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~allşam: 
zaa - _......., 

istenen 
Sulh 

~dılanl sulhü herkes istı~·oı. 
F kat harp ııonunda dün} a ni. 
zamı hakikahn dqd ·mo: vı> 

nı<ll\ k dar ka!Jul ettiı;:rimiz 
hlanalardn hak V(' adalE t mef .. 
h ıml ıı uz rint· miıslenit be\ .. 
neım·ı l biı hayat prPnsiplP

0

ri 
tat ık olunmazsa adilane sulhc 
»nkim ~oktur. 

"' 

Yazan: 
81seytn Cahlt Yalçın 

Arn rikıtnın ('uınhurhrt Partisi 
lldt-r1 Mr. \\ iJlkiP im h.;rıı ... onunda 
~ 1 bir o;ulh ı ... tı•dl~inl bü~ ük hlr 
-.abalık huLuruuda sii\ it• anlat--.,: ' 

.t\' nıııa harbi n<'t :ı·eo;inde nıtı.· 
Jo1aaı "'os\ aliznılıı kokli kazııınıalı-lht-. • 

botru ama, <'k"'('ll nıit~onluk 
~an nılllt-tini ""' ~aıınıalı'~ Mr. 

hlde hunlara knn.ı tirari \f' ikt:~ 
~ tahditler \a:t.t'tlUmı• ... ine taraf
,... dt-ğtldlr. Bunların bir harıı 
ce..a.er1 h:int• .tlmmaı.mı da lste
lldyor. leni sulh kar.ılıklı 'art· n 
te hüsnlinh .-ı 7.lhni3 eti w;hilindt> 
~olunmalıdır,. Mt•deni~et umumi 
~ Plt>n "<>nra İo;lf'ııeıı hataların 

eni.iriin" musalt dı•ğildir, di. 

~--
Sulha dair lord Ha.lifıık"ı da, :\lr. 

~~l't'hill dt~ bu :oıon ı::ünlf'nl<· rı
~rtnl blldlrdilrr. '\n~loukson 
clibıya. .. mın en mtihlnı üç ı:ıahsi.)eti
'la ıııalh ~rtlan hakkında ı:ıu ı.ıra
ıda lhuf.alt>a be' an etm<'lt>ri askf'ri 

la b 'l'alM r h l"ıl bir ta.ar-
da .... ....,.. ~ 
~ nlan.kttr. <'tinktr "IUlh qrt• 

' .. tından bahwhnt>gt' h~ ı•h f'ri':'li 
~n bir dakika. \llNıt o da bu
~lenHr. ını;hz dt>\ lrt adamları
llaa bu mt"St'Jf'~ f' f<'mas ('fnu.•lf'ri 
....... ki dabiİı ha;;<'t nuilaha1.a• 
..... L-.ıtnat ...ı.-bİlir ki o zaman 
"-kı.at ef".dirı mııumhe~i d.,inıa 
~t'blt 'e miıt.-sanlt bir halıh· 
-....aktan lban-t olabilir. 

11 ll'lkrlrnizr(' en doğru mütale~~ ı 
,.!· Churchill df'nneyaıı etmiı,tır. 
i:'!'ft fikri ı;u suretlt- huli .. a <'dl
..,..,lr: Sulhün nl' 7.aman a.ldt-dilt•
'eil belli dei'fldlr. Sulhün nc.• za
~ \ene gibi ah,al , .. şerait da .. 
~~e aktedile<>t•ğl nıc.•çhul olunra 
~!ndt•n H&rtlar naı.ıl ta.) in rdll<-

..._ lla tam an'allf'\ i inglli:t. si~ ll.."if'• 
i;6 U.) ı.;an blr noktaina:ıardır. On
-.._~'\f'lden \"t'rilmi" kat'i 't• mii
~~ kararlara gore han•kct t>f· 
'- )1 biç ı;e\ 1~1.l<'r. Mt'Aelt-lerl da.. 
n..~l ade KÜntiı..rüniıne, realHe) i 
--..on&nde tutarak, halletme.)I tf.r· 
~~t"rlt•r. Mutlak 't• miicerret 
-~ hareket t>hnt>ktemw. "rom
.... h." (uzl&l)ma.) larla iı, gönnt'k 
~u lhtiJ ar t') !erler. Blna...na
\li tlmdlden ı.ulh ~rtlannı tes
ı...... !e ilin t.•tnıe1dc Mr. Chur<'hill 
~,. fayda 'e imkan ıa. .... ,., ur t>t..._,.o,.. 
tıı.~":_ Wllllde ~ık İ)i bir ı•r(•nsip -=:u.) or. Sf'k.-.en milyonluk Al. 
~ llllDetin.- hakkını f.esllm l'dc• 

arette müli.)im bir muamele 
~rUm~i fikrlnd~ bulunuyor. 
i~ ayni zamanda da nazlllğin 
~ kazounawnı istiyor. Yalnız 
~ bir ecnf'lbi tazJiki llP orta
~lll!&k rt'jlmin ) ann tekrar 
6ııı.ıt_,~ ihte nt>redl•n emin ol
~q ııoJl<•nıP~I unutmuştur. Ba 
.~ ceaebi arzusu üzerine yıkı-

rejimin lialk nezdinde dalma 
buJamirnı hİf; dÖMÜDDIÜ.. 

atbldlr • 
• \Vlllldo Almanlara karşı ti

!Mn we iktisadi tahditler konmama
. ~ lıallsettiğtne göre siyasi 

faraftar zannolunablllrdL 
o -.. da mllli hatlar '\"e 
llN!8e~ orta) a çıkmıyaeak 

_,,__ 

........ 

• _......,... :r- ·• ------. 
5:! giuı .. urı•ıı Kt·rı'tı muhıtı·•·bt•niuı· i~tlrak eden 

Belgratta f
ki Alman 

elçisi 
Bir şaiyaya göre 

Geri 
cağırıldı 
Fakat Almanyanm 
paktı elan meriyette 

saydığı da haber 
veriliyor 

(\ a.ıLo,ı 4. uncudc) 

Almanya 
aleyhinde 
nümayiş

ler y~pıldı 1 

,lsveç elçisi almanca 
konu,tuğu için Alman 

zannedilerek fena 
muamele gördü 

Yeni 
Başvekil 
Almanyanın tahrik 

ıayabiieceği 

Tezahürattan 
vazgeçilmesi
ni tavsiye etti 

(Yazısı 4 üncüde) 

Cenubi Afrika 
Başvekili söylüyor: 

Diktatörler 
Balkanlarda 

harbi 
kaybettiler 

Onları mağlup eden bir 
çocukoldu 

•• çocall •'lllJ'D,, 
IDn••aa 

1111aa1E11ıa ıar111ar 
Kap. W ( A.A.) - B.B.C: 
Cenubi Afrika bırliği başvekili 

general Smuts dün bir nuttık 
••• .,.. k t 

"- Dikıdat&ier ~ 
harbi .kaşbettiler. Onlan mağl6p 
eden bir çocuk, Y~ Kralı 
ikinci Piyer oldu. Faka.t haki. 
katte bu çocuk, •'büyük" unva
nına bihakkin layıktır.,. 

(Deumı 4 üncüd~) 

İsviçre gazetelerine 
göre 

Yugoslavya 
mutlak bir 
bitarafhk 

muhafaza 
edecek 

Be~ 29 (A. A.) - Havas • 
Tele:mondial: 

Gazette de Lausanne'a göre 
Yugoelavya üc;lli paktı feshet.miye
cek, arazisinin herhangi bir-Weri 
maksatla kullanılnıasma mini ola• 
rak mutlak bir bitaraflık muhafa• 
za edecektir. 

"La Suis&e" gazetesi de Yugo
slavyanrn, komşulannm şimdiki 
vaziyetleri değişmediği müddet{;e 
üçlizlü pakta bağlı kalacağını yaz. 
maktadır. 

"Yırtılmış Şaheser,, 
(Bu parçalaı-t ilıtimamla 

toplayınız) 

Af!ika cephelerinde 

Bir Habeş 
şehri daha 
işgal edildi 

Kerende alınan esirler 
nenüz sayılamadı 

Kahl~. %9 (A. A.) - B. B. C: 
Kerende alman İtalyan esirler!. 

nin miktarı M>nüz ıbiliıımivor. Fa. 
ılrat Röyter muhabirine ·göre 20 
Şuibat.a kadar Kerende altl 'bin l-

1talyan esiri alınmRJtı. 
GF..NERAI, VAVEI~ UR~'Dt.: 
~, 29 (A. A.) - B. B. C: 
Orta §ark. İJıgiliz kuvvetleri baş.; 

kumandanı general VaveJin Kere-
lle son ' ka.t't taamıtuiı.uıı ~ apıı. 

glıiere:t taaıf'llB JtuMtrldi'lftt tet. 
kik ettiği öğrenilmiftir. 

BF..8111 TEBIJG 
.Kahire, 28 (A.A.) - Orta. ıtark 

lngiliz umumi karargihmm teb • 
liği: 

Lib~ ada vaziyette hiçbir değişik
lik yoktur. 

(Dtmunr 4 incide) 

ita/yan 
Af ıikasında 

sivillerin 
tahliyesi 

Bir lngiliz tayyaresi 
İtalyan Somaliainden 
birkaç sivili çıkardı 

Londra, :!9 (A.A.) - Riytft': 
Askeri mahfillerde öATenlld~ine 

göre bir İİıgilii t&YYQN!lll. bır'Ka(,) ehil 
ıtatyanm te.hliyeli için geçenlerde· ı. 
tillyan, Somaliainde '.Roc;co Llttoral'a 
gitmiıtir. 

Bazı vaziyeUerde mahdut miktarda 
slvllJerin tahliyesi için bu ıekilde ba. 
reket edllmeai ·mUmkUnc!Ur. Fakat 
umumi mahiyette bir tahliyenin 1taJ. 
yanm Habeşistan umumi -.alisinin ka. 
ramıa bağlı olclujhı tebarüz ettiril. 
mel<tedlr. 

Ruzvelt 
Yugoslav 
Kralını 

tebrik etti 

Flatlllalcam 
Bazı viıave~ter.Aeki 

mürakefbe ~9~
ları bir kısrm e~'jfava 

• ............... ,.... ...... Jl•ıık 
•ı'ICllllH•liı• 

l st~nh·uldan daha aşağı 
azami satış fiyatı koymuş 
VellAlet lf •••ta Bıat tQlcam .. 111 
.-' ..... ıı 111111 J8111 tedltlrler aı.ee11 

lstanbul fıyat murakabe bürOlu ve• nakli)ı.: masratı dolı.yıllile ~ yttı.. 
tıyat .murakabe komisyonu ile za. ı ~kçe olmaııı Iılzımdıı. 
man ?.aman memleketin diğer yerle. Anaooluctan gelen tacır~r iıoutaıhtlu 
rinden gelen tacirJeriıı yaptığı temaıı.. I .thalAtı.ılar \'Cya toptancrlum keoudı 
lar garip bazı vaıı:ıyeUerı meydana vilAycUerindcki fi;ı.·at ınurakııbo kom ıı; 
çıkartmaktadır. Bu meyanda. bazı yonllllun \'erdikleri fiyatlardan daha 
vilA~tlerde bulunaıı~tı;ı.t murakabe yükaek mal aattıklarmı ve fatura ver 
komi8yontarmm bazı clna euıLya.1'9>'. diklerini görün•x- hayret lı;:ndc kat .. 
dukları ıızamı fiyat hadlerinin ı~ dıklatm~ fiyat ~unxa~ · büro~una 
bul n,,....t murakabe komiayommun blldlnnektedirler. 
koydufu iıadlerde.n qağ ıoldı,ığu an.11 İstanbul tlyat mura'k~be bül'Mlı t>u 
l1tştlm111Ur. BillıaMa mıuıiıatur-..ı efYıı- • 'Vu.ly~U tkuet"VekAlrline bilclirec;ll. 
ııı bıı meyandadır. Halbuki bu f'fya. tır. '!_ck!letin rtıPmleket iç plyasa.suı
nın 1that ve memlekPt dahlllııc ııc\•k ' 'la .. f".,}'d.t. inıııra:ıumın nıuh .. ta ~• ' • 
m~ı ke.~ l;11lanl>uldur. Bına<'naleyh l bu· küÇPk fl rklatın <liil'.E"ltilth""-1. ı('lıl 
başka \'Jlııyetlerde fiyatlar is~bul tedblrleı· alacagı nıtıh:ikkak t('lakl,ı ~-
fiyatlarına gorc tıınr.lnı cdiJmı, 'c ıunnıakla<lır. 

AmaYUtluk cephesinde 

Adriyatikte 
Bir Yunan denizalbaı 

tarafından 

Bir italyan 
rıHliypi 
bafırıfdı 

Ukbahar taarruzunda 
ltalyan zayiata 50 bini 

buldu 
Atiı•. %tt (A.A.) - 8.B..C: 
1talyan Nıirlerinın ıfadclenne gore 

lngilterede 
hava hücum-
ları kurbanJart . 
Şimdiye kadar 28 bin 
.. 61ü; 4o bin yaralı 

110n ilkbahar taarruzunda ltalyanıa. .Aynı Jıu·a hücunııan eıınuında ölen 
nn zayiatı 50 bin kl§iyı bulınaktadıı. askeı:terln nıiktarı. :1Jvtllerln nılktuı. 

(De\'&llU 4 illdlde) 1 1111. nazaran 50 de bir nisbet~ir. 

UN TiPLE·Ri 
Bazi çeşitlerin b;rıeştirilr.f'l89i 
için Ofis de tetkikat yapıliyor 

Hükıimetii 1stacbul değirmen. kazalara un veren toprak mah. 
lerinde çıkan ve satılırnı.kta olan sulleri ofisi de meşgul olmakta
un tiplerini tahdit edeceğin~ bu drr. 
hU1'usta belediyenin fikrinin sn. Bugün lstanbul değirmenlı~. 
rulduğunu ve meselenin tetkik rinde toprak mahsulleri ofısı 
edilmekte olduğunu yazmıştık. yedi nevi un çektirmektedir. J~. 
Diğer taraftan aynı mesele üze. tan bul şehrine verilen ekmek!i'. 
rinde bugün İstanbul değirmen· uqla Istanbul haricine verilen 
lerini elinde tutan ve gerek İs. un ayrı ayrıdır. İstanbul harit;(
tanbula gerek diğer vilayet '.. ne verilen un francalanın altın. 

Yugoslav 
ihtilali 

FRANSADA 

Sevinçle 
karşllandı 

dan çekilen \'E' İstanbul ~km~lik 
ununa nazaran biraz daha esmf'r 
olan undur. Bu uniardan &} rıca 
çuval başına 5 kuruş fazla '\'ergi 
alınmaktadır. 

Bisküvi imalatına tahııuı edı
len ekstra ekstra unla francala 
makarna, simit ve pa.Sta imala. 
tma verilffi \Dllar başka ba~ka.. 
dır. Şimdi bütün bu ~itlenn 
daha bir krsmmm birleştinlerek 
tiplerin v.altılma.sı ve bu sureti•' 
kolaylık ve bazı faydaların te. 
mini tetkik edilmektedir. Marailyada büyük bir 

nümayiş yapıldı 
Vqbıgton., %9 (A. A.) - B. B. \'i~ !9 ( ;\. A.) - B. B. C: e· b i 

C: Cumhurreisi Ru.zvelt, Yugo- Fransanm muhtelif ~rlerinde - ır enz n 
slav kralı majeste ikinci Piyere Yugoslavya lehinde sempati nil .. 
bir tebrik t{'Jgraft göndermiştir. may~leri yapılmıştır. moto·· ru·· yandı 
Ruzvelt bu telgrafında kralın alb. Bilbaııea llanril)'ada on bin kı. 
bati ve Yugoslav milletinin rera. şi kadar tahmin edilen bir kalaba- T f 1 d ·· ·· 
hı. hüniyeti ve ist.ildili için Bir- Iığm iştirakiyle büyük bir nüma- ay a ar an uçu 
le!it Amerika milletinin iyi te- yiş vukubulnıustur. Halle Yueo • yanarak öldü 
mennilerini ifade etmiftir. Ruz • alav milletine sempaüaini .bbar ;.. DUn gece .sa.at 23 te. Pafababçe ö. 
velt, bu telgrafında yeni Yugoalav çin, Yugoelav kralı Alebandrm nünde benzin yUl<lfi Şi§tnaa motörlin
hükllnıeti ile Birleşik Amerika hli• 193.f: de bir katilin kul"fUnlariyle de birdenbire yangın çıknuf "W motör 
kfııneli Af'8:8Indald mlina.tebetlerin vurulduğu noktada diki~ bulu • sabah kadar denızin ortumda van
her iki millet tarafmdan da adz nu ıi.bidesı önünde toplanm~. da.o dıkt.an ııonra batnuştır. YaQCta tııtıu
lutulsn hürriyet ve illtJkW mef. Jdkalarca "Yaşasın Yugoelavya!", Y~P~.alyea' vaktinde yetlfmııııe 

i hUDllaroıa istinat etttrUmesi te • '"~ kra~ i,!!!ıc!.._!i~~:.~~~ • ~.j.pl'dötu mÖtörU ale\>ler 'JMro ta-
... dlı~tiıı~ ı.a - "-•ti HL -r ~ili 1!'-9 'I ~ , 
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lJüsürıau _:ıüm Gıbı 
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' . 

Ya~b.er .· 
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Warm ilk lbJeriadeyb. Ye· 
mit ~la. ı, )'ine beyaz çlçıekler. 
Je bezendi. A~lar ftlblenlyor, 
tonau.r Wdara Ulr parmakla dd.nı
naJM sanki birdenbire patlayıp f. 
:inden hayat fışkıracak. GiiDet te
mi~ ularcla ydwun• gibi parlak 
'C titiz bir ev kadını eliyle tona
hmnıır;, cllilanruı gJht pmJ, pırıl 
:..v~. ince kadan clgaralarınclan 
ı.,kan dumanlar gibi hafif 'e be
,._ bulutJardan l>Mka bir ~~ 

\Ok. 

Tabiat.ta. 1 i, ı.~c, )"elll ne 
vana anni eatbmı delerek gtiaete,, 
havaya lravaPIJor. 

Baharda luana nlkbtnllk telldn 
eden ve ümit VM'f.111. o kadar çc,k 
fJfJY var kL-

Tramvaylarda 1 MIIH .... Ş.EF 
ayllk kartlar İ va .ıal!vakil ııe 

Evet. muhakkak bir wuan ola• 
cak, dttnyanm 1nıgttn 'im tabiat 
hayramından istifade etmlyen 
kanh \e barutlu kötelerf'De de ye· 
nlden taze bir havat dolacak. Anı 
kaplıyan bugünkü \'alaşl lnj, ölür
ken ctımlyettc tue ,yeni. zinde 
"" \1U'Sa onlann bahar hay:rann 
ba.4byua. 

Salı sabahından ll8a I • V ldU•I 
itibaren aallfa ~ıhacak r.c ,. ·-ı 

1 Yunan milli bayra-
!atanbut tramvaylarının tul& ııeya. 1 b .k "l 

hat yapan bal'ka bir kolaylık olmak 1 mını te n etti er 

K~m tdmbiHr 11e~lere 'k~ı"' 
olan ku61&r ince ttly 1<anatlıs.nnı 
ı;ırpa çırpa bu maıuna\1 'ökte di:
nüp duruyorl:ır. GftlÇ lmlann ~ c. 
rö~line bir 1-.,.lib lavrald.ık, genç 
delilianhlann bakt~lanna başka 
bir parlaklık gf'ldl. Şehrimizin şık, 
glaeJ )Jadmla" kaltn ağıl' mant41-
lıumdfQ sıynldılar, güzel renkli 
!oifk tayöder, stlslü ppkalar, açık 
hava<!3 dolqmaktan yibleıt pem • 
bel~ r.ocaklar ;,ehrln sokakla -
mu dol\. il'du. Öyle, ki saaki daha 
blrbç balta evvel bt.nbal §ehrl 
kar, fırtma, llOğak ve yaimv &ör
memltUr. 

ÖlCJJ ~...,.altında dolan 
hellar ~ en bünma anafarr· 
• lıhe ,dmrlt t'Mlgblde J111111IPll 
lılr .. eenff. 

