamur 
yan"LDl~ıiıkları ve ckr.ıek h~muru
nun 1170 gram olması Jiı~1m3eld;
ği halde ekmek imali esnasmda 
hamuru mezk{lr miktardan eksik 
kestikleri görülmü.jtür. TccrUbeler 
yapıldıkça. belediye, E'l::nek işinde. 
ki noksanları görerek izaleye çalt
ş:ıcaktrr. 

IV:arıfetli 
Evli ve Uç çocuk sahibi olan ka- bek ç l ' 

dınlar cilrmümeşhut birinci sulh • 
ceza mahkemesince, dün, Uç~r gün _ 
hapse m:ıhkı1m edilmi:lerdir. • ı J\:lagazayı soydu, sonra 

Görnl~~:, kravat 
fiyatları 

Fiyat mUrakabe bürosu, gömlek, 
krravat ve çorap fiyatlarını tesbit 
c:tmekted'r. Bu iş bittikten sonra, 
netice fiyat milrakabe komi<Jyonu_ 
na verilecektir. Komisyonun, bu 
malların satışlarınııı. da azami kar 
hadleri koyma!!l mevzubahetJr. 

do. kendini bağlıyarak 
hırsızların hücumuna 
uğradığını iddia etti 

Dün sabah, Karaköypıılas karşr
srnda Jozcf adında birinin bisiklet 
mağazasını açan müstahdemler, f· 
ı;eride bekçinin elleri ve ayakları 
iplerle bağlı olarak yattx~ını gör
mU!llerdlr. 

Bekçi, İbrahim oğlu Hüseyin, 
gece g~ vakıt eli tabancalı iki ki· 
şinin kepenkleri açarak mağazays 
girdiklerini, pnralarnı yerini söy .. 

blr zaman Rus topraldanna kartı bir ı lemediği takd'rde kendisini öldUre
taarruz fikri bcsllyenıez. Tttrldyenln ceklerini söylediklerini, mecburen 
blitiln Gt!y<'blle«~I şey Rınıya t.an:- . kasanm yerini gösterdiğini, ve hır' 

• fmılıuı bır tebdidı> mar.ız kalıı;ıınıak. j sızlarm 614 lirayı aLp kendi,!nl de 
tır. Tllrklye için bir ~hllke tt>,ldl t't. ba~lsdrklarmı beyan etmiştir. 

DJ ı.la inhitat halindeki bu Oır;manb mly<!n Rusya her zaman TUrklyenln ı Kısa ~ir hl'Jdkat eonunda m* 
lmparatorluğu ycru~tır. Gerek l.'tir. ballsııno dt•stluğuna ve frdaltarlığma hul h!rSiztn bizzat bekçi Hüseyin 
klye.ıe, gere;{ nusyııda emperyaUırt gUveoebilir. Rusya Türklyenın hayu. 1 olduğu anla'!llm1ştrr. Bekcf. su~ıınu 
eotdlmJarm.:ıan ııefret edl!n, mUli hu. tt menlaatlerlnl kendi menf:ırıtJt-rll<· ı itiraf etr:ıi!! v::ı kendi kend"nl bağla• 
dutl:.ı.rı dahHlnıte çahşamk ııo&yal tıa. mliteeanlt telMdd etttğt gUn TUrklye dı[;mı elSylemiştir. Karakolda beJL. 
yatı ~ W(sdtmek ve ıslah e-tmek isti• de kendJ cerıııbu garbi budutlan lçln çi, b!r can baz maharetile b'.ınu tek 
yen yeni rejimler ~llA edlııce, ha. ea kt1'-vetu bir bek~ buJ&bWr, :Nea-1 rar etmiş, el ve ayaklarmı mil • 
y~tt menfaatleri mli§terek olan bu 1- redllcu mu-terek beyanname lşte kemmel bir şekilde bağlamıııtrt'. 
kJ mrmJekeHn blrlblrlerlne el u1.at. Tllrklye ("Um~urlyettnln t.eeaeüaU •· Çalman 614 Ura bekı.;fnin gömdliğil 
man:ıaııı affedilmez bir 91yaa1 bata teo- nmılanberi iki memleket arasında b'r ars:ı.da bulunmuş, h:ı,rsız bekcl 
kll edC'rdl. böylr bir mUJAbar.ayıt lstlnat eclerek adliyeye verilmiştir. 

Ru!l (arlığı Botazlara lıtı.klm olma- bllldira etiren karşılrkJr anta,maıım 
yı kendisi için hayati bir ihtiyaç ad. hiçbir zaman kuvvet ve kıymetlııl IV!ilnalcalnt vekilinin 
dedl)ordu. Bütllıı Avnıpanm bııttıi. kaybetmemlt olduğunu gösteriyor. tetkikleri 
wuvazeneslnl lhlAI edecek bu b11'8 ve Bugllnktl harpte bitaraf lmlmaya az. Bir müdclettenberi şehrimizde 
tanıam Rusya için büyük husumetler medom ve bir adem1 tet'avtiz mlııala bulunan Münakalat Vekili Cevdet 
ceıootmeıd ve d:ılmi bir kargap.ıtk De Almanyaya bağlı tıuhman Sovyet.. I Kerim !ncedııyı, buradaki tetkik · 
nıcmtıaı olınası zaruri ldl. Fakat la. ler Birliğinden daha fazla blr nllmayt, !erine devam etmektedi?'. Vekil, 
tanbul ve BnR'azlaruı hl\klmlyf'tl mtl!. bekteneıneroı. Bir tecavüz tehllkeıı!. ıiUn &.l{lcd:n ~onra . bir ;ri! ~r.et Dr-t 
'altiJ, hür Vl' C<'Debi entrlknlanndan ne --• buJanduıw.mo• M1 ""'lnlard,. il ~a, ..... l!i~ • .,_ '\' ~ I let Deni•vo11an T'mum "·;ı ~lh 1 -
rrınıı ın i{ııltw:ık surette kuvvetli blT lııomı,umus Sovyetlertn lhtlırınlP 

1 
'!'li,.,"le M{'..,111y 0ır.-ııı.., 80.,ra !J"· 

Tür!dyL·nin Plinde bulunun& Ruaya. kartı kendlslndtı11 cmln r:lahll~ı·:..tml- ı vo~lu nostanec;ıine F,idrrek bıırad~ 
bll taraftan kendisini tamamen em. zl bi1tllrml"St ftZlfemld ~k kolaylaıı kt faal vetf yalı:~rl.,n takin Ptmı: 
ntyct altında görebl.lbdL ~ biç tırmr~ ohıyor.,. ve Iilıaımlu dfrektJfler vermit;tir. 

r • 
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\'~;~~~ ı~llR-,0. san Rasim U• 
-~EVJ:,...Wmc.-. 
~-- tt& ...., '*'-l: ....._asa 
..: ...... . ....... ~ 23872 

istıklal Şanghayda Malta ya 
... .. • ~ 24370 
'!• • . : 20335 
•ilö\3E:• $1i:SftAR.. ,ı 

bayramı iki bankaya tayyare 
ııtaa Ynnanlıtanda t d"ld hücumları ~ , ..... ~ 

•-... ...... 11.00 ... : ..... ,.. . . .... .. 
• ... • 8,QO • • 

merasimle kallandı aarruz e 1 1 ---<>--

---<>-- --o- 1 Pazar günü 20 Alman ~iııill~ .. ~ .... :..---~._, 
-~ 9 yu Vakıt 11 at1'a'IS1 
·~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~ 

Çörçil ve Eden tebrik 9 kişi ildi 44 tayyaresi tahrip edildi 
telgraftan gönderdiler kip J8r818Jldl Jtalta, f5 ( A.A.) - DUn ak. 

~diseler \/ ~ ........... . 
~Tarih 

!Oş 04000 44 44' 

"8aokrası düşmanı 
~CUııYada ıkı buyük de\leU r ber.. ~ari>ed.iyor. Se.rlelcrdcn. 
'ti: l§ıtıyonız; bir taraf d;yor 

~~Demokrasi rejimi kokmuıı 
~İ ~u. kapitalistlerin halkı ~ 
1rı,1;:tı kendi menf aaticri ugı una 
~ak için uydurdukıarı b;r 
~dır; beş on kişi dünyanın 
~ nimetlerini kendilcrıLe 
~ ıyoıiar ve bin türlü ~ntri. 
llıle"' <;evirerek halkı esarette 
~Yorlar. 
vı:eki tarafın cevabı şudur: ti-; Beş on kişinin silah kuvve
~ tethişile y ni nızam adı •. 
~ _kurdukları nizamsızlığı 
~cıcağız; insanların ve millet. 
~er şeyden evvel hür. yaşa .. 
~ 

1
• • söz ve rey sahibi ol~a. 

~8.Zmıdır. Milletler ne kadar 
~olurlarsa olsWlılar hayat 

tn vardır. 
~ büyük ve en ileri demok. 
~eket olan Amerikada 
IJil ~ ~apıcıları bıle otomt • 
lı.""_ l!ahibıdir; foro fabrikasn. · ı 
~II~k eden bir vatandaşın.ız 
' iken dört dolar, bizim pa. 
'1 .. ı!.a altı lira yevmiye aldığı. 
'-!·llöYlüyor. Bu adamların kapi. 
tı...~8tlere esir olduğunu iddia et. 
~ acaba mümkün müdür? 
~teredeki amele yevmiyeleri 
~~nberi bizim hıı;yret ede;:
~ ız kadar yüksektır; otorı .. 
~devletler amelesinin yaşam~ 
h.t Yeleri acaba ne derecededi.? 
!aetlıha.kkak olan bir şey varsa 
~ rejimin iyi veya fena tat. 
\.:._ ~ tıdilmesi mümkündür; rute
~ ~ demokrasinin fena 
~ ik edildiği, fena kullanıldığı 
lit nıenııeket numunesi sayılabi. 
.,:.. .Bu. bir rejim meselesinden 
~4<18 iftira.t ve tefrit mesele. 
ın_~· Büyük Yunan ve insani. • 
'i~u Sokra.t'm ıbile demokra-

.:'491llanI olduğu söylenir. 
l't...~at çok çirkindi; basık bu. 
~kalın dudaklı, iri ve 1 • ...:ı 
~ . u, gözleri alnına yakın, 
~ l!i karınlı bir adamdı; - • 
~ evvelA doğramacılık ya
~ u; sonra zekasının ellcr •. ı. 
"'1• daha usta olduğunu anladı; 
~ tti bıraktı; kendisini felsefe. 
~11 ~i. Bununla beraber cesur 
~ U8ta bir askerdi ; bir çok • 
~~e bulunmuş: yaman bar. 
~§ti. Potide muharebesiı.de 
~· ıneşhur ve yakışıklı dip. 

AUna, 25 (A.A.) - Milli istik
lal yrldönürnil milnasebeWe. şehir 
bayram m.a.nzarası arzctmekt.cdir. 
Her taraf bayraklarla süslenmiş -
tir. Bu bıı)Taklar arasında müttc
filt, dost ve bitaraf memleketlerin 
bayrakları dn vardll". Faknt şimdi. 
ye kadar bütün Yunan milli gün
lerinde çekilmiş olan Alman bay -
raklanrun bu sefer çekilmemiş oı. 
duğu mils:ıhC'de edilmiştir. 

CEPHEDE MERASİM 
Atina., 25 (A.A.) - Yunan mil· 

li istikIAlinin 121 inci yıldönümü, 
memleketin her tarafında ve aynı 
zamanda Arnavutluk cephesinde 
hararetle kuUanm~tır. Kutlama 
me.rasiıni, bilho.sea cephede çok 
heyecanlı olmuş ve bu münasebet· 
le husus! surette et, ı;eker ve pas. 
ta dağıtrJmrştır. Yunan askerleri, 
birçok yerde ltalyanln'rın kulakları 
dibinde, milli marş ile istiklAI mar
larmr söykml§lerdir. 

Bu sabah, parlak bir güneşli ha.. 
vada, Kral, bayraklarla donanmış 
caddelerden geçerek bUyük kilise
ye gitmiş ve nıhani ayinde bulun· 
muştur. Halk ve gençlik teşkilatı 

mensupları kralı şiddetle alkışla. 
mıştn-. 

Öğle üzPri, çok bUvk bir halk 
küUcsi mP.çhul asker mC'zarmın et
rafında toplanmış, Ba vcldl Kori _ 
zi'!, mezara bir relcnk koymuştur. 

TEBRtKU~R 
(Anadolu Ajansı tarafından ve

rilen telgraflara göre, Yunan Kra· 
lı ile Başvekil ve Başkumandan 
milli bayram milnaeC'betile orduya 
hitaben birel" emriyevmi neşret
mişlerdir. İngiliz BSŞ'\·ekili Çörçil 
Yunan milletine hitaben bir mesaj 
göndermiş, 1ns;iliz Hariciye Nazm 
Eden, Yunan Başvekili Korbıisi 
bir telgrafla tebrik etmiştir.) 

Fransada 
bir aylık 

yiyecek kaldı 

Şangbay, %:;, (A.A.) - Stefanl a.. 
janmodan: 

Bugii.l. Çinli tetbi§ÇUer tarafmdan 
iki lxuıkaya kıır§ı yapılan taarruzlar 
yUzünder 9 kl§inln ö1mUş ve 44 kişi.. 
nin ysralanmı.5 olduğu haber veril. 
mektedlr. Fr.ı.ıisız; mmtaktunndaki 
bankaya altı humbnru. atılın~ ve mt.18 
tahdcm!nden 7 ki§! telef olmuştur. 

Chlnıı • Banka koli postal §eklinde 
göndet1Jmiş olan diğer bir bomba da 
tnfili\K ederek iki rnemunın öl.llmUne 
sebebiyet venni§tir. 

Mısır BaıvellW 
teblllleyl 

yakın giriyor 
Kahire, 25 (A.A.) - - Başvekil BU. 

seyln Sım 1>8§8 dün ak§am apğıda
ki beyanatta bulunmuııtur: 

"Beynelmilel vaziyet senenin bıışma 
nazaran eskisi kadar sakin doğlldtr. 

O zaman.danberi yeni tehUkclt>r kendı. 
nt göstcrm!§tir. Bu trhllkclcrin harbi, 
Mısırın uzak kalamıyacağı ı;nhlm bır 
safha~"" sokması milmkUndilr.,, 
Başvekil bu beyanatı, kur'a. netice. 

sinde l.?lhlii\1 eden Ayan auılıklanna 

yenllerlnln scçilme.!I ıçln intihap ya. 
pılmasmı gayrimuayyen bir :r.amana 
talik eden kral emlrnamcslnl izah o. 
derken yapmıştır. Eski Ayan azalan 
daha ıuUsalt bir zamanda yeni lııUhap 
yapılıncaya kadar yerlerini muhafaza 
cdeccklerdlr. 

* Jiern, 25 (A.A.) - Stefanl ajan. 
~mdan: Adliye ve zabitanın federal 
departman meclislerine verml§ ol. 
duldan eenellk rapor. muhtelit mllU
,etlere meıunıp be§ bin be§ yUa dok.. 
an iki kJ§iye İsviçre t:abUyetlnln tef. 
viz edllmış, ukerl casualukla nuumını 
41 Te ıııyıuıt esbab dolayıalle de 30 

kiflnin hudut haricine ç-ıkanlmıı ol. 
du~u bildirmektedir. 

----O-- * V&§lngton, 25 (A.A.) - Ayan 

Adam başına günde meclisinin maliye encümeni yeni bir 
Atlantik aşın hava hattı tesis etmeal 

180 gram ekmek ıçın Amerikan Ekaport Lineıı lnc. gir • 

verilecek ketlne 800 bln dolarlık yardımda bu. 
Vişl, %5 (A.A.) _ Ta.ss: lunulmaıırmı tasvip etmiştir . 
tıı..,e nazın Achıı.rd bcyanntta bu- * Vl!§!ngton 25 <A.A.l - Holanda 

lunarak Franeada ancak bir ay milstemlekM nazırı Valter pazarteal 
yetecek kada'r yiyecek buhmduğu- 1 ~i~U Va§ingtona gelmlıı ve kira ve 
nu sövlPmiı;tir. Fransız hUkfı.meti ödünç \"erme kanununun mali sa!Aha-
1 nisandan itibaren adam bMına 1 uıe meşgul olan maliye nazır vekill 
gilnde 180 gram ekmek verilmesi· Bell'le göril!]mUştür. Vcltcr hariciye 
ni kararlaştırmıştır. Sair yiyecek milsteşan Sumner Yeisle Ye diğer 
maddelerinin miktarmm da azaltıl· muhtelit yilksek tıahsiyetıerıe de gö. 
masina intizar edilmektedir. rll§ecektlr . 

r;am neşredilen resmı tebliğ: 
Şimdi öğrenildiğine göre, pa. 

za.r günü öğleden sonra yapılan 
pike bombardıman hücumları 
esnasında, avcı tayyarelerim · ·, 
dokuz düşman tayyaresini mil. 
hakkak ve bir düşman tayyare. 
sini pek muhtemel olarak düşUı. 
mü.~ler ve di~er iki tayyareyi ·-:ı 
hasara uğratmışlardır. Hava da. 
fi bataryaları da, muhakkak üç 
dÜ§man tayyaresini tahrip etıniş 
ve diğer iki tayyareyi hasara ut. 
ratmıştır. Ha.va dafi bataryala. 
n, öğleden evvel yapıla .. pike 
hücumlarında da diğer bir tay. 
yareyi tahri petmi§ ve iki tayya. 
reyi hasara uğratnu.ş olduğun. 
dan, pazar gününün b~·. 
kayıp olarak 13 muhakkak Ye 1 
pek muhtemel düşman tayyare. 
si hasara uğratılmış oa.rak da 
6 düşman tayyaresidir. Tahri., 
edilen ve düşürülen tayyarelerin 
hepsi Alınan Y'ünkerB pike tay. 
yareleridir. 

Pazartesi sabahı emen. düş. 
ma.n tayyareleri Malta berine 
bombalar atmıştır. Hasar azdır, 
insanca za}i.ı.t yoktur. Hava dcı. 1 
fi hataryalan düşman tayyarele. 
rinc ateş açmıştır. Daha sonra, 
diişman ç.ok yüksekten bir keşif 
uçtu;u yapmış ve hav:;ı. dafi • .ı.. 
taryalarmın şiddetli ateşile kar. 
şılaşmıştır. 
Hükiımete ait binalarda '.. . • 

susi ikametgahlarda bazı h . r 
olmuştur.Sivil halk ara.smda ii. 
lü ve yaralı olduğuna dair bu a. 
na karar hiç bir haber alınma. 
mıştır. 

Suriyede 
hadiseler 

devam edıyor 
Ortamekteplerden 

sonra illanektepler de 
kapatıldı 

Beyrat, %5 (A.A.) - Taııs: 
Suriye gazetelerinin verdikleri 

haberlere göre Şamda vuku bulan 
nümayi~leri tertip edenla- tevkü 
edilerek adliyeye tevdi edilmişler
dir. Bunlardan b3ztlan Uç sene.den 
he~ seneye kadar hapie ce,.,asma 
çarpılmışlardır. 

Jour gazetesine göre Suriyede 
grevler devam etmektedir. Vazi • 
yetin gerginliği dolaymile tali mek 
tepler hakkındaki kapatdma emri 
ilk mekteplere de temıil edilml~tlr. 
Mağazalarm coğu hala kapalıdır. 

h--t ve kumandan Alkilya<!is is bl 
ln,.~lanınca onun imdadına koş- Küçük yavrunun babası e t-
lr'°"; kendi hayatını tehlikeye kin bir vaziyette gfü;lüklo konu
bi°;a.ra.ıc onu kurtarmıştı. Başka 5abiliyordu. Cemil Sermedin yanı
~ l?ıubarebede ise geri çekilir. na geldi. ellerini öpmı:ık iç:in !llıml
' herkesten sonraya kalmıştı. dı. Sermet bu harC'ketc mfıni olur-

AHRETTEN 
1'8.ller demişlerdi ki: ken zavallı adam söyliyccek Miz 

~ linkes Sokrat gibi muha. bulamry. or : 
~beydi zafer bizim olurdu. 