Anın bağmlda !laklı Olan 'e i· 
tln ~ kanuyaa hanlı tabiat lr. 
~mm nlmtt naııırl dolmaktan 'e 
cloğup gelltmekten meneclemlyorsa 
bu~kft arzın lbcİinden g~n e
ltim slJlndfrt ODaD altmcJan fıfkı 
l'Malr yepyeni, taptae Mr haJlann 
doğun ır:ellemesbıe aılnl olamrya.. 
eak. Y~afa hakkı olan ~· 
hayat ba ölUm slllndlrbıln geçtiği 

1utaıanta dobcak. 
Bu~nkU tabiat ı.Jıarmı seyK· 

tlerken )'aftllkl eeml;yet .....,,..., 
iman ltüarma inanıyorum. 

Mahak':Iak ha katti glalerbı a ... 
bmndan, inS&nı. ,yt 'e me-•at gtln• 
kır bekleme'ktecllr. 

Suat Den,i; 

üzere ihdas olunmam takan11r eden 
aylık kartlar salı aababmda.n IUbaren 
.satl§S. Çlkarııacaktır. KarUar nlsanm 
dördllncü cuma gtlnllnden itibaren ma 
yıs.:ı üçüncü cumartesi akpmma ka
dar muteber olacaktır. 

Tramvay idaresi bazı imklnlar buı.. 
duğUndan e"' elce bu aylık kartlar ı. 
çın takarrllr etmiş olan CiyaUarı detlf 
tırmtı le tenzil etml§tlr. Evvelce ee. 
kız Ura kUsur kuruı üzerinden hesap 
edilen birinci mevki için aylık kartlar 
762, lktnc! mevki kartı.,- da 526 ku. 
ruşa indirilmlftlr. TaJebeler için bf. 
rinct mevkide 481) ve ikinci mevkide 
240 kuru§& devamlı Myabat hakkı 

bab§eden aylık kartlar lbdu olunmuıı 

tur. 

Uydurma. 
haberler 

Şekerin vesikaya tabi 
tutulacağı tekzibe bile 

cleğ1niyecek kadar 
aadaızclır. 

37 T ARIHI DENiZ ROMANI 
Güya, hükümetın şeker satış. 

- J;yt bulmupım! :lnpllab onu lan denizde küçük stıtunlar ytıt • la.rında vesika usulil ıhdas e.:e
llılüuntz. Fakat timdi ns, dereyi leltti; garip sesler çıkarttı, ayni ceği, ve bazı ba.kkallarda şeker 
aörmeden paçalan sıvama. Hele :a.maoda korkunç bir patlaYJt ol • bulunamadığı, fiyatların yüksel. 

tileceg-i =yiaları çıkmıı:ıtır .. Bu 
tz.enmıze- aY·"-- bir:iDd &..ı ~ du,· kocaman bir alev 8'ltunu iki ~ ~ n.uo-- - p.yia.lar baştan ~ asılsızdır. 
pra.lun da... plerln anwnda yUklcldl; bilyUdU, Evveloede, şeker şirketinin 

- Haldan var!.. &ittikçe lazıllqtı, bordalan, kil • yıllık umumi heyet toplantısı es· 
Koç .AJımedbı Mld daJcmJııil b1 peftelerl yalamafa bqladı, bir iki .naamda yaz.dığınuz gibi memle. 

mamrşb. CH5zleri kllçllk fakat kea. dakika içinde catırtııar duyuldu; kette bi rsenelık ihtiyaçtan C:a 
fazla teker stôku mevcuttur ve 

ldn iki deniz feneri P,I parlzyıor. gemiler tututtu; alevler bütün u.. vesika ihdası kimsenin aklına 
au: bUtun slnlrlerl ge~. te • mana adetA bir gilnatız aydınl.ğı bile gelmemektedir. 
peden t.Irnap kadar dikkat k.n. aaçıyordu. Ticaret Vekiletinin bugilnk.
mişti. IKal'enin ve battf. feneda dı.. Koç Ahmet!"' Gmmlll Ali kUÇÜlE de bir tebliğ neşrederek bu gibi 
lıinden en kt1çtl1t bir fi1p1ie bit. u- ftlikanm kllNklerlırt blltb: kuv .,,. asılsız, yalan, ve kaaıda makrun 
yandrtmaamn ınynbp geÇtiler, "Yeder!~ Cft'"'1t: llifttn ~anaa- iaJialan telrZlıf "'etJIA~ "niu'hte. 

Ankara, 18 (AA.) - YUDUlilt& 
nm muıt bayramı mllnuebeUyle Rei
sicumhur lsmet İnönll Yunan Kralı 
Majeste lklncJ .Jorja teıgratla bara. 
reUI ter.rlkA.t ve tememı!yatta bulun· 
mu§, lI Jeste Kral da en aamlmt ·re 
mUtebaulaane tefekkUrlerlnl muk& 
beleten Relalcumbura telgra.tl& bll 
dlmn.,ur. 

Ankara 28 (A.A.) Bafvekll doktor 
Reılk &ıydam ve b&riclye vekili ŞUk. 
rll Saracogıu Yunaniatanm mllll bay. 
ramı mUııa~ebetile dost memleketin 
bqve1<!1 ve hariciye veklll ekaeIA.M 
Korlz'-'o samımı tebriklt ve temeıı. 
nllerlnı telgrafla bUdlrml§lerdir. Bq. 
vekil ve Hariciye nazırı ekMlwuı Ko. 
rlzta bu temennilere en dunulu tefek. 
kUrterlni havi iki telgrafla mukabele 
etmiftır 

llecllıtı dtbı 111 
miza .ereıer 

Ankara, 29 - BUyük MIUet 
Mecliai dün Doktor Mazhar Ger
menin ba§kanlığmda toplanıDlf ve 
celsenin açılmasını takiben Bursa 
vilayeti iskAn işlerinde kullanıl· 

makta iken veki.let emrine alınan 
İsmail Hakkı hakkında ıurayı dev
letçe ittihaz olunan mukarrerata 
ait adliye ve bUtçe encümenleri 
mazbatalarını kabul etmiş ve 1932 
senesinden itibaren tıp fakUlteein
den neşet edecok toktorlann mec
buri hizmetlerinin lağvı ve leyli tıp 
taleb" yurduna ek kanun layihasi
le sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
klileti teeık!lltı ve memurin kanu
nunun 53 üncü maddesf"lln deği,.. 
tirilmes'ne ait kanun lavibaemın 
birinci müzakerelerini yapmJf ve 
pazartesi günü toplanmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

1 lllel g,örnlmekte jse de btj §ayia· 
Dört ğafer aborda oldukları bal - ki kuleyi ıl~n'lH'fi.Per, lC§riinlı')i tr. lann teüi.be bile degmiyecek : a. 
de tersanenin nhtmıma ballı du. rafiarda.a, ıl1%ll1crek uzaklaşıyor • dar hakıkatle ali.kadar olmo.dığı • vau şı~li Klttth&ne araıımda ki 
:ruyor!ardı. Bunların bir ucunda Ju lardı. Arkalarından aulan ku11ur. meydandadır. yolu tettiJ etmı, ve bu yolda yapıı.. 
zalc yerlerini rıhtımdan ayıran lar bota ıicliyordu. maaı lAzımgelen ııeyler hakkmda al!. 

yı.iksek duvar bulunuyor; diğer u. Teraarıe ~ gemilerdeki telq Dün mühim miktarda kadarlara dlrekW verml§Ur. Bu a ..... 
cunda llmanm bofluğu uzuyordu. 19<>n dereceyi bulmUftu, Alevlt'r da hUrrlyeU ebediye lle KAtJt.bane ._ . t h ı " t rumdaki yolun da yum tozlanma. J;ğer bel taraftaki galerle öt.ek!. artık iki &"eminin ~dl direklerioo 1 a a eşyası m&BI için katranlan.nuuıı emretmi§-
ın aralarına girerlerse hePstnt nin uçlarına kadal' yUkseliyor, ö • tir. 

\aka.bileceklerdi; halbuki duvar ta teki gemilere de yayılıyordu; de. geldi •Tak · • Harbiye yolunun bozı.ı-
rafmda bulunanlara atet verflinlA mir bırakmak, palamar kesmek ' lan beton ve aafalUannı tamir ve Y"'· 

tckikrln palamar alarak, demir gibi en kestirme tedbırler bile lngiltereden diln de mUhhn mik. Jun geri kalan kunmlannı tamamla. 
ke3erl'k a,nımalan mllmkllndft. fayda vermiyor, büyük çatırtılarla tarda ithalAl eııyası gelm

1
(itir. Bu mak için pezarteııi gUnU faaliyete gc. 

arada 25 ton makara, bahk yağı, çilecekur. 
Gemilere l'irmi otuz ku~ kal • ortalığı 1 ve, dumana boğuyor • kireç kaymağr, elektrik kablosu, • oort yıl içinde ıehriın!.z ııaatane-

dıklan zaman be.şt&ki galerden du. Çabucak lbnana inen amiral kundura taban lastikleri, pil, trak· lerlnde 142 bin kişi yatıp tedavi gör. 
vardiya sP.slendt: Blasko, zabitler, a.skerler, hatta I tör, s.inema makineleri, bakır çu- muş, s milyon 830 bin klfl de ayakta 

- Kimdir o.. onlara yardıma ko-ıan halk dunrır. buklar. gözta.şı, teııe.ke. tulumba. muayene ve tedavi olunmuıtur. 
~i i de e p edile da +... L d".'"U la sutkostik, killÇ:! kurşun, çelik tel, Aynca son bir yılda kazalardaki 
ı& 11 c ve. venn r. n su ..,ıyor; aıırn °• yor r, kauçuk ipliği jüt mensucat kalay belediye hekimleri tara..'mda.n 31 bin 
Vardiya bir da.ha ve telAfal 80~ ilkin ate~in keı!ilm ıslni dr.~ı P. • tuvalet aab~u. matbaa ~Urek : 55~ kifı panuıız muayene ve tedavi c. 

<lu; gehe cevap alamadı, kızdı: ıalm~mr bile temin c "'ıniyorlar- kebi, mualecat. kö ele, kayış, ıunmu,tur. Dört aene ~de di.ııpanser 
- Yıiltla.,.cmıa!.. dı. radyo, telsiz cihazı, tıp ve kbnyevf Jcrde tedavi görenler de 383 bin klırf. 
Koç Ahmet !!lakin bir aesle: Yangın gecenin geç vaktine ka· maddeler, maklneyağı,. pamuk, dlr. 
- Yabancı değil• d ll.k l" rd '"i Şa.b . in . yUnlU mensucat ve knta&l)C eıya- • Memleketin lbUyacmı k&r1ılamalt ar y se ıyo u .. an reı.a ı· ...,. ge'-'·tir. 

- &&&UV üzere iUıal edilen ve ithal edllecek o. 

Moda Deniz 
Klübü 

Y ann hararetli bir 
umumi heyet toplanbıı 

olacak 
Geçen aonbahardauberi birçok 

gUrllltUlll hJ.diaeler, istifalar, tart'
lar, dedikodulara vealle tetldl e
den Moda deniz klUbllnUn yamı 
heyeti umumiye içtimaı yapılacar
tır. KlUp lzllan bu heyeti umuır·. 
ye fçt'mama bllyllk bir alAka ile 
hazırlanmaktadırlar. BllhU8a, ııon 
günlerin hldiaeleri, Zeki Rizanm 
klUpten ihracı hakiki sebepleriyle 
izah edileceği için yarınki içtlma 
ayrı bir ehemmiyet kesbetmekte • 
dlr. . 

Deniz kUlbü idare heyetinin, 
bir sen-elik faaliyet raporunda 
klUbUn vu·yeti ile beraber bazı A.· 
zanm klilb haricinde kalmaamı i~· 
taç eden hldlaelerin ıebepleri 

hakkında da izahat vereceği 1Up
heab görlllmektedir. 

rleclise veri
len ıavıhalar 

BunltıT ara.nnda 
tastıTrul bonoları 

ihracına dair layiha ela 
var 

Ankaradan bildirildiğine göre 
dün, bazı mühim kanun llyiha
la.n hükfunetçe Büyilk Millet 
Meclisine verilmiş ve alakalı en. 
cümenlere havai~ olunmuştur. 
Verilen r--ojeler arasında barut, 
patlayıcı maddeler, silA-h ve te. 
f erruatı inhisarı hakkındaki k'1-· 
nun llyihası, yedek subay ve as. 
keri memurlar kanununun mu. 
addel üçilneü maddesi sonunl 
bir fıkra eklenmes;ne ait layih~ 
ve nih~yet Maliye Vekaleti tara 
fmdan hazırlanarak son şekl: 
bulan "tasarruf bonoları" ibra.. 
cma ait kanun layihası vardır. 

BazJ bütçelerdeki münakale. 
terle iki ölüm cebemiri tudil:ine 
dair mazbatası ve mılli piyango 
i aresinin 1940 mali yılına 
bilançonun gönderildiğine dair 
BaşvekAlet tezkeresi Meclisin 
önünıil7.deki toplantl8mda niüza
kere edilecektir. 

Venı yaplla ~· 
cak evler 

Muhtelif aemtlercle 
muayyen t ·plere uygun 

olacak 
Belediye Reisliği muayyen, 

her semtte yapılu('Jl.k binaların 
şehir plaru göwnilne alınan hl.. 
susi proje ve tiplere uygun ola. 
rak inşasını kararlaştırmıştır. 

Mesela Beyazıt vey.1. Taksımde 
bahçeli, büyük evlere müsaade 
olunmıyacaktır. Boğaz.dakı ev
ler de muayyen bir stilde ve 
bahçeli yapıl~ktır. 

Dedi. Öteki geminin lki vardi • ki üç mil açıkta bulunan gernlıı'-
yaaı da. koşarak bq kaaaranm nl bile görmek milmkündU. Aydm 
yüksek' kUpeşteainden merakla reis de bu muhteşem manzarayı 

baktıfar; bl:iai çıkıştı: daha l)i seyretmek arzusunu ye • 
- Yaklaşma!.. Yaklaşma diye. 

rum sana ... Vururum! .. 
nememifJ, Gata bumunu dön~ek 
bir müddet §ehrin enginlerinde do 

la§mt:Jtı. 

/zmirde ptıTa~tçiı 
tehlikesi tecrübeleri 
lzl1Urde tam bir muvaftakiyetle 

ne:.tcelenen para.,Utçll tehlikesine kar. 
§J denemel!.'r yapılmı~tır. 

lan cMJeri:ı miktarı blD. tondur. Bu. bir tacir mahkiım oldu 
nun bir mıktan buauat te,ebbUslerle K~ebent demiri ihtikarmdan 
memlekete geUrllml§ bulunmaktadır. muhakeme edilen Gala tada -demir 
Aync~ madeni e,ya ilhaltı.t blr11A1 taciri Baki Tezcan, diln bir harta 
namma. Slovakyaya ısmarlanan MO hapisle 50 lira ağ:r para cezasına 
ton çMntn de 17 martta memlekeU. çarpdmıştır. Bakinin dükklnı da 
mlze aevkedlldiği haber aıınml§tır. j 15 gün ka.patılacaktrr. 

Karanl•kta kocaman bir tU!en • 
gbı doğrulduğu. onlara çevrlldiğl 

g6rllldil; daha bqka kotUflD&l&r, 
çevrilen namlular Oldu; Koç Ah • 
met adetA bağrrdı: 

- Ne yapıyorsunuz, dunın! Y~ 
hancı değiliz. Balıktan gelirken ka 
ranlıkta yolu ptırdık; bize yol 
gfıetcnn de o taraaf gidelim. 

O s·rada düdükler ötınft!}, ~erek 
ee.mJde ve gerek tersanede ulr~ 
ler uyanarak Uçer beıer gelmefe 
başlamlfj1ıı't'dı. Fakat Koç Ahmetle 
arkad ı d gemidekilerin tered • 
dütlerinf fırsat bilerek !ti gale • 
rin ara.sına eokulmU§lardı. 

Ansmm 1kı.t birden Hd lrav ye.Y
trlar; ateıt kayığmm kıÇmdan or. 
t.aema dol:ru iki taraftan uzayan 
banıt dizisine koydular; tututun • 
ca kendilerini denbe attılar; dört 
be! kulllıC gerideki kO~Qt filtkayr 
Lpinden" telrtfler, oraya geçtiler, u
ıattqtıtar. 

!spanyollar artık her feyi öğren 

.rnİllerdl; fakat it itten ıeçmifti; 
pc 'JllıA lıidıaç Weagbı kur~un -

İspanyollar TUrlc gemilerini çok 

gôrmü§lerdl; korku ve alüalan Vakit 
da o nispette olduğu için onları Amn Ua, ''lmalanaıı, takat tudfk 
hemen tan·:ımtlardı; yangını kimle olunmıyan uç·u P ltt., b'l§lıklı maka. 
rin çrkardıklan anla.şlldı. Demek ki lesinde yeni Yugollav kabiııealnin te
filonun uzaklqtığmı görerek grr. vek1'Ul tarzındnn bahz:etmekte, uÇ111 
tiğinl sandıklan tehlike daha ya.. paktı lmza1amata tara.tar olanlardan 
kmda ve puaudaymıı. Hn-vat lideri Maçekln de bqvekil 

nıuavlni oıarak kabiney alınnnı ol. 
Yangın karardığı zaman Koç maauıı ve kabinenin bir mllU birlik 

Ahmet hemen sandalm provaamı kabinesi o!arak te,ekkUlllnUn aebebl. 
garba çevirdl; kUrelı:lere a.sıldı!U' n1 §Öyle izah eylemektedir: 

ve mümkUn olan hızla ilerlediler. istlkWçl Yag081a\yada yeni ih· 
Sahil belli belirsiz görUnUyomu; tHi.1 hlikfımettnln böyle bir ,,ekil 
sandal onların tahminlerinden ev· ve kıyafetle ortaya tJJonasma se
ve! kumsala ba;-ta.n kara etti. Ça- bep doiruda ndoiru) a mllıver dev· 

. ı letlerlne karŞı bir cephe almamıt 
bucak soyundular. İspanyol elbıs.... olmak, Ytyanada bir kaç giht en-el 
IPrinf giydiler; alllhlan kUlfandı • Yugoelavya namma tmmlanan ~
!ar; elll altını nuıgele paylaştılar; lll pUb doğrudan doğraya lnklr 
boyunlarına asılı olan keaelere koy 

1 
etmllf '-aatyet.e dli,nıemek 'e bu 

. . ı uretle bllhaM& Alman:n.nm bey· 
dular; keselen de koyunlarma ' nehnJ~I "jerd hlslfo.rlnl ktrmıunatc 
llOktular. Gamsız Ali cimıelerl br- içindir, o halde Sbnonovlç bttkfa
caldanna ge9frmeden evvel lSteld I metl z, f!tkod~ hUkfnMtt tarafm· 
elbbelerl iyice •rmahyara.k san • dan imzalansa Uçlll paktı tanrya
dala attı: nstıerlne bUyllcek bfr cak nınlır! Tabii bana bnlCin ,e 

. • atlmal,T•){tar. 'VçlU pakt lrnn-
tq yerleı~; ileriye p~P geldi: lanm1t olarak Jralacak fal<"t yf'!nl 

(.Dm)(lmt wr) kral \c ı DJO&la\)'& millet mec:l ı ,, . . 

tarafmdan tasdik edllmedllJ Jçba 
tatbik olumnryaeGhr. 
Eğer Almanya Yugoslavya Ue 

arumdakl normal müaueı.~erba 
bozulmasını 18t.ernlyor ise Uıtllll 
hUkfmıetfnln üçlü pakt brşısmda 
aldığı "keealemyeklln" vaziyetini 
bazı diplomatik torm.ıtllel' ldade u. 
nutturmak ;yolunu tateeütır. Yok 
eier Almanya llç)U pütı eeb-~n 
i'ugoslaVJaya bbuJ ettirmek Wer 
ve bun1111 için harbi ~öıe obna o 
ıı!tlt tü taraftan aııkerl lsuırlıll· 

lannı tamamlıyacak. diler taraltu 
siyMi teşebbllsler ~ •r ~k. fakat 
en nihayet Balkanlarda harp cep
hesi gf'DlıJllyecektır. 

Yeni Sabah 
F'1'!eyin Cahlt Yalçm '"B81kan1arda 

yeni vaziyet , ba~lıktı makalesinde 
Yugoslavyada mlllt bir bQldbnetlD 

te§ek~Wllııden aomald Balkan .-uı,e;. 

tini tab1il etmektediı'. 
Yeni Bel8T&d kabinealnln Vlyanada 

lm:r;a.•anan Uçler mlaakmı redd~dec<". 
il fUphest. oldulunu k&ydct!en mu. 
harr:lr bu vaziyet kar§ısmda Almar:. 
yanm ne yapacağmı araıtırarak er. 
cümle diyor ki: 

''MeıMıle Alıuaaya için SJrf pretıtiJ 

meeelesl olmamakla hf-raber askP.ri 
tı l<ımdan çok ellenuDiyetl haizdir. 
Çünkü Yngoelavya ile açıktan açıp 
llllı\bh blr Uatllll DllM prmeala r. 
manya lf.ln pek lıol&y lılr vaztyf!t it. 
dllll tıtmlyecetl llflkArdn'. Almanya 
Yus-Jav harbine ba~ p..k muh 
lmlel batk& blk.l,anı:uı ela lt8aJı3 

llafmılk anıretlndedlr. Bu lllldpn.. 

.... Abnaayayı ook daha ......... "'· 
~ 8Hllfıdeoe:t muJt•kbJ<. 
tir. 0ereyam etmekte oJan ud bll)1lk 
...,.. lolnde bir 19ti1trat •yılabllecek 
ol11n llalk::11 ll8rMne ba kadar Mlytlll 
bir nl,bet \'CI ~k ,.e harbi bclk1 de 

halde 
Yol paruı venae-
dllladaa az dalla 
llap ıadlleceilllil ı 
Beştktaı Valdeçepııeatnde e numa. 

ralı evde oturan Abdullah Efre,ft.t 
68 ~ında Olduğu halı.le yol ve,..ı.ı 

alınmak iatenmlş, hatta. tevklft elbett. 
ne blle girl§Umi§Ur. Bu, meaele vali. 
nln nı:zan dikkatini celbetmlf. bele,. 
diye nıubaaebecisl bWıun mabaUe mu.. 
mea3tlinln dıkkatlizliğlncien ne. 
rl geldlğlnl ıııöylemiJtlr. Şlmdl ıı:ıref 

Abdullahm a:ffedılmel!li için te§ebbll::· 
ae gl~llml§tlr. 

Mal<ım olduğu üzere 65 yqmdan 
yukarı olanlar yol vergi.61nden nıuat. 
tır. 

Son iki ay 
iç nde 

En fazla ithal ve ihraç 
ettiğimiz maddeler 

1941 yılmm ilk lkJ ayına aJt dıf 
Ucaretim1.ze dair verilen nıaml ra. 
kamlum iki ayın tth&IA.t ve ihracat 
yekt'uılan tutarile bir yıl evveUU:er 
mukayeeeıılnl ajana haberi olarak nr 
ml§Uk. Bu husuata mütemmim ma. 
ıumatı kaydediyoruz. 

Baı;vekllet ll!ltatlstlk umum mOdtır. 
IUğll harici ticaret aylık latatlııtlk 

hUJAaal!lına nazaran geçen iki ay tçln. 
de en fazla ithal ettlğimlz madde 
petrol ve benzerleridir ki umumi ttba. 
ı: tımızm yUzde 7,36 auu tutmakt&dlT. 
Bundan sonra umumi ltha"Atm yQzde 
IS,53 U ıle kaaarlı, boyalı ham men.ııu. 
cat \"e daha ııonra yüzde ıs,te ımu tu .. 
tarak benzin ve benzerleri gelmekte.. 
dlr. Makine ve cam ltbalAtımrsda e. 
h"mmtyetll yeıtünlar tutmaktadır. 

Senenin ilk iki ayı zarfında en ziya. 
de ihracat yapt.ıgımız ve bUyük kıy. 

met tutan madde yaprak tUtllndUr 
TlltUn ihracatımız bu iki ayda 11,028 
962 liralık bir yekCın tutm&ktad'I' ki 
um:ımt ihraca.tın yUzde ~.ıs iDl te,. 
kil etmektedir. Bundan ııonra umumi 
ihracatın yüzde 10,46 amı tutan kuru 
Uzum ve daha ııonra 8, 76 ini tutan kir 
il tiftik gelmektedir. 

nu lkl ayda i?ıracat maddeleri ara.. 
smda bi haSl!I& pamuk, kabuksuz Im
dık ve balık ehı..mm1) eW bir mevki 

1 
almaktadır. 

\'agoııav llllblade 
Bu alqam bir kabul 

resmi yapdacak 
Yugoslavya kralı majeate ikinci 

Piyer''n tahta cillilsu mllnasebcf
le şehrimizdeki Yugoslav kolonisi 
tarafından bu akıam saat on de. 
kuzda bir kabul resmi tertip edl'· 
ml.ştir. Kabul reami Eeyoğlunda 
Suterazi sokak 19 numarada "Yu• 
goılovenska Sloga" klilbü aalonı ... 
rmda yapılacakttr. 

Blr lladla tJıl d:rl 
ıaaarak 11111 

Kocamustafapa§ada Canbu'ye 
mahallesinde oturan 815 yqmda 
Mediha, gece yatarken Jlmbayt 
devirmiş, dökülen gazlerle yatak 
yorganı tutuşmuştur. Kadnı fer
yadı basm-şsa da Ust katta oturan 
torunu Meliha sağır olduğundan 
işitememiş ve Mediha dJrl diri ya• 
naralı: ölmllştllr. Ceset, morga kal 
dırtlmıştrr. 

Balkaalarda kaybeUlnaek ~ 
lllJJ ltlae sellr mil' 

Zat.en, öyle zaımedlyoruz ldt AJ. 
manya Balkanlara daha ziyade ttaı. 

;yanın )'Urllnd.-a ıeUyor. ttalyayı cıa
IDW'daD lnırt.aımü iOID Almu)'lllllll 
da oamura ibUyatamea .,....,, s 
latlsar edtleblllr mi T Yallm ....... 
bir allmaylf ft tehdit ile Bala. ...,._ 
rlnl ~ elmelE Dmldl... .......... 
Abnanya timdi böttba Yll,_..• ..... 
leU Ue cetia bir t-9........,.. .,. Y 
,.., dalla çetin blr takım lbUIAtlan # 
döflbunek Uıtlm&ll ile ~ .. 
talya aleylalade bluedeeetl laftllıl ..... 
lıMI& ki 11 k bıqtlk o1M91ltill'. 111ır.e ır
le geliyor ld Almanya u ook lılr ...
naalyeı.lzllk allmaylflerl ~ 
ve lıuı dlplomaUk tecrtıbeler:ılea ...., 
ra hbr Balkan devletlfort ..,..,..... 
vo bu devlt:tler aru.lllladeıa lcmdlll a
leylalade bir taarnıs UrekeU ~ 
mıyaeatıaa dair teminat alına .-.-. 
cm& vaziyeti mu.bafua etme)'I .._. 

bayırlı sönıcek ve Yaaaalst.aı telldlt
t.en ~lrere&. ltaıya71 ma-.rr• 
tına ~rkeyUyecekUr. Almanya aç 11 

l~ln içinden en zaranıa mtttte çılc

wanm ye~lne yolu buodan lbal'f'ttır ... 



~adıseier 
~~ .. ;::;;;ı·h 

•••••••••••••• 
ltllmll lalal 
-ll•ılleat ... 

--().-.. 