~~t1nayı ''otuz Tiran" idare - Size nasıl t~ekküı· edc~im, 
~Ordu; şehirde ve civar· . öyle minncttanm ki, diye söyleni-
~:ıu bir i~bdat hükümsü~lı "Ordu. 

de'1 U. Arkinoae muharebesm. 1 Fakat bütün bu hC'yccanh va -
~nra generaller mahk-Um ıı:alaı hararetli tebrikler ara.smda 
ıı.l T i r a n 1 a r a kaı ~· • · . . .. 1' hareketi rotesto etmiş. ~,.. '"'C'rmedın yalnızca bir tek dil.sun. 
ili.._ °!llara iı!.t etmiyeceğini · rC'qi vnrdr. O ŞUkrnnı düştinUyordu. 
~Işti: bu da onun harp mey '}Ukran sararmrntı, dudaklarmm 
~ olduğu kadar siyaS<'' ~ngi hile dPği~mi.cıti. Titreyen kü· 
lct ~ında da cesaret sahibı ·iicUk beyaz C'lini uzattı: 
A~u is~t ediyordu. s 1 ~~lyadis ona ciftlik vcnnek - l"rmc ··· 

~ ""lllış; Makedonya Krah da Diye mınldandı \•r. hn~ka bir 
ik~a davet ~tmi~ti: fak.~~ '' söyl~mcdi. Fakat gö,;l"' ri ma· 
t\~t fakir, lakın rok sevdıg1 sum alnını n;ık'ıındırıyor, gür.el 
'llalılara a.hl~k ve (azilct yf'şil gözleri zümrUtle'r gibi ışık· 
llı'~eti vererek yaşamak istC>. lar saçarak gUlilyordu. Büyük an-

ı...~~ anlayamıyanlar lllay eder- nccik muhakkak ki memnundu. 
1~ ,... Cemil Sermet Bayram ağanııı 

· "Uya demokrasi nizam. 
~l 11:1 &leyhinde bulunurmm;: ağhyara.k çiftlikten getirdiği elbi • 
'lİ-}t?in ekseriyetile verilen . _ selerinı gi)ip küçUk bahkçı kltibe
~;4ra, hi.kimlerin kur'a usulle- sinden <'lktıktan sonra Şükran der 
'-e lleçilmelerine gülermiş! Bi. hal yanmıı. sokuldu: 
~ ~~adığmııza göre o m•ıay. - Haydi Sermet, dedi. Çabuk 
~ ..._rej.Jıın dü~anı de~ildi: han- ru·~ d.. r 
1~ •o:: lttıde olursa olcıun h:ı1,f:ız. çi ıge one ım ... 
~· ~lımzhık, ahlaksızlık , Ve sahilden çiftliğe çıkan kü • 
~~izliğe diişmandı. Bu. çük yokusa trrmandıklan zaman 
~~a tUrlU olmasına im~ biraz nefee almak ~ darda. 

Kadircan Kallı 
- Oh, Sennet, dedi. Yaptıfmm 

ne bUyük bir ._,.,... eMıl • 

1 --.-1 . . ..--.§ )C ._.'--"" 

• 26. Nakleden: Muzaffer Acar 

ğunu biliyor musun? Bu kadar 
zayıf bir zamanında hayatını ilti 

kere tehlik~ye koyuyorsun. 

Ve sonra yeğenime endiı;e dolu 
bir nazarla bakarak devam etti : 

- Söylcı SermC't, kendini hasta 
hissetmiyorsun ya, ne olur, doğru 
söyle ... 

- Hasta mı, bilfıkis... 7...a.\•allı 

Bayıram ağa nasıl lıoynumıı. atıldı. 

Sonra o kadmeağn; hıı:krrıklat la 
boğuluyorchı. Hıuıta değilim Şilk • 
ran, bilı\lds çok il';yim. Çünkii 
memnunum. Hiç değilse bir kert'
C'İk olsun biraz faydalr olmnm ba· 
nıı. bir kalb huzuru verdi. 

- Biraz mı faydah olmak. Siz 
buna hirm: mı diyorsunuz? Bu 
vaptığmız büyük bir i~ti. Fakat 
ııöyleyin bana, Ü§UdUnüz mU ! 

- Hayır, üşümedim. Teşekkur 

ederim. Benim irin <;.ok iyi, cıok i

~isiniz. .. 
- Sıhhatinizi sonıyorum diy<' 

mi! Ne garip fikir... Doğnı3U 

lııadrtum, ~ de - korktum. 
- m.et. bana denlıle atılır a • 

,ırmaz ~ok korlıt~ llUl .. • 

:r!I E m nasıl söyliyeyim, sizi gördü
ğüm zamanki duyduğum hl8el ta
rift('n acizim. Sizin yerinizde han
gi kadın olsaydı, ağlam~a. cıı • 
rıınmağa, Allahtan imdat istemeğe 
başlardı. Halbuki siz nE'kAdar M· 

kin kaldınız ve bu silkıitunuz için
de n~kadar sade, fakat ne kadar 
,·üksektiniz. 

Sararmı§tm Şülmuı, ellerin, du. 
daklarm titriyordu, fakat bana 
fazla treddüt etmeden: "Haydi, 
haydi atla.. dedin. Çok kuvvetliy. 
din. O zaman Şükran, ·sen yıı.lntt· 

ea bir anne değil, ayni zamanda 
tam bir TUrk kadmmr da temall e. 
deceksin. Yamı vatan mUdaf&Mı 
mevzubahs olunıa senin erkeğine 
hiç tereddüt etmeden: 

- Haydi kOfi, vazifeni yap. Bu 
vatan seni bekliyor.,, 

Diyeceksin. Sizinle ne kadar i
iftihar etaeler haklıdırlar Şükran .. 

Gen~ 1trz susmuttu. Cemil &r 
met devam etti: 

- Sana g6slerimi yqartan bir 
llidlleyl anlatmadmt. Babk~ 
_,. t t ıııa· _.. ... 

Konuştuğum insanlar 1 

Çınar altından, 
radyo istqsgonuna 
Sevdiğimiz halk şarkıları, 

radyoda söyleninceye kadar 
ne maceralar geçiriyor 1 

YAZAN: 

HlKMET MONİR 

A nka.ra radyoeunµn dinleyi 
cilere ayırdığı yerli pro

gramının, yil..Me ka!:InI "Halk 
ga.rktlan,, teşkil ediyor, bilmem? 
Fa.kat bu halk prkılan söylen
diği r.arnan, her ~de hepimizin 
yüzü gül~r. Onlarda, bir do
ğum hatıresı buluyoruz.. Biz, 
§Cbirlerde ya.sıyanlar kimlerizki? 
Her birimiz, bir kaç kuşak ön
ce, yurdun bir ferah k<)§esinden 
gelip .bura)"& yerlef!Jli§İZ. .. Beton 
binalar içinde, kakı.balık cadde
ler ortasında nefes nefeee geçen 
hayatımıza rağmen, içimizde, si
linmemiş, J§ığı ve çe§ni&i ka}-bol. 
mamış bir özlü k• var: Haki
kr halk kÖ§eai !.. Anayurdun 
dalga dalga dağlan, ktvnm kıv
rnn nehirleri, dipdiri, yem)"efil 
çayırlan ve boy boy ağaçlıklan 
içimi;,;in hasretidir ... O heybetii 
ve nefis manaranm lezrıetini 

cıkaran hür, hovarda ve şakrak; 
aynı zamanda deriıı, filemf e 
i~li yurddaşlanmızı eeverek a.na
nz. Onların ruhundan kopup ge
len bir türhiiyü duyduk mu, ke)·
fimizden deliye döneriz. Memle
ketten haber gelmi§ gibi ... 

Halk prktlan da biJJCle böyle 
bir tesir ·yapıyör. O sebeple on
ları 9891,.,r, '98 gtlntln blrtnde 
bir radyo mikrofonundan Vej'I. 

kahve gramofonundan dinlerken, 
hiç bir musiki Melinin vennediği 
heyecanı~ 

Bu §arkılar, radyo :mikrofo .. 
nuna çıkıncaya kadar nasıl bir 
maoera geçiriyor ? Istanbul kon
servatuvarı müdürii Y1sui Ziya 
Demircinin bir kitabı var. "AM
dolıı köylerinin türküleri,, admı 
taşıyan ve halk edebiyatımız 

i~in çok kıymetli bir kolleksiyon 
teşkil eden bu eaeıin b~a.nğı

cmda, bir hayli malfunat verili
yor ... Ben. kitabı elime aldığım 

gibi doğruca, YUBUf Ziya Demir
cinin kendisine gittim. 

b:ı yannna yaklqtı ve elinde tut. 
tuğu kUçtik bir nuar talumJDJ ha

na uzatarak: "Buyunm bunu, • 
di. Siu bundan başka verecek ~ 
bir ,eyim yok. Saldaym bunu, ço. 
cu'Jda.nnız olduğu zaman onlam ta 
'kal"81llrz, saadet getirir .. 

- Zavallı adam, ... 
Diye ŞUkran gilldU ve aonra ne-

den gUldtığilntı izah etmek iner 
gibi ~üne devam etti. 

- Zavallı adam, herhalde sızin 
kuvvetli nazariyelerinizden h&be • 
ri yok. Size QOCUklannız için bir 
na.zarlık vermek. .. 

- Evet Şükran, bana verdikle
ri bu nU&Plığt, bu hediyeyi ben 
daima sakhyacağun. 

- Çocuklarmtt f~n mi! 
Sermet gen~ kıza biTaZ ktl'gUI 

bir nuıarla baktı ve eonra derhal 
cevap verdi: 

-- Evet Şükran. çocuklamn ı 

~in ... 

O kuduğwnuz kitaplvm llııi · 
ellifJerile görii§mek • 

ıevkli bir tecrübedir! .. O •mam 
kadar adeta perde arlreemde 
konuşur gibi, birbirinizi ~ 
den cereyan eden bir dolthıl;, 

birdenbire kemalini bulur. 'Xelı
meler seslenir. nıa.nalar ~ 
şir ... 

Yusuf Ziya Demirci, bir lllıik 

şarkısının, halkın ağzından nMll 
almabildi.ğini şöyle alattı : 

"- Şarkıyı bilen ve aöyliJım 
halk, omı kolay kolay veırmec. 

Mesel! bir köylü, ekinini biçer. 
ken, davarını gllderken, dftiüa. 
bayırda görJünün dilediği gli 
keyifli keyifli hayk?rarak s 
türlcU Çtğmr da, siz yanma ati
tiniz mi susar! .. Söyletmenin dı8 
tilrlü §artları vardır. Adam. ~ 
ğtcı veya pdofesyonel §aJ'be.ı 

değildir ki, para ile gödinil a.. 
yurasm da söyletesin. .. O, ıre,fi' 
için söyler, ieterse l!RlNr· O•· 
heple biz memlektin kıyı boca· 
ğmda halk prtala.mı toplamıjl 
~ıktığımız zaman, köylüye, eli
mimen geldiği kadeıd hO§ g&iin
meğe gayret ederiz; onun hisle
rine, adetlerine ve kendine mall
suııı :ırıevkine hürmet ederiz. On• 
la beıaıber yqar, omm dc:wtu okt 
ruz. 

Böylece itimat ve tevecdilliııııti 
kazandığıma vakit. güniDl hil'İll
de belki bir prkıyJ, oma ...._ 
dan almak mümldln olar... :r. 
kat iş bununla bitmiyor. Şaıtrfl 
söylemeğe razı ettiğiniz bir ..... 
tanıdaşı, o şarkmm bütün ineelik
lerini. zevkini, gür.elliğini YeN

cek bir zamanında dinliyebilmek, 
yahut öyle bir zevkle söyletebil
mek fırsatını kollam.aklığma '3 
zmı ... Adeta, fotoğrafmı çektiği
niz bir inMnm, en tabii pma191 
buluncaya kadar uğrqlnumE 
gibt.. Onlar fotoğraf çe1ti)ooW. 
Biz fonoğrafa a.lıyonıs. . ., 

* 

K oneervatuvar direldirll 
bundan sonra, köylüclm 

dinlenen şarkının nastl apteııli. 

diğini anlattı : 
"- Şarkılar, bime e.Ueri,.eılıe 

fonoğraf makineıftle zapt.edili,... 
Ora.dan plWara ~· 
Pllklann. apjı yukan bir iri 
bin sene dayanacak şekilde ı.lm
kahpl&n da almıyor ki, bu bbp
bundan y~erce sene sonda gele. 
ceklere de, mükemmel bir tdkik 
zeminl olacaklardır... Sonra Mı 

pliklaroan, şarkının notaaı ..hm
yor. Notalar kitap halinde Jlelll'e
diliyor. Bu kitaplar, mmılebtirı 
her tarafına, Halkevlcrine oJclo
ğu gibi, radyo istasyonuna da 
veriliyor. Orada çalınıyor; bis de 
dinliyoruz. .. , 

"- Her şariunın, nereden pk
tığmı bilirmisiniz '! Mesel! 00!! 

zamanlarda çok tutmt1§ olan 
"Me~li dağlar. meşeli,, şarkn-
nın? .. ., 

Akı;amleyin yemekten sonra C't. 
mil Sermet ealondakl mutad yerim .. - Onu hatırlıyorum. BW"l9&-
n1mca kendini 0 gün pek me~·u· .i.g. bir kadından dinlemi§tik. 
hissetmekte olduğunu bir ken? dr D<lg lröyl~rinden birine u~
ha gördtl. Güııide teyze ktlçtlk •, r. • .':. Tetkikte bulunuyorduk. Bir
ğeninin kahramanbfmı belkl )Ü-

1 
de taktık ki kadınlar, bir ~ 

zUr.cU defa tekrarlıyor, LA.mis ha. altında toplanmış, keyifli ke;,ifti 
mm da ihtiyar teyzenin *1erine bu f>ark!YJ söylüyorlar. Yaklaşa. 
~ ederek: lı hm; dedik. Sustular!. Derker 

- Dofnı• !ermet 'bey, haki. erkekleri ~tktı. Sonra onılan ta· 
llatıea I* JrelaramumnJL.. nıyan bir doktor ar~ı~ 

<il w _.A .c...,._ • est • ş ı Jesiı; 
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carG~ 

(Ha§ tru'afı ı incide) 
ntR 1.rAI.YAN JJENl.l.ALTJSINA 

HtlCU MED1LDt 
Atııın. 26 (A.A.) - Bahriye neza.. 

retinı::ı tebliği: 

Flakkantls n kumandasmdakl "Sfen 
doni,. tcırpidosil ıı mart geccsJ deniz.. 
de bulunduğu ııırada bir ltaıyan deniz 
altısının hUcuınunn uğramıştır. Deniz 
altı to"7ldoya l\ç tor;ıll ıı.tm~tır. Bun 
Jarm hiç biri heClcfo isabet etmemiş
tir. r.:ırpl o den zaıtıya dnhnl §iddet
le ve m ıesslr bir surette hUcum et
mlştır. ~ ut m:ırelC're göre denız. 
altıya ı.sabet vaki lomuştur. 

lTALl' ıı.N' Aı:iKEIU,Jmt 
liENDtl~ER1llı'l l'A:HALlYORLAR 

Athıa, 25 (A.A.) - Yunnn hü· 
kümeli namına b0yorattn bulun -
maya memur bir zat pazartesi ak
§amı b"yaıutla bulunarak İtalyan 
esirl rinden bir ço'dnrmm tııhli 
CÖrilnmiyecek ni'lbCtte kendi ken
dilerini yaraln t khrının müşııhede 
edildiğini s5ylcmlı;tlr. 

Esirler, ltalyanle.rm ga.yretlerini 
mitralyöz yuvalan inşa ederek ve 
tcJ örgUler Ç"kerck bir müdafaa 
hattı kurmaya gayret ettiklerini 
teyit etm Rlcrdir. 

İtalyanlar pazar gUnU öğleden 
sonra merkez cephesinde Aos ır
mağının simalindC? topçu ve hnvan 
topu ateşneı ihzar edilen şidd--tli 
bir hUcum ya.pmıkşlarsa da ağır za 
,iat vererek Uk mevzilerine tnrde
dilmi§.erdir. 
Aynı a.k.5:ım geç vakit düşman 

mnağm cC'nubuııdan da başka bir 
hücum yapmışsa da a.ynı akıbc•e 
uğraml'lt:ır. İtalyanlar bu taarruz· 
lar esnasmdn külliyeUI nsker kul
lanma.ktn iselt?r de Yunanlıların el 
bombe.Bt ve eUngU hUcumlcıriyle püs 
ktıruı.ım~· tedirler. 

BALIKÇJ GElULER1NDEN 
J\.ORKAN DE?\17.ALTI 

Atma, 25 (A.A.) - 1 - 2 mart 
gecesl Eplr sahili önünde balık tut 
makta olan moförlU iki kUçllk Yu
nan balıkçı gemisi bir İtalyan de
nizaltısı tarafından gi.rillmUştür. 
DeniZalt.I deıhal bu gemilerin Us
tilne ytı.rüyerek bunları za.ptet -

mek istemlştir. Balıkçı gemilerinb 
birinde bir tel: tUfek bulun'llnkta 
idi Diğeri tnmamlle sllA.hsızdı. 
Sudan yan çrkmış, olan düşman 
denizaltısı ile gemiler a.rasmda 200 
metrelik bir mesafe ko.lmca bnlık
çı gemilerinden biri derhal tUfckle 
ate açmıştır. Denlznltı iki ağır 
mitralyözü ile mukabele ettikten 
sonr manevra rderek dalmış ve 
kaybolmuştur. 

vardı. Onun vasıt!sile kadmıM 

arasD"da en gU.zel soyliyenin ağ
zından dinleyip tesbit ettik . ., 

"- Efsnncs"ni bildiğiniz şarkı
lar var mı?,, 

"-Mesela Sina.noğlu aklıma 

geliyor ... Derler ki Aydına. y~ 

bancı bir mutas'.UTJf gelmiş. Za
manın kabadayılnrmdan ola.ı Si
nanoğlunu, hilkfunetle banştır

mağa. vesile olsun diye, bir atı
cılık müsab~kası tertip etmiş ... 
Kendi yanında bir takını Arna
vut atıcılar varmış. Fa.kat Arna
Tiıt atıcılar, bir tUrlü muvaffak 
o nr.ıazlnrmış. Şarkıyı hatrrlıyor 

uz deı'!ı1 mi?. 

ArtWV?ıtlar l1far atar vuramaz 
'i1v:ttVJğlu iştahından dıcrl111UıZ 

''Sinanoğlu bittabi mUsa.baka
yı kaz.anıyor. Sonra ikinci !>ir 
mllsnbaka. tertip ediliyor. Buse
fer hedef, bir testidir. Diğer ni
aancılar, testiyi, ötesinden beri
sinden vuruyor. Sinanoğhı dahl 
cesaretleniyor. Bir arkadaşmı, 

be.JYÜz metre mesafeye gönderip 
eline de bir tütün ta.bakası vai
yor. Sonra, o tabakayı vuruyor. 
Muta.sa.rnf hayret içinde!.. Fa_ 
kat Sinanoğlu : "Hiç hayret et
me ağam, diyor. Bunu vurmak, 
sadece bir nişaneıhktır. Fakat 
orada, tabaka elinde durmak, yi
ğiUiktir ... " 

• 
Yusuf Ziyanm bu izahatı, ba· 

na o huhteşem tLirkünün korku
s 7. b"r erkek haşmeti fışkıran 

öi ... canlı be~ itlerini hatırlattı: 

lfüıanf>l'lfıı derler 1Jcnim .oranıma 

Bcşyüz ça'rnıa1; çeken gelsin ya· 
n•mr.ı 

1i • • 

Binmıoğlıı i1ı$p gelir inişten 
Rrr yanları görfüımet,JOT gümi"~

tm 

Y<OmaU. değı1 mi Sinanoğlu '? 