Alman korıan 
gemilerini aramak zere 

lalllterelllll 35 iti• 
tonıak yeni zırblıu 

denize açıbyor 
- l - Va§inton, 28 (A.A. ) - Amerika 

ltuı 'l'ehlike ~~ıza gelmi~. b_~· Deniz mahfillerinde beyan olur. 
bal u.yor. Büyük !balık ve kuçuk duğuna göre D<'nlz harakatı mır. 
a,.,, ~~ ~~umı. her ~a~i g!.~i • takasımnAm~ya tarafından lzlan· 
~tun xuvvetiyle bakımdır. Ku- daya da teşmili İngiltereyi Alman 
cıük~er birer birer yutuluyor \ "C donanmasına karşı mUcadelecini 
krıptir ki büyük !balıkları idare arttırmağa sevkedecektlr. 
~n ihtira~. Yec:1ikçe acıkan bir Cebelitanktan gelen haOOl'lere 
"41'aktcr gosterıyor. Bu hal ne nazaran, akdenizdekl İngiliz donan_ 
ıanı~ha kadar sürecek? Hududu masınm bUyUk bir kısmı atlantiğe 
~ mudln"? Varsa neresidir? açılmak niyetindedir. Diğer taraf
""'llSUZ olamaz; çünkü tarihte dan "King Corc. zırhlısı da İngiliz 
~iatte bW-e en büyük midelerin donanmasının atlantikteki harakA
~~~ bır tahammül dereceleri tına iııtirak etmek üzere şimdi bu· 
'"lllUllduğwıu söyler. Lüzumun. lunduğu kanada limanından ayrı
dan fazla ve hele hazmetmeden lacaktır. Hatırlarda olduğu tizere 
)'1~nlerin c;:ok geçmeden kus. "King Corc,, zırhlisı Lord Halifasx 
tulclan daima görülmüştür; ~- 'ı Amerikaya götürmiiştür. Bu zırh · 
t?ları da midelerini vaktinde bo. h 14 pusluk topla mUcchhezdir. 
kltaınayınca yavaş yavaş fazla Deniz mahfillerinde ı;u cihet de 
~ yUzünden k~nlannın zehir. ehemmiyetle kaydediliyor ki. atlan 
lendiğini hadiseler: içeriden tikte hareke>t eden Almanların 
nkthrlar. Bir .zamanlar hemen Scharnharst ve Grf1isenau zırhhla
herften bütün Avrupaya hfı.kim nn~ takib içU: 1ngilterenin bUyUk 
Olan Roma imparatorluğu, hu. mUfrczeler gonderme-Si lazımdır. 
~tları içinde güneşin batmadı. 
gJnı söylemekle öğünen onaltın. 
~-a.~rm büyük ispanyası ilk a. 
~ır.aa aklımu.a gelenlerdir. 

Japon . 
cıye nazan 

Bugün Mare,al 
Göringle görii,ecek 
Berlla, 28 (A.A.) - D.N.B. bil 

diriyor: 
Hitler, bugthı başovek&let daire· 

sinde Japon hariciye nazırı Mat
&uoka §erefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Bu ziyafette ezcümle 
rayhmaregali Göring, hariciye na· 
ı:ın Fon Ribbentrop, büyük ami-

Y.••• .......... , . ..,..: 
Yuc<>Mav 
mittetintn 

sadakatinden· 
şüphe 

etmemıştik 

Llzdivaç Meseıetert 
........................... ~ ........... _. ...... .._. ... ~ 

33 .t•, 

Hekime göre ideal 
-izdivaç ve şartları 

''Ailede •&adeti temin .eden ruhi izdivaç, zifal 
gecesinde derhal başlamayan bir eserdir; bellli 
iskeleti kurulur, fakat mükemmel ve sağlam llir 
bina halini almaıı aylara, senelere muhtaçbr." 

Yazan: Dr. UllM ADASAL ..................................... ral Rider, Mareşal Fon Branşiş, \Una, 28 (A.A.) _ Dün oğleden 
Kit.el, Fon Bock, Foo Rundstedt, aoora ı.,ıkan gazeteler, Belgraddan a:. ~ 
Fon Leeb, Fon Kluge, Fon Rihe- . , t ik · 

K l . dok Gö'-'- dıkıarı haberlerle blrıb!rlni mtiteakıp ruıa.nm ~ahi eevkitabiileri ara- danıdır; bayan B"§ t8't& 0gret .. 
nan ve esse nng, tor '~. • bi · B ,....;;.ı "'-F k D La R _.__ tabılal' ac·şretmektedlrl~r. sında nev"in bakası ve korunması men, ogullardan n e.,VtıoA11 .mg 

Dun frt ~h B=ers, Bo oseuU<:;;· , Gazeteler, kral ikinci Pıyen:ı to. sevkitabitsi cemiyetin \'C bütün ir.• Banka.smda diğeri de Kadıköytmı)e 
, 1r·. 

1 
n •h .. er, U tnnan, F r. t.oğ'rafmdan maada yeni Yugoslav ~nlığtn inkişafında mühim bir rol memurdur. Bu misalleri bqka ... 

•• eıssner, ancıye m s cşan on 1 . . 1 · · kili rd 'f d tın~•· ,._._,._..-_ 
Va\'Zakerğ büyük elçi Ott ve Ja· o:ıgvekill Sımo\'ıçln de fotoğ'rıı.frnı ııeş oynar. Cin.at mesele ere yepyenı e e ı a e e CA munaa~. 

• h . . . ı· retmckt<'clirler. bir veçhe veren JoT'eud"c göre içt'. Umumi mana ite kastettiğimiz ,e~, 
J>?n ancıyc nazınnm maıye 1 Pr- I<~stia gazeteııi bafm&Xalemnde dıyor mai svkitabii yokt.ur. Fakat ha~ a- ıhodenı ailelerde bütün ev ~-
kıt.n~ hazır hu~.unm~lardır. ki. tm bi ok tccellilerln:fe bunun ı:-. 1 lannm ancak gecenin geç vaktin-

Zıyaf eti muteakıp Matauoka 1 · rç · • d ·· b" h ...-
H'tl J . kJ ' . d k d • Hel'fCye Tağmen, biz, Yug<>lllav mil 1 erı ~klır e<iılemes; ,.o Freude uıı e muı.ıterek ır ayat ya§ı.,-· 1 

ere ~ ~1\ e~ enb. u - JeUnln ııadakat ve lblAsmdan hiÇbiT llim talebeeinden biri olan Doktor dikleridir. Tatil günlerinde dalıi 
lretkvhe rd~ a """-'"'sı_ He.tel n Jır c;e- zaman §Uphe etmedik. Hayatiyeti c. Adler'in de bayat pllnı ve gayesi futbola meraklı olan koca 8Ud-
en e ıye u-w•uoıtır. ı er, apon b if d ·ru H h · • da b Boğaa:;içİlı 
demir işleme Mnatmın bir ı;ahe9e- lan milletler, ihanete ka"fl akıWAmel j k.j~un u':.aı esı ~il" aya~cl't~gı dşe: ~o:; .. 

1 
ay;n an~: d üııi .a:. 

Tİ olan bu hadi\·eden dolavı hara- yapmaam.ı ve ihanetle dolu kııra gfü:.
1 

e m ea e ırse . ısın, aı- j : ı .}tı .ı'!m a, ~u : ~ ~ 
retli minnettarl;ğını bildi~r. !erden sonra §eretll dirilme R"UnlP.rl mta ferdh! un~m~l~rıkyan1ı Plebk

1
tro

1 
n. s1 ıtrde çab~lınkdaddır. ştırfc .u

1 
.,:-:

1
• ~-

yaralmaııını billı·ler. ı a om, Ucre gıbı nnm arı r ~- E' e r a ınm s ış en~ e ..-
Alı:\IAN NAZffiLARI tt.r.: 27 nıart, bu büyük mıllet:n larthln· tirmeğe. gruplar yapmaya siidir; 1 raşmasınn imK:an yoktur. FamilJlll, 

OÖRt}ŞMEl.ER de 15 martı gölgede bırakmakla kaJ. içtimııi gruplanma. ne•;'in bakası bir zevç ve ze,·ceden çok daha f8P 

Berlin, 28 (A.A.) - Stcfani a. 
jansmdan: 

mamı§tır. 2i mart. onun tarihinin en zaruretine tckabUl etmektedir. Ci..r- • ıa bir şeydir; :rahut daha baait o-• 
şerefli günlerinden biri olmu!tur. I ~i sevkitabii, zevk prensipi ve mad- 1 larak aile, bir zevç Ye zevceden ~
Ve bUtOn aUnyaya, bu milletin yafll. ~! tezahürleriyle ilk bakışta ferd'.· , baret deği~dir; hiç olm~ içti• 
mağa , bilyUk ı~ıer görmeğe ve ınıııı- aJT~ '.akat. ga~·e bakımında~ içtı- , mat ~ehr~sı . ve §~arı yerinde o
nJyet içlr daha iyi bir utll<bal yarat- . maıdır: çünkti maheulıi cemıyetin lan y:>ır aıle ıle bagl~I§ bulunma
mak maksadlle diğer hUr rııllletlerl" ı baka mikyaslannda.n biri QOCUk· sı la:m'dır. Ha~buk.i hali ~ ~ 
mesai birl!~lnde buıunmaga lı\yılt ol- tur. lşte bugünkü cemiyetin en hı:· tı.sadi §artlaT ~ır çocUk ~ 
duğunu ı;bl'termtşllr. vatf dertlerinden birl budur. Harp b~le mani te13kıl etmektedır. ~

Blı, Yunanlılar her zamanki dostu enerjisi dahi bu çocuk davasma rikada izdivaçların beşte biri ~ • 
muz ve mtittefiklmlz olan bu mille. bağlıdır. cuksuz ve_ bunlardan da tlçte ilııiıaı 

Gö- tın bu şerefli günUnll sellı.mlar \•e Modern cemiyetlerde ailenin kendi ihtiyarlan dahilinde ~-
"yaşasın Yugoslavya .. diye haykınnz yaşayır; şeklinde bazı zaaflar ve lardan m~nımdur. Onun ~ 

Bu sabah Japon hariciye nazJTI 
Matsuoka, Fon Ribbentrop ile gö· 
rUşmilştür. MaU!uoka, hariciye ne
zaretine gitmeden evvel ikt19at na
zın Funk ile de iki memleket ara
sındaki ticari münasebetler ve 
harpten sonraki para meAeleleri 
hakktnda görüşmüştür. 

Maisuokıı. yarın mare~I 
ringi ziyaret edecektir. 

laglllz tayyareıe
rınıa akınları 

Ameıikada 
Şimdi tehlike kapımızda !Je 

}'irıni sene evvel bugünlerde 
~ğrımrza, Anadolunun i~lerine 
fıınış bulunuyordu. Dört sene. 
1k cihan harıbinden silihsız, pa. 
rasız, yoksul çıkan; gövdeye i:ıa- ----<>-- Londra, 28 (A. A.) - Bildiril-
?tet eden bir baş altında kendi Son muha--L-Ierde di-· · t 

Japonlar 
Çınde 

kırılıyorlar 1 1 ki sene aonra 

Yılda 80 bin 
tayyare 

yapılabilecek 

kusurlar me\-cuttur: izdivacın bağ- ki Cemahirl milttehidede ~UL~ 
hlığı baknnmdan çok defa kuvvet- 1920 • 1930 arasında on yedi mıl· 
li mah:rurlardaa, bet.bahtlık yaratan yon artmış olduğu halde ondan 
imillerden ibarettir. BugUnUn a • sonraki senelerde nüfueun a;'lli 
partrma.n hayatı bunlar arasında- s!Iratle ,.e nispet dahilinde artma
dır. Tabiatiyle bu hayat Uıtanbul dığı müşahede edilmektedir. ikide 
ve Ankara gibi ape.rtımanlamı bir çocuk düşüren hekimlere ifaıki 
çok ve kadın memurların fazla bu- hillriimlerle hUcum edilmekte ve 
lunduğu şehirler için mevzuba.hsttr katil diye anılmaktadır. Sakatla. 
YokM Anadolunım blkir ltöyl. nn ve çocuksuz ailelerin bollukta 
de .zevç ve u:.vce. ukerlik hizmeti bulunduğu yerlerde baştan bata 
haricinde, hep yaıı yana u tarla- bir cemiyet mekanizmasını itbıttn 
da ballı .... olarak oalJıprlar. h • etmek ve daha cezri sebeple!' ıvr 
kat şehirlerin e'riiUk hayatmda tedbirler a.ramak lbımdtr . 
muhakkak ki bir gUn içinde bDe Bugün bizim memlekette dahi 
zevç ''e r.evce aynlığı çok daha. bir çocuk yerine otomobil mara. 
fazla sürmektedir . .Modern ıemi • fını, senede üç mantoyu tercih e. 
yetlerde kadın hastanede doğunır, den müsrif aileler ftfdJ:r. Llb. 
hastanede ameUvat olur IOkant.a- kumar iç!n dünyanın paraJa.n ..-. 
da yemek yf'nlr~ Koca gece klüp. !edildiği halde bir c;ocuk yölt 88· 
Jerinde kumar oynar arkadaşlari- yılmaktadır. Halbuki birçok talUı
le sofra fllemleıinde 'bulunur. Çok lar ancak çocuk hatIM için vaki o\. 
kere karı ve koca avn a\'11 za- ma:z, çUnkü çocuk saadet ölçüaü Te 
manla.rda ve kt>ndi h('~pla~a se- bağıdır. Gençleri. muvakkat Mr 
yahatlE'r yaparlar; me.seli bayan çehre ve boyalı hır dudak cazibe· 
bir me-ktepte muallimdir. koca s~·lc bağlıyan 11,divaçta da çok ~ 
köylerde dolaşan bir müfetti.9tir. la saadet aranmaz. Gerçi bu gjbı 
Bir familyanm uzu\•ları ayrı yer- izdivaçlarda sinema romanlal'llld1! 
!erde çalışır. Fıu-aza ailP reisi Da. gördüğümllz ve okuduğumuz ~
vutpru;a kl'!Jlasında tabur kuman _ kun bir balayı hayatı vardır; !ıir 

bi"ar1ıg-mdan ve kendı· cinsinden n:ue gıne g0re bu gece ngiliz hava 
23 b. ··ı·· 1 kuvvE'tleri tarafından Rbin ve r baş yaratarak ayaklanan ın O U ve yara ı R h •-•· 1 l'Urk Milleti. lnönü siperlerinde verdiler u r mmUSAa armda yapılan ha. 

ı:lü mania bog-az ~aza dömiaii- va akınlarında Kolonya ve Düs -
'"""I> e.-..- (y'unldag, 28 (A. A.) - Çin u- eeldorf Ur;erine bUyij)( çapta boalı-

J'Ordu. • keıi sözcUaüniin beyanatma göre ba atrlml§trr. Sahanın bUyUk bir 
.Ne mu~zzam bir ordumuz. ne Japonlann Kiangııi muharebele - kısmmı kaphyan sise rağmen bu 

ın !htaza.m bir bütçemiz, ne a- rinde uğradıklan zayiat 20.000 ö- bomba.lamı infilak ettiklen bariz \'atlnıt.on 28< A.A.) - HarblJ'!I 
1enkli bir milli varlığımız, ne. de lü ve yaralıdır. bir surette görülmüştür. nezareti mahfillerinden öğrenıldltf.ne 

1yYen hududumuz vardı; bu. Çin sözcüU, Nankinin cenubu göre Amerikanın av ve \ı<>mbardımuı 
nkü iki milyonluk Türk ordu. şarkisinde Japon taarruzunun dur- tayyare imalatı 1943 senesi içinde 

l.inun çekirdeği birinci 1nönünde durulduğunu ve Japonların üç bin ~o.ooo nl bulacaktır. 
11k 7.afcri kaza.nah anack iki 'Lu- ölü ve yanlı verdiklerini ıııöyle • tNG1LIZ GEMtI.ER1 AMERtKA-
1 Uk ay olmuştu; o zaman garp mi.ştir. DA TAMİR EDtLECEK 
e-l>hesindeki bütün mevcudu. Ne\"york, 28 CA.A.) - Askerl 

""u k" d k lb" . . K d 8 h • • Vtş! 28 (A.A. ı - Ofi : Fransanm ··t h 1 "t l .. e ~· z. se ız o uz mı geçmıyor. ana a a rıye mu e assıs ann mu e easına gor 
~u k ı· · h Madagaskarı terkettlği hakkında A "k .~ı.ı . . . ı., ; sayınca. küçü • akın nı ç.a. N be men a te~ ..... arını tamırat ıçın 
"""denizi mayalandıracak kadar azarının yanatı yabancı kaynaklardan işaa edilen ha.. İngiltere emdnC' verilmesi büyük 
ı...d · f Ottava 28 (AA ı Kanada bah herler ınTt hayal mahsulU addedilmek B •t 1 tik h ...:a.A • "'ll rette olan bu ordu yem za er · · · - n anyaya at an mu ar ... """sır. 
~Uarında ilk izini açmıştı. riye nazm Makdonald guetecilere ledir. de büyük bir askerl rüchan temin 
IJ'gilizler milli hükfuneti Lond- beyanatta bulunarak Kanada donan. • Vi~i 28 tA.A.) - Nationaı rad.. eylemekted:r. Amerika te~ıa. 

ra konfransına ~~rmışlar; la. masmm son günlerde Anl!l aularmda yo istasyonunun \'erdiği bir habere nnm t a m i r 8 t hususundaki 
~1.. • • k ceman 18 bin ton hacminde iki Danı. göre yakmda neşredllccck bir karar. kolaylıklan sayesinde fuc:aat pr_,

0
;; ·•bundan hiç ibır netıce çı ma. s 

ıtı1 ıştı. Bunun üzerine Yunanlı- marka vapuryınun zaptı i§ine i•tlrak name ile beygir eti vealkaya tabi tu- rammm tahakkuku hiçbir \'eçhile 
'tın Bursaya çıkarılan kuvvet. eylediğini söylemiştir. tuıaca.ktır. gecikmeyeceğinden başka lngiliz • Bu ır.akalc 9ertııi •ıra ile l1U ctls 
l!l'( Esk" • BUkreş, 28 (A.A.l - D.N.B. bil- tezgiıhlarma dönmek için icap e • bslanmızaa <:ıkmıştır. 28, 30 oırtncı 
~ı e doğrudan doğnıya . ışe. • Atına. 28 (A.A.) - Atina üniver. dlriyor: Kral Mlhall maiyetinde Ro. decck 4.500 kilometrelik h~r metıa kAnun, 1, 6, ıı. 13, 18. 22. 25 !kinc1· r v~ Ankara üze:rine·bır \•ürü-
~ · b sitesinin hukuk fakültesi reisicumhur manyadaki Alman heyeti kumandanı 

1 

feyi katetmek için yakılacak mn~r· kA.nun. ı, 3. S, n. 17. 22. 24 . .!6 §Ubaı 
~ıh-- yapmaları kararlaştı; u Ruzveltefahrf doktorluk Unvanım' bulunduğu halde Tuna llzcrindc kün mahnık tasarruf edilerek kafile ı, 2. 4, 8, 8, 10. 12, H, 16, 18, 20 
.. vvetlerin kurdukları cephe 'c>l vermiştir. Yerköy kasabasını ziyaret etmiştir. sisteminin tesiri artırılacaktır. 22. 24, 28 mart. 

't dan tznik gölünün ortasına, ''"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' • idan Uludağın şimali garbi ı-: __ _ 
~larma dayanıyordu. Bundan 
lıt l}h, Uşak ve ~rkına mi:him 
hi r grup topladrklan gibi lzmite 
ı.! fırka. çıkarmışlardı. Bizim 
~itteki kuvvetlerimiz Kocaili 
rı;~!>u namını alıyor; Uşakta.ki 
1:."'tlllan k~ karşı da 
~) piyade, (64) makineli 
~enk. ( 4000) .Uvari ve (51) 
l\t'"l'Uln.uz bulunuyordu. Düşma. 
ı~~ Eskişehir imerine ya.paqğt 
~truzu karşılamak tu.ere ayrı. 
~ kuvvet (15000) piyade 150 
1 if ve ağır makineli tüf enk, 
~) süvari ve (56) toptan iba
l~tti; garp cephesi kumandanı 
h"1et. paşa bu kuvvetleri Jnönü 
~basının biraz şimali garbi. 
~geçerek Savcıbeyin cenu-

tarkisinden Gündüzbeyin şi. 
~iııe kadar uayan siperlere 
~irmişti. 

Dı ~Unan kuvvetleri ( 40,000) 
'1~• (3700) hafif ve ağır mn
tt'ıeli tüfenk. (1200) süvari ve 

ili t4) toptan teşekkül etmişti; 
~ kuvretleri üç. makineli 
~ enkıer yirmi dört, topları iki 
~ÇU]c misli fazla idi. 23 mart 
~ 1 de~ fırka halinde hareke. 
~ ~tiler. Bunlardan bir fı~ka 
~irin yanrbaşmdan Bıle. 
~ diğer iki fırka lnegöldeq 

- Şu haldP yazmasınlar Sermet. 
Kötü bir kitap bir hareketten de 
fenadır. Halbuki iyi bir kitap 88• 

mimi, mertçe yazılm'I§ bir kitap ne 
kadar iyidir. Belki beni pek saf. 
pek çocm bulacaltsm, ama Sermet, 
itiraf edeyim ki bence bu kitap. 
lar inaanı yükseltir. Çünkü inMn 
nihayet: "Niçin ben de böyle ol • 
mıyaynn, ıu şekilde hareket etml
yeyim,, diye roman kabramanmm 
yükse-k meziyetlerini taklide kal· 
kar ... 

Sorarun, ilkmektep sıralarmda 

ve daha sonralan Türkün kahra-
mantık efsanelerini okuduğun m -
man kendini daha bUyUlı:, daha 
yüksek hiaeetmez miydin ! Bu kah 
ramanlık efsaneleri ineanı o ka • 
dar yükseltir ki derhal günlük za
vallı hakikatlerin herine çıkanr, 