'BIKMET. Mt1lilB 

llartum, ~o ,.ı.A.) - B.B.O: ırlb'll'I.' "'"" eren 
Brıtanya impara.torluk kuvveUcıi 'U • " ....... "' • 

şmdi Harrardan ancak 80 kilometre va m z ' atı Bir delikanll bir kadım bıçak cıdı 
~rkta bulwı.n:ınktacltrlar. Harra.rm 
nıılhım mUdafaa mcvzllerl bulunma- 2 5 milyon Diln, Fatihte, Haydarda, bir ya· n1n paraca taleplerini karştlaya -
.r.aıtlıı. beraber Dlredauıı. mmta~ ' ~ rabma vaka8ı olmuş, biri.si dostu- mamağa bqlaııııutJr, NDıayet işsiz 
..ıaa 12..15 bllı kl§illk mUhim bir t~ k 

1 
nu brça.kla yaralam...,tır. olan Sal!battln, diln de Zeyneptcn 

..alyan b.uv,..,U bulundu(;u ııı:wwyor. tona ya aştı Mliddeiumumtlikçe yapılan tah- para istemiş, fakat kadm parası 
JJU 'l'AHAFlN ZAYİATI kikııttt.n öğrendiğimize göre, carih, olmadığı cevabını verıniııtir. 

.Londrn, 2ti (A.A.) - B.n.c. İngilizlerin geçen Haydarda Kadrçeşmesi s~kıı.ğmda Salfı.hattin bunun Uı:erine Zey· 
Dun Avam ~amarasında Jınrbiyc h t k" • t 7'.• b" oturan Mehmet oğlu Salfihnttln 04 "'"•ten altmlarmı bozma.<11rıı f9to -

at a i zayıa ı x ın dında birıs· ldı·r. Snlô.hatt·., b!r mi' 1ia, fakat Zeynep bunları vcnne -mtıs•eşıırı, lnglllı:.lerln 2'1 gıut~ıa ka- ., 
u:..r Afrika mubarcbclonnde 644 o ölU ton j u t evvc:I Zeynep ndmda prırası <:<>1t • nce aralRrmda l}İddetli bir kavga 
olın.1.o< uzcre 2966 zayiat verdlkıerinl [,ondra, f5 ( A.A.) _ Gazete. bir kadınla tanışnıl1) ve_ kendisi!· !jlarnıştrr. 
bUdirınJwur. ler. lngiliz zırhh arının Alman j e~vi!;erek metres yaşamaga başla Kavga. sonunda, S:ı.liihattin bıça. 

ttaıy1U1mrın zayiatına g ı:.nce, ıso zırhlılarını Atlantikte iki gün ta.

1 

mı:ıardır. Saltıhattin kadınla yasa ~ını c:ekcrek zeynebl yaralamıştır. 
oıni csır olmak üzere 200 blDl geç- ki"l ettikleri hakkıda Aln.~n dı~ı "lltiddetçe onun haz.rr parasrr :'lllihat!in '"akalanmı:ı, t:ılıkikııtıı 
mekt,.dil. radyosunun verdt.:7i haberi yemiş, bitirmi~. son zamnnlardıı 1 ba!!lanmıştır. 

ı, •. ~ ... LUSOARPTA AUlAN yal malısulU olarak vasıfland~: para!;ız kalan lrıdın da ~_a_ıa_h_a_t•_.L _____________ _ 
1'~1'K fiU\'\"l'JTLE.lU yorlar. 

Londra, .rn (A.A.J - 'l'rablusgarp. Müfid malfimatı havi resmi 

rln bir mllddcttcnberl Trabıusta bu- Deniz muharrirleri, bu hiktı. 

lP -(ll'o'a . ·a:~a 
. &ten 

il i~!erı 

tc Aıuıan zııhlı kuırveUcrinın mcvcu. beyanat elde etmek ümıdiyle • 
dlyctı ı..oncırn nskerı mahfill"rınln e. m~nlann ara sıra böyle hikAye. 
.Ara,,ın. cdbctme!ttedir. Bu ı..uvvetı •• 

1 

ler neşrettikleri maliımdur. 

ıunduğu m ılCımdur. Slcllyadıın ka!"an. yenın rünyn efkarı umumiyesile (Baş tarafı 1 nclde) 
lıkıan iııtl!&ae edılerek aenı.z ve bava 1 Almanlaruı na.mağlup oldukları DUn akşam, Maarif nazırı Papi· 
tariki !le g<ıtlrilen takviye kıtalarının 1 hakkıda şüpheye dlişmeğe ~S- çin, Yugoslav Bıı,şvek!li ile harici" 
son gU.Olcrdc bu kuvvetlere Utiha.a Iıyanl'1.r üzerinde tc.sir yapmak ye nazırının Viyac aya h.,reketlc -
c.Uğl de zannedllmektcdır. Bu kıtaııı. için ortaya atıldığını yazıyorlar. 'ı rinden önce istifa ettiği ve cllğer 
rm mevcudu hakkında sarih bl.r §CY Maamafih Şimali Atlantikte taraftan istifa edip sonrad:ın istl
b1Iinmemckle berıı.ber bunun ehcmm.ı. faaliyette buluna:n Soharrlıorst . fasını geri aldığı bildirilen adliye 
ycUl ~ir mikdara baliğ oıdııtunu zan- ve Gneisenau Alman zırhlılarına 1 nazm Konstantfnovlçin de ilk ka_ 
nettirecck scbcblor vnrdır. er geç hücum edilecektir. ı rarmdan vazgeçtiği ve fllmdilik e· 

"l'rablusa Almıı.n piyade ıutaıarmm Almanlar tarafından son de. !indeki i<ı1eri çrknrmclda meşgul 
geldiği. hal:kmdo. Londraya henüz. hiç. rece izam edilen Ingiliz ticard bulunduğu ö~ren!lntlştlr. 
bir haber ~lmcml.§tir. vapurları zayiatına gelince bu Çütçi partisi lideri Gavrllovlçin 

lNGtLlZ TF..m..tGt zayiatın hnkild rakamlnrı lngi. ı.:oskovn elçiliğinden ve n~ı par • 
&hlre, 2J (A.A.) - ı~ tebllğ: liz bahriye nıcza:retinin bültenle lıden altı ayan aznsmm ıstlfaları 
Trablusgarpta. l§"anı değer mUhlın rinde neşrcdılmekteıdir. Bu zayi: m müteakip Sırp çiftçi part~i bun-

bir fCY yoktur. atın oldukça mühim olduğunu dan böyle muhıılcfete geçmı!'j tc _ 
Erltrede kıta.atımız Kcrenln cenu.. itiraf etmek Iazuns<t da henüz lakki olun.a.bilir. . 

bu garblsinde dU,:ıman tara!mdan yapı Göbels'ı tatmin cdccok dereco ·c Sırp mlistakll demokrat partlııı 
ıan diğer blr mul:ıı.bll tnarnızu dU§- olmadığımda hatırlamak l~ı- de Hırvatis.ta_nda idari v.nz!felerdc 
nıana eğir zayiat verdirerek pUskUrt. dır. Alınanlar tebliğlerinde görU. bulunan .bUtUn azasrntn ı"lerinden 
mUştUr. len zaylatın kuydı ihtiyatla t... çekl!mesın~. karar vermiştir. Bu 

Habe; ı.sta.nda Marda bo~dn. 1• kk' · 1::. .· h k partiden muteaddlt idıuccller işle-
- • a ısı uzmıgc~-. gı er esçe · d ekiı~ıa1 d" --'--yapılan hareklit c nasında ve bare1t!- lUnıd nn en ç .... '"'fl'er ır. Bu l)C;>l,ICple 

tı mUtcaklp ltuvvctlcrlmlz bir miktar m~A.H:ıtl'm NEZARE:I'll\"lN bu p~ti de :ı;n.ııhalefete geçmiş te· 
esir alınI§lAr ve harp mntzcmesı iğU.. TEBLlGI lakkı oluna.bılir. 
nam etmı,,tcrdir. Ktta.ıı.tımız §imdi SON V A7.Jl"ET 

kl kh .. _ Londra, 25 ( A.A.) - 'I'icart.t Be'"'-d, 26 (A A ) - B B C 
Harrı:ı.ra yıı. aşm.ıı. ....... L • • • h l k d I ·ı· ""'"" · · · · · t ı d gem ısı zayıatı a ~ ın a ngı ız Yugoslavyanm mihvere iltihakı-

NegelliDin §ımall gnrb s n e cere. bahri e nezaretinin haftalık . . 
yan eden >nrckt\t muvaftaklyctıe L'"l.. . )f nı protesto ms..ksadile yapılan nU _ 
klşaf etmektedir. teblıgı: . mayişler devam ediyor. Belgradda· 

1NG1L1Z soMA.Lt t:NDEN .. 16-. n~ayet ~ulan ~af~ ki lngiıtel"e ve Yunan elçilikleri 
ÇJ::KlLDlLElt ıçınd~ Ingıliz ti~~tı b~ıyesı· Arnavutlukta çarpı._qan kuvvetl~re 

Kahire Z5 (A.A.J - lnglllz tayya.. ~ ~an faalıyetı netıcesinde- iltihak için gönüllü yazılmak istr. 
, il ela lll ... _ be"""'· kı zayıatı şudur: 60.670 tonluk yen irçok kimselerin adeta mubasa 

relerinin, Zc 11 yer e........ ~- 17 1n ·ı· 11103 t luk 't ~ 
11 d k1 llmıuıdaki b' gı ız ve . . on aı ı sma. ugramış vaziyettedir. 

bayrak sıı a ı arını ve - ··u f"k · 71 773 t . M 

nal.ara 1ngtllz bayrağı çcltllmlj bulun nıl u 23e l y~H~b~ı bita. af on: Vilayetlerde ko~lüler, pa.pa.slar, 

6 dükleri be.kkmda gelen uk gemı. ıç ır r ge Yugoslavyanm mihvere Htihakm· 
du~~ ~ r rin 1n illz oakert suzctı.. mi batmamıştır. dan mUtevellit memnuniyetsizlikle.. 
ha r r nlze 

0ln ~iz Somall.51nde.n Me-Lkfır haftanın zayiatı lıir rini izhar (,diyorlar. Her tarafta 
sU !taıya arın m ~de Zcllayı iş 1 hafta evvelkine nisbetle 27 bin 1941 Yugoslavyasmm 1914. 1918 
çekilmbl§ 

1
ve yerı c lhUmal dn.ht- ton azdır. O haftada 98.832 t ·n· Yugoolavyasma layık olamaması 

etmiş u uruna armm luk gemi zayi edilmiştir. endişesi ba.klındir. 
Jinde olduğunu söylemJııUr. Bu m.cı. B h . t" d"" GAZETEI PRtN tYMl"'·ct eden kn.ra ~tı a rıye nezare ı uşınan E:ı- J J 11.n.ı.ı.' 
takada cereyan viatma ait rakamları da ver- TABILAR! 
hnkkında K&hircye hiçbir h&ber gel. inektedir. Bu rakamlar bundan Delgrad, 2.3 (A.A.) - Röyter: 

me=~ŞtSTA:NDA VAZ1YET beş hafta evvel neşredilen liste· Yugoslavyanm üc;;IU pakta lltL 
ııarıum, ı5 (A.A.> _ Röyter ajan- ye nisbetle 300.000 ton bir faz1a- hak?, gazetelerin hususi nllsha.la

smın Ho.beşüıtroıdaki cenubt Afrika hk vardır. Bahriye n°za.retinin rı ile bUyUk manşetler altmda hal· 
kuvvetltrl nez.dinde bulunan huau.st tebliğinde deniliyor ki: ka ~an ed~tir. Yugosla\~onın 

Harbin başmdanberi Alman - ~Ukümrı:ı.nhgı v~ mll~i ~~ıye _ 
muhabtrı bildiriyor: lar batan, yakalanan mUrette • tıne hUrmet edileceği vadını ihtiva 

ŞlddeUl bir muharebeden sonra batı tarafından batırılan vapur eden Alman ve İtalyan notaları da 
Ciclgo.dan gelen n garp iı;Ukamctin.. itibariyle ta.krib~n 1.449.000 ton en bll§ta neşredilmektedir. 
de ilerliyen İngiliz ımpıı.rıı.torluk kuv. ltalvanlar 790.000 ton zayı· et . MOSKOVA EI.ÇtStXIN iSTİFASI 
vetıerl, şark1 Hn'ocııı.standaki dağlık . , di D"" h" t"ınde Moskova, 25 (A..A.) - Röyter: 
arazı·'c bulunıı.n son İtalyan müdafaa mışıer r. uşman ıznıe Y ı d 1 tık aht " 'd b"t -'" Uttef"k u,gofl av ıp oma m lllerlnilen 
bat,ft-ını yn...mıRJıı.rdrr. Bu kuvvetler, gı en 1 aru.ı veya m 1 ge· "~ e ild'ıw.. " y ı 

..u -~.., • ıt·ı..--· l d • t 62 OOO uf>r n :o~e gure ugos ıwynnm 
b d Marda bo~azm mı ıu<U ıy e e zayıa . M k Clclgaun gar m n ı; • t d B' l h h b" b:ı. OS! ovcdaltl elçl.Bl Gavrilovlç, dün 

dan gec;<ırek Harraıt> doğru ilerliyor. on ur. .ııu;ena ey ar. ın "- öt'edcn ııonra 18Wa etmi§tl.r. 
ıar. ltıı'yan1ar Harrnn açık vohl.r illn şındanben düşmanın gcmı ~yia· Çifte;:! parttsinln A.zaDI bulunan Gab
etmlş olmalarına rağmen ııeh1r cıva- tı cemnn 2.300.000 tona balıg oı· rilovlçin memleketinde bOyUk alyrud 
rmda bl.r mQdıı.!an hattı tesis etıni§- maktadır. bir n!lfuzu vardır. 
ıerdlr. Harrnrm ötesinde Adisab:ıbP~ Gabıik>Vf.ç ıı.ynl zamanda. Yugosla,,_ 
Cibuti demiryolu Uzerlndc bulunan ye.nm ton tanuuru~ gazetecllcrlndeıı 
Diredauayıı. giden güzel bir yol var.. blrtdir. 21 eenellk bir inkıtadan ısonrn 
dır. Bu yol yakında. kemlmlş bulunıı- iki ~mleket anamıdıı geçen sene dip 
cakt.rr. DU:man şimdi dem1ryoluyla Bir ayda 5 kişi lomat!k mUnasC?beller yen1dtn teessüs 
Dlredaua. yolu U%nrlnde rlcat etmek- ettiği zaman Yu~lavya, ilk elçi nıa. 
tedlr. DU§mBn kl51Dl kUlllai Adlsaba. cezalandırildı rak GnvrJlovlçi Moskovayıı. gönder 
baya 160 kilometre ltıı.dar mesafede mlgıti. 
bulunan A vao ımınğt hıı.ttmıı çeki~ Hayvanları Hlmnye Cemlyetl, 
mektedlr. DUşınıı.nm burada eon btr fazla yük yilkliyen ara.b:ıcılarn 
mukıı.vemct göstermek teşebbUsUnde ka.rşı açtığı mUcadcleyl şiddetlen -
bulunması muhtemeldir. Ce.nubt Afr.- dirmiş ve azasından 30 kifjiyi bu 
ka kuV\-C~"ri:ıo men3up EIThlr otomo- hususta müfelti.ı'i olarak o.yırmL5tlr. 

Bu mUfet.ti'}ler. son ayda 97 ara· 
blll rl'"l yardımllo Clcigııyyı zaptcdcn bayı durdurarak yüklerini ~alt. 
diğer mQfrezelcrl denize doğru truı. 
minen 320 kilometre ltatcderek Mr mL' ve nuınaralarmı olar.ık be.ledi-
bafta evvel Berberaya çıkan Inglllz yeye blldlrmh:ılerdir. Bundan baş _ 

ka köpek ve kedilere taş atan, sui 
kuvvetıerfle blrleplişlerdlr. Diğer kuv muamele yapan 5 klıji hakkında da 
veUcrl, 32 kilometre mesafeyi so sa- ceza zabtı tutulmu.:>tur. 
atte katetm~ler ve mukavemete mat 
lamak61Zm yoUarmd& bulunan Tugu
jnlo ve Hnrgclrayı işgal etmişlerdir. 
Buramo ıaUkamctındc tt'pelerdc lntt. 
zamsız kaçmakta olan ltnıyan g:ı.m'
zonlannm ynkalanmasma rrun&k kal
mıştrr. lnglllz Somallstnde ltaıya.n 
harp kablllyoti kınlmı~tır. Bu l<Uvvet.. 
ıere artık mevcut naznrile bakıla .. 

maz. 

iki el konler 
Yarın akşam Eminönü 

halkevinde 

Holanda Hind;stanında 
askc& topl&nıyor 

&tavia, 25 (A.A.) - Bütiln 
Holanda Hindistanında muhafız or. 
dusu teşkili için asker toplamağa 
ba,,alnmı~tır. Bu, ikinci m!ldafaa 
hattını tcş..ldl edecektir. Holanda -
lılıır, yerliler, ve Çinlilerden mU· 
rekkcp 26 şehirde muhafız krtalnn 
'"iicuda gctlrilm"ş bulunma'ttaclır. 
Diğer 14 şehirde pek yakında ken. 
di muhafız kıt.alarmın teJ]kilini bi
tirecektir. Mülhakat ela aynı su • 
retle te~kilat kuracaklcrtlir. 

Cto obH ser Pısl 
EmlnönU Jlalke\inden: 
27/3/1941 perşeınbe gUnU saat 

(17.30) da BUyUk M1llr-t Meclisi 
Reis Vekili Srva.-; mebusu Şemset- ' Hu:!apeşte, 25 (A.A.) - Ste.fani 

l 
tin Gilııaltay tarafından (Umun1i ajammıdıı.n: Birinci wıkorl tııyyare ve 
Siyasi Vaziyet ve milli birlik) mev otomobiller sergisi, önlimUzdeki mn. 
zuunda btr konferans verilc:~ktir. yııı ayının ikial:ıd Bud.&pe~tede aÇlla. 
Hedfe8 ~~ .... , caktzr.,. -

KOSTROL 
Bclgrad, 25 (A.A.) - 3 Ofi bil

diriyor: 
Radyo neşri) atma nezaret et • 

mek ilzer0 hususi bir komiserlik 
ihdıuı ohuımuetur. B•ı koml~rliğe 
l.ükür:ıet p:ırtisinfn gazetesi oJan 
S:ımopravanın eski baş muharriri 
ve A vnlı ajnnsınm mUdUrU Alılnn 
tvanoviç tayin edilmiştir. 

ALACAJU,.'\R' 
Va!'ington, 25 (A.A.) - Ruz • 

veıt. Amerika Birleşik devletlerin
<1C1ki bütün Yugoslav nlac:ı.klarınm 
bl~k,. edi!mesi emrini vermi§tlr. 

Bu emirle blo1te edilen Yugoslav 
nlacaklal"IT1m takıib!!>n bir milvon 
dolar ku.dar old~ğıı t1ıhMfn edil~ek 
tcdir. Amerikan vato.ndıı.şları elin
de bulunan Yugoslav eshanıı 1nkri. 
ben 36 milyon dolar kıymetindedir. 

ÜskUdarda, tcadiyede. Po.~acıra. 
if sokab'lnda 7 numnrada oturan 
Serkls oğlu Mesih SerkJsyan ndm
da biri, dün Fıstıkağncındcın ge 
çerken şoför Ner.scs Özenın oto -
moblll a!tmda kalmış, baş:ndan a· 
ğır surette ya.ral&nml§b:r. Hemen 
Nümune hast.anooine kaldmlan 
yaralı biraz soa.ra ölm~, §Oiör ya.. 
I:nlanarak tahkikata baır.ıltamtta;, 

~areşal 
Grazyani de 

vazifeier n :Jen 
affedtldt 

Uhdeı;indeki işler üç 
general arasında 

taksin-ı edildi 
Roma, 2~ (A.A.) - Stc!anl 

auıdan: 

ııjıın-

Ordu erkAnı harbiye rclııl, Libya 'a. 
llBl ve lşmall Afrika kuvveUeri b.-ı§. 

kumandanı İtalya mareşalı Rodol!o 
Grazlyall! talebi Uz1ırlne bu vazlteıc. 
rlnden afle<lUmlşUr. 

Gencr8.l1talo Garibaldl Ubya vaıı. 

llğlne ve ;ıimail Afrikııdıı. İtalyan or
duları başkumandanlığına tayin edil. 
miııtit. 

Ordu erkanı harbiye ikinci reis! 
kolordu kumandanı Marlo Roatta er
kA.nı: harbiye reisliğine tayin edlımif. 

Ur. 
TUmgeneral Frencesco Rossl crkA.nı 

harbiye lkıncl relBllğıne tayin edilmiş 

Ur. 

Yagosıawya 
fedaDlariı yoluna 

gir l 
Lontlra, 25 (A.A.) - Röyterin 

diplomatik muhabiri yazıynr: 
"Yugoslavyanm üçlil pakta itti· 

hakmın, bugünkü FJCkli He anlaş • 
manm kıymeti sebebinden ziyade 
vaziyeti lehine istismar için Alman 
yaya fırsat vereceğinden dol:ı.yı Al 
ma.n diplomıısisl için bir muvn.ffa. 
kıyet teşkil ettiğini ink~r etmek 
mlnasız olur. 

Yugoslavya, imza mukabilinde, 
bugünkü şeraitte en mUsait §art -
lan elde etmıştlr. Yugoslavya, Uç. 
liı paktın a3keri maddelerinden mu· 
af tutulmu:. tur. Almanlar, hiçbir 
mihver kıta.sının Yugoslav arazi • 
sinden transit gönderilmlyeceğlni 
ve Yugoslav hudutlarının ve slynsi 
istikl8.linin bütün akitler tarafın • 
dan garnnti edildiğini resmen bil -
dirmişlerdir. 

Yine §imdilik, mUhUrlU ha'l'p 
malzeme.si. vagonları ile yaralı va • 
gonlarının transiti hakkı da fazla 
bir kıymeti haiz değildir. ÇünkU 
ccınup hududunda Yunanlılar SelA
nik hattını tuttuğu için, bu hat 
trans!t için kull:mı1amo..z. Sofyaya 
doğru Nişten geçen demiryoluna 
gelince bu Romanya ve Tuna yolu 
ile mevcut diğer nakliye va.sıtala • 
rma bir ilave olacaktır. Binnetice, 
yakm bir i-;tilcbalde mühim bir rol 
oynıynca.k mahiyette değildir. 

Fa.kat Yugoslavyanm aldığı ted
hlrin vehameti şura.dadır: Bu ted
bir, Almanyanın Yugoslav <lahilf 
~leriue mUdahalrsine kapı açmak. 
tadır. Alman trenlerinin geçmesi, 
.Alman memurlarının vücudunu ve 
hususi tarifeler tanzimini istilzam 
edecektir. Bu tnrlfclerın tanzimin
de Jse Almanlar galip reye malik 
olacaklardır. Bundan başka, gittik 
"e artacak kont:ol için bahane teş· 
kil edecek kazalar ihtimali de mev 
cuttur. 

. Yugosıavya, fedakarlıklar yolu -
na girmi~tir. İsteyince veyahut f.!. 
!eyeceği zaman durmanın kolay oL 
mıyacağmı görecektir. İngiliz ih -
tarının manaııı işte buradadır." 

----n----
MIJil Şel1n mesajı 

(Uaş trafı 1 incide) 
kahramanlı,'lnı v ;ı mllkıtlnln manevt 
kıymeUerinl hnyranlıkln tnklp eyle. 
m<'kle ve ona kahramanlığın:ı ve fe
dakA.rlfülıı.rına lltyık bir istikbal dile
mektedir ... 
HA R.1Cf\'E ''EJttLlNtN TELGRAFI 

Nihayet HRrictye Veldll ŞUkrU Stı. 

racoğlu da duygularını f!U mesajla 
~o.de etmektedir: 

"DoSt ve müttefik memleketin mn. 
11 'bayramı mUn sebetilc, harareUi 
tebriklerimi bildirir n mllll m1rumı 
korurn&k için ecdadmaı. maklMlcrı. 
ne yeni bir gı&n w oeref sayfuı lltve 
eden kahraman Ol'Quaunıı hcyeCD.nla 
•lAmle.rım., 

t sek~zll 
pakt eli 11 

V'atarıa, f5 ( A .• 4.) - D.N..1 
bildiriyor: 

Alm~ya. ttn.lya ve JaPo~ 
ar~mda 27 eylül 1940 ta ~~ 
dil< ü~lü pakta Yugosla.VYiW'" 
iltihakı hakkmdald prot.6ıcD', 
Almana hariciye namı 11~ 
HibiJentrop, ttalya haricişe d 
z.ırı Kont Çiyano ve J~ya ~ 
yiik elçisi general Oşiına 
~ugslav ba.şvekili Zvetkoviç 
hnnciye azın Ma.rkoviç · 
lamışlardır. Protokol §Udur: 

"Bir taraftan Alman. 1 
ve J~pon hükumetleri diğer . 
raftan da Yugoslavya htıkfuı!t' 
mura:ıhaslarmm inmı.lariylc 
şağıdaki hususatı mii§8hede 
derler: 

Madde: 1 - Yugoslavya, l3d' 
li nde 27 eylül 194-0 ta Alm~ 
Italya ve Japonya 
aktedilen pakta iltihak eder. 

Madde: 2 - Uçlü pak 
4 ür.(:Ü ma..:ldesinde dt'rpiş cO' 
len muhtelit teknik komisyot 
Yugoslavyanın menfaatler 
müteallik meselelerle meşgul 
duğu tatdirdc komfayon mlW 
kerelerine iştirak etmek U 
Yugoslav mümessilleri da\ 
olunacaktır. 

Madde: 3 - Üçlü poJ<t! 
metni protokola rnptedilınfştif 
İ§bu protokol,almanca, iW) 
ca, japonca ve yugosl~V)-ı 
yazılmıştır. Her metin mut 
olacaktır. 

!şbu protokol imzası 
me.r'iyete girmektedir . ., ... 
YUGOSLAVYAYA VERl~ 

TEMİNAT 
Yugoslavyanın üçlü pakta 

tihakı hakkındaki bu protoıd 
imzası mıinasebetilc mıhver 
!etleri Yugslav hükfunctine 
tinleri .ıynı olan notlar gön~eı 
mi§lerdir. Alman hük\ıme 
notları şudur: 

Bay başvekil: 
Alman hükfuneti tarafı 

tavzif edilmiş olarak Alman , 
kumeti namına ekselansınıza 
şağıd;ı.ki hususatı arzetıne 

müftehirim: ~ 
Alman lıükOmeti, Yugosla 

mn bugün vukubule.n üçlU 
ta. iltihakı münasebetile Y~. 
lavyanın toprak ha.kimiye 
ve tamamlığma. her a.n riayet 
deoeği ka.rarıru teyit eyler. . 

Hükümlerimin kabulunil ti 
ederim. 

Bay başvekil; . 
Yugoslavyam Uçlü pakta. il 

bakı münasebetilc bugün 
lan konuşmalara atfen, mib 
devletleri hükfunetlerile Y 
lav hüktlmeti arasında b 
olan anlaşmayı •an hük{ıDI 
ti namına. işbu ı ... a ı.e teyit e 
mekle müitehiıim. i) 

Bu anla§mB. mucibince, :rtl 
ver devletleri harp esnas 
asker krtalMının veya asker 
taları nakliyatırun Yugosl• 
topraklarından geçmesine ~ 
saade etmesini Yugoslavya<> 
istemiyeceklerdir. . 

Hürmetlerimin kabulünü rı 
ederim. 

Von Ribbentre' 

AL1\.1AN HAR1C!YE 
NAZIRININ l\ '1JT.t{1] 11-

l' iyana, f5 (A.A.) - D. N· 
ajaruıı bildiriyor: e-
Almıınya hariciye nazırı ~ 

Von Ribbentrop YugoolavY3& 
üçlü pakta iltihakı mUnasobe gJ 
le Belvcdere şa.U>sunda y.ıpıl 
imza. mera.simini bir nutul 
ka.paml§tır: ı• 
"-Yabancı nüfusu Balk~1111' 

n çok defa büyük Avrupa. ill 
18.fları bir hareket noktası )'9~ 
mışlardır. Alman.yanın bu JJl>'" 
takalarda ara;r.ıye müteallil<; 
ya siyasi hiçbir menf uati ol 
dığım resmen beyan ediyo~ııl 
Almanyanm bugünkü Y~{ 
gayt.">Si, yabancı bir devletin ~ 
rupa harbine devam imkanlfl.l eJ' 
bulabilmek için bu s~haY! .. uı.~ 
geçirmesine mAni olnı~l'l .... e, 
i•barettir. Alınanyan.ın nihaı Jı 
defi, bu mmtakayı ebedi s ı.J• 
kavu3turacak bir nizamın { 
rulmasmı temin etmekti:· t~ 
nıpa için çok clıemmiyetlı o <' 
Balkanlarda bu nizam Mil 1"" 
makUl prensiplere istinaden İ1'' 
rulacaktır. Ve bu prensiplertiı" 
tısadi imk8.nlan inki§af etüı, 
rek bunlardan istifadeyi ços_:" 
tacak ve herkesin nef'ine ol1lf"' 
refahı temin edooektir. et"'. 

Yugoslavyanm yeni n.izaııl 1:ıi' 
yesinde refaha kaVU§ll.C8.k ~· 
A '-:-upada ''e Balkanlard& ..ıı::.::ttf 
la olan mevld ala.cağmB. !7""~' 
yoktur. Bu. üçlü pakta. j}ti)ıY 
neticıesİılde kendiliğinden. tsll~ 
düs edilecek pir Takmt'J.ır. 



... l:"f 1
! !~1!.ııı.. 

7 r /ltı ;~tf at..:· Türk varlığının kuvvet 
L.:.!.~e!:_~~,~~ if.".!."!: ve satvet kaynağı 
llbbne gire - kılDı göç ettlderf han Kah),. •al°"'MI mbw: 

:s?:~ E-1-~~E milli birliğimizdir 
..... --ımı ......... Mttba tltttihd 81J)eıler. v ...... ..... -
.., ,_:·-.. h ....... '.vldld nm,aprairladr,......._benzer. Meclis Reis VekiU Şemsettin Güna\tay dün 
...... ..,, ....-.... tüır takar. Tepin ..... &1IDda harma ~ 

-:.=:-.;:ı:.~'.:1::r!:':~ :.:.':..~lldyaı:;,.:: ü niversitede heyecanh b·r hitabe ırat ett 
"'Udııl!llll olaalı karşılanır, kırlar. "I ıt01arak tanı bir insan bedeni 
t. ...__... J'9Plhrc;1', lf'ylcklerln llalbae gelir. Ve aiacm her daim. 
.... de aJlll •ete içinde kutlanı... ela :remı. gibi gilael kralar asılır, 

' Düa ......... bdmlı, e.rkekll chmır. llulran geçtikten 90lll'a bu 
1't oocald1I lrallleler, (Edlmekapı) kıs ,e!tllnd .. !d meyvalar vak, vak 

C!epbpı), (SUlvrtkapı) t!\rafla· diyerek düşmece hatlar. Bu mey. 

l'llda kırlara ~ leyleklerin valann bqtan qap bdar lnsan

lliltlel'lal helderlerdl. ~le, dan farkı yoktur. Bam insanlar 
..... brfılarlaNı ba lımnrzı ga- meyvalan lcadm telikkl edcırler. 
&alı, mania bülflı ~lan... Bu rlvaye~ "'Vah vak name hlki 

hattyar bdnalar, onlann gelişle. yad" deyenler de vana da, tabla· 
llllden tefetll ederler, ağrı:lannda tin çok garip ıteyler yarathğl dil. 

..,._, bir bes Jlarça."ı olunıa: ,unHlilrsc, \'ahıtk ağacına inan-
- Lobasa yılı! 

Çöp bulunursa: 

- Ba yıl bereketli geçecl'k 1 
Derlerdi. Çocuklar da, le~leklcr. 

le Mnber dem tutarlardı: 
- Gak! Gak! .. Vak - l'akl .. 
Vü vak, e8kl de\'irlerde, ya7. 

llllert ~oklara bir eğl«"ncc ,·esı· 
... elftia gibi, tarihimize de geç. 

~-
l'--.,.Uer, Avcı Sultan 1'teh

lllede, 1W lhttl&Undc, zorla öldüt. 
tlJded 8Ua7 ağaJannı Sultan.ah 
"rUtıld paar jacma utınnıılan:h. 
.... ...,., Bal olarak değil, ölü o· 

a... udıyordu: Rem de başqağıl 
O ıtndea 10Dra, oradaki çınar 

"'1e adlanmlfbr: \ 'aJ."\·ak ağaeıl 
.._.... IUrferladen biri de, ba va
..,. telmllwa 1f11 kıt'ayı aöylemlt-•: 
Cut'u !ııferrlhe e:rUp tantana.:! cah U 

ç~ıaı 

'l.erıenak etti bu gavga kede·i 
afakı 

Oldd mahmur, nice mest-i mUdum.ı 
devlet 

C..'1 ikbale ne tarh-etti bilinmez 
sa.ki 

..... ıı-ı fleke kine guzar.ı servet 

it m.eydanma dikti Şeherei (Ş "'· 
cere-i Vakvak. 

mak wnngcllr." 

l'tmlçeriUğfn I'~"' u~rrhıf', • ta 
mnm 170 yıl sonra - ba7.ı oc:ı!< a. 
ğalnrlle zorbaların \'alna.k ağaeıntı 

- 1uıılmalan üzerine, Mir tzzct Mol
la şu kıt'ayı yazmıştır: 

Bir zaman elhi fiten cam'.! Ha: 
Ahrette 

EigUnah asmış ldJ kullarmı HallA.
km 

Şimdi erbabı eckanm dökülüp 
kelleleri 

Meyve vaktinde yetiştik !t!CereJ 
Vak\'akm 

lran Jalu Mehmet A'!nbı, hür 
rlyetpener mebulan ağaçlara a
sıp, ıııoaradua lnırfuna dizmesi il 
zerine, §Ur Epet de • vakvak a. 
ğacma telmlhan • 1f11 kıt'ayı aöyle
mJıtlr: 

Çıktr ısrar avına elde ttlfek, önde 

~. 
Şöhret zulmü yetiftl balamın afaka 
Önüne rast geleni bir dala sallan

dırarak, 

Nice eşiman çevirdi şeceri vak _ 

vaka! 

~ ; ~ • ' ,\ ·~. 1 l 1 ' ı_. ' ·ı 

YAR IN AKŞAM 

Cumhuriyet Halit Partisi tarafm.. I YunanJstan, lae hem komşumuz, hem ı kalede yarattıgt bUyük ve şanlı mu 
dan tert..ıp edilml§ olan konferanslar. dostumuzdur. dataalara satha eafha temaa ederek 
dan lataDbulda verileceklerin ilki dün GörUyor9UnUz, k! bUtUn bu ııamimJ Çanakkalede latlklAl harb.nde bize 
Univemte konteran. 11&.lonwıda, bütün sulhperverHğtmlze rağmen halici teh kat kut faık harp \'asıtalariyle ruU 
aalonu, baLçeyi vecaddeyi dolduran Uke bugtln emniyet sahamıza glrml§. cchbez kuvvetler kar'§ısmda kahra• 
kesif bir kalabalık önUnde verllmlıtır. aziz varlıtnnız için tebdltklr hlr ma man Türk ordusunun bir an bıle en. 
Kan!eransı venın BUyUk Millet Keclt. hlyet alml§tır. Devletler ve mllleUer dl,eye dUtniediğine işaret etmiı ve 
si reis \-CkJllerlııden Şemsettin Glln&J. arur mUnasebetlerde, aözUn, temina. buıtınkU kudret ve kabiliyetini teba-
tay ı!Szlertne §Öyle baflamııtır: trn, hattA yazılı taahhütlerin hiç b!.r rUz ettirerek demııtır kl: 

BUHRAN KABŞISINDA kıymeti kalmadığı hukuku dUvel, hUo "- Devlet her tUrlU harp hazırlı· 

t1Jn.KtYıı: kuku milel e:Jsalannm gUIUnç bir hu· gını vaktinde ve istenilen §ekilde ta• 
MWı.len!m vatandaflar; rıı.fe tellkkl edlldlti bir zamanda ya· marnlamak için ststemll ve pltı.nlı bir 
Teknik medeniyetinin tahrip vuıo §ıyoruz. çalışnıa nizamı kurmuııtur. 

talaıı insanlığı utandn'an bir barbar· Mihverin bugUne kadar tezahür e. Bundan ıoııra; mıll blrliğlmlzin 
lıkla ç.ırpııtı, be§eriyet.iD karanuk ve den hareketleri göeteriyor kt, harı• Türk nrlığmm kUV\'et ve satvet kay 
meçhul blr lkıbete doğru sUrilkleııdi· harici kalmak istiycn bir milletin yı.ır- ııağJ olduğunu aöyllyerek bunu her. 
ği ~ı aamanlarda; bUtUn dünyada oı.. du da günün blrlııde baldı ve meıru kesten iyi takd!r buyuran Milll Şefi· 
dufu gibl bizde de bir huzurlUSlu- hiç blr eebep otmak81Zlll tecavüze uğ' mlzde, bUtUn milletin tam ve kati eöz 
~ıuı !ıUkUm .Urmeııi pek tablldir. rayabilmektedlr. birliği ile Cumhurrelsllğine intihap e· 

Slnlrlt:rl gev,eten, umumi hayatı YllNI ~I M.ı\8Kl:SI dlldiğlnl hatırlatmıı, ve takip edilen 
sıkan bu hu.aunuzluk zamanında son Yeni nizam maskeai altında gizle yUkkk aiyaaet aayeainde bugün vata· 
umumi cih&D buhranı kaı'flRDcla nen slyue(in hakiki mahiyet ve ga. nımızda blç bır memlekette görüle. 
memleketin durumundan, vatandqla· yui henüz aar!lı aurette ifade edilme- miyen tam bir tıuzur ve vatand&§lar 
n haberdar etmegt faydalı ııören BO· mifUr. Bu atyuetin Avrupada, bütün arnsıııd ı katl bir Ahenk hUktlm sür· 
ytlk Paı U, Ankara ve latanbulda bu dtlııyada katı bir hl.ldmlyet kurmak. mekte olduğunu ifade etmiş ve: 
mevzua dair söz söylemek ferefinl mecbımyeUerdeD b&fka mWeUeJ'i Uı Mt LU ŞEF \ 'E Tt.TRK MİLLETİ 
bana bahfettl. Söze ba§larken mu.ın. tlkll"erinden eo)'ID&k, onlan mibver .,.:._ Sevgili vatandaşlarım; de. 
taz dinleyicilerimi eaygı ve .evgi ile ııAklm•yetı altmda, mihverciler bea mlştlr. BUyük MHll Şefımlzin etrafın
se!Mılarım. mı& çauıtırmak oldufu iddia edilo. da aar11lmaz bir kale, imanlı ve §U. 