o zaman kalbiniz dünyanın bütün 
kahramanca. vazifelerini bapracak 

kadar genişler. İn.san okluğunu&& 

gunır duyar ve bütün kalbinizle i
nandığınız bir ideale doğru gider. 
siniz. F.ğer bu sihir devam ederee 
idealinize varmanız mtlmkündür. 

Sermet Ştlkraıu dinledikten 80ll 
l'i'i dtller. Son iki fırkanın bi
~ Nazif paşa ve Parza.rcıktan 
lb"~ek üzere ayrıldı ve ikincisı ra gülerek: 
~Oniin garbine dofnı yoluna - Oh, heyecanlı ~ baya&. 

ın etti. perest ... 

fCaclircan "'6IJı Demekten ...,.. ••d••di, 

1 
• 29. Nakleden: Muzaffer Acar 

Hareketli bir lisanla konlJ!M 
Şilkranm içinde yanıp güzel gözle
rine akseden atete, genç kızın mu 
niıl, incecik yüaQne ?:ayraodr. Şllk

l'anm söylediği sözleri lezzetli bir 
şurup içiyormuş gibi zevkle, istekle 
dinliyordu. Soma kendisini bıra -
karak Şükran gibi dütünmeğe ,.e 
onun :istediklerini istemeğe bqla. 
dı. Nihayet: 

- Evet Şüıkran, dedi. Çok bak 
lısm. Birçok kitaplar kötü hare • 
ketlerden de beterdir. Sana hak 
veriyorum. Teselli vermek, tak~ 
ye etmek, hayata ümitle, itimatla 
baktırmak, herhalde aldanışların 

zehirini damla damla akıtmaktan 
çok daha doğnı, çok daha inaani 
bir hareket olur. Yesari Gündüz 
ne hakla kendi §&hsl hatalarmın 
afırlıimı bqkaJarmnı omuzlarma 
yDklemek ilıtfyor? Ne hakla aeı 
tecrtlbelerinin mcyvasmı bqka1a. 

rma tattırıyor? za,•elh Yeearf 
Gündüı! .. Onu l'1i1MU\)l'll ...... de. 

ğil mi? Sizi du~arılar ondan nef. 
ret ettiğinizi de söyliyebilir. 

Cemil Sermet bu lö:ıleri biraz 
kederli bir sesle söylemişti. Şülı.. 

ran genç adama hayretle baktı ve 
bir llhza dü,Undükten llOllra: 

- Yok, Sermet, dedi. Yeaari 
GUndilzden hi~ de nefret etmiyo • 
rum. Bili.kis bu adamm haline mü 

teeesir oluyor ve sebebini, nere • 
den geldiğini bilmediğim bir h.iıs. 
bir sihirle ona biraz da bağlanı • 
yorum. Öyle tahmin ediyorum Jri, 

bu adamcağmıt çoculrhıfu pek za. 
vallı, pek betbaht geçmif. Hatta 
belki annesini bile ~ tanımaft\l!I, 
7.evklerini, •braplannı payla§& • 
cak müşfik bir kı& karde§i de 
yokmuş. Aile hayatından tamamen 
mahrum olarak bllyümllş bir ~ 
mm, yuva muhabbetinbı kıymeti

ni bllmemeei kabahat midir! Ba 

adamcaP be1lr\l de daha 1011ra pek 
fena bir §ekilde ~. fena ı.. 
..... ıılmda ,.._ ..... Mıttl 

tuyiklerden kendini kurtaracak, 
müdafaa edecek dOllt bir el bula
mam§ olabilir. Yesari Gündüz 
muhakkak ki insanlan i~iye ~·· 

keden her şeyden mahrumdu. 
Çünkü bu8n pek ufak, ehemmi • 
yet.siz bir şe~. mMela bir bakış, 
bir el temuı. \'eyahut da daha kü
çük bir sc>s. bir koku \'elhasıl ha
tıraları canlandıran bir ehemmi -
yetsiz vaarta tnııaıu fena bir dU. 
şünceden fena bir hareketı yap • 
maktan menedebUfr. Bana olmuş 
bir hik&ye anlatmışlardı. Tanıdık· 
lanmısdan bir ge~ bir iş için 
Ji'raneadaylren yolu dllfüp Monte • 
lrarloya 'Uğram~... Üzerinde pek 

çok emanet para. varm~. Birden
bire kumar oynamak için içinde 
b\iyük bir hev.es duymuş, ''e git • 
mi§... Evet, kumar ma.sasma ka
dar gitmif. Fakat orada çantaatnı 
açar açmaz içinden nişanlmrnm 

veN.iği ve kurutup sa1ı:ladığı bir 
çiçek dilşmüş. Bunun üzerine g&.o 

leri Ya§la dobn~ ve kalkıp ora • 
do kac;mq. Belki Yeari Gündü
zün hiçbir ümidi, kendisine 8alr • 
ladıft bf9blr llatıruı yoktur. 

Cemil !ennet. 8lkranJ dftrbtle 
~.•d•ıllJlr• ..... bl. 
dll'lh ,.. lllMı lıtr Mile: 1 

t,Ql:• 11 _.A 

mUddet sonra bıhnıtı ve bvga}ar 
bo.şgösterir. (",ok defa bir a.n İ!;İn• 
de bile aşklara düşüren Adetler, 
jes~ler. s<'vgiliye ait bazı madcle
lerden :'.\"Ukarlarda bahsetmiıJtik 
Demek ki izdivaçta kan ve koca~, 
bağlıyan tılsım ya mütekabil bir 
mizaç anlaşması, yahut vllcoda ._ 
it bir fetiş yani mahbub "lladde • 
dir. Cinsi bozuklukları evveke usun 
uzadıya tahlil ettiğimiz ieln tekrar 
lamıyoruz. Ancak ljunu bir daiıa 

söyliyelim ki ılifo saadetinin etı 
bPrbat dürımanı ııkamettir. 

DT. Ra.a;lm ADA AL 

Sovyetıerln 
va,ıagtoa elçlı. 
Amerika hariciye 

'müste§arile görüttü 
) 

Seı.'l·oı'.i. 28 (A. A.) - D. N. B 
sjansınm hususi muliabiri bildiri 
yor: 

N e\'york H()raJd Trlbune ga.z.e· 
tesine Va§in~ondan bildirildiğine 
göre, Sovyctlt>r Birli~inin Amen.. 
ka bü,·ük f'.'lcisi Umanskl dtln öğ. 
led()n ·sonra geç ''akit hariciye 
mi\Steşan Sumnervels'i wiyaret et. 
miştir. 

Umarutki müli.katta Balkanla. 
vaziyetinin bahis mevzuu edilme
diğini ''e yalnız Amerikan - So' -
yet mllnaaebetleri üzerinde fiiri!. 
ııntdüğünU söylemiştir. 

Belediye bir aergi açta 
f.atanbul belediyesinin aon eene

ler.deld faaliyet ve neşriyatını &'Öf:· 
termek mabadı ne tnbllp mlze 

" Utl\A' eg !llnc!e '* -wt ~'· 
nnıtbr. Set'lf her gt1n halb açi~
tır ... ....,. mltealdp .... te-
-..~i8İ a~ • . 
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Mmaaya aıeyü a1e' Vıyecel< ve 
a!bnaJlıler ~ rac1, 28 <A. A.) _ n. N. giyecek Beı!~atta;ıı 

B:Kra ·inci Piyer bu sa ah hü· madd 1 . Al•ac eıç;s1 
kümet ızisı, patr.kh:ıne erkanı e erı Londra, ~ (A. A.) - B. B. C: 
ve SI'l'p ortodoks lt.lisesınin ilerı H l B Tgraddan gelen haberlere gö. 
g,,.lenlerl önUnde yem n etmiştir· er tür Ü ahvalde re Aimanyıı. h'ükumeü Bclgnı.dda.ki 
lNOtJ.tZ m.çısı BAŞVEKii.LE halkın bol ve kolaylıkla clçisı \on H1.. reni geri ç"ğırmı<·-

VE !-IARldlvt~ NAZIRI tı,E temin edebilmesı· ı"çı·n tır. GÖRtl'ŞTtl' BI<;RL1N İNTİZı\RDA VE 

8('1~t. !S (A.A.) - Alman iaşe mlıteşarllAı iHTİYATLI •.• 
elçisi Fon Beren dUn sabah baş _ 91 Bertin, 28 (A.A.) - Yarı resmi 
vekil Simovlç tarafından kabul e- Dir pl4D bazır adı bir mrmbadan bildirihyor: 
dUmlştir. Hariciye nazın Ninçic; İ Bugiin Alma harıcıyc nezart>ti 
İngiliz elçi'!i Campbelri kabul et _ ' aşc mUsteşarlığt, halkın l.htlyacı mahfillerinde Yugoslav~adan ge-
miştlr. Sefir mfiteakiheon BaşvE>kil olan bUtUn giyecek ve yJyec k cyyaın.. len mütenakız haberlerle Belgrat-. 
tarafından kabu Jedilm'~tir. nı her t!lrlll ah\•aldc bol ve koJayukla taki .,-aziyet hakkında çok ihtiyat
YENi BAŞvt~KtT tN BEYANATI temin edebtlme.irl için b.r plln hazır- 1 kar d'lvronılmaktad.cr. Bu mahfil-

T 
lanu:ıtır. Tatbikata alt tc .. errUat d" · h b ' oplanan nazırlar meclisinden ·' ıer a er.er muntazam bir şekilde 

sonra Ba~H!kil şu beyanatta bu - te.sblt edildikten sonra derh..ıl faalıyc. nlmamadığı icln Y• --oslavyadaki 
lunJT1ııcıtur· te geçtleccl<Ur. vaziyet hakkında bir hUkUm ver-
."B~ vahım gü ılerdc Yugoslav menin zor olJuğuı söyleme .. le 

mıllet• clevı~t i 'er'oin idare tar . iktifa etmişlerdir. Gelen haberler 
zrndan endişe hissetmiştir. Son M ağazalartn tasnifi arasında görUlen tczatlaı da bu hu-
gUnlerde bu va~yC't hnkkmd!i te- susta bir mLitalPa sC'rd nı bUsbU-
zahUr eden ltunetAızlık Cımme hiz _ Fiyat murakabe kom!syonunda ya- tün gilçl ştırmektedir. 
metini tehlikeye dUşürec<:'k dere _ pılacak mağazaların ycnt tnsniflnde Sonılnn bnzı sualler fü:crine Al
eede kuvvetlenm'ı;tir. Ji:fkO.n umu- birinci ve )kinci dereceleri atmak i- man hüriciye nez:ı.rctl bllh<ıssa Yu
mtye.nln bu endi ~i 'füı:ünden bu· çln mUracaaUar çoğatmııktndrr. F'- goslavyadaki diplomatlara kaıııı 
gUnkU değiAiklfitler vuku bulmuş- yat mura :abe bUrosunda bu ..,nğaza. ynpılnn nüm-ı.yişleri ezclimle ls . 
tu• B dl lam vazıydlerl çok sıkı bir "ekilde .. f' · 1 •- u en cıevı> buMin artık se- ,. v.ç se ır•ne yap1 an muamel yi 
hep yoktur. Zira maicrte ikinci tetkik olwımaktadır. zil."l"etmiııtir. Bıımınla beraber sal~-
Piye'l' ikt°dan ele almtı~ ve Sırp. hiyetll ma.k<ımlar bu hadiselerin 
Hın .. t ve Sloven milletinin arzusu- , tabiatil~ Alman hUkflmeti tarafm-
nu ifade eden bir milli müsalemet Belgrattakl hava yatışmakta dan büvük bfr alaka ne takip edll-
hilkftmet! teşkil evlemtştir. berJevamdır. Tankhrla toplann diğini söyleI'l'<ılerlir. Alman dElv-
Başında bulunduğum bükfımet ekserisi ortadan kalkmıştır. Hayat lt't rr. erkezind" bu h • dlseler kar

namma ilk sözüm vatandaşlarn ma yeniden normal şc>klini alm'l~a baş şısmda şimdilik bir vaziyet nlmak
kamlara mllracaat cdlfr k kendile- .amrşsa da İngiliz ajanları halkı tan d<ı ıçtinap edilmC'ktf'dir. 
rinden bu anda ilk vazife olan mem lıilla Al:nan>anm ale~·hine tahrike DFrer bazı sual'cre cevaben de 
lekette ıüzan.m ve dışarıda banRTn çalışmaktadırlar. Almanynnm Belgratta herhangi 
muhazafaaı vaz.ife:ıinin ifasmda hü S • .\BIK MOSKOVA El~CtSt b r tesebbti<-te hrlunmadrı;t ve • 
1'umete yardım etmelerini istemek NAZIR Ol.Dl!... hükfimı>tin kt>ndi selefi tn afındnn 
tir. Belgrad 28 (A. A.) -- Bıı.şvek 0l imzalanan mu~r1ele'1 vn-t""'.t".lnm 

Yugoelav vatandaflla:rmm vatan general Simoviç, drvlct nazırlığına m,1tat olmadıf.ı bildirilmiııtrr. 
porverlilderlne mUracaat ede'l'ek tayin edilen sab:k Mosko>'a elçisi Yugoşlavyndııki Alın:ı.nlıır aley
kendllerlll'! fstlkbaldı.: de barı, v~ Gabriloviçi silratlc BC'lerııdı. davet hine nUmA.yişler yapıldığı hakkın
d:>etluk hA.lin~e yaşamak arzusun- etmiştir. Gabrilovfı', Moskovadan dnki tabm'nler müsbet vakalarla 
Aa bulunduğumuz kom!lularnnızla hareket eylemi .. tir. Kt>nd. i Macr- teeyyüt etmic;tir. Alm<ı.nya bu va -
mUnasebetlerimlzf mllşkill bir eek- ristan tarikiyle Yugoslavya.ya dö - katarı protesto c!kccktir. ~ezalilt 
le 11<>kabileeek tezabllrlerden vaz- necektir. veni Yugoslav hnrlciy(' m rmm 
g~elerini rica ederim. ESK! NAZIP.1..AR SF.RBEST Belgrattakl AlmRn clçisile bır mil-

Neredcn olursa olsun hiç bir te- BllUlfUMADI lakat YBtltıih dn te>it olunmakta-
sir altmda kalml\ITlnnızı ve dü~Un- Budapcştc, 28 (A. A.) - Ofi dır. Bu görilşm,.nin b; ıı.ıle ce-
ce&iz harekette bulunmamanızı i.s- jansı bildiriyor: van ohrak mUlfil·pt mM'"l:Unnun 
terim. Yalnız kendimizi düşünerek Budape tere ı;elcn ron hab .. ır.. ~ııalfım o'm'ldığı, bu i ib rla bu lm
müstakil ve vakur kalalım. Onu - re göre, eski Yugoslav n:ı:rırl n su"ta bir f'Y söylcnemiyeceği be
müzdeki vıı.zifelerin ifasmc'la mu _ hala mevkufturlar. Svetltoviı; ıı~ yan edılmiı tir. 
vaffak yetin ilk şartlan katı bir Markoviçin serbest bırakıldıklan Yu~oslavyanm Viyanada imza1a
nizam ve dilrü"'t bir hr'tı hare - hakkmdakı radyo hal:rrl teyit e • drğı üçlü paktın merlyetc girme'i 
kettir. dilmeme• t"dir. Diğer taraftan için tasdik edilmesi liıznn gelip 
~J~~ \N ELÇtst H \RtctYE Vreme gazetesinin ba.l\P.lUharriri r.elmt'diği hakkında sorulan bir su 

N ~ZiRi fı, .. ; GÖRttı;ı'ft} 'Gregovfq de tevkif edilmiştir. alc de bu paktın iıl'zayı mfitenklp 
Bel~ CA. A.) --· Ofi: HIRVATLAR IKtı..tK MI ı~~nırP ... i.Jı.~~~:!ı_:1. 
Alrr .vanın P'lgrad elçisi von ÇJKARAOAKL R~ ...,. ifı:f ~ v..:rıınıı9 .... 

Haeren, bu n.kşam Yugoslav har- Belgrad, 28 (A. A.) - D. 'N. B. Bu s b ple paktP'l ııer·i olm'lSı i-
ciye nazın tarafından kabul edr.. bildiriyor: rin ta dik c.:iilrr:e~ine !Uzum yok-
miştir. Köylü Hırvat particıinln Ae t ır. 
KABİNENİN BEYA.NNAMESt Doktor Matekin iJ:ır sinde bulu _ BERi fN E PROGRJ\.~lLAR 

HA7.IRLANIYCR nan Ye Zagrebln merkezi orga.u r. Af,TÜST OT ~Ş ••• 
B"tgrad,, 28 (A. A.) - D. N. B: lan Hırvaski Dn<.'vnik gazetesi bu Zürih, Z8 (A. A.) - Gazette 
H 1kümetin beklenen beyn.rına - gUnkfi nllQ1'ıısında doktor Maç k·n de Lnuzannt''m Bcrlin muhabiri or 

mcsi h"nilz ne~r dilin ınlştir. B • hilkiım 0te dahil olup olmam k J-u- ta ı.r..l!i Alm. nların Yuı;ostavynda 
~rannamc mctnin•n hazırlanmakta stısunda heYı'l~ bil' karar verme _ yııpılan hU .iimet dıı.rb si knrşısın-
old !u l:ıilcllriliyor. miş oldu!hınu lJlld!rm ktedir. da hi<>se!tiklerl 1jey1 ancnk "bUyn'lt 

Al..MAN\A AJ,'J•;YHINDE • * rıı. bir havrf>t" kelimeleri il~ tarif e•-
N1~AYJŞLER B"lgrad, 28 (A. A.) -- D. N. B. mek mlimkun cılduğunu yazmakta-

Belgrat, fQ ( A.A.) _ D. N. B. ajıı.rısı bildiriyor: dır. 
ajansı bildıriy.>r: Hırvat partisinin umumi katibi Muhabir, l' U paktnı doktınulıı-
Perşenbe günü Belgrat sokak- ayN.m 1izasınd~n J(nnj viç kendi maz 1>lr t·va i vcsDm oldu<'hl hak

larında Almanya aleyhinde nu· gazetE~ olan "Stljaçidım"' da n<''"• . krndaki itl'<ad.n artık sars1lmıı1 o!
ma.yişler yapılmıştır. Evvela ü- rett ği bir makalede Yugo!llr.vya _ 1 duğı.ınu ilü\'O f'lm ktcdh. Hatt.A, 
niversite ve yüksek mektepler nın liçlil pakta lltihakındaki kıy • 1 Matstıokanm ziyaretlnr ait pro -
talebesiyle lise talebesi ve diğer meti tcbarli7 ettirmektedir. Mak • r:re.rn dı alt Ust olmu tur. HattA 
gnçler nümayiş yapmıştır. Bu le Krvaskt Dnevnlk tarafından i"- bıw noktaların hazfcdildiwi zan-
teza.hüı ata İ§tiruk edenler elle- tinsah ~dilmiı tir. nedilmektedir. 
rin-je Yugoslav ve lngiliz bay. VAL1DE KRALiÇE MF. Th,'!N .J. rox :r\AZffiI ŞEr..EFL.'lE 
r_a~~ taşıyorlardı. İngiliz elçi- L<>ndra, 28 .. A .. A.) - Yugos- YAilLA."" şrxı,tıU.L..lllN TADI 
lıgı önünde de tezahürat yapıl· lavya kralı Pıyerın annesi krali. KAÇ'l'I 
Dlll ve elçilik tarafından beyan- çe Mari birkaç aydır !"r,ilt('rc'.'de Stokhoim, 28 (A. A.) - 1sveç 
~meler dağıtılın -tır. Nümayiş- b~~~kt~ar. Kraliçe Mari gazE'teıerlnın milt.ıı.leularma göıc, 
~' er bazı Alman tl'baasma da. dıge~ ıkı o~lu 12 ~ a mdald Prens J3elgrad h5.diseleri, Almanyada 

cavUz etmişler ve Alman tu. Tomıslav ile 10 yı:ıcmda.ki Prens beylenllmektcydi ve Mat.ı.uokanm 
zm bürosunun camekanlariyle Andre ile beraberdir. Bunlar tah· Berlini re!lllen ziyaret etmekt<ı 
man hars birliği biırolarnıı liye edilen Sanriyd mektebin le lduğu btr ımd!l. hiç de zamRJtında 
hrip eylemişlerdir. Şehrin mü- okuyorlardı. Kraliı::c. zevci A- gelmemi§Lir. 
rn noktaları askeıi kıtalar ta· lekq~r'm ~934 de Marsilyatla. Dagens Nyheder gıızctesı, Ro
'"mdan tutulmuştur. Alman te- katlındenberı ekser zı.manını ln- rnanyn ve> Bulgaristnnın kendile -

:,;ı.sın an birçok kadın ve çocu· gilterede geçirmektedir. Kraliçe rine tevdi edilen \esikayı imzalr
un iltica ettiği Alman elçiliği Mari bırkaç "'ne evvel olen ve mak mt'cburiyetinde bırakılnuı ol. 

bir polis kordonu tarafından mu. ~!en Ingilız olan Romanya kra. duklnnnı )nzm:ıkt"aır. Fakat Yu
hafaza edilmektedir. Dün içki lıç s~ M?Ii!"n kızı ve İngiltere goolavya b~~indc vnzi~·ette Jıa -
satışı menedilmiştir. Şehir da- kralıçesı Vıcton:ı'nın oğlu Edim- ıl olan ~eg~lllilt, bil) ilk mlkyeP
hilinde tel fon muhabereleri sa· bourh Dükünün torunudur. ta Amerika.} ıı. atfedilmelidir. Ga • 
atlerce inkrt:ıa uğrıı.dtf.ı gibi ı;o- Oğlunun krallrk vnzilesini b • zete, bu mesele ·ı,, alakadar ola· 
kakla.rdsı. !t'yrisefer de mUnkati z:ı.t dcrulıte ettiı?i hakkındaki h • 1 cı.k Ga,, d:ınm "Baıkr.n1nrda h:ıkn 
olmu~tur. her Krnliçe Mari'yi çok e\indir- \'\:Ktta g< len h di .. c

1 
r Ame ıka -

1SVEt;: EL'Ç1St Al..M \N ml<•Ur. nın gözl~riru aç.malidrr,. cilmlosinl 
ZANNED1LDl VE... fNG1LTr.RE ırn \lJ~'IN hatırlatmaktadrr. 

Belst"..ıd, ıs (A.A.) _ D.N.B. bildi· TEilRtKt Gazete ılavetcn diyor ki: 
riyor: Londra, 28 (A.A.) - İnG"Dtere ''Mihverin askeri faaliyetine 

İırveç'ln Belgrad etçlat lılalmal elc;l• Kralı, Yugoslav KrnJt Plyere harareı• Harrar ve E:ereni vermek suretile 