Hepınlı blliyorsunua kt, TUrkJye mektedlr. urlu blr ordu halindeki topluluğumu 
Cumhuriyeti kurulduğu 1Undmı tUb&oo Eğtr, yeni utzam bu tuvtr edilen zu kat daha aıkll{ltıralım, tarsln 
ren hıtrlcl siyasetinde deA'ltmez bir §ekild.a amansız bir tahakküm ve csa edellm. Mllll kudretlmlze milli ŞeCJ· 

eaaaı kabul etmi§tir. Bu eıııuı, yurdu ret çcnbert IJıe, kUçtlk milletler lçUı mlz rüyet ve uzak görOşUne gUvenlt 
sulhtan ayırmamak, dUnya ınılhUnün artık hayat ve inklf&f lmkAnı kalma blrdenbtre başgöaı.recek vazlyeUer 
muhafazuı lçin de elinden gelen py- 1D1f demektir. kal'fıauıcla ııar11lmaluıız.m ve dımdik 
retl samimt olarak u.rfetmekUr.,, Çtınkll taavtr edlleD yelli ııJsama duralım! Yeni TUrklyenin mılll rıarı-

Hatlp bundan eonra hiç bir milleUn söre, yeryO&U balkı blrl metbu mil anet.'.: böyle bir durum olabilir. 
topratmd& göaU olmıyan, blç bir \etler, dllerl t&bl ve 1erf kavimler oı.. EmsalPlz bir gUvenlmlz de, en teh. 
memlekete kal'fI Uıt1raa ve kin besle· ma!( ill'A'J'e !kiye bölünecektir. Dün ve lke.!I, <>n korkunç harp meydanlarında 
miyen TUrklyenlıı va:llyet.ıne ~ bugün kendi yurtıarmd& meınıt ve en karııık en çetin siyası mtıcadele
etmi§ ve denıift.ir ld: müatakll hayat •Uren mllleUer bu ga lerde kudret ve maharetlnl bUttın ci· 

ye tahakkuk ettıtı takdirde artık at hana tanıtmıo Türkün makQıı talllne 
yası vnrlıklarına, ldarl IstlklAllerine evvelfL lnönUnUn, sonra da Lozanda 
'eda etmiş; hUrrlyet, refah JımlUerln\ parlak kurtuluş ufuklan açmış olan 

TEHLiKE HUDUTLARDIIZA 
DAYANDI 

"Gö.Uyorsunuz, ki azlz vatandq. tbediyyl'll yttirmlf olacaklardır.,. BUytlk Şet hıöııünlln böyle bir beDP• 
lanın, bizim tnt kadar lllUlllml ınaı. ~ddli'ı Q416ıOttty !leyle lllY..., mede bapmızda tıuıunmuıdn'. Bu. 
perverllğlmlze ratmen, ~ eesini u· 
zaklardan duydugwDU& harici tehlike, 
bugün budutlarmua kadar dayan 
mıştır. Bir iki hafta eTVel yurdunu 

• ve istiklAlinl yabancı kuvvetlere tca
llm eden Bulgaristan, komııumuzdur. 
Dört buçuk nydanbcrt mal&emece ve 
adetçe kendinden çok Ustun bir du,. 

ı 
mania Helenizmin esatiri devirlerini 
hatırı:ıtan bir kahramanlJkla Ç&rplf&Jl 

va 

tin Fra.unlar devrinin bortlamaın de.. •rtlı'k milleti için en kuvvetli bir ta
mek olacağını tşaret etmif, böyle bir llb:.ir . ., 
Amansız eiya.tcUn 20 inci uırda büo ATATÜRJ{tlN HAMLESİ 
tUn beşeriyete tatbikini dUşUnebilecek Hatip Atatilrkün gençleştiren 
bulunacağına inBanın inanacağı gel· hamlesinden bahc;ederken ezcümle 
miyor demıştir. şunlan sövlemlştir: 

TÜRK, BU NAZAR1l'El'E "- Bu hamle bütUn bir netli 
TARA.l''TAR OLAMAZ ruhundan sarsan. onun beyin fel-

Hatlp bundan sonra lıiihvcrcilerin cinden, kan donm.ısından kurtn
Akden1Z havza.11na inhiaar eden poll· ran, onun dedelerinin hayat kuv
tıkalannı genl~letmelıt makaadiyle vetlerini, canlılık hareketlerini, şe-
1940 EyıtHUnUn 27 sinde Japonya ile ref basnmaklnrmı, bacıarma hamle
blr UçlU pakt ıınza ederek, bUtUn ~:ıı:.. Jerini göstererek bütün milleti ay
ya:rı, aralarını.! ı paylaştıklarını an• nı azim ve irade ile milli mirasın 
ıatmış ve ezcümle demtııur ki: mükellefiyetlerini yapma~a çağı -

' Tarihin derlnliklertne gömUlen de- ran diriltici ve terblve edici kudst 
\'lrlerdenberi bOr ve mu..takll yap bir hamledir. 

= iPEK = ~ .··· ···········.: • • • •• • •• ŞARK EFSANELERi" maya llll§mıı olan, daha dtın, mafl6p Onun bu hamlevt yantıran sesi 
1 ve MltUn mtıdafaa vaaıtalarmdaD en fLsude zamanıa~aa oldu~ ka -
1 mD.hnrm olmLllD& ratme.n bUrrtyet dar, en korkunç anlarda da kuiak

ve ııtıkllll için dünyanın en bllyUk larımTZJ dR.ima VP dair"la <;m18tma
galip devleUerine tek batma karoı hdlr. T"irk gencine Runu ıınlatacıı
koyaıı ve eenelerce utrqarak Dllıayet ,;ıv. ki bu vııtan her ,..enC"tPn bunu 
muvaffak olan bir mlllet böyle b'.ı- kuvvetli ah!Ak ve secivesi kuvvet· 
man b1r nazarı.yeye taraftar olamaz!,, li bir Türk vatannerveri. Türk va-

SİNEMASINDA 
• •• •••••••• •• • . 

nın 

ENGUZEU 

(Alkıflar). tnnperverli"inin. TUrk kahraman. 
lNGIL1'EBE iLE rrrtFAIUMIZIN lı"trnın tes!\hhus etmicı bir timsali 

SEBEBi olmaVY bekler. 
Hatip Milli Şefimlzin Kurultaydaki TARtHtx FN ZORf U ZAMA-

e.çılıf nutuklarından bazı parçalar :SINDA \'iZ Z engin ve ihtifamlı BCJJ' aylarda geçen Bağdadın en güzel manzara-
lı yerinde çevrilen bir §aheser 

v~ Defle SADEDDiN BATN.IB 
lj&llZADE BAllAEDDIN'ln 
,..ı llU'ı..Jaı'uu .öyllyen MfJNİB 

l!'OZEY,IN 
~ ...... ,..uo SULTAN'ID 

N1JllDDaN 
Sl lf AB 

a.bkcı o.manm takltt- BDI TA\TUB u mikAlemelerlnl koau.,an r 1 
-, 1' I' · ; 'ı ' I" )fi 1 ' 11---•ımıı• 

. . 
•• ı' '• ı ı·' ' ' , .. ı, 

alarak sözUne devam etnılf ve Kllı· "- Vatandaşlar bugün bUtUn 
verin rüknü olan MuaollJıl ttalyaamm tarihin en zorlu bir devrini yaşı. 
vaziyetine temasla demitUr kJ: yoruz. Biltün fertler iı;in insan ot· 

,._ Kueolln1 ltaıyumm ııevıtll yur- mak s:fatile beşerin mukaddes bir 
dumua hakkındaki lhtlrulannı açıkça dunnu vardır. 
ilb ve bu gayeye mUtevecclhen bak. Böyle olduğuna ,:öre her TUTk 
sız ve sebepalz ArnavuUup i§fal et.. ha.yatın soluğuna göğsünU açmalı 
meei lngUtere ile ltUfakımw teaıi e· clğerdlE'rine metanet havası içir
den ııebebl izah edeblllr. ;BUtUn Akde- melidir. 
nlzt çeviren memlekeUeri saptederek Hatip sözlerine ~yte son ver. 
eski Roma imparatorluğunu ibya et- miştfr: 
mek hırıma kapılan, e•kl romahlarm "-Bize mukadderatın zorluj?lı· 
tetUA yolunu takip ederek tıpkı onlar nu, hayatın tehlfkelerinl neşe Ue 
gtbt Arnavutıuta gtrince blz1m için karşıltyan boralar, fırtmalar kıya. 

• ., 

1 Stoyadınov ç 
Bir 1ngiliz harp gemisile 

Mısıra gitti 
Atin&, Z6 (A.A.) - Atilın aJansı 

ıudirtycr: 

Salı gf.lnU çıkan ve Sto) adlno\ lç!zı 
cyahatlne dair Avala &Jans .un bir 

telgcafou neşreden gazeteler. ou tel. 
-;"rafın altına şt: notu llAvtı tmekte. 
ı.rler: 

"Ava•a aJansının )'Ukardakl tebliği 
~akkındıı aldığımız nıalCım • 1 göce 
nuşaaeae edıldiğl veçnlle )ı,:, :>ırbın 

tefukatJnde otomobıll · ıı ~·abat edPD 
:5toyaaınovlç. tılhaklka 18 martta Yu. 
nanıstandan gı;çmlş \'e Selfl.nıkte dog. 

Jdan c.oğruya bır cencbl \·apuruna 
ııereıı Yunan topraklarını derhal 

~ ı ke~nıışUr. 

Reme, 2!5 (A.A.) - Oğrenildi
ğıne göre, Stoyo.dinovic, Mısrra 
gitmek üzere Selanlkte bir 1n0(1iz 
harp gPmisine binmi tir. Storadi • 
noviç, 13 martta otomobille Yuna
nlstandan geçmiştir. 

Amerikada bahriye 
askerleri mevcudu 

artbnlıyor 
Va,lngton, 25 (A.A.) - Mümea 

siller meclisi, bahıiye mcnsuplan 
miktarının derhal 232 bine ı;:ıkanl· 
ma..sı hakkındaki kanun projeeini 
tasvip etmiş ve ayana yollamıştır. 
Bu proje, reise, milli mUdafaa l.çm 
lüzumlu yardımcı gemiler tonlla.t.. 
sunun 200 bin,.. ve bahriyeye ab
nan erler miktannın da 300 bine 
çıka.nlması salihiyctini de vermek 
tedir. 

metler k&T!!ısmda. aarsılmı}an bir 
ruh ve onun yaratacağı kahraman 
bir hayat lazımdır. Bu nıh epi& 
birer zafer gilne"i halinde asırla • 
rm gilzarişi halinde tarihim::d par
latan ve parlatacak olan Ç:ı1ldıra
m, Muhacı. ve nihayet A nafarta, 
lnönU, Sakarya ve Dumlupman 
yaratan ruhtur. Bu kahraman ııa.. 
yat büyük tehlikeler k:ır ısında 
millet icin duyulan ulvt \'C heybeL 
li hey~andır. 

Bu heyecan saf Türk seciyeılnt 
sağlam ırk kuvvetin:, e~;ımea ve 
şuurlu Türk iradPSini lf.,de eder 
ve bir bir tehlike knN•sırda sön· 
mez!" 

URFAD' \'F.lftf~ 
KO:SF!<~RA. ·s 

Urfa, 25 (A.A. ) - Gir un ı;ay
lavı Dr. Hasan V"":f Sonı ""r k dUn 
Halkevinde verdi&f ko reraoeta 
dDnya vazlvettntn an: tt"ri man • 
za.ra ile bU~ ilk TUrk millc>tinin bu 
vaziyet kan1TSinda dunımunu izah 
etmiş ve Türk milletinin büyilk 
b:ışbuğ İnönü etrafında tek bir in
san gibi toulandığmı f!~arct etmtı 
ve bugl\nltil harbin tarih<:esini YL 
parnk mağlUn olan miJ1,,t1C'rin bu 
JY1r.;;.1 ·ıhivet1Pril'\ln t<>C1anlid ve bil" • 
lik Mksanlarından ileri O'Pldiğini 
bilaki'3 vatan sı>vf'Fisi w istiklal 8Ş'" 
kına sahip milletlerin tecavtme 
ııı!raymca milli &eref ve varlıkla.. 
rile mücadele ederE'k mUteeavizle
ri memleketlerinden kovduklarmı 
tebarllz ettirm~tir. 

Bundan sonl"a devletimizin w 
partimizin rna !livasetinin "yurtta 
ıınılh, cihanda sulh" vcclzesfle teıa. 
hit edilmiş buhındu~nu izah eden 
ha.tin bMta BiivUk ~"flmiz oldup 
hald" Onun gösterdiği yolda feda" 
kArhkla. reragatle çalışmak aşkı .. 
mız !stili1 ve hft.kimiyetlmizin ea.. 
sı oldui?ıımı hatırlatmıştır. 

TEKİRDAGINDA 
Teklrt1ağ. 25 ( ~.A.) - SaylaY

lamnızdan Ha.san Re"'it Tankwt, 
diln burada "dilnya llhvall karp • 
smda. Tilrkiv«'nin bu~nkil va~ 
ti'' menulu bir kont'eran11 verndt -
tir. 

Binlerce Tekirdeilmm hUyOk lıir 
'iikkR.t vP Pf'>\'f'CPn!ı:ı l::ı l(jp ettfll 
ve ıı1k ~nk si\rekH ,.ıı. ... ıft .. ııı bJ'll
Jant&ı bu konferansında }ıatip mU
letinin VP. dE',•l 0 th1in haımıda en çe. 
Un gUnleriT'ne istik!!! ve ı,erefimiz 
için muzafferane :rr.U"ııdelelerle 
ntomıf" ve l!'i11Pti bll"f'"k tıeref. ea· 
ıı.d,•t ve t"ralrkive Mnzlıar 1Ctmi~ o
lan Millf Şef tsmet lnö"Wrıfuı etra
fmda on ~ki?: milvon Til,.kUn sar
l'ılma.z bir kiltle halinde toplandı • 
bnı hllh11"9a tel-ıı-"rllz pttf"'1f~lr. 

Akdeniz ve Yakın şarkta ba,att men -----------------------------
faatlert bizimle mll§terek otan ,,. ~ • .. • 

BUGUN MATİNE-
LERDEN it i8AREN .. ' TAKSiM SiNEMASi 

Sihi;.ii" Yüzük 1 
Et.anevi bir aek blkA,eıd. DertU blr afkın ıer7adL 

'ıldıran blr baaretba acı natmelerinl terennta edea Tllrk mualkUl 
~anık Türk lf&l'kdarUe au.leıHın prk ft1mL 

Olmyumlar: SVAD G'ON • NınlAN IÇLlKE8 • IBRAllbıl. 
ODIAN .e NEZIRı: UY AR 

Qalaalar BADi !Şii.AY • l'CKR1' TUNAR. OEM.ı\.L O'OMBCIJ • 
BAMN D&UL\U • SHl)l • l llü.IL • a 'l'AllBl:N Armya llJllllllll 8ılel'tne O.Yeten: 

AÇA•AM"I &UCA 1 Ml••m BI• blrllea 

nlzlere h&ldm bulunan lnglltere ile 
anlqma ktan bqka yol kalmamııtı. 
Bu aayededir kt, Yalan Ş&rkta bu za
mana kadar 8Ulhtın mubafuua te· 
min edlieblldt.,. 
Şem«ddin Gtbl&ltay, dnoletlmtzln" 

hartcl etyueUnde takip etUgt yolu ve 
alman ~dbtl'lert anlattıktan sonra 6 
zUne f(Syle devam etmlftlr: 
GtDtuxızK YOL 111JAYYBNDIB 
"EmnlyeUmlz Ddll edilmek tNntJ. 

dlfl gUn Yakin 1J111t 1* barp aallur 
ol&eaktır. 

TtlT'k mUteU lçlll gidilecek ,.,ı mu• 
ayyendtr. Bu 701, ecm ferdtml9e kadar 
ana JQrdu. ataıarmua ~ 1111' Dh• 
nme"lrla..,. ... ,...._~ 
Jar). 
F-a N) v •• , ........ 

BU AKŞAM 

MELEK 
SiNEMASINDA 

AŞK 

8Cll'ln 
ve 

MABGABET SULLAVAN - IAMES 
STEWABT • 
FJIANI\ JIOBGAN taratmclan ıeamU 
ecllleD 

il&nları 
Filme U&we olMekz EN llOM 1'0X a.,a ftl barp baftdlllel'L 

T .. ... lda .._ hl J1 Kdkdlw ....._iti.._ 
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ALMANCA (20> 
Her h11kkı natıer l:B'l.Ckısine aittir.) 
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1. Da ich nun \OD draussen au& 
der sommerJlchcn AbcndsUlle1 cin· 
trat, war mir erstan, als sche icb 

in t'ln seltsarn ıınd he\\ egli<'h 
..:eııattcnspiel,ı dcnıı die Un. 
.. clıllf.tlrenena an den Köpfe derer, 

ıUe bl0 r slch durcJıcinaııderdrinp,• 

ten nder 7.U l'aaten ihreu '.l\\ <:ıtritt 

tanzen und mit ·lııch7.en und Ge"· 
tampf den ~lusi".iant<>n Hilfe ı;:-e• 

hm. 

2. Und d:ı dor grosse Raum mit 
<'riisten fast .ı;efüllt war, ı-o dauar
te es cine Welle, ehe leh dle F1it
terkronn eler Braut dara.us cntpor
tıw<'.hen sahe: ma<:htf' .ıann meiııe 
Re\ erenr. nnd drchtt• mirh, ol· 
sebon Jn dem Gedrang cine eigcne 

Raurcnkunst dazu gehört.t', cin 

Datz.cnd Mak> mit <ıf'lhiıı:er hht

dwd. 

8. Hienach ahcr set~ ich mleh 

r.a cfnem Krimer aus der tadt, 

('G ,.on der S<-hulı.elt mir ~kannt 
..,., oder zn dem und jenen ..-on 
dea iiltf'ren Bınıren, tile uuter den 
Tennen ıJer Mu ikftnt<'n oder drin 
INllt in der f)(ins4 

·'" ilırem mo~ 

krag ~y;en. 

4. b m0t·hte solchen\·e.isf' die 

7..eit hh; Mlttc-mıı<'htll v~rfloe&ea 

cin, ela -.alır klı nur dem Trttt 
zar Ohcr-;tulı<>ıı t'ltı<' Oi~ !llMhett, 

h cll" 'on dl"n 11.ndcm, als rie

mn ihr · ııfclıt, !ooidı in dt>n lfaufen 

:ı:u 'erli rrn: und c114 irh lhr im 
ı:lırltl'n nl\l•"r t~'l.t, ı:,e\\ahrfo ich. 
d~ si(' zwar in Raur<'nfnc.ht1 gf!· 
k'leldt>t, lhr IWcldcln l\ber \'tlft 

!ıehwnrı:cm Sel<lf'nfaff<'t uııd dns 

Kiipp<•hrn auf ibrem brauıwn Haar 
\fan ro!Pııı ~ ıunmet ıınd ı:;a.r rf'irJı 

mit (:otel ı:c-sfü·lw1 \Hır. 

R E N' A T ~ 
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• 
ı. Bu yaz akpmnım sUkfınun. 

J:ın sıyrılarak dışardan içeriye 
ı:;iroıı:im vakit adeta acafb ve ha• 
reketli bır gölge oyunu temaşa e

diyorum hissine kapıldım : çUnkii 
iç yağından yapılım mumhu, tal: • 
laları üzerinden, blrlblrinl sıkıştı
ran veya ikişer ikişer dansederkP.n 
neşeli ne~wıı baykınırnk veya a. 
ya.klarını yere \·urarak çalgıcıları 

te.sci edenlerin başları üstüne an
cak zayıf kızıl bir 1ı:nk ser11lyordu. 

2. Koca saha davetlilerle tama
men dolu idi, bu yüzden yukan 
geçerek gelinin pullu tacını göriin. 
ceyc kadar bir zaman g~ti: son
ra reveransımı yaptnn ve bu kala. 
bahktn binı.z meharete bağlı olma
sma rnğmen onunla on iki creta 
kadar döndiim. 

S. Bundan t!O!lra dnha mekt(lp 
srrallırmdan tannnakta olduğum 

sehirli bir tüecarm yanma otu~ 

dum, biraz geçince de mwkactla
rm peyk<'sl altında veya 05ns'in 
i~erisindc bira knplarmm yanma 
çötnc-lmiıı en kıdemli şu veya bu 

lcöv1ilnün yanında kaldım. 

4. Vnkit geceyarısınn knda-r bu 

qurctle geçmişti. bu esnada bu ~
nıb jçinde kaybolmağı hiç muva .. 
frk görmüyqrmutSÇMmn, diferle -
cinden ayn olarak, yultan odanın 
merdiveni ilzerindc duran bir gtnç 
kız gördüm: geriden ona yaklaş. 
tığım ''akit bir k5ylü elhisesl gyi
IJifinL fakat robunun siyah tafta
dan, kcstanr. renkli saçlannr örten 
küçük başlığın kırmrzı kadifeden 
ve pek zengin bir .surette a.Jtm iE?
lcr:miı; olduğu gözUme ilişti 

(1) Abt>ndiıtlllı:, :ık~am •<'Ssizli?. ııkı;3m Rfıkünıı. 
<2) Schettcnrpıcl. göl;:;e oyunu. 
(3 ı Urschtittk.:!rzl'n, iç yağı mumlan. 
{4) rnfo~ kclirr.("ııl idn gecen dersr b:ıkmrr.. 
(5) Mitterncıcht. geceyansı. 

<6> Bııur<'nt'rac>ht, köylü giyini.4, kilylü kıyafeti. 

----<>---

ANALiZ 

ı:nmirh·rini 

a. Birinci ı-;nhı .. : 
ich, ben 
melner, benim, bPndcn 
mir, ~nna 

mich, beni 
h. lkfnd s:ıhıs iı:ln: 

du, SPll 

dr>iner, senln 
dir, ııana 

Dieh. seni 
c. iiçiincli sah ıs lı;hı: 

er, sif', c>s, o 
selner. ihrl'r, seiner, onun 
ihm ihr, ihm, ona 
ıhn. cıie. !'S, onu 

ve 

.. 
TE ORi 

wir, bi.z: 
ıınser. bi1Jm 
ur:s, bize 
uns, bizi 

ihr yahut Sle, siz 
cuer yahut lhl"Cr ir.in 
each yahut .fıınP.n size 

euclı yahut Sie, sizi 

sie, onlar 
ihrer, onJann 
ihnen. onlara 
str, onlan 

• 

Danvel Daırvo 
Evlenmek hevesinde .. 
kocasından ayrılan 

bir propagandacıga 

yıldız 

aşık 

Sinema meraklılarmm pek l ğınlan yıldızl~rm başmda gel
sevdikleri ve beğendikleri güzel mektedir. Yıldızlar diyarı Holi
Fransız yıldızı Daniyel Daryo v·.t ta k~nuisi için bir çok sc. 
halen Vişide Y8§3maktadır. Ken- naryolar hazırlanmıştır. Bütün 
disine rastla.yan blr mulıan-ire Amerika sinema alemi bu Paris 
güzel yıldızın verdiği ilk haber gelinciğini beklemektedir. Dani. 
şu olmuştur: yel Daryo bir kere Holivut'a gi-

- Haberiniz var mı! Biz der ve yakalanırsa artık muhak-
Hanri Dcknan ile boşanıyoruz.. kak bir daha kurtulamıyacaktır. 

Evet gilzel Daniyel Daryo ko- Güzel yıldızm uzun müddet ." . • 
cası Hanri Deknan'dan ayrıl· merikarui kalacağı ve hayranlQ.11 
maktadır. Boşanmalarına sebep için güzel gilzel filmler çevircceğ: 
olarak ta Daniyel Daryo diyor muhakkaktır. Eski kocası Hanri 

r -..,.~ T" ~ 
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ki: Deknan henUz Amerika®film v 
- Artık sevişmiyoruz.. Seviş- rejisörlüğü yapmak için pek 

mediğimize göre beraber yaşa.. genç olduğundan mecburen Pran 
mamızm ne mi.nası var. Sonra sada kalarak işine devam ede_ 
biliyorsunuz ki aynı yaşta da oektir. Aralarmda resmi anlaş
değiliz.. Bizim evkmmemiz bir mayı bozmakta olan bir çift de_ 
fırtına idi. Geldi ve geçti. mek ki artık sana't sahasında da 

Filha.kika Hami Dekna.n, gü. biribirlerinden ayrılmaktadır: •.. 
zel, yıldmJan çok daJıa y&Şlıdır. Fakat bütün bunlara rağmt:n 
Fakat her sahada tam bir anlaş- D:miyel Daryo ile Hanri Dekrı~ı 
maya vardıkları için evlendikleri c:o.~ iyi iki arkadaş olmakta de
zaman bu Yaıt tarla pek göriil· vam etmektedirler. ÇünJ..ii gerek 
memlşti. sinema hayatında gerek hususi. 

Daniyel Daryo harpten sonro yetlerile her ikiside biribir' • 
hemen tamamen ölen Fransız si. fevkalade uymaktadırlar. Nite
nema filem.inden Amerikaya ça.. kim yükselmelerinde ikisinin <1~ 

(Bu llClcaıtda ~- .... 
&et.emls yamncWd lnafıomle lı4dlldıt 

JÖftcleft'Clfllderf 

&VL&PılME TEIU.tn.&al, it A&A • 
MA. tı, Vll:~ ALDI. MTIM 
glli dt'lllf ..... .,.., .... olmı)'aa trii· 

çük ilAntan ,.....__aeerolu•r., 

E vlenm. teltlillm: 

* Yat: 24, boy: 1,96, kilo: et, lyl 
bir milt!ll888Cdıo tesviyeci. AJda net &7 
Ura ~azancı vardır. la.,22 yaflDda 
lM-ltlO boyunda blru güael bir ba. 
yanla ( vlcnmek istemektedir. Btr evi 
olan tercih edilir. {SalJh ÇeliktOrlL 
00) remsine müracaat. 

. 
lı a ra y'-'--

* Evvelce bir olrketto ?e ptyang<ı 
gl§elennde ça1qau tecrObell tıtr genç 
;uıha.nelerdo i§ aramaktadır. Arzu 
edenler Beyoğlu AfahAmam M numa. 
ra birinci katta (.l.P.> "" mliraaıat e. 
debllırler. 

• Ll~nin ıo uncu amıtma de-nım e
diyorum Öğleden ao.ın. bo§ kalan 3-4 
saatimde ça.ll§mak i.ltlyorum. 9 eeoe 
romencc tahslllm vardır ve romence. 
yi çok iyi biliyorum. Romence derıı 

nırcbtllnm. ~JAk&lı mneııeeeelerde ça. 
lışablllr ve aynı za.manda tMc1im&n. 
tik ta yapabilirim ... ı..tl;yenler gazete. 
81ııde cN - 107. Ziya) remzine mek.. 
turlı ınüra~at edebtl!rler. 

• 25 )"qmdayını. A.9kerhlt n.ftt.mıı 

yeni t>ltırd!.m. Tah.aillm orta Oçe ka
da.roır. Muameleye l§Ulayun. Eald ye.. 
nJ yt\Zllnn fevkall!.de okur yazanın. 

Herbang! l>ir mıı.e.uede va&Ue almak 
l.etlyorum. I.&tJyeolerlD ~dakta 

halle /ırkaaı klltUpbaoıe menıunı Bay 
Nuri yıuımdll <H.Ç) remz1De .Crath 
mllncaalları. 

• .J:i yqmd&yım. Buıı4&o evnl dok 

tor 7anmda çal.tftJm. Şimdi dl btr ·dok 
tor •eya d~cJ yamnda çallflDU tst.J· 
yorum. EnJeksiyoo yapmuuu da bili 

nm. latlyenJeriD ıu adre.e mtıracaat· 
Lan: Topkapı FatmMUllAD Etemeteu· 

eMHede bir ıo anyonım. Tatraya da 
!ilerin (Er Tam) rumuzuna blldirme. 
lel'l 

• U.Cde okUmaktayun, aUe~ •az!· 
,.eUm mektepte o1rumıuna engel ol • 
duğ'.mdml, ben de hnyatrmı kazan • 
mak mecbariyeUndeyim. Herhangi 
bir mtleaeaade •eya yaaıhanede kel. 
tıpllk 1apabllir1.m, arzu edenlertn Eıı 

Son D&k1ka gazeteıi •amtaaile (~U'i 
nımwıana mllracaatı&n.. 

Dersler 

• Ortamcktcp •• ıt.ec tnlebelerme ; 
ebWD bir fiyatı& riyıı.zıye ve fızıl< der!> 
lerl nrmek iatlyen bir genı; vardır. 

bteklllerin HabeT gazetesinde M .t.!.A 
rumuzuna mUracaatlan. 

• LIM mezunuyum, Almanyada. ruu 
MlldlsUll: tahsili g!JrdOın. lıUyenıer .. 
eTleıiılde bımıal Almanca •e tUrko;e 
derileri •ermek llUyorum. Arzu eden 
ıertn Hal>er p.zetul Y&sıtaslle t A.M 
S .) rumuzuna muracaatıan. 

• ı.t. Oıılvenıtteaı kimya mUhcn
dbıl.ytm. Fızlk • Kimya • Umumi rı.. 

yulye derslerini (tUrkçe, traruıızcaı 

olarak veren tecrObeU bir hocayım 
Olgunluk • Devlet • Deneme lmUluın
larma hazırlanmak lsUycnlcr (A.B.C. 
Kur) remz!nc mektupla bildirsinler. 

Satılık, kiralık 

* Kadıköy Yeldeğlnnenl .Azızlye 

hamamı cıvarmda .Eşretoğlu sokağın. 

da 6 rıumarııh ev tıatılrktır. 9 oda, 2 
mutfak, % hamam. bahçe vcnlrca: 
vardır. Hertarat a yakındır. lç1ndekl 
ıere m!lracaat. 

M ütef errilt 

biribirine yardımı olmuştur. Bu Parise gelmiş ve"ilk randavu" 
sebeple her ikisi de vaziyeti isimli komediyı çcvinncgc baş
takdir etmekte ve biribirlerine lamıştır. Bu filmde de Daniyel 
karsı hürmet ve kadirşinaslık Daryo üç şarkı söylıyccektir. 
hisleri beslemektedirler. Dıı.niyel Doryo Paristc işini bit1-

1KI FİL~1 · rir bitirmez Vişiye dönmektecnr. 
Da.nıyel Daryo Anıcrikaya git. 1 Çevirdiği bu filmi tamamladık .. 

mezden evvel Fransada iki film tan sonra güzel yıldızın Amcrı. 
~virccektir. Bu filmlerin birin.. kaya doğru kayacağına hiç şüp
cisi mart başında Bilankurt he edilmemektedir. 
stüdyolarında çevrilmeğe b~- DANIYEL DARYO AŞIK 
lanmıştır. Garip dr ~ mi bu fil- Baniyel Daryo eski bir pnrtı-
mi Daniyel Daryonun eski ko- ııin ateşli propagand:ı.cılarm. 
cası Hanri Deknaıı idare etmek- dan biri olan bir gence çılgmc~ 
tedir. {ışıktır. Daniyel Daryo gönlünü 

Hiç §Üphesiz bu eski karı ko- verdiği bu adamın haaytm8: uy .. 
canm birlikte ~virdikleri eıı mak için zaman ~~n hıç tc 
son film olacaktır. Daniyel Dar. alışık olmadığı ve ağzına yak'!ş
yo eski kocasının hazırladığı bu mayan ciddi münakaşalara gır
senaryoda Hary Bor ile bel'Q.ber rnektedir. 
oynamaktadır. Piyer Jurdan is_ Ba!G;ılım eski kocasından~ • 
minde yeni genç biı artist tc bu rılan ve yeni bir koca avlamaJc 
filmde Daniyel Daryonun ya.- peşinde bulunan Daniycl Dawo. 
nmda rol almıştır. Eğer muvaf- nun !harpten sonra Fransada e.e
fak olursa muhakkak parla.ya.. virmekte olduğu ve b:ıhas!'la 1'.
caktır. Yanl taliini Daniyel Dar_ merikan sineına sanayiindc ge .. 
y<>nun eline bırakmıştır. niş teşkilatl;ı. vereceği <:s('rler ne 

Daniyel Daryo son günlerde olacak? .. 

Küçük sinema 

ha berleri 

"' Konrad Vayd yakında çevi. 
rilecek ol~n Eskap filminde , 
baş rolü alacaktır. Bu yıldız bir 
kaç ay evvel kat'i olarak lngil_ 
tereden ayrılmış, Holivut'a yer· 
leşmi~tir. 

• 
:f. ''Bır erkek evleniyor" fil_ 

minde büyük bir muvaffakıyet 

kazanmış ol;-.n La.it Nolom la 
yeni çevirilecek bir filmde ba§ 
rolü alacaktır. 

Yıldızlar nelere 
inanırlar? 

Amerika yıldızlan arasında 

batıl itikatlara inana.ıı bir çok. 
lan vardır; mesela: 

Edvar Robenson'a dtinyamn 
bütün altınları verilse yine bir 
ayı yahut kaplan derisi bulunan 
odMa yatamaz. 

Nansi Kelli stüdyo:y•a giderken 
bir ıslık sesi işitse derhal evine 
don er. 

Dansöz Z-orina üzerinde' daimıı 
fışrklanndan birisi tarafındaJl 

verilmiş bir tavsan aya ·ı t~.sır. 
Sonya Heni. gü~ bır .ahnc> c-

.... Lo ... y · "dd. b' h virirken elbisesinin mutlaka ma-... reLw.. ung cı ı ır Ol.O. . ı1' 

·ı k ti t t B k vı olmasında ısrar eder. Bu rcı 
mopı ·azası a a mış ır. u a· · . . _ . .. . k 

d • 1 ~ b" ·k· k ı... kendısıne ugur getıraı ıne .. za an yı c.ıız ır ı ·ı sıyrı ve uır 'd" • 
iki bere ile kurtulrquş ise •lo n: ır. 

Hanri Stefen"nn sal1 ve rnma sekiz silindirli muhteşem ot.omo. 
bili artık işe yaramıyacak kadar glinleri film çevirmeğe b:ış'amaı 

7 rakamının uğursuzh' ~ ... ımı irıı1 hasara uğramıı;.tır. 
rur ve kat'iyen siyah kra\ at 

:f Branda ..Ma.ı-ş.ıl, Holivutta ı takmaz. 
--------~~~------~------çok renkli kundur-. modası ya_ ı 

ratmıştır. Bu kunduralar renk 
renk ince' me.şin sınmlardaıı ya· ı 
pılmakta ve öriilmilş gibi gö_ 
rünmekt.edir. Okçelerde böyle 
çok renklidir. Yıldız bunun iktı. 
sadi bir moda olduğunu ileri 
sürmekte, ve böyle bir kundura. 
nın her renkte elbise ile giyile. 
bileceğini iddia etmektedir. 

Tiyatro ve Sinemalar 
Şehir Tiyatrocu 

1 epebaşı Dram kı~ııd1' 
Akş:ıııı snnt 20..SO tl 

• 

Hürriyet 

Apa~~:.11• 
&dat sımııvl 

*. ~ 
lsükl!\I l1Addt:.'\t t1.• ınedl IU,.1UU1d9 

Ak,am 20.so da: 

di 90kak 10 numarada bayu alabel. 
• orıamektep meııuouyum, as Y&§ıD 

1 dayı~. At'lllerl~e bir lllf1Bhn yoktur 
•••••••••••••••••••• 8ıık.I tıarfleı1 mOkemmeıeu ok•u yaza. 

"Wl ı nm. t'tlkttlo cıa bilirim. llOeme.e~nı. 
ı ı<atipli~ tat1yorum. Asa kanaat ede 

S&&ılık vW& - Florya - Kalltarya 
astaı~ üzerinde beş oda. tıllnyo ves:ı.. 
tr m:>dern ihUyaçlıın ka111ılayacak 

bir ~-?kilde 450 metre murnbbnı bir ar 
ııa ilzerlne inşa edilmiş b!r vlllAt yedi 
bin liraya satılıktır. letlyenlerln gör. 
mek ve görüşmek lçln yerine n:ıUra

caatl'.!M. 

Aldırınız 

Brıyan Ahern. Rartdolf skot, 
Geri Grand, Geri Koper M:ı.rlcn 
Ditrih'in yeni çevireceği bir 
filmde baş erkek rollerini almış_ 
tardır. 

Bu film.de Marlen ta.mamL 
~ ... u•an 1.-.ı .._ • le değişmiş olarak görünecek_ 

DADI 

Be.yoğlu Hallı Sinem as• 
Bugiln matlııe 11 de, gecr S dC~ 

ı - Hortlak. Kan emen k.ulın. " 
- Leylaklar ~arken. Nclson ~ 
di. 3 - Renkli Miki. V A K 1 T matbaası 

Kita p k. ısmıııı 

edip ta nzım 

yeniden 
açmışlıı· 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
T .. b.J d . .... !_, __ . -•-a ı er_ na mana l.ZiD ....r~ 84M9 

l nm. lateklllerl.n, B. K . nmıuzuna talı 
rtrea muracaauan. 

• Venı harflerle mUkemmeleo dak-

ı tilo Di!eıı orta t.aıı.1111 tecrübeli gene: 
olr l'Ork bayan nam1. buawıt ~ w 

ı1 mUenueıerdc 11 anmaktadır. thU. 
yaa ouır.ıa.ruı Şebremlııi Edetk&dın 

1 sokağ• ıs numarada l!fet adreelM mll 
raeaatları. 

• 1137 tısnlltitlUJİaı. llaıe,7t 1J"I d. 

l 
recede fkm&l etUm. Herhanı;ı bir mu. 
~ Qeı:.,. ...... w...-

lnlf'UCul•,_,,_ ... l•r- ,.,.. miş. 

•.ıttuplan IM.rella ... izd• HC'J' .. 