llğln rf'BJJ'lt otomoblll ile ,ehı.rde doln. li bir tebrik ve temenni telgrafı çek- ttalyanm getirdiği pay da, Malını-
ıırkea numa:>1ıc;Uer tara!mdruı dur- m.Jatlr. oka şerefine Almanyada yapılan 
duruımuftur. 60 yqmd& bulunan ıs- PRENS POJ, ATİN ADA şenliklerin tadını ayrıca kaçıra • 
vcç; e!ç;isl nUmaylşçlıere Almanca me- Belgnıd, %8 (A.A.) - DQn eaat caktır . ., 
ram anlatmağa çah11t1ğl sırada oto- 23.50 de kendi arzueu ne ve aflesfle YUGOSLAV PARJ,;\ IENTOSU 
mobilden çıkanlartk yere atılDıJ§ ve birlikte Bel raddan "ynlan Prena Pol PAKTI BlillD}~Dt:OEK l\.İ? 
)'lltalınmııtır. Atinaya muvasalat etmlştır. . Lo.ndr€1, f8 ( A.A.) _ Röyte· 

stNF..MAJ,ARDA ALMAN NAtBLERlN tST1FANAMr~t nn dıplomat'ik muhabiri yazıyor: 
FtLMLERl GôSTERlLtRKEN... Belgrat, 28 (A.A.) - Prens . SalAhiyettar IA>ndra ı:ınhfı11e. 
~ I'e7grat !

8 
( A.A.) _ D. N. B.: Pol ile niyabet meclisinin diğC'l' a- rınde Belgrat hükOmet darbe i

'I. osı~vyanın muhtdif bölgele- zası tarafından krala takdim edilen nin bırdenbire ve hiç kan dökül· 
rıı. P sınemalarda Alman aktüa. lstifanemf'n1n metni ıudur: rneden ~ apılıNş olnıası alaka ile 
lite fTmleri gösterilirken te7.ahU M~jes~.. k::ı.~dooiimcktc..•<Fr. !3u da, hare-
n.t l knbulınu.q, perdeler tıl· Mili~ için. ~U5kUl ~lan ı:ıu ketin. Y~o.slav milletinın büyük 
mış ve sandaJyalar kırıl yır anda iktidan elınıze almaga sev- eksenyetının '1 .. dert'('e tasvıbi· 

Yurtta 
konferanslar 
Şemsettin Günaltn y 

dün iiçüncü konferansını 
verdi 

Bllyllk Millet Meclisi reis vekil! 
Ş :ıısettin GUnaltay ''bugUnkU dUnyıı 
vaziy.tl kaq;u;ınJ:ı Türkiye,. m vzulu 
kontaranıılarınm üçwıcr QnU kıılaba. 

lık bır d:.nleyıci kütlesi huzurunda 
atin Heyoğlunda Fransız tiyatrosun
da vermiştir. 

Habp PJk sık sürekli alkışlarla ke. 
s 1 n onferaruıında C'um?ıurlyetln ku. 
nılduğ-.ı gUı..den~rl takip edifon dil. 
ril'lt sulh . ynSt'tlm zi anlatır ıe \'e ııu
rtınkll huzursuz! ık kr~rsmda bütlln 
ted..ıi Ierl atmış olmaktan mllteveıut 
bir sük!ınetıc. hM.satın mkl fmn ir.
tl7:ar ettiğimizi tebartlz cttlrm~tlr . i 

DQn Edlrnı- halkevin le. de Jzmlr 
mebusu Mahmut Esııt Bozlrnrt, Ay. 
ılında Konya mebusu Mu.z!lffı.r Gökcr 
KUtahy'a<W Bursa mebusu Muhıddin 
Ba'1 > Pars, BulıkesJrde Rize mebusu 
Fuıı.t Slrmen, Burdurda Denizli mebu 
su Nec.lp AH UçUI.a. Çorumda İçel 
mebusu Ferit Cellı.I GUven \e Adapn. 
zarmda Feridun Fıkri aynı mevzuda. 
birer konferans veı ml~lcrdlr. 

lngiltereden ziraat 
aletleri geldi 

İngiltereye sipariş etti-°Fimiz zı
raat fil.etlerinden bir kısmı 6E'hr1

-

mize gelmiştir. Arnla.rt'1da b1rçok" 
traktörleri de bulunan bu füetlor. 
Ziraat Vekaleti tarofrndan te bit 

'iilen program do.hilinde d rı 1 
isths~I mmtal .ıhrrı.a t vzi ndile -
rek faaliyete gecirilccc'-Jnrdir. 

Amerikaya sipariş r ttirimi zi
raat aıetleri de yakrnd:-ı meml('ke
timize gelocek ve bu ~,,.nki fcıt'h~al 
ıremk'trtimizdc görülmemi bir 
dereceyi bulacaktır. 

Yanan barbl 
(Baş tarafı ı ncldc) 

UES.ı.\11 TEBLJG 
Atfna 29 (A.A.j - B.B.O: Yunan 

resmi tebll'•i: 
Cephede devriye faaliyeti ve tupçu 

B\ell ~~ ~..,.ı ~arelerl 
dl!,man ine ,zllerlnl -mu at!nktl cuc 
bombarJıman etmişlerdir. BUtUn tay. 
yarclcnmiz üslerine d!Sn~ü§lerdlr. 

B \ Tll<ILAN NAKLli'E GEJ\llSJ 
Atıns, 29 (A.A.) - B.B.O: l:unan 

bahri.}"fı nezaretinin tebliği: 
Yunan d mzaltı gemisi "Triton., 

P ar günU AmavuUuk sahilleri ya.. 
kınlaııncla kuvvt:tll bir himaye altm
cla aeyreden bir dil.man vapur kafile
sine te~dllf etmiştir. Asker yUklU ve 
takriben :14:'>1 ton hacmlnde bir nrık. 
llye geml.!1 batınlmrtır. Diğer fld 
n:ıl llye de mUblm h sarlara uğran111 
tır. 

İTAl'AN TAl AUELF .. UlNlN 
FJ\ALf't°P.:11 

Atlna, :?9 (A.A.) - B B.O: Yunan 
omuml ernnlyet nezaretinin tebliği: 

İtalys.n tayyareıerl Ege adalaruı. 

dan b1rmln atıklarında bir yelkenliye 
neticesiz bir hUcum yapmışlardır. 

Ceııubl All'f ka 1 
Bqvelllll 161llyor: 

(Bq ta.rafı 1 nclde) 
MlHVERlN TAR1H1NDE 

KAP..A BlR GON 
Kahire, 28 ( A. A.) - Mısır 

g~tcie11le yabancı matbı at ga
zeteler 27 mart gününün nıih e
rin tarıhindc en fena glin oMı.g u 
hususunda müttefiktir. 

H iriyet kuvvetlerinin nihai 
~üeadele ıçin herkese yer.•... ı 
umıt \t: cesaret verdı;;.~ teba.ı ;ız 
ettırilmeı.tedir. 

0 

ı. C..-lLTE.IUi.lDE SEV! .. TÇ \ ~ 
HEYECA~-: 

Londra, ,8 (A. A.) - DUnk°. 
haberler Ingıliz millet nl çok 
vindirmiştir. Halk 1 d ıhti-
lfüini bildiren ve rr.illeti~ dl } g 
ları hilafına memlekE'ti t s.ı~ 
edenlerin tevku· ed,ldiklerinı ya
za;ı gazeteleri ka.pışmıştır. Gerek 
b~lk tabaka.sı.1J mensup kimse. 
ler gerek hadisleeri cakibed~n 
münevverler bu hiid.~edc ş~fkı i 
tarafından ih:ınet r-jile .. bir mıl 
lf't · n istiklal mefkfıre.-,inin 2fc: 
ritıi görmekted rler. 'Y u..,.csla .. 
ciır'etkarane teşebbüsuıe"' damÜ 
larmda ve ana'lelerinde istikıa:İ 
duygusunu ve hürriyet aşkını 
taşıyan bir mılletin, v~zıyetinin 
zorlukları ve teh1ikderi n~ olur 
sa oJsurı, as;ı milletlere yara.c;r~ 
bir §ekilde harekete gerere' _.ı
clti w v~ şerefsirlıği daima re• jet. 
ınege muktedir bulunduğunu is_ 
bat etımşt=r 
Halkının soğukkanlılığıle ma

ruf olan !ngiltC're !!ibi bir mem. 
lekette dıin Yugoslavva el 'li"ı 
önünde yapıl~n tezahüı at r;k 
m ınidardır. ~ 

---<>-

.Mrl?ıa har!JI 
(Bns tarafı l nclclc) 

Eritrcd : I<erenin [ galı üzerine 
kıtalnrım•z imrli Asm::ıray::ı doğ
ru nc::ıt e~mektc olan İtal) nn hıv
vetlerinı takip edıyorlaı. Ke'l'cnde 
alınan c iı .er hen Uz sayılmamıştır. 
:Fakat İtalyanlar alelacele vaki rı
cattarmda bil. ilk milttarda harp 
malzemesi bırakmışlardır. 

Hn.be§istanda, vaziyet biitün bö'
gelerde l<.'hımize inkişafta berde
vamdır. 

B1R HABEŞ ŞEHRİ DAHA 
ALINDI 

Harhım, 28 (A. A.) - Afrika 
v ... BPlçika kuvvetleri Habeşi.stan
da Gambelaya hücum ctm'§ler ve 
!dddetli ~ir ç ruışmarJım s.mra bıı 
mcvkic girmişlerdir. <..ambevla, ı -
disababadnıı t.ıkıı"Jen 3n') hilon:.et
re mesaf"de bir ticaret merk zi
dir. Sudan hududundan u:ı:a.ıJığı 
ıuo kilome•redir. 

Bu mevkı1n zaptı Gore'dC'n ge -
ren Adisab::ıba yolunu açmakta • 
dil'. Ilu arada Habeş ·vatanperver
leri ile Sudan krtalan Debıa -
Marko~ mıntnkıuırnda yeniden a -
kmlar yn'>'lrak İtalyanları iz'aç ct
miı:;lerdir. Bu mmlakndo. gbğüs 
gö•'H.lse şiJdetli muhıı.r l,,..ler olmuş 
V<' diişman ağır zr:.yia ta uğramı ... 

Akt!enf~ o iti 
Hal zc 

V8;?Ul'U b~f ırıldl 
Londra. 29 (A.A.) - Amirallik ıi"' 

lrcsmın blr tc.bllğine göre İngiliz denlı 
altı ~cmisi 'Parthlıın., İta!) anın CPDl&o 

bunda himaye altmda seyreden bl.r S
taı rıın vapur kafilesine hUcum eunJr 
tir. Altı bin tonluk bir ııı;;;c veya nalloo 
lıye r;r misi ile on bin tonluk bir 118»
n:ç cmıs ne tbrpll isabet etmif1.1t• 
Bu ıkl ı;em!nin batmı§ olması p;: 
muht meldir. 

Dantelsiz bir h:uruslul-
!ar tedavülden kalk;yor 

Dı:mt"lzız lıir kuruşluklar nih -
) t J' ırt si günU a.keamm~ 
dnr trd v~'de kalacak ve> alı 
babından itibaren bu bir kunı ltı • 
lar t"d vülden kalkacaktır. ı N -
"a&1 tarihinden itiharen dantelsif 
b'r kuruşluklar yalnız Merkez 'ff 
Ziraat Bankıısı ile ma. sandıkla." 
nnda bir sene müddetle k'lbul o
lumıcaktır. 

Adaları güzelle et "rme 
cemiyeti ym :n 
toplanı ıor 

--o----

Nafirı v~lr-~i bu s, bah 
şehrinıize geldi 

Nafia Ve1·ili gerer ı Al; Fust 
Ccb soy, bu sabahki ek 1 ::;le .Art' 
karadan şehrimizi.' ge'm tit. 

Ayni trenle, ·' lrnr ;ı rritmi 
olan !Qtanbul emniyc>t c' ...... k.ı U 
Muzaffer Aknltrt <!a ctbP."'lll , r. 

Bfr be z~n 
me~ö-r-1.tı ... a ""ı 

(Ba<ı tarafı l u ! 1 
raftan rw~dığmdı. 
menıl Ur. 

l,it :ıl sonunda g-P~lde bu'un n ta 
tıı.Jnrd'ln UçQ ya'!larak ölm , b 
yaralı olarak itfaiye tar:ı.fmd n •tııt" 
tanlnıı tır. Reşmcl tayf°'l da kcnd~ 
denlzc atarak kurtı.ıınuştur. 
Yangın ctrafmd:ı mu lumumlliJ!I 

çe tahl.ll<atlı. ba:JHln"llı tı . 
-------------------------_____,, 

POI '~Tf.: .................... .,,,, 
Bir gaı·son n er<l ·ven et1 

den yuvarl&ndı 

ttrAI.YAN R•'S'lll Tf~BLiGlNL'l Londm bannJa garsonluk Y3'. 
ITtUAF1 !\RI pan Ahmet Oral, diln gee 

· vakit Aahıunamda. 52 nuuı 
Roma., 28 (A. A.) - İtalyan d:ı.k. ti orduları umumt karargfilıının 294 ·ı evıne donmUş, k!'l nl ' 

esaslı unsurlarından mütePek\.il numaralı tebli n: meroi venler·n Ü'"t katıı .=a ny 
bı:Iunan kabin·:! ısc yeni idarenın Altı lınfta miltC'madi) n devarıı ~a~rak di' ~iı· t!.ır. A ? .. mılll mahiyetini tebarüz ettır- eden kanlı muhat el>cıer n<'tic ir- a r yuvarlanarak dl.'.~ n g~' 
mektedir. d,,. dücman kıtl'!lnn K"rl'ııi iş .... o.l sonun her iki kal :;:. l cmı · l rıl-
~ndradaki Yugoq)av mahfil- C'tnuşlerdir. Ş~hıin civarında. mu- mı§ ve muhtelif yerl ri 'z djodll' 

1 d 
.. v ·1 1'arcl:-el"r d""am "'tmcl•' r dı"r. nerek baygın bir halde f.! n. 

enn en ogre.ıı dığinc göre. iirlü '" '" · ... - ' < h ah paktın Yugos'avy.ı tar~md~n Harr.ır mınt<ıhası da ·kıtıılarrmız ast ansine kaldırılmı. tır. 
ımz~s~.m, mer y t -nevkiine gır- Har. '.lr şehr·ni, borrhardıman edil- 24 SAA'ITE mesı ıçın her halda parl&.mt'nto. mcsine mani olmak Uzere tahliye CEZALAı~DIRIL.ı\rLAR 
nu.n iki meclisi tarafmJ:uı t:ısdik C'tmişlerdir. Dün de tr~mvaylardan atl" t>dılmesi U'lzımatr. Yem J:i.ıkC - Bomhardnnan lP§ekl:üllerimb:, Y n 22 kişi ile seyriEefer nııaP'

1 

t kt 
·elırin c:srkında dil.nnanın motörlil namelerine muhalif h1.I' ketti 

mf' ~ pa ı, meriyet veya aaemi " ..... t· 
t h 

vc>saitinl mitralvöz at c:i altm'l .,._ bulunan 14 şoför, 4 otobJs biU,Ole 
merıye akkında kararını ver • " <-

1 
· mesi için, her h~l<ie paruimcnto· mrnlur ve bomh.,larln b·ıçok isa • çısi ve 4 tane de araba sürilc· 

ya al'7.eyliyecekt;r. b ... tlElr kayd€'lmişlerdir. cezalandırılmıştır. 
Londrctdaki y .;goslav mahfil- Bundan )>aşka Eyüp mmtalS'-

lerindek" k ·· h ü B ""' t ·ı · d ( smda etlen etiketsiz oın .. ak _, ·ı ·anaJ.te gor ~. ük met oga-:. ~rı . esın e ~n dört kasapla imalathnnell" 
darbesi l'lmaı:Ja idi dani, Yugos. dctıı!:rklr.k rı'1i pis tutan üç fırıncı c~- -

41 

lav ıat lameıı.O:.U paktı rrodede- ~ "' e:J,N-cektt. Şi keti II'lj ıi:. c, gürd·i ~ü lü7um çarpılmıştır. 
Yugoslavya fü;crınrl" bir t/.\z- , lizcuno Boğaz s&ferl~ıfnde bazı SIK SİNEMASI 'JN 

yik icra etmek mal.sadiyle hu- tadilat yapmıştır. Mecvut tarüe ü- FlL..\!LER! TTJ1'l.TŞTlJ du~larda Almı:uı J:ttRlarmın t.,ı- ZC'rinde ~yapılan tadılAt'.ı mıznıan Dün gece saat 11 raddeJerİJ'I haşşüdünü bi. Jm·n bazı l:abcr. G,45, 7,5.J ve 15,30 da Köprüden de, Beyoğmndaki Şık sinem sı; 
leri ihtiyatla karsılamak lazım. kalka~n vapurlar, cwelô. Anttdolu da filmler yine tututşmuş ve . 
drr. Gerek şar!t gerek ;mal hu· ~avagı~o., sonra da Rumeli kava- metre knc1~r yandıktan sonra j( dutıarında. bu iş için ~ideli mü- gına ugrayaC'!\klardrr. Bundan baş- çiler tarafından sırayetıne me1' 
nakale güçlükleri mevcuttur k~ 18,30 da P.eykozrlan 1-alkucak dan verilmeden söndürülmiiflilt 
Bulgar ordusu, yerini Alman kı: hır vapur da Bebeğe sefer yapa· Zabıta, Şık sinemasında.ki.~ 
talnnna t rketmek Ur.ere, Bulga. caktır. ikinci fılm ~ etrafında tr" 
rıstanm merkez mıntak~smdan ---.... o- - kikata ibaşlamıstır. 
ç:kmıştır ve hnlen Yugoslavya TAŞLA BAŞINDAN 
cıvarla~nda kalabalık yapmak- EJ &ip ve Boğazın YARALANDI -"* tadır. Şunalden bir hücum ıse imar planı hazırlandı Kasnnpaşada Seüuri mah~d 
iacaristan ve Rom:ı.nyadan ge.; sinde 3 numarada oturan ~ 

mek mecburiyetindedir. Bura- Şehircilik miltehaı:>.:IS.l M. Prost.. oğlu Mustrua ile Kaptan P'""' 1 
Jarda ise esasen normal zaman- Eyüp ile Boğaziçinin imar tafailat yokuşunda oturan Kadri A~~ifı 
d b·ı planlarını ikmal etmi tir. Bu pli1r dmda iki genç ~ ePP":. 

a 1 c hiç de iyi olmıyan ınU. !ar, önümüzdeki t:.alı günU +.-.ıana- Kadri yerden 1-a...J-.;;;.~ ~ "t11 
nakalat, şimdi, nncak Almanla- ""t' n. ~ .. .ı ~~ 
rm bu memleketlerden Alm""'" cak olan şehir meclisine VPl'iI"cek, 1a Kamili başından yara.uıu--

wu tasdikı müteakip ııafla v kaletlne tır 
yara göndermekte olduğu gaıı.a.- gönderilecektir. Prost ~:ımatyanın K3.nn1 tedavt" ... lt- -• ~~ ımı nakle yaramaktadır. i , . ... ....... ısı!DP""" 

-----------------~-------------...:_ ________________________ m_a_r_r_lJ_n_mı dıı. lıazırlwnak~:.:._ Kadri A~ yaUı'•nwıttır. 
------~---------

HAYAT NORMAU EŞ:-· ı teden sebeplerin ta.mamile yerin- [ne mazhar old•ığunu sarih suret. 
Belgrad ! S(.l. A.)' D :. de oldufwıu takdir eden naipler te göstermE"ktedir. Hadiseler 

bfldi~r;.' - il.! B. sallhlyetlerini emirlerin1ze imade haı:eketin mı li birlikle YQ.pıldığı~ 
~ m i&bat etmekte • WM>1p,ketio 
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rsP o.Rı 
fl'Q~~....,. ..... ..... ... ............... ........ . 

_/etler dün / zmire 
hareket ettiler 

DE N NA 
Çevıntlgl ı.lltUn f 'kn1 

• t 1 
E ENl •>•hlllll-• ..... llllllclllll 

KAY FRANC I S 
ile .......,.r lıımDm ... .,. •• N"l'll* metropoiltırı o~ . ı a , lflDl 

lftlraJdle ' 1 •• l 
1zm "rde yapılacak l nönU m tir. 

BAHAR Meleği quswıda Istanbulu tenuMI ede. Yarmd ...... llt •iMa Rı_ 
eek atlet ve idareciler dün Iz- za Malmlt, Hillleyin, Artan ve 
mire hareket etmişlerdir. Kafile Şeriften mutettkkil takım tem.il 
35 atlet ve idareciden mürekkep. 

1 
edecektir. . 

f&1UI ha1ftt ftlDdude 

Bugünkü mektep 
maçları 

J.,tanbul erkek me .:t cpleri lik 
h ti '4b§kalılığından : 

B gün Beşiktaş Şeref stadın. 
d yapılacak maçlar: Saha ko

. ıi: C. Tiniç. 
Daıti üaka - Jst. Erkek L. 

S t 13,30 hnkem Uluöz, Hay. 
a - Vefa saat 14,45 ha. 
5 T 'zt':ı , I3oiFaziçi -

ray ~t 1615 hakem 
('. J: a.'l. 

Mi .. li küme haricinde 
I'" 1 n klüpler arasında 

Mili ktlme haricinde kalan 
Vefa ve BeyoğJurpor takımları 
He Ankaradan mılli küme hari
cinde k~lan Demirspor ve An. 
karagücü takımları arasında 

deplasmanlı maçlar tcrtıpedile. 

ce :tir. 

Vali sporcularla 
haabihalde bulundu 
İstanbul vali ve belediye reisi 

Doktor Lfıtfi Kırdar, evvelki 
akşam bölge merkezinde eski 
sporc lar ve klüp idarecilerile t ir 
hubihalde bulunmuştur. 

Bu toplantıda İstanbul sporu
nun inkişafı hakkında konuşma. 
tar yapılmıştır. 

'kongreye davet 
Ak.n<ıpor ldilbönden: 

31 3 9 ı pazartesi gUnU saat 20 
de Hey t1 umumiye içtimaı yapıla.. 
capdan eöztl e<'en saatte mu.. 
llayye azalann teıri!leı:l rica olu-
11111'. 

ingiliz ve 
Yunan Kralla-

• 
rının mesaJı 
İki hukümdar nihai 
zafere itimatlarını 

bildirdiler 

Attı a, 211 (A.A.) - Yunan tsttk.. 
IOJ!nln yıldönUmU mUnuebetlle 1ngtl 
tere le Yunanlatan krallan arumda 
teati il n telgraflar hakkında tat. 

rlerd bulunan gazet ler, bu telgraf 
larm c'lünyanm her tarafında Y unanil 
lana fılÖDd rllen tebrik meaajıan tet. 
v ç e~ ltiıı! yazmaktadırlar • 

1 h kUmdar, nlhal zaferden emin 
n "8Daatini izhar elmiflerdir. 

Ea a guetui, Yunan ve !ngfllz 
ınm tiıorinlıı de bu kanaat e !§tırak et. 
U leı }&Zmaktadır. 

Bu gazc te, §6yle demektedir: 
Bu mUk mmcl vu bUyUk zaler saye. 

rlyet daha iyi gllnler ge. 
lir Be!! riyet namına bu zafe. 

e tm k ıerefl bugtlnkU İngiliz 
ve Yu?.an neslller'.ne ait olacakbr. 
Al tef !der ve bUyUk Amerikan mi~ 

U !.l birlikte bu neaUll?r, bUtUn hUr 
ttiği lst"kball haır-

Dtlnkl lllracat · 
DUn U ihracatın yekCUıu 200 bin 
olarak hesap edilmlıtır. Bu m& 

anda Almanyaya tutun, tavlçre ve 
omanyaya deri aatııınııbr. 

Olüm 
TeessUrl haber aldığımıza g6re J. 

ilk l1aMt mUeut.slerlnden ve uld 
lllU&llimlerlDd n laman Edıp Topçu. 
nu:ı tutu dutu haataııktan kurtul&mı.. 

rak A an haatanesinde ölmU,t11r. 
C az ı bugün aaa t ı de kaldınlar:ık 
O kUdar cam11Dde nam zr lalmdık
taa-. aile kMıriıltUu>a defncdılc-

~ 

Kapalı spor salonu 
Beden terbiyesi genel direk

törlüğü tarafından, İ8t&nbul\A& 
yapılacak kapalı spor aalonu 
için 120 bin liralık bir ta.hsiaat 
ayrılmıştır. 

• 
t zmirdeki milli küme 

maçı 

Y.a.rın 1zmiroe Altinordu • 
Altay arasında yapılması mu. 
karrer mili kilıne maçı ; Inönü 
kır koşusu yapılacağı için tehir 
edilmiştir. 

Liseler voleybol 
.. nüsabakalan 

Liseler arasında ki voleybol 
müsabak.a.larma dlln Beyoğlu 

halkevi salonunda devam edil. 
miştir. 1 

GilnUn birinci kıqıt.emasını 

İstanbul lisesi, Boğaziçi lieesi ta. 
'knİılan yapmijlar ve ı.tanbullu 
la.r 5--5, 9-15, 15--11 galip 
gelmişlerdir. 

ikinci milsabakarı da Galata. 
saray - DarUIPfaka takımları 

yapllllflardır. Bu müsabakanın 
birinci aetini Galatasaraylılar 

H:~A SOMER Sinemas nda 
munttaldJet kuamyorlar. Busb aat 1 dı9 

teuUl.Uı matıne. ~ 

BU AKŞAM 

MELEK ERNST LUBITSCH'in 

SINEMASINDA 
.IAllU ·•-1111L1AL ...... r&AKK. 

AŞK ila nlan 
Nen. Mr bmeıı8 

• 
ÇEMBERLITAŞ a11111111-1 1 

aı mart paartul stlnt aJqamı aat 21 dl 

Türk muıiJciııni11in 50 senelik emektan olan 

BESTEKAR 

BiMENŞEN 
~~a:;~~on yaptı. 'I 
ğlndan ve başka ihtiyat top da 
bulunamadığmdan bil müsM>a.. 
ka yanda kalmJ§br. 

$EREFıNE 
tit&ALADI -~ 

Mimle~ - gtmlde ...... ft ~ ... 1 7 ., 
DUlbWfelll bir b9Jet lN • ....._ ~ lf'll'* ~•eld:IT 
DlKKAT: Koltuklal' DUIDU'llldır. BlletJer .. ._.........., 'e 

.. aablmaktadır. .. ... t,~" 
Yarınki milli kime 
maçlannın hakemleri 
Milli lcime Jaeynitldn: 
30-3-941 tarihinde yap:: .. -

cak maçlar: 

Fener 8tad4: 
Saat 13 Fene!Wıge. Galata. 

saray (B) hakem BWend Turan
r, yan hakemleri Halit Uzer, 
Münir. . 

Saat llS Betiktat • tat. Spor. 
Hakem Şa.zi. Tesca.n·, yan hakem. 
leri : Halit Galip, Necdet. 

Saat 17 Fenerbah98 • Galata. 1 

saray hakem Ahmet Adem, yan 
hakemle.rl Tank ôzerengtn, Fe. I 
ridun Kılıç. 

tpt SARAY Sinemasında 
l'evkalide lü' ntbet Slnrek ~l'Mei temdit edUa dMll"tr 

ZAFERE Doğra 
Sbper fJ1ıAi, alı sQall - matilıııuiDe kadar ge.terllecelttlr. 

811 SON 4 GtnmılM 1811PADB l:DIMIZ 

1lqma }Ü' tarih yaratan.M Denlslerde ..... lılr ..ıtaaat kunn. .. I>QfmıDlar 

J'llcllrm? gibi .ııarııan. .. ıı:.n.n lü' sOnel pbl DUl'ludlna 

LONDRA UYUMUY '1~ 
BUGUN L A L E SINEMASINDA 

Cephe ger18iııde çarplfll.ll Ud lm"9t1D mllcadelealnt... Cearettn uterbd.M Afbı ltudnttnl ,..ataa bUCQDOD 
hakiki ftlml. Jl'evlcal&de lllTe: 

ı - "Tllrlcçe, Sriti§ Paramun ~: 

jl •-t====-=--A - .tngfUs kuvvetleri Yunaniataııda.. 

B - ~lm&ranm lfplt. 
c - tRt.Uılrl.m taburunun fUltyeU. C-.Alrib~ 

111ea 1 

29.3.1941 
8.0I Ajan 
8.18 liaftl 

.. rçalar 
8.41 y.,...11 

U.teııl 
ıa.aa Türkçe 

pl6ldıar 
1uo AJau 
1uo Rlyuet.tcıma 

lmr ....... 
11.00 llaftf 

meloclller 
15.IO .. ._ 
18.91 BadJ'om& 

orll•trul 
18.40 Jlaftl 

IUlular 
19.00KonQtlllll 
11.11 llallr 

tnrldUell 
19.IO Ajan9 
Jl.'5 .. ....... 
lut ..... 11eJ'811 
I0.11 &aQv 

SMelMI .. ".,.,.. .. 
~ 

tl.llK.....-
11.11 lalam ---... 
11.11 A.jaM 
il.il &•NI 

Bevoilu Halit Sinem~ 

Jandarma G. K. Sabnalma Komiayonunclan: 

..... adedine otus lltl lira aıat talaıaln edUea lltl * ktlltı:ltl lrapat 14 
nlısUl N1 ... rtell ıtmı ..aı 11 da Allltanda .....,...._ 1ıuladalu 
müaldl rrap.ıı art eaatm•• almaealdn'. Dil llllDIDat dllrt 1ıba dllrt ,es 
eW Uradrr. Nümune ltomlqcmmllada g6rtllUr. EY-.tb prtnamea Allkara 
ve ı.t-nlıul Jancı.rm& •tmabn& Jc~ •(120) k\lnlf bedelle alı. 
mr. ı.teldllerlD eUUtme gtlntl .. t 111 e bdw teldlt melrbaplanll ~ 
DUD\119 Y~ (1781) (2509) 

l•tanbul ll•l•d 1.VJt•I 
ııanıar 

l'atUl '° - okula Dü edl?mel: ................ .._. ...... r.tlb 
ın.m11ey .. , • ....,.. 9*l Çllp', A~ Tem O..ınıın• ..... .. 
19'4 ada ... 1,.. ..... '*'11 irap ,... .... 11 ..,........... im -
tıstlmWl kal'U'mmeal üM•ma t.edlla • ' -· _,.. w k 211 1 
gOD mlddltle aalııllll iılll vttbs t171l 9dlmlf ... _ .............. ... .- -...,. -ta • lrllf& • , ... 

--·-~-

NEZLE 

"Umum /)eposu: 

K1r1kltk, baş, dış 
ve adale ağrıları 

En seri ve en kat'i 
tekilde yalnız kate 

G RiPiN 
ııe ıeçer 

Havala.nn aerinledjği bugün· 
! "rde alacağnus Ilı tedbir evi· 
.ı'&de bir kaç G a l P l N 

buhınıdurmak olmahd1r. 

,.., 1 ___ .,., 

İSTANBUL. BAHÇE KAPl~KUTLU HAN (-4 

- ·- ~- ;l 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlan
4 

işletme Umum idaresi illnlan ' --. - ,__,,. 

Mektep talel>f'leriDe maUull nylık abonman kartı tarif..., .. ld (...._ 
c•Urlr tılr itle llMllK".&& olaupn) kaydı ı.uu tarthlDdıen ıw..ru hl e 7 

DUfUr. 
Fazla tataillt 11tuycmlardu almabUlr. ·(17t 7) (2389) 

• • • 
1.4.941 tuUıiııden itibaren ana hat tataayonlarlle Avrupa ııattı HO o 

lan a raamda tatbikine baılana<:~k olan mesjert aeyrl aer1 ve aeyrl ..,. ... 
ru nakliyata dair nerredilen il la istasyonlardan verilebileceği ya&Jllı. ..... 
tafsili.tın bir kıemmı sayın hallu •• nza kolay~ık olmak üzere aşağıda ~ 
yonız. 

Dotnı nakUyat uaulll: Döknıt' veya tamam vagon muameleaile (Parti 

dabll) ~!len hamulelere, beher parçuı 200 kilodan fazla atırlıkta olMl 
dellklere, lfletme n!zamnameıd mucibince demJryolu ile nakle k&bultl bam 
p ralte tAbl mRddeJere (gaz, beı>ztn." gibi ııtıaı edici ve barut, dinamit. .. gt. 
bi inftll.k edici olanlarla uıuer ... ili. "para, eaham cıva, gülyağı gibi kıymet. 
len .,. luymet.11 maddelen .,. canlı ha)'YUllara tatbik ~ektir. 

Edirne gar ve Edirne p hin Gcıl'ru nalulyat, Yunan au.klavma alt Q~ 
ler bu i.staayonlarda müneUlleyhler! taratmdaD ödenmek p.rtile kabul edile. 
bUecekUr. 

Dotnı nakllyatta nakil mlldot tıerl, ana hat tA ve Avrupa hattmda mtla. 
takllen yapılım iki nakle alt mtlddetlerln mecmuuna Haydarpqa • Sirkeci 
deniz nakilyatJ lçlD bir gUıı ll&ve ec!Umek auretile hesap olunacaktır. 

{17'8) l2400) 

inh i s arlar umum 
m O d Or t OQOnden: 

• 
1 - Akredltlft 1oanml& t&ratmclaD açtınlmak üzere (2~.000) adet 

(100) Jdloluk IXI tem t'IX112 .tın eb'admda tuz çuvalı puarbltl:. 
atm aımecıalrtır. 

ı - Paartık U .Nl ~ .. t 11 de l atanbulda Kabatafta ~ 
mm ft ı M J ... 01 3 71 .... JlomlayonUBda ,.aptlacakW. 

1o - O 1 F P J IB & Ut lıılMa"" 2 ... -w aatte )'Ozde 7,1 l'L 
venme p~u mezkQr kom' ; - al Wotlan. (21115) 
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FRANSIZCA <24> 
(Her kıkkt Haber ga.ceteaıne ..-ıt. 

C O J, OM R A. 

P. Mhrnıec 

"XI\ 

1. Elif! re.s;rdta son eoup dt' 
;tc ;t maJs ııartir .. u ı • 'p .. hhanıp; 

'f'iıt (ite eompronıettre 5a repu

ation de 'oy~euse iotttpicle: 
ııi .. L~·dia se r~gna done iı 
rf'ndrc patlencf' et a tuer le 

tı>mı•~:ı de son ınieux. 

2. Dans N'tte ıı,enercu~ resolu
• ion. elle prİ•Jtara crnyons et cou
leurs, eııquisıta des t"ucs do ı:olrf', 

ı•t fit le portrait d'un ııa)san ha 
-.ane, qui ,·enılaJt df'S nıclonı., <'Om· 

ıne. un maraichcr du contlnı·nt, 

mai"' qui a\-a.it une barbe blanchf' 
C'f l'alr du plu!iô f~roc:~ coqnin qut 

"'e pfıt • 'ol r. 

3. Tout cela ne sufflMnt polnt it 
t'amuser, elle ttsolut de faire tour
ner la t!te• au detıcendant1 des 

··aporaux, et la mosf' n'etait pa .. 

ılifftdle, car loln de M pn'J8Hf'r 
poar rernlr son \illage, Ono sem
hlait se plalrc fort a Ajattlo, hien 
qu'n o'y 'it ~rsonnr. 

4. D'al1leun; mls!ii ı.yttla .,•etaft 
propoeıe une noble tiche, celle de
ei\'lliscr cet ours df'S monta~etı, 

et de le faire rf'noncer a.ux !ii-

nlsfre!! dessMns qul lfı ~aient 

dan 800 i~. 

rı. Ocpul.. qu'ı•lh• u•alt prtı. la 
ııein~ dP J'etudif'r, <•ile .,•etatt dit 
cııı'il ,.,prait dommage cif' lahı8er tt 

jeune'11ommt> oouHr a\ 98 pcrte," 
et qtıri' ponr<'lfe il f;Cna.it glomux 
de Cf"IDH~rtı r 11 n (''! rse. 

6. Uıııı joumf.f'!!li poor noo. ,·oya

~eur5 "'C passaient comme il ~ıuit: 
le matln, iP coloncl et 01'\KJ al· 

laif'ftt ala ı·hasse: mlss ı.ydia d~ 

sinait ou kri,·ait i't ~ amlcs, ,afln 

de pou,olr dah•r st~ lettrcs d'A· 

jacclo; ,·er" sh:: ht•urcs, lf'S hommes 
re' cnaicnt rhar~es clf' ;ibtcl'; on 
<linait, ml"s Lydia chantait, le CO'" 

lonel -s'mdorrnaıt et Jcs jeanC8 

~ens ıtemeuralr.nt fort tı\fd a caa
sor. 

.K O J, OM il A 

• 
fl/W.'JJ.jlf 'd 

·xıY 

l~ Ani ve ölçüsilz bir kararls. ha
reket ettiğine hayıtıandı, fakat 

derhal geri dönmek de cesur bir 
kadm se~1·ah olmak §Öhretlni 1<' .. 
lı:elemek olurdu; bu }1iroen mh! 
Lydia sabrctmeğe ve vaktini da. 
ha h<Mı gec;irmeğe yeltendi. 

2. Bu fedakarane yeltcnis \'e ta
sarl::ı.y1.~la kalem ve boyalu hıunı ... 
ladı. körfezden manzaralar çizdi 
\'e Avrupalı bh sebzeci kıyafetlle. 
fakat beyaz bir saknl V<! tasavvur 
edileb1lecC'ği kadar mer.tıamet.Siı 

bir hilekar tavn tqryan. yanık 

yüzlü. ka\'Ull satan bir köylü ree-
mi yaptı. 

~. Bütün bunlar eğlenmeeine 

kMI gelmediğinden, "caporal" ler 
soyundan gel en şu delibn lıyı a.ıı

kın s.ğrna dfi ürmcği kanrlaşttr .. 
. dı .• Bu dia gUç oftrııy&eakt.t, Ono 

çünkü köyüne lı:ıwu6J11ak için acele 
etmekten uzak, kimse3'i görmedifi. 
halde,· Ajacclo'dan çok hoşlanm-. 

görünU)'Ördu. 

4. Bundan baııka mis Lydia kerı.
dini alvt bir vuifeye, şu yaban a
yısmı medenileştirmek ve onu, 8"' 

dasına sUril1domiş olan korkunı; 

niyetlenindcn caytlnmak vazifeei-

nt- vakfetmiıJti. • 

~. Onu tetkik etmek külfetine 
ka.tlanal~ Lydia bu deffkan.!ıyı 
mahvma yUri)mekte sttbclıt bırak .. 
manın yazık olacağmı ve kendisi 
için bir Korstkııhyı fikrinden cay. 
dınnanın şeref t~kil edeceğini 

8ı3yltlyonlu. 

6. Seyyahlanmrzm günleri şöy. 
le geçmclcteydi: Sabahleyin, albay 
ve Onııo ava gidiyorlardı: mis Ly. 
dia resim yapıyor veya Ajaccio 

damgasını taşıyacağı için dostları-

na mektuplar yazıyordu: saat altı 

sularında erkekler avlarla ytlklü o
larak döntiyorlardt: ye.mek yeni • 
yor, mis Lydia !J&l'kı l!ÖylUyor, al
be.y uykuya dalıyor ve gençler kc. 
nuşaralc geç vakltlcr.e kadar ka, 
Jıyorlardı. 

(1) Coup de tcte. cahilane ee.tıaret, lnt ve düııüncesi7.ce kanl'" 
vtınne. (2) derhal. (3) tucr le tempe, vaktini hoş geçirmek, vakit ge
çirm~k: A la mnntagne, lortque les jours pluvieux ııc succedent, M 

ne sait commoı.t tu 0 r le tempe, dağda yağmurlu günler biribirini ta
kip etnıeğe başlayınca insan nasıl vakit geçireceğini bilemez. (4) tour. 
ner la tele iı ... , aşk ağma ıfüşürmck, deli etmek, b~ınr döndürmek: 
Cette ooquette toume la te··~ aux jeunes getııı ıes pl~ serieux, bu kr
kct (yosma) C'n ağır b:ı~h delikanhlan ç~~a döndürüyor (deli diva. 
ne ediyor. (5) l!t""'vliit. (6) eourir a sa perte. mah~a yürjimek. 

A N AL tZ v e TEORi 

1. A~al"rdaki ihal'f'hlre dikkat f'• 

dinil: 

a. fJ ne faut pas juger la mar
chandise sur l'etiquette du sac. 

Zevahire göre hükUm vermeme.. 

Kendine kibar ve zarif süsü ver
mek, kibar vf' ince ~. 

· e. Une goutte d'eau dana l'O

~+>an. 
, ..... r •,....,. 

lidir, dısa bakanık hükUm verme- Deryada bir katre (mtiyacı 1"<; 
'Tlek lazımdır. ka~ılamıyan bir yanla iıja .ö)'le

nlr). 

h. Passer !'anne iı gauchE', 
Ülm<>k. 

c. Fairo le joli C<l!Ur. 

f. Une cruvre de l~ ha!ieiM. 
Çok ,.aman yİ}"etl bir ........ •i; .. 

kt-t an bir iş. 
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N ·a s re <dl d ô n 
·H · O c ·a va d ~ ö rr 

• . ( 

Yazan: MONIR SOLEYMAN ÇAPANOGLU 
'Son bir ·k~ a,Y içinde aöıtmer: taba.n tabana zıt 3eylerdir, J muı·, olsa olsa hocanın mt•ı:arını Sultan Yıldirun Beyazıdn dn ho: 

btr kahkaha olan (Nanedd.ln Ho- Hocanın doğum ve ölüm, tı..rill- ziyaret etm.i§tir. calık yapmış olduğuna nazn.r~n 
ca) dan.çok o.mtıedümeğe başlan. teri hakkında muhtelif rivayetler (Evliya Çelebi) ye göre. 'l'imur ayni devirde yaşadığı tahakku~ 

dı. GWf ıeçmiyoc ki onu bil- fık- val'drr. Bu rtnyetlere göre, bun. istilasında zarafet ve nüktedanlığı ediyor. Amerikalı muharririn wr. 
ruı guete sütunlamıda y« bul- dan 733 yıl evvel doğup i5 sene ile Akçeşchri yağma ve ~ıaraçtan diğl malümnta göre, hoca Nasl:'!'dr 
mamıı. Bfr yuınm i1,ine hoca mer. ömür sUrdlikten sonra ölmU§tfir. kuı-tarnn Nasr cddin Hocadır. Hat- din meseln bütün ömrilnde ipekli 
bumun bir hikiyosl r:er~z kabilin- Bu heı:ıaba göre Miladi t 208 - ut bazı müzakerelerde bulunmak elbise giymemiştir. Yani ipeğe kar 
den aeıpiştirilmMirı. 1283 ~ılları ara.smda yaşamlljUr. üzere, elçilikle öteye beriye de şı nefret hissi beslemiştir. Garip 

(Naaf'eddin Hooa) giil,. yıllar- "Ru iddia ı:unu isbat ediyor : gönderi~tir. hususiyetlerinden biri de kaıası. 
dan ve yıHaıod&nheri halkm h&!wı. Osman Gazi 1~ • 1326 ant!lın- Si\Tihisar müftisi Hüsnü efendi nekten fazla korkması, hamur ışı 
smda. y~, maşerin_kalbinde da yaşadığına göre \"'C 1281 de ve ondan naklen Çaylan Tevfik ,.e tatlıları fazla sevmesidir 
yer tutmut, • Tabir caizse - bün. aşiret reisliğine geçtiğine göre Veled Çelebi ve bau muharrirlc. Hoca Nasreddinin Ameıikadn 

yestne ginnlş bir halk fllOIA'.>fun.. Nasrcddin Hoca Osmanlı devleti- rin topladıkları msliimat ve muhte (800) den fazla fıkraları kitap ha
dan, bir nükte hallık'\nden bahMt- Din kurula<;ağı sıralarda hakkın lif tarihlerde nü§redilen fıkralar- linde 1ngilizce olarak neı,redilmış
mek çok güttl bir ~ydir. l<""'atat, l'ahınetlne kavu~uş demektir. Şu dakrim_şlara.göre Nnsreddln Hoca ti1'. Halbuki Amerikalı ı1linı Kon. 
her seyden eyyel bu tipik ve mü- halde aksak Timur ve tek ayak hicri 605 de Altşehirde yahut Siv- yayn gelmi.c; ve 1898 de Anadotuaa 
barP.k !5&hsiyetin hilviyetini bil- üP.crinde duran k'az .. "Ben enna rihiRarda doğmuşutur. Tahsilini yaptığı ciddi araştırmalar da an
mek ve t.ammak tar.ımdrr. Ve ma- değil, kilrkünc kıymet biçtim,. • Konyada yapmıştır. Ö!Um tarihl cak (300) e yakın fıkrasını toplı 
aıeser bugUn ·, '~ureddin Hoca) tarundaki hikô.yelcr sorırndan uy- 633 dür. Akçcşehirde mUdcrrislik yabilmiştir. 
nm haltiki hüViyeti hi1~e ta.mami. durulmu~utr. Bu rJvnyNe vr. iddi. etmi<ı, bir aralık Kııstamonudakl Veled Çelebi. Nıısreddın hocn. 

le teebit edJlememl§tir. Doğru bir ' aya inanmak lazım gelirse, o §en tsfcndi}iır oğulları kendisine vezir nın frkralarmı toplayıp neşrettiib 
hal tercüımest Yoktur. Şahsı ctra- zekit ile o st~rt deha yü:r.lı~şmemlıı. ilk rütbesi \'ermlızlerdlr. Onu çe-ke. , kitabın mukaddemesinde hoca hak 
flnda venlen ma.lfHnat 1>lrblrlne Birbirilerile konuşmamı~!Brdır. Ti- miyenler aleyhinde bulunmıya, kmdn 5unlnrı söylüyor : "Konya 

l<d'endiyar oğullarına çekiştirmeye 1 ülemasından, fukabayı hanefı-y -
başlayınca düşmanlarının , .. E'rrin- den, idare ve siyasetle uğraşmlij 

den kurtulmak için Konyaya dön- milhim bir şahsiyet .. .,, 
mtiş, Sel~ulillerin hizmetine gir. 1 

(llG .......... etlal,rHd ............ , •. 
ıell!lllla , ...... , ırw,..hı eıhitkt# 

dn Görüfüyor ki, iddialar, rıvaxet· 
mlşti'r. (Nasreddin) ünvnnı 

Nuri yanında l H.Ç) renı.ıtne sUratıe l t rih. alu" matlar bir"irmt 
Sultan tarafından tevcih cdilmLc:tir. er, a 1 m ı.ı m!lrac.:ıauarı. " • 

~ 

11\.'1.MNJIQ J'alLt.n.&al, lı, ARA . 
llA, iŞ V&UD, ALIM, MTDI 

J 
rıtı dcıaı1 .......,.._. ıwa e&mıyae 
eilrllAll .... ~.....-...) 

k• 

• • .1~ Y&.f111C2•yım. Bundan enet do~ 
tor vantn'ia c:• l1'tlm. Şimdi !'c tıfr ckllı 
tor •eya ait cl yanmoa ı,:atıtrnu ı.u 

~·orum: ~ny.k~ıyon ya.pmumı <ıa bili· 
nm. htl'yell.Jerın 4u adrtee mtırae&at. 
lan: l'Ô;ıkapı r'atmaıuıta.rı Etemelm-
di ~kctk ıô oumauıU ~·an Zabel. 

·• ori...nie~tep m~unuyum, 33 yqm 
• dayı1ı. Aıkerl!kle. ısır Ul=iğlm yoktur 

* Ya 32< boy li6, kilo 67 yUbek ~skı ıu.rlleı1 mülı.emmeJıeD okur 7ua, 
mektep m~u. ŞlfUde bir &.pattı,,. l'f1Jl.. Dlıı.tllo da bfllrim. MU~ 
Jn6D sahibi. av~at 20.30 yqlan . anı.. lrltlpli~ ll!liyorum. Aza kanaat •d• 
ınnda. Ügari ·orta mektep mezunu. nnı. btekliler1n, B. h'... rumuzuna ta.il 

mual(a .eeTeı. e• tJleriılden llyjkil!! riren müracaaUarı. 
a.nla)'all bir ba~ yı.ı•a kurmak ia. • Yerıı harflerle mukeaımeıen dak. 
temektedlr. ~.,et mevzuu baba detti tilo oi~ıı orta r tahsilli tecrUbel1 arent 
dir. Ckldl ol&Dlıar bir fo~a t>lr a"lwll ba)l&İJ reıımt, husuıd 'dalre ft 
IAdt 3'f) renıstae 

0

mi.lracu.t edebilir. aıua~lerde u, aramaktadır. lhU. 
ler . • ~acı otıuaJum Şeıi.remlnı "de1k9dm 

* Yaş, u, -stblıat.H, şen aolıbet sokağı ıs numarada [ttet •d~ mO 
llsıı.n tıi!en. içlı:; .. ve ~•IJ!ruı olmıyap racaaUan. 
kaiancı 300 lira bulunan bir bay 22. • ızz; tenlltltluyilm, llae)1 tyl de 
80 7&1larmd& gU.zel, boylu. okuyup • recede lkmaı ettim. Herhangi bir mu_ 
yaamu.ı olan, ıeo v. 1~ yardımı giderim Her iş• kabul ederim. let~k. 
doku?abiJecek blr bl.yMıla eylenmek e.9&eaei1t biT 19 arıyorum. Tafraya da 
!at.emektedir. Bayanın zengin bulurı ıııerıtı ı Er Tllm) rumuzun!l bildirme. 
ma.•ıı nıenuubahs değlldlr • Aranılan ~ert. . 

ev•1'ı baiz olanın • veıeceğı adr~f' • L.!.aıodr okumakl.ayıaı. aUu1 vazi· 
del'iıaı ıı.deai prUle • bOy ve ppkuıa: )'ellm Dltkteptr okumama coget oı • 
bir re mlnl n vuiyeUlli b!ldlTlr mek duğ".ıııdan, ben de bayatımı ka&IUJ • 
tubu lArkadqı remElne göcdcrmeaı rnak .ınecburtyeUndeyim. Hı!rhaııgl 

.;: ~·. ya~da. lil boyunda, buğday tur n·l\~.secJe •eya yasıhaDcde kA. 
Ml kli 105 lira tleretıe çalıpn, ctgaru 

• ttpUk yapabilirim, arzu edenıertn En 
ve alil:ol kullanmıyan mUZlkten n 

tion Dakika gu.eteMI •uatuUe (M.ı,ı 
Alon hayatından hOf&&Dan l,1i daruıe. rumu:n.:na mUracaatıan. 
den oi,r genç'; aloll 'llpl.nde, JdlfUk ..;. 
yaklı, cfotru yQrU,..n. mllt.e~·uı vU. 
euuu bır -bayanla evw.nmek arzuııun. : Deraler 
dadır. btiyalu fototnnartle btrlikte 
(GüV';!agar) remdne müracaat edebi. 
lirler. 

AÇIK KONUŞMA: 
{Hon:ôrel (İyi kacMp") 11A.nlannızın 

~ebilmesl t;tn .arilı adıeafe:riıı\.. 
ili blldirmmtit lbnndır. 

/fçİ Anyanlar. 

• ılir •yan a..-ıyw - KUtUk ve 
ya büyük y&Jt t3 den y1ı1it1.r1 olmıyan 
dö•~ k!§ilik ·wr Türk aııeıının apa.rtı .. 
manmda y:ıln~ ortalık !flertnl göre. 
ce'k btr ba,..n aranıyor. A.r:zu edenler 
gö~k l~l.n herg\ID iki buçukta Şt;. 
?tanede mPırut~:ret cadıle!llnde l\:rlza.ı:. 
tem apartımaunm lkı11ct :katıaa mU

raceat. 

• Evvelce bir ~rkette Yf' plyanwtı 

gio!!lermde çabp.n tecrübeli bu- geJt<; 

yuıh8nı.ıeröe ts aramaktadır. AT:ıtı 

edml~·lk'1othl At;ahamam M numa. 
ca birinci llatta (.l.P.ı Y' mflracaat e
debft:ı:ler. . 

• LiaeDLD 10 uncu ıwıifma dc•am .,. 

• Ort.amektep " ll•e talebelerine 
&bveD hir fiyatla rlyazıyf' Y<e Mzlk dCU 

teri ve"llll'k Is ıyen bir genç ..-ardır 

ı ,;~k!ııcrin Haber gazetesinde M a.t.A 
ttım;ızunıı. mUracaatlert. 

•Lise mezunuyum. /\lmaoyada mtt 
beodJımı tıtauı ;;ordOm. tıtıyeruere 

eYlerinık l"IU'"U!ll Almanca Ye U1rkçe 
aer.slerı •ernı •k ıstı'yoı~m. Arzu edeD 
ıerln HAtıer gaz!'lı>!<I •uıtaallt ( A.M. 
~ .) ru\I'uzuna müracaatları. 

· • lst U~lversıte111 ıtlmya aıUheD• 
dL'i);m, · Fl:>.ik • Kim) a· • Umumi rı. 
yazlye cleraterını ı tilrltçe. fnmsrzca> 
<1larak ve~D tecrüb<!ll bir hocayım. 
Ol!!Unluk • Devlet • Deneme imtihan-.. . . 
ıarına 'hazırlanmak latıyenler lA.8.C. 
K~~) remzine mektupla. blldlnıinler. 

Satıltlt,-lriralık 

::: Kadıköy Yeldeğlrmeni A7.ıztye 

hamamı c!\•armda EşreCoftu sokağm. 
dil 6 mımanıll e"' satılıktır.• 9 oda. :i 
mntfş1'. 2 hamam. bahçe YeMl?"e8! 
v,ard:r. Jiertanır a yelundır. lçındekl 

lenı mımc.aat. 

Aldırınız 

Bursalı Tahir Be~·. hocanın ha- tutmuyor. Şu halde burada hır su • 

yatmt yerinde tetkik ederek I<~uad al aQ!llak 18.zım : 
- N asreddin hoca kim ? Köprülüye göndermiş. o da hdea-

nm ftkralaıını mammm olarak yıı. Bir akşam gazetesinde, {Nas--
reddin Hoca) adlı bir eserlı\ tefri .. 

zıp neerettiği kitabın mukaddeme-
sinde' - bu malUmata dayanarak - ka edileceğini görünce ne yalan 

h ani tm t · söyliyeyim sevinmiş, bu sorğunun 
ocayı a ~ rr. ~ .. . 
B 1• t ·· e hoca cıc•ıvr'ı cevabını orada bulacagmıı umıt u ma uma a goı ,. "' • . . . . 

hlear) m Harto köyünde doğmuş. l etmiştim. Heyecanla bınncı tcirı.. 

t "'--- · ı Abdullah kayı bekledim ve okur okumaz ur. vnwım ımamı o an -
efendinin oğludur. Hoca oralarda sonsuz bir hayal sukutuna ugra-
bUytlk bir fÖ}1nt salıtbi olan Seyit dım. Ben zannetmiştim ki, bu cs:r 
Mehmet Hayrani ve Seyit Hacı de hocanın hayatı hakk~da J!')S.lü .. 

lbrahim Sultana intisap otmek mat verilecek. Hal tercumesl etrıı. 
maksadile köy ~amhğını Mehmet fmda tetkikler yapılacak ve hu 
adlı birlne·velrlleten ·bırakıp :A~ sevimli halk filozofunun hayatının 
bire göç ctml§tir. Ora.da ölmti!i \'e. mUhim ve reel safhaları yazılacak. 
gömülmtit*fir. Konya medresesin- Ve nihayet, ~ıkraları _ dikkat ve 
de okuduğu ve bir aralık kadılık itina ile yapılmış bir seçme ve ta!! 

ve mUdcrrieHk ·ettiği de söylen- nüten sonra - verilecek. 
Halbuki muharrir böylcı ~ ap;ına.. mcktcdil". 

(amail HAmi Danişmcnt) de dı ve hoca Na.sreddinl "MnhaHe 

hocanın "Kutamonu Beyi Çoban 
oğullarından bir prens ve Konya 
Selı;;ukilcrlne bmnet etmiş bir ve_ 
zir .. olduğunu !!Öylüyor. (Nasred
din Hoca kim? Cumhuriyet gaze
tesi. 23 ikincitc§rin 19·10). 

(Yine Jsman Hami DanJsment) 
in topladığı malümat ve rivayetle. 
re göre, Hoca çok mühim bir ı:;ahsi 
yet olmakla beraber fakir bir a
damdrr. Evi tnmt:tktl't1rr. Sahip ol
duğu yegane şey bir c~cktir. :\tol. 
la Mehmet-adında bir oğlu vardır. 
Kansı da meşhur abdallard~r.dır. 
Ahlikının zayıf tara fi arı da var
dır : Arada. mrada yabancıların 

bahc;elmine, oo~larma g-idl'l', :;eb
ze ve meyva topln~rıp çuvalına ciol. 
durur. Çınlçrplak geı:diif ele vaki
dir. Sözlerinin çoğu saçma \'(' ı:ır

\'a ı;eylerdir. 

Dostum !skendm· J<':ıhreddinc gö 
re Nureddin Hoca Timurla görÜfl 
mUş, onun asrmda yıı.şsmıştır. Hiç 

bir 7..aman ne bi-r hükümdara vezir. 
lik etmi§, ne de vezirlere liiyık bir 
ih~am ve tantana içinde ömüı 

sünnüştUr. Hayatı derin bir sade
lik içinde geçmiş, kendini son za
manında islim felsefesine vrrmiıı. 
tir. Merhum Turhan Tan, hocanın 
Timurla hemaaır olduğunu kabul 
etmed\ği halde, sonradan yaptığı 

tetkikler neticCllinde kabul vP 

(Cumhuriyet) gazetesinde yazdığı 
bir fıkl'anın altında evvelce ynnıl
dığmt itiraf ettiğini ~·ine lskl'ndPr 
Fahreddin 8(1y1Uyor. 

mektebinin basrk tavanlı odaam
dn,, ahenkli bir ders okurken ta. 
nıttı : 

"dal,, bf'yli dalnibll, 
dümlıiil dani döp döp 

"Zel,, bt·~·li 7..alalbli, 
Zümbül zani ziip zöp. 
"Sin,, beyli salnibli, 
Simbil simi söıı -.iip. 

Tarihe bir az merakını vardır:. 
Bilhassa Osm::.nlı tarftüni bir paı_ 

ça daha i}i biJdiğimi zannediyo 

1 

rum. Bunun için iddıa edcceğ~ k~, 
Xasreddin hocanın ne çocuklugun
da, ne de ondan <;ok so,ıraki yd:. 

lardn, ne basık tavanlı bir m!:lbal-
le mektebi vardı. Ne de çocuklar 
böyle ahenkle ders okurlardı. 

Bu düpedüz bizim mahalle mek

tcbimizdir. Belki nldanıyonım dı) 

tanıdığım arkad~Jara, tarihle uğ. 

1 
raşan muharrirlere sordum. Os
manlı tarihi hakkındaki bilgilennt'" 

hayran olduğum ve bu sahada cid
den birer ''Kıymet" ve "Kudre\ • 
olduklarına inandığım dostlarım 

Reşat Ekrem Koçu ile Muzo.ffel' 
Bs~n de fikrimi tasdik ettiler. 

lskender Fahreddin de ayni fikiı 
de bulundu. Genç tarihçi Niyazı 

Ahmet de, Nasreddin hoca devrin.. 
dC' tedrisin böyle olmadığını SO,\

lcdi. 
tstanbulun milli ve maballt hu-

dt°yorwn OfledeO ao':r~ t>oÖ kıt:ıan 8-4 
M&timde çaııİmu ı.uyorum Si' ~e 
rOllllMllMa taluıi&haı-va10tr ve rumcıı.c•. 
yi ç4tk iyt bİl!)'Ol'IAW. Aoaı.llDC'I dws 

Yeı"ebttiı'lm. •JA.k•Y • ...... lcde ı:.-

Nasrcddin hoca lıakkmda Kon
• ı &•• ,. ... .,, .,.,.. .._ • ya kütüphanesinde mCTcut 1:1eyh 

' suslyctlerini cok iyi bilen VF bU. 
tün .razılarmda sehrimizin (ptt\ı

ı esk). ini ya.'}atan çok değerli ı-e 

eski arkadaşım Osman Ccmnl de· 

llf&bllir Ye ·~ 3ml!Mda t.ercıWnan. 
mt ta yaPAb'f'ırim ... t.Uır-lff p~e. ••• .. ••••••••••••••••••••••m,.••' ~de ll' - 107. Zl)..._J remdtlt mek. 

K. 1 k k t odalar 1 tupl.ı lllıbreout edebtllrlu. 

_,..11~ M•lar.. cei" • nükneddinm ellttinden naklen A. 
--~ı i*raıaa..l&d.. lııwt .. : mcrikada (John Bucham) adlı bir 
aalıılıAMa• •rıe1e iıôlldar • tn •aı ı 1 
... ...,. aldır•al•M " .. • •lu•1ı1t muharrir de, bacanın henüz bize 
{G. GUç) (D.30) (A.D. 122) (Sadtki geçmemiş bir 4jOk hususiyetlerln-

1 

- Ayol, bu İstanbul işi bir ~u
ma seklidir ve nihayet y~ yıllılc 
bir ömril vardır. Nasreddın hoca 
dc,·nndc böyle ahenkle tahsıl yok. 

ıra 1 a ve •·23~ymt. Aıtkerlflr • Ulte&n 

. . ........ j yelli bftttcHma. ~ --~ \.~ AnKara L.adôesıniıı erı ıauteoer ·yeno.de fe\'llailat M tt zw .. 
~··adaı ve av. dınltk bir kat k:irahktH AYn; bimda 9'ft'8 lı:fn'dl darc!rr. lılua'nMle,ye ~nayua. F..Hı 1•: 

J 

ıd JOila.•ı (~. .okur j'U!lr~ ~lar de v3rrlır 
\' ~ Ker'bMit ilk MU ti! .-a 111.mak .,,,.., C '~'~" '1;ı-.~Q.~ nauıacaa~ 

·------------.--•ll!llllll•••••••ı üılt~ .. Aseıtlı ' ~kla . . bitir .flric .. kMMı p c ..... -

rBu\ınu~ 38\ (Kanat) ıP.R.R.ı den bahsetmektedir: Mesr.IA. bu 
(S:fl'.S. ft~ (Ciddi) (Deııiz 3001) eeerde hocanm 00 bir yaşında oku 
(l".Y. SS) CK.t.Ş.KETI (Pastan~) mağa başladığı ve on bir ya.5ında 

lW-'\.~ rCaa» IU'. 181 ıBay TS) iken ilk dersini hoca A~ efendi 
\F~erbahÇe> <Bay 155> !U.Z. 11) 

iınnlnde bir mtlderriııten a.Jdığmı ı A.B.C. KUR) (R.ö. 26) 
(X.JC.1, haber· veriY\)r. Hooa 'Atir efe.neli 

tu, dedi. 
Filhakika, (Evliya Çelebi) scya

bntnamesinde, mektebe amin ala\' 
larUe başlandığından bahsediyorsır 
da, böyle ahenkli tedris usuliı h k 
kında malumat vermiyor. 

(De\"amr 8 ncld<') 
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'°'NAsTA OLDVKTEN SONRA .. 

ı\".&Hamn cesedini • kimseye 
~~rot.eden - kollarına ve bacak
~ ta~ bağlayıp Halıce atmış • 
lrdL 

s· A..."laııtarun ölümünden sonra 
~~!öı:_ Greçyu, Lukreçyadan çe -
~~ bqlaıwştı. Kendi ken • 

~ - Bu kadının zekasından kor
t l!lUr dıyordu. Anastayı kendine 
~;P gördü. Zavallı kadıncağız 
lı ·~abete kurban gitti. EğP~ 

nı '·-eç~a. başımda faz a kalacak 
l u~ muhakkak bana da .::>ır o
~~ oymyacakbr. 

~k'le bu kanaatle ~ aşıyan Vene. 
~çisi: Lulireçyaya: 

..._ H&.m <Ilı llk hareket ede~k 
~ l:c ~nL \'enedığe gönderece
'll'l. 
~ı .. :t:. 

Yuaa: OTWELL BINNS 

mlyeceğini bildiği halde lbl aldat. 
tı. 

Greçyu. bu kısa zaman içinde 
Lulueç~ ayı bir kerecik olsun koy. 
nuna tlmağa muvaffak olabilirae 
kenc:nı bahtiyar sayacaktı. 

. *. 
Bir sabah elçinir. ~~ tela$h 

geldi: 

- Sinyörl Kapımmn önünde 
iki · 7i boylu adam geçti. Buınlaı 

Luk:eç; adan bahsediyor.ardı. Bv 
tane;;i cok hiddetliydi: ~ ıele 
geçi':'irı:;.em. geberteceğim!" diyor-

du. Oıeki: "I la yır. ben yık&l&J • 

Nakleden: M uzaft~' ,c. c :=:i r 

Topkapı Sarayına gıren 

~ASUS . LU~REÇY 
Oördlincü Murad devrinde bir Venodık &val sinin km 

nne oturdu. Aradığı adamlar hiç 
~üpl:'.e )Ok ki bunlaıdı. Acaba ne
ler g_onuşacakla.rdı? 

Lukreçyayı nereden tanıyorlar
dı? 

Yazan: İSKENDER F. SERTELL G"l'çyu en ziyade bunu meral.:: 
ediyordu. 

- F1er o kahvehaneye gittiler
se, mesele yok. Ben oraya gıder 
ve onların kım olduğunu öireni -
rim. 

A~at dibinde oturan iri boylu 
müşt~rilet hız.ı hızlı konu~uyor • 

hdan. ç1kşn, Greçyu. on. dak:ka ıardı: 
sonra. arka mahalledeki ~ şair- . - 1 anburacı Omeı onu bura
leri W.vehanesine vamuştı. Bu- ıara ır:trken görmüş. değıl mi? 

rası, ~iba:~ı~cn .Fatme do~ ~~.,., . _ E,~ei. Öiner yalan sÖyıemez. 

S. kah.... ı. ' .. · nan yOkJşun · baŞın(jil büyük ve o: Dfü t.ıına onu ouralarda gördü - ız o 1:eye .,er, zamac • .gı- ,. b~ı. ':.1·k t.:""i kaiı ;."' er & 

sam bir kafes içınde ha~ • dersiniz Siny9rl·'Siki<erada bir ya- !lU tu~Ç..-.ı ~.ır V~ıaney 1· ·ifinü wyledı \•e: "Aman Recep 
ğimı" dı.,,e bagıw nyordu. ba ,., · :1arak ı~;:o . , • I · · BahÇt-.sı· çok gmeldı. Her nman Reis 'akın onu gôrürsen' benım 

., ncı "°cır 01 1.4uJvor ar. s - k 1 1 k ' • · :.. bu · .... .. · 
ben d berabe

• !' .; a a Xı ı o.ur ve saz şaırıen - lfalie verdigımı söYleme' dedı 
tersenız e r geleyım. · 'rada saz çalı mMıi ler "Sôylefdi. ' . - Ne tarafa gittiler? .. 

--;:- Arka mahalleye doiru YÜ
:ildülcr. Galiba oradaki saz §8.İr: 
!eri kahvesine 'Z:idiyorlar. 

• • • • ~'-1. • 4 
.... ., - O halde buralarda bır ~-ere· 

· - Havrr. ~en ,.alnız giderım. w Ka..'ı\'.ehaneııio. mll§~i& ek.iik..r Q1,., .. -4ı" . · Bi k .. b 1 rd 
Sen • ı t gı .ştir. r aç gun· ura a a 

~' c.en ayn ma • tnazdı: · · r •• .,. .t ... 1 · ,. h ...,,,,d b ı . • . . . yy ın.a11.. et uaı e ızını u u .• 
• • .. t . ... •• ~,· • 

• .. • G'~V· b9Jl_ç~ IJAr.Jı~Çijl ~;. nız.-Kaltağı elim~e kaçırdun. E 
Greç~u. bu adamları yalnncbuı .. • • .oin~• ;,t.w~n.iki in bQ~lJıı,qıü~- dirta)l~?ıdaki evımde güzel güzel 

tan•mnk rıwakına di.ı:;;tü: .. · '"Luk1<:~yaya haber vermeden ya nin l!'ka~ati i!ıkemieMideniM·,-ıetur..ıyordu. Ona çok değ~rli bir 

c,r<lan!ık da hedıye etmi5ti.m. 
- Ne dedin .. bir gerdanlık mı 

hcdi~c ettın? 

- Gyle ya. Kadın bu. Birinin 
gôğ-üı ce görmüş .. aklına koymuş. 
Bana cahsedince, dayana.'ll8dım, 

Fene zenginlerinden birinin :ka • 
nsının gerdanlığını vurup alclmı, 
kenrJ .. ıne verdim. 

- Y:ne durmadı .. kaçtı desene? 
- E\'et. Kaltağı ıple bağiama. 

• 
ııydı.r· Bo~ bulundum ... 

- ~ onu zincır.e oağlasan' 
rine .rnçardı Çaprazcığım! O, pa
dişa:ıı bile kale5e koyan bir ka • 
dındır . 

- l \'İ ama bir dela koklama
..ı-'11 o ı'e ' yahu!· Bukadar talisiz · 
lik :ıe olur mu? 

- s~~na talisizlik