.. ~ıaa _,leye kader ,.,,.. •at 11 ~ Erol Frlin ve karısı Lili 
ıi• _ ,. aldıraaıan nu •luaıu 

., (F' A ) s c k Damita cenup denizlerinde bir (R.F.lo) . . ( .. B .) (KUçU ) 
cs.ı.ı. 16)(0.80) (A.D. 122ı (Sadık) seyahat için yola çıkmıatır. Her 
(iL öZCOY) (Kavaya> (GERÇEK) sene iki ay balık avı için denize 
ıs.F.S. 221 <Deniz 12) (Dcnlz aooıı açılan bu karı koca Atlantik 
(8.F. ııı (K.t.Ş.MET> <Azra 17> harbi yüzünden bu arzulanndan 
(W. '-=. 7-l <S.S. 202) (H.Y.) (Diken) • . . • 

-----------
Göz Hekin1i 

Dr. Murat R. Aydın 
lleyoı;ıu Pamınkknpı.- lm:ın ı.owıı. 
~o. Z, Tel: -11353 1'1uu3-eııe '" ıırr 

ttırm ı;llz a mellyah fıka nı .rıı 

panıııız. ıçı..ıroml (l~ay 551 cs.T.) ((E.D.). vazgeçmek için kiı.fı·bır sebep 'ı 
(Ç.GuÇ> (Q. 16.) <90) {Jutane) görememişlerdir. ..••••••••••_., 
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Yük hareKetlı zabta romana -·--. • ...---:- ............. reotrmes. 
... ,.. elDZ .. lml

....... .. tütp edc. 

~--...... ...,... ela Orana 
,Wltl'DP'f P* Al&. ben 116tlen ta 

meuapmılu, cletu mi? 
- Evet ,tabura bul\IDIDIYU1 bir 

binbqı. 

Bunu eöylerken gWmUşttı. 
- Demek blnbqıydmız? Lej!· 

yonda ~ sene hizmet ettintz? 
ubdafı En1d Standlt• - Umumi harptenberi. Sulhtan 
deiBdf. EDid gUver • tonra da ••• 

~-· b!Menblre oldufa - Neden lraldığmm mrabillr 

tnrmr deiittlrdl 

myim? 
- AakerlltJ NVerlm de ondıın.. 
- Bana taburunuz olmadı~ nı 

eöylemtıtinlz !. 
- ŞlmdJUk lSyle, maamaflh eer

gllzeşt lçln tabu,ra thUyaç yol: • 
uır. 

Kamelya bflarmı Jraldnvak: 
- SergUzeıUeri n~r ... de buk· 

)'Ol'IUDUZ! 

Varboro glllerek: 
- Ş'malf Afrlkıl aergUzqt mem 

leketidJr, hele timdi.. 
Kornelya: 
- S~rgbeftlert Atrl':adan ba-. 

ka h'r yerde bulamaz m•smız? 
Eı ui, artlat!n fikrini •"'adı, ak• 

ima Jl'arholm • Abey gtldt ve Var. 
horonun ytlztlne mlnab mln:ıb 

baktı. 

Varbaro, Konıelyumı kutettll 
ıeyi anlamam11 libi cevap verdi: 

- fnsan, sergtbettt aradilı yer 
de bula.blllr. 

Kornelya tudlk ederek: 
- Evet, evet. .• Bir sergtlzcıtçl t• memleketler ikinci derecede 

bhr. Afrika, Londra, l'rullL. 
Varboro glllerek: 
- Londra veya Tlmbaktln, hep 

si de mtlaavJcUr. 
- Timbuktu mu dedlnls? B1ç 

oraya stttllds mi? 
-~ır.,.... 

- Ne'slMl! =tqa11aft. 
..... ? 

- 81mcU oradan gelfyonım. 

Konıetya: 

- Sihl mi? Acaba orada anu 
ettiilnb Hrsbeıltl bulablldiD1& 
mi? 

Ça ınan ralıleler 
Nakte:Jen : Ya1dt Orpa 

"'Troılr& .. brlı yolu ağır ağJr 
ve gilçlülde ilerliyordu. 

Bir tllrlil 80DU gelmiyen ba 
yol zikuldarla gözün al&bildJ. 
tine uzanıyordu. Yolun kenarın. 
daki ağaçlar, Umriııdeki kann 
ağrrlığıyl~ yerlere eğiliyorlardı. 

lki gUndenberi hiç dunnae~ 
ka.r yağıyordu. At:ar d;tlerine 
kadar kar içtbde idiler. Havamn 
kararmasile av aram~k için mey 
danı çı!tan kurtların acı acı u
lumalan usakl~ duyuluyor. 
du. 

Kalm kOrkUne srkı arkıya bil. 
rtlr'.mü~ olan Va-:il Oga.retf, gilç
lUkle fakat bUyilk istekle ilerli_ 
yor atlamu arad~ mada ba~ 
rara:t ve Jramçıarm ıaklatarak 
teşci ed;yor ve sigarumı Win 
sakin tiittilrllyordtL 

Yakında bol umanh ncak a
hırlarma kavupc..ıdarmı hUılıe.. 

elen atlar, milmkiln olduğu ka. 
dar çabuk ilerlemeie gayret edl
yor!ardı. 

Ogareff, adetl memnundu
Ç.inkü, onncı.nlarmdaki kereste. 
yi Pren pazarında iyi bir fiyatla 
satmıt .,e Uç bin ruble kaam. 
IDI§tı. 

Ogreff'e tamımıen memnun 
da denemadi: çUnldl rJhntni ild 
mesele altOat iMUYorda: 

Birfnclai, cebinde 1'Wll bir 
para ile böyle geç va.kıt ..,. 
yerlerden geçen her yolcunun 
korktuğu, hlİ'BJZlarla brplq. 
mak korkusuydu. Ve böyle kar. 
tJlaflDal&r Stepte eak aık wllu 

Allahtan 'ti 

mandan ~bir alııpatlarnr • 
c:h. Böylece sık Bik vuku bular 
eoygun..nul~-ıL niabeten kartı ko. 
yabilirdi. 

Son tüccar lgnatev'ln kendi 
sine par"'1an ödedifini Uç kor. 
kunç ~l!kalmın görmU. olma. 
suıı da hc~a:.a ~r.tmal:ydI. 

B;m!artlan b!r tanesi methuı 
at hJram Jan idi. Son gUnlerde 
mk sık troi:Calan çe~irdiği ..ay. 
leniyordu. 

Bir d·ğeri ttlcca.r lgnatev'in 
h.im:et~lsi Vro.s&kiz idi. iimdi. 
ye kadar bir kaç kere adam vur. Yolu nehrinde, Port ArtUrde 
maktan haı>f:e girip ç~b. vuku bulan muharebelere i§tirak 

UçUncll&ll U:e, stltçll Petcr idi. ettijten aonra lıfukden meydan 
Gilndil$ kWAhb, gece eilAhlı muharebesinde bllyUk bir kah. 
cinsindendi. · ramantıkla barbetmffti. 

Oga.reff, tüccardan p:sralan 
alırken şöy!e deml,U: Harpten 80Dl'a kGye Ç&VU§ 

riltbeaile terhis olunarak döndü. - Ba::~ık, bu gece yolunu 
H .. __. ... ~-.u.ı;; kalır.amanlık. çevirip bunlara konan talihl iyi .... ı,_ •---.· 

bir İ§ g-OrmUş olur. lardaa dolayı St. Jorj demir lıag 
Batün bunlara rağmen aıtmıt- madalyasını kazan111I1tı. Fakat 

lyık 0garett gttçlll Jnmetli blr artık eski Yegor deilldi. Tabiat
adamdı. Hem zaten töjde pek leri, huylan değfpüftl. 
uzaklarda değildi. H.-.rp aylan esnıemda y ecor 

Zihnini c.ltust eden ikmei me.. batün adetlerini c:leti§Urmif eski 
sele ailevl bir ,eydi. huylannı kaybetmifti. Sızıncaya 

Rus • Japon harbinden evvel, kadar votka içmeye de allfmllb. 
km Nadiayı Yegor Koçinsky ile Harp bitince, Mukdeiı mulıa. 
ni§anlamJftı. ~ eenasmda general Po. 

Yep, Ogareff1erin )'iımnda poff'un hayatım kurtarmaaJn. 
çaııpn mmus bir amçti. Çok ça- dan dolayı Yegor Çar tan.tından 
lıtkan oldup pbt, meyhane, hUSUBI bir tekilde bin ruble ile 
kumw, votka nedir bilmelJdf. taltif edilmt,U. 

Namya, Yegoru deli gibi aevi... Yegor'un fimdi bin ruhleai 
yordu. O da bu sevgiye .arp vardı. Artık bir ttırltı çahfl1.\ak 
hiuiz değildi istemiyordu. Blltllıı clm.llDtl. '1IW1 
~Fa!tit ~1111i ~ y~ qpede~J9N1L 

~~· w•t ..... ~~--.: 
' meyhanede)dleriıı ananda. btl. 

yWt bir kredi yapm11tı. işte ..>Öy
lece de Ogareff'in zihnini altflst 
eden ailevi mmele ortaya çık. 

- Bayii', Ol'Ullll caD aıkıcı bu'e 
dum;. Hıırllsett a.ramaia vaktim • 

JOktu. 

IDlltL 
Ogareff einldi artık oldukça 

mgneindi. S mdi km için daha 
mes'ut bir irdivaç temin edebi. 
lirdi. - Ya!.. BeDd gelecek lllyare

tbılzde taWnb daha açık sfdeır. 
Bunu söyllyen Kotnelya Enfde 

d~nerek vapur bmarotun11 saa • 
terdi: 

- Bfendlyl beldetlyoru, ~ 
mzlamyor. 

Bunu duyan bmarotı 
- Ne mQnuebet efendim, emr'· , 
Dile lm&deyb:n, mtn )'UUDuıda ır. 
man mllhuma ortadan kalkryor, eli 
ye bir Dtlfat 1a9Ul"du. 

Kornelya llttfatJ enl•mam&slık
tan ıelcll. Subaya d&ıerek: 

- Ba)' Varboro, mademki lb 
de Orana gtdlyonnmu, yolda usuu 
umı görtıpblleceils demektir. 
demektir. 

(Dncl•t "°'' 
te g&ıdermlyecelt belli. Bir 
haydudun elinden kurtulurken, 
ikinci bir çamuJrnr ,.ama ya
pifU'la, ben de i1*f 'ft merba. 
meti bir tarafa aımap meabur 
olacaiJm. 

••• 
Aynı ,un. 011ecJen 80ID'L A.· 

wta birdenbire ilçhdD )'&t1811111 

gellfOI'- LaJaeoa, ...,.,. ... 
ren Anutayı pencereden &Orl
yor • .ADlllta yukanya ÇJkJJol'~ 

- Ben seni Venediğe gitti an. 
llllltull. Sen hAli ı..tanbulda mı
lllll, Lukreçyal 

Lukraçya: 
- Evet. Gemi beJdiyonım, ii. 

yor .. Yalanda cideceiim- Admu 
nereden öiftndin? 

- BuJıınd•n IODl'a adın da 
fOJBD da meydana çıJrtl 8 ku
zum Artık saklama.. Padilllh 
gazdesl jmipln.. Bunu duyma. 
,.. bDme"8 ..., mı! 
~ keMi ken<line ~ 

- ' --
Topkapı Sarayın.a qırcrı 

CASUS LUK,R.EÇY A 
D.:_r.~· .. ır ti ~.hı•.!d r1evrrnde hır Ven".ld•L.'. -;,l\vRI . .,,,ının kırı 

~·a ... ın:_: İS K Ef"J DE~~ F--. s EF~TEL L 

lendi: 
- Ben kaçtıkça, fe'l.ket beni 

kovalıyor. Bu kadm da nereden 
gıktı timdi ftrlmıa! 

Ve Anaataya döndtl: 

- Bunların hepmi yalan. Een 
padiphm gW.deai olan Lukreçya 
delilim. Hem bundan 1!1811& ne!! 
Bajdi, gel otur IUl'l.Y8 da. ıuzeı 
11-1 ~nuplım. 

Analt.a ellerini kalçuına da.. 
,.,ıı: 

- Bund:m bana r.e ml P E'entn 
ol'ta malı bir kc.dln oldufanu ve 
uray ·an kofuldulumı ' lltllayc>. 
nap.. Artık buralara utramaJıa 

da mllaade etmt,arma. anWm 
mı! Şimdiye kadar kimin koy. 
nunda yattmaa, yine oraya git.. 
Sinyonı i'ahat bmlk! 

Lukreçya. Rum cİilberinin U:a 
tutmasına tahammW eclemelcli 
Sert bır tavırla cevap verdi: 

- Am:.sta! Ben biJ' yolcuyum •. 
Blrkaç ~ Uda!', yalnız Sinyo
nı dejil. blUilıı ı.tanbulu 1811& 
bırakıp .gldece_~ Haydi. gel o. 
tar ıuraya,; Çoktanberi dertlet
rned;k senınle. 

Aııa3~ Xtei p41skJb1lyorcla. 
A "etl.l* ev M)ılbl tamm ._ 

Ogareff, par.ara gitmeden ev
vel Y egor ile konupcağım ve e. 
fer iallhı bil etmeme kızından 
aynlmasmı aöyli:yeceğiııi Nay. 
daya bildirmi.U. Ve lamını at-

lıyarak Yegor'a böyle bir teY 
möylememeaini rica etmesine 
raımen ihtiy.-ı.r köylü ald1r11 et. 
memit ve Yegor'u çafu1arak e. 
jer ft&iyet devam edene JrJZmJ 
ona vemııyeceğini bildirmifti. 

Yegor ~yJe bir vaziyetle kar
fl}qacağmı ummadığmdan çok 
hayret etmıfti. 

Kendi kendine: 
Eter iaWu h&J edel"le. ,a.el! 

O c.man klSyltn papazı onlan 
evlendirir olur biter • diyor, 9e 

- Şimdi buradan defolup gi
deceksın! 

Diye haykırıyordtL 
µmeçya o güne kadar ken. 

dini dtmyanm en sofukkanlı bir 
kadmı aamyordu.. Fakat. ba 
tehdit karpamda birde.nbift i..i
dal ve muvueaemm kaybedi. 
wrmemlft;i. Dk öner qali :-..
IJrdı. Upk r'aymadı. Amlta 
JmkançhtmJ meydana vurarak: 

- Ha~. ll8lli bekliyorum. Çık 
git boradan! 

Diyordu. Anutanm aynı ha.. 
k.f,reti Lukreçyaya tekrarlamam 
onu da çılc:hrtmqtı. Ne de ola 
Lukreçya genç bir kadmdı. .3ı. 
hakarete daha futa tabımmul 

~i. Birdanbift JmDnıkl• 
nm aıtarat Rum ~ tıae. 
rlne~: 

- Ne tatryoraun ben,.en. • 
- ırmclf bur8daD •ı•k1iıiD'a 

m liittyarum. 
- Ya gitmewm.. t 

., 
=· 

uzaklardan köylln ilk lllJda,.., 
görllnllrken troikolile ilerUycr, 
dUtllnflyordu. Fakat, eler i.ıllu 
W ebneme, Nadyayı ona wr. 
mem ... Pope'nin otla K.ua 
ftl'... Kolio ,• Jekalyaf var ... 
Bepü de Nıadyaya Alık. hepmt cif 
Yegordan ek.ha sengin! 

Tabii Nadya ilk •mmdmla 
p BCI çekecekti. 

l'akat IOlll'alan ICI Qekel'JeliDe 
timdi ıstırap çekmesi evli idi. 

Ogareff, Yegoru tekrar mq
banede görllr&e; onu npsıl tü. 
kJr edeceğini dllfllnürken orma. 
nm lçlDden bir çiftı: doğruldu w 
derin lleMisliğin içinden kulak· 
lan yırtan bir aiWı ilesi ve bir 
çığlık ifitildL 

SUAh eeaiDl lfit.en köyltller: 
- Geç kalmıt bir avcıc:hr! ti. 

ye cllltllndtller. 
Evet. hıkıkateıı bir avcı! 
Fakat iman " para &VC181 ! 
Artık atlar efendilerinin teeıci. 

terini ve kamçı aesini ititmedik
lerind.tıll 4alQJ. durmQllardl. o. 
pr.a'de ...... tfolEadGt-....&.; 
,_ .,.,. kalkınamak bere 11-
klhp blmıetı. 

Geceleyın evlerine dönen Od 
oduncu tarafından feci cina,et 
keeef dildikten IOnr& Yl&i,el p 
merkeme ınJupf etti: 

Jan. o gece nerede olc!uf.cu 
eöyliyemedi veyahut 8l5ylemek 
istemedi ve bittabı hemen tevkif 
olundu. Peter de o saatlerde ..e. 
rede bulunduğunu isbat edeme.. 
di. V oroe.kzi ıtham etmek kabil 
olmadı; çUnktl kimaf omm o a
atlerde y&tağmda olup olmldı., 
fını isbat edemiyordu. 

Böylece Peter, Jan'a arkadlf. 
lık etmek ilı.en: hapiebane,e ci
rerken Vot'Ceky yi~ zannaltmdt. 
olmallına raimen aerbeat kalcb. 

Yegor'un tee88t1rU btlyUkttl w 
N~yo bu fe!Aketli amnda Ye. 
gor'un harpten evvelki haline 
dönlltilnden dolayı ook memnun 
idi. 

o tekrar eskisi gibi .... '·-mata 
baflamıftt. ()gaftff'in çfftlilinln 

(Ut/en sayfayt ~nia) 

- En yakm karakola habeı 
vereceğim. Ve aaraydan kolu. 
lan kadın Venecilk elçieinin ya11. 
smda saklandı diyecetiJD. Senı 
düny•ya tanıtıp rezil edeceğim. 
Anlayor musun? 

Anuta l>UDlan möylerken tlst 
katta baJkonu açdmlf bOyUk t.ı. 
raçada ayakta dunıyonlu. Lulr 
reçya birdenbire hiddetle Rum 
dilberinin tızerme yUrll~tı. Ana• 
ta muvamesini ~: 

- Ah •.. DOfllyonun. 
Diye bqırdı.. Ve ıar-c;adln 

'>ahçeye yuvarlandı. 

Bahçede Ana.ata. yollan tami 
ecUlmekte olan sivn tqll1'ln tır 
tane dtlpntlf ve ytlzU, g6sll, kol. 
tan~ 

Elçintıı uşalt c:ı'llrfl hyunc: 
.,.,-. .... "e "drtu 'ft ~kanlı: 

ıetndP vatan Anut8Ja ıörlD'
laiU'dl. 

(Deftm ftJ'\ 
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idaieSini de Uezrine almıştı. 
Nadya atisi için ~ok müste. 

rihti ve bir d rcceye kadar sar
sılmış olan a.5h"l yeniden hararet. 
lenmişti. 

i Ustelik, babasmm intikamını 
almak üzere yemin eden Yegor 
Ogaref'in katilini bulması için 
eski polislerden birisini bu ışe 
memur etmişti. 

Cinayetin vukuu bulduğu ece 
pek fazla kar yağdığından, iki 
oduncu Oareffin cesedini keş. 
fettikleri zaman, meydanda h ; 
bir iz kalmamıştı. Her şey bol 
bol yağan karla kaybolmuctu. 

Yegor, evlenme merasimınden 
tvvel, Oyarcff'in katilinin t utul· 
masmı ıstcdiğind n; .Nadya ıl 

muatbık kalarak merasimı altı 

ay soıU'aya tehir etmişti. 
Altı ıa.y ı;Uren bu nisanlılık 

df'\TeSı samımi ve mes'ut b11 

tnrzda geçiyordu. 
Ve Nadya'nın kalbi, babasının 

ö'fününden dolayı müteessir ol. 
ma.sma rağmen, Yegor içın tutu
şup yanı}·ordu. 

ı, ~ • . . . 
~ . . ~ ~ ,·:·,...... . .. ~.-

B~~ş, Di,, Nezle, Grip, Bomatizuıa 
Nevralji, Kırıb."lık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında günde 3 lı.1!, a ıınatllls. Tı\1\1.!TI.ERINOEN SARININIZ. ') 
lfF.R n-ıror f L ı l.l KL'Tl l.Akl ISRARl.ı\ IST F.YI -JI?. 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

:ıesapları 1941 

ikramiye planı 
>ıİDF.LJ-:R · 4 Şubat., 2 Mcıyıe 

l Ağıu:tos. S lklncıteşrın 
ta rlhlerınde ynpılıı . 

1941 i kramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = :!OOIJ.-Lira 
3 .. 1000 .. 3000. 
2 i50 - lfiOıJ 

4 600 " 2000. 
'l 250 " 2000. 

il' 100 3500. -
1 

26 M A. R T - 1941 

·-
., 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 
:Mııharnnıen bede'i 3170 (Uç bin yU7. yetmiş) lira olan 2 kalf'm 

Y"de?klerı J L4.941 cum:ı gtlnU saat 15 le a!:ık l'kEıltmı- •ımılll il" Ank 
idare buıusıı:oa satın nlınrıcaklır. 

Bu i§C girmek istıycnlcnn 237,715 (iki ~Uz otur. yedi lira yet.mi~ bel 
ruın llrnıık muvakı< ·t teminat Ue knnunun tayin .-ttiği vesıkalan hıı 

aynı gün oksiltme o;aatıne kad:ır ltoml.syond.ı. isbatı YUcut etmeleri l 
dır. 

Şartnıoru<' Anko.rada Mıılz<nıe dair<'.ıılndc, Haydarpaşada 

scYk §eilıgı::C:e, tzmirde lzntlr mağazasınd11 görllleblllr. (22i ) 
Ogareff'in katlind n dolayı 

zannaltında olan üç kişiden ikisi 
hapiste üçüncüsü de her an göz 
hapsindeydi. 
Düğün gününden bır kaç gün 

evvel, Yegor, Mukden harbinde 
hayatını kurtardığı general Po. 
paff'un öldüğünü ve vasiyetna
mesinde kendisini de alakae:..r 
bazı maddeler bulunduğunu öğ. 

renerek iki üç gün zarfında dön· 
mek üzere .Moskovaya hareket 
elti. 

M ahalli maçların 
nıal i hususatı 
tesbit edildi 

~ 

00 

.. 
50 4000.-
20 " 

6000, .. , Bronşıt1ere KATRANHAKKI EKRE 

Yegor, dönüşünde, vefat eden 
generalin kendisini düşündüb:.. 

nü ve mirasından kendisine de 
bir hisse bıraktığını Nadya'ya 
müjdeledi. 
Düğün günü geldi. 
Düğüne bütün ka.sa.ba balkı 

istirak etti. Hatta zavallı Oga
reff'in dostu tüccar l gnaten bilo 
Pern'den kalkıp geldi. 
T>ii~ merasimi muhteşem 

bir ı;ekilde yapıldı. 

Şchrımh.de mini kümeye -- ı 
tirn'. eden klilplerin muralıh:-s. 
!arı ara..c;ındu ) apü .. n bir toplan . , 
tıda maçların m· li islerinde mu. I 
tabık kalmışlardır. 

lstaııbulda yapılacak mahalli ' 
milli küme maclarınd~ altısı 

Fener, diğer altısı da Şeref sta_ 
dmda yapılacaktır. 

Bu haft.nkı milli küme maçla_ 
rmm hepsı Fener stadında oy. 
nanacaktır. Fenerbahçe, ve : 

~- ' --

siktaş yµzcie yırnıı dokuz. Islan_ 
bulspor yüzde onüç alacnklnrdır. 

Bundan başka Galatasaray 
maç y~pbğı sahalardan yüzde 
beş stat hif'sesi de a)a('atı.:r. 

Milli kün.e rnaçlnrında orta 
hakemlerin ; .5 lira, yan hakem. 
lerin 3,5 I iı ı alacakları ko&mr. 
laşt ırırlmıştı r. 

Bu haftaki milli küme maçla. 
rrnın hakemleri pcrşcnbe günü 
yapılacak hakem komitesi içti. 
maından sonra belli ol~caktu. 

, __ --
11,~~Bll 

26.3.1941 
ıı.mı Ajans 
8. 18 IJ:ıflf 

ııar~alnr 
8 .45 l 'f'.m<>I• 

I .lsf P!I( 

12.SS Hatır 
şarkılar 

12.öll .\ j.'\ ııs 

18.0'i Nı><:'<•ll 

tli rk ilin 
l S.20 ~lon 

orkı • tnun 
llM3 0 '1.'l 

muı;füisf 

18.80 Konwıma 
ı 8.4.) ÇtX'llk 

NUtti 

l!l.J.; (,'rıcukla r 
için ınuı'llltl 

10..80 Aj:ıııs 
111.t .'> 7.1 raa t 

tnk\'lnıi 
l !f.i>O •·:ı~ ı l hr~ o•tl 
2h.IS Knd~o 

~7.f•t<'SI 

20A3 ~ll'z.ik 
ı>olo 

~ırkılar 
2 1. IO linnıışına 
21.:!.~ l tlinw ııa7 ı 
2 1.t5 Hl~n~tlcam 

hur bandosu 
22.81} \ jS ll!> 
22. 15 Cu.haııcf 

·-----------------------------·-· ·----mmt .... <,:ocıık Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
l'aksim Tullmh:ı ııe Pa la. So. 4 
l"a7.a rdan ma ada ht>rgtlıı -.an 111 

tt>n e-.nra. T t>lrfon <1012'7 1•1-11&• • .,. ___ lm!I __ • 

Yeni evlilerdeki neş'e son rad. 
deye varmıştı ki bir jandarma 
gelerek, uzun zamandanberi 
Jan'ı, Voroskyi ve Peteri zan 
aUmda tutup sık sık sorguya 
çekmesinin neticesinde nihayet 
cinayet saatinde nerede bulun. 

duklarını isbat etmiye karar ş h . . d e ya p 1 a c ak ----11!!1- ~ 
\·erdiklerini bildirdi ve eğer is. I e r 1 m 1 Z 1 il D ,,, o 
b d da b 1 ak r . " emcil zsan at esnasın a o u unm · 
isterse hemen jandarma komu
tanlığına gelmesini söyledi. 

- P eki hemen şimdi geliyo_ 
rum ... Yalnız daha evvel karısı. 
na düğün hediyesini vermek is
tiyorum... tste~n sen git, ben 
birazdan gelirim. 

Yegor böyle söslb"('rek ve ha. 
fıf haf ıf } alpa vurarak salon. 
dan ~ıktı az sonra da elinde kü
c,."iik bir sandık olduğu halde geri 
döndü ve bütün salonda.kilert> 
haykırarak: 

koşusu idrar yolları hastaf.k 
İarı mütehassısı 

•• 
ınonu 

• • 

Atletizm Af a l•f nutan : 
!Seyotlıı lAUkll\1 l IM!tlı'W I ..... u ~. 

ISurNt Pa "<ırı Uı<ttı Obıtn\'t.u 

.\P"P'l• ·I : tl %3ll 

ı - 3(1.3.041 tarihine tesndU! eden 1 det ::i~\'cr, Bn. Jale, Rn. Slgrol, Bn. •ı•••••••mıır:••••L 
pnzar gUmı s.:ıat 15 tc bölgenılzd1: Scm!IL.l I>n. Hıdayet, Bay llhaml 
tNöNC ko.~usu ynpılacaktır. Polat.er Faik önem, Fethi Dinçer, ========. ======= 

Ccmıl Uzunoğlu, Musa Kltzım Uzunoğ Yeni neş~~yat 
2 lştimk edec.-k kllip ve teşck. 

kUller en son 27.3.941 akşamına kadar 
isimi nnl bölı;c ntlctizm aJ nlı ın11 

kayd ·tUrtp numara alm:ılıırı IA:ı:ımdır 
Bu taılnte kayıtlar kup11nacağınd11n 

bundan sonr ı ki mUrac llltla r naza n ı. 

tibara alınmı)ncaktrr. 

lu, Huıııın-tott!n GUr!.'11, Zckt Gokı:Jık 

: ., - . "' 

Benim Universitelerim 
BUyUk Rw; ~diplerinden Haks.im 

- lşte karıma hediyem! dedi. 3 - Ko~u p ırkunı Balmunıcu er-
kek nı·Jallim mektebindl"ıı hareket, 

Gorldni.'l dQnytı ölc-llsUndr. tanınmış 

ol~m bu meşhur eseri, muharrir Ha. 
snn All Ediz tnrafınd:ı.n rusç:ı ıuılır. 

•L.-ın tlirkçcınize çM·rllmlştır R<'tnzi 
kitabevinin çıkarmakla olduğu "dllr. 

Salonu takdir fesleri kapla . 
mıştı. 

Küçük s:ındıkt.ıı neler yoktu 

:Maslak yolu, Zlnclrllkuyu, asfalt yol-
,ıan llı;öı tabrilmsı önUn<kki otobtis 
uura,,: :v~rındC'n dönerek ı-oför melı:tcbi 
öntlnden çıkış yerinden gcçer<'k o ~ 
dayı lıır tur daha y ıpmak surcUylf' 
koşu hitam bulllcaktır. l\Jcsa!e ır.000 ) 

mctr•:.lir. 

Rngıp Sczgm, Ç. Ba.şarıuı, Hıkml't ya muharrirl~rinden lt•rcUmeler B<'rı. 
Barlruı, Neriman Tekil, A ot, .Agorı- ı:i.nln 44 üncU kitııbı olarak lntlşıır 
van, Enis Dinç, J. Devit, 7-<)ki, Klop~- e<f~n "benim Unl\'aıııt.•ll~rim .. e.·<'ı ini, 
·tok, l-'l'•r t Kocabcklr, lbrahlm Hak- ta \'BIY<' ederlz. 

neler. kı, 1'uıullnh A. GJJren, Vruıfi Ekici K d ·b· 
Yü.ıUkler, gerdanlıklar. bıle. 

zikler, küpeler .•. 

Y. Shlııuırls, &knlak, Muk.add,.r, lf- ar eş gı l 
kcnm r, Garbı.s, MC'l.h, Mufahlıam Ek- Yen: n• s!Jn romancılaı ındıuı •'Son 
man,, Haluk Hcklmoğlu. 'fuluğ Kı.ı.m- tango, romanının mUelllfl Yef11 Ka. 
ber, HU.sı.U can, Suat, Abbas. 'Fahri, rawym ya7.mış olduğu son romanı Kalın köst kli altın bir saat ... 

Bunların altında da binlerce 
rublelik bnnkanotlar vardı. 

4 - Koşu~ en fazla takımla Wtı. 
ren t"'~~kkUle İNÖNÜ kupası ~erile_ 
ccktlr. 

lbrahim, St'mcrclyan, Hnllt Arsc\er, ikinci defa tekrar bruıılmıştır. - -----
işte general Popoff'un hedi

l esi; idye Yegor neş'e ile içi_ 
yordu. 

5 - Bir takını (4) klşldf'n ınUrek

keptir. Birinci gelen takım mensup. 
lann!l bırcr bayrak mOkAfHt olarak 

9 - 1zmlre gtdccek olan aşağıda i-
aimkrl ~P.zılı atleti rin 2i.3 941 per
şembe gUnU saat (18) de' bölg<' atle. BORSA 

\'eril cekt!r. 

Nadya da Yegor-'u büyük bır 6 - Kros tasnl!ınde blrinc..i gP.Jcn 
nUcte hır kupa, ikinci, liçUncll gclen-

lı:.k ve istekle scy['('diyordu. lef'(' b'rcr madalya verllecC'l<tlr. 

lgnatevc gclınce, o hayretle 7 - Blrlncl gelenden (6> dakika 

Uzm aj:ınlıt;rna mılracaatınn. 
C.:ızı, Hıkm t, Rıza, HUbeyln, Artan, 

Rait, Nanuk Alp, Abdullah, Remzi, 
Halil ı-~şr f, Ml'lll'ı, Kostnnt ınldU!, J. 
zak, 'Tnkver. 

2~ MART - 1941 

l t-iltrlin 
100 T>olaı 

ıoo l<'rc. 
LOO Llret 

bu paralarla mücevherlere bakı. sonl"l. r.e:cnıcr dah'l dC'~ildlr. ıo J\.şağıda f,\mlC'rı yazılı Htl• t.- ıoo ls\'lçro FrC' 
vordu. S Aşağıda Islmlrr l yazılı hnk('m l<"rln 26.3.041 ç rf1amb::ı ~linU saat 100 Flortn 

11rkaclaşlarrn 3C'. 1. 041 pn7.ar gllnll ııa- lR de 4 totoğraCla birlikte Rtletizm ıı- 100 RaY41ııı;trk 
lgnatev birdenbire harretle at 14 ı ... Balmumcu çiftliği erkek mu.. janlığınn acilen mUrncaatııırı. ıoo Beıga 

hayk ırmaktan kendini alamadı. alim ml'ktC'blndC' bulunmalan rıca o. ôıner ôzkap, Arcıt, Muzaffer Baloğ J{ı!J Drahmı 
Yüzü sapsarı kesilmi~t~: Iunur. lu, Kemal Köksal. Nııdl, KA.ztm Sessiz JOO Leva 

_ F~k:ıt! Bu para benim O. B .. v n, Mllbeccrl, Un. Me a.. r400J.Jilr. 100 Çek kr011u 
lOO PeÇ(!ta gareffe verdiğim rut-lclC'rdcn. 
100 

zıotı 

Bundan eminım çünkü elimden 100 Pengö 

=:~~:::~;:!·~~ 1 A~~~~u~m ~~.~~~:ınd~~~~~~a«Uı I :: ~" 
A:r. ev\'el n<'ş"e ile \'otka içen "avada r \'t" aydınlık bir kat kiralıktır A vru bınada ;n•n ca kıra ık ıoo lsveç kronu 

... ..ı ..ı LOO Ruble 
Y~gor birdenbire f.::ı.psarı k-esildi • ı:tı::ır ' 1a varun ı ı;- o.-- ve Tatı'9'f1At 

;ıı:; \' :ı ktt r;a:wt('~J fdarPha:ıe .. e müracaa• ... -"' 
ve carı.i~ olara.k yere yığıldı. 1 i Anadolu ~lryoıu ı vr. 

. l'A l:llT ORIJU.\' \.%. ~m 

~.20:?5 

132 20 

2!1.fı8 

0.90 
1.622~ 

12 845 

3.1525 
30,fllb 1 
ao 1ss 

42.50 

1 
lstanbul Levazım amir;iginden verilen 

narıci askeri kıtaatı ılan ları -
B• :hl'r k.tlosu 4fi lcuruştan 60.0ôO kilo ınğır cU pazarlıkla satm alınıL 

tır. Tut Jn 2i .000 lira ilk teminatı 1025 liradır Şartnamesi komisyonda 
ı1Uür. lhak~ I 14.!.941 pazartesi gUnU saat tO da Edırnede askeri satın 
komlsycmı.m .ı .. y.ıpıl c .. ktır. T~•iplnln belli \·akitte koml.syona gelmeletİ-

(:!l 3 ) (2332) 

* c: • 
Hepsin!! tahmin c.dılc.n Clyı.ı.~ı <:0.,75 lir:ı olan 1000 takım tablb ustu 

12.5.941 p.lZll.rtesl gUnll saat 11 do Anknr.ıd ı M.M.V. satmalma kom 
nunda kapalı zarfla. eksiltmeye l.onmuştur. lıılt klllt-rln 3710 Ura 63 kuru 
ilk t»minatlarilc tckhl me!ttuplarmı ılıak saııtinden bir sıınt evvel kom!Jı 
verıncleTL Listo ve ı.ınrtnamcsi 2:50 ı.uruşa komisyondan alınır. (2181) ( 

• • • 
Mlitt>abhit nnm ve i&csabma Çorıucla ıkl l.rşant nı;ık eksiltme ne ya 

caktır. 1halrsi 31.3.941 pıızart<:>~i giınU s.ıat 14 te Ç'orludıı. aııkert ımtın• 
komisyonunda yapıl&caktır. Ke !f lıec li ss• ,Hl5 lırn 42 kunıı ilk tem 
ı ,318 liradır. Keşt! w plAnlnrı 182(; kuru a komisvond:ın alınır. Tallpl 
belli vakitte komı.sy?nv. g<>lmelNi. {2179) (2310) 

• • • 
30 ton salıun alro.:ıcnktır. Pnzarlıkla eksiltme"! 29-'3 941 cumartesı 

s. at 10 da Ankara Lv. Amirli~! ıı:ıtmalma koml.8yonunda yapılacaktır. 
mln ocdeıl 14.400 lira kati temlnau 2160 l!.radıt. Şartnamesi komlsyond 
rillllr. tsteklılertıı belli val}lttc komı. yon ~lmPleri. (2157) (221)()) .. . . 

Beher kilosuna 400 kuruş fi,tnt tn~mın c..:ılen ,1150 }(ı\o sarı sabunlu 
ııt:le kapalı zal'fia eksiltmeye konn.uştur ünlesl 2 4 9-U Çarşanba 
ıı:ıat ıo da Diynrbnkırda askcrl ııntın alın·ı komisyonunda. yapılacalr 
Taliplerin kanuni vcslkalarilu kklıf mek.up!arını ıhale s; aUndC'n bır 

cv\'el komlsrona \'ermclC'rl '!'i'ınin3t1 11545 liradır. t2lli) C2054) 

.. ~ .. 
Keşif bcucll 43.230 lıra olan kcrcst<' paznrlıkla satın alınacaktır. I 

si 2~.8.94 1 cıımcı giıııı\ saııt 14 le Anhnradn '..\{ M.V. sııtmalma ltomıııyoll 
da yapılaraktır. J\:ntı tPmina tı 6 ıı.; • llrcı CIO kuruştur. Şartnamesi 216 1< 
ııa knnı!ııyoı,Jan alını ... 'l'nlıplıırin t ,..llı vakltw lt0nıiı:;yona gelmeleri. 

( 215!1) ( 2252) 

........................ ~!tim 

I' ·ruraıye ~ıımnarıyetı 

1 

ZıRAA T BANKASI 
t~wuıu~ tarıhı l~. -- :::ıc;.mı:ıyesı: 100.UOU,UOC Turk Lıra..~ 

~ube ve Aıan~ adedı: 265. 
Zuai ut tıcari "'n f'l l'Vt banka mııamtlelerı. 

Para biriktlrcnlel:f' ut.MOO lira lkrnınlye veı1.) <1 r. 

.. 

• re.at Banka.sauıa tru.mbarall ve lbb&ral2 ta~ 1ı9 .......... __,,. .. ti 
"ıı() IJl'IUD bulunanlara ııeıı9M 4 <'e1• ı:t'kilecek kur'an.~ 

ı;ll\nıı qöre lkrıımlye ôağıtılaet! ktrr. 

• aded 1.1100 ttralıll •.090 lln. 100 edfJd 68 ltrahls ıs.• ,,. 
4 6'lıO • 1.000 • ı :t(J • •O • ..- • 
e • ıM • l .OOCI • 180 • M • S.IOI • 

tG 100 • t ,000 • 

l)lKKA 'l': ffesııpıannaaıu parstıu bir sene tcımıc SO Uradaıı ~ 
ıt.1.§mlyen.ıere lkraaıly. çıllugı ı:AkcUrde <;;, 20 tazlutyle wırQee* 
Ktı{tdclcr: 11 Jd.art. 1J H&lil'llft 11 .Eylül, l1 Bir ndkAnuıı u..uı". 

rinde yııpıl r?'. 
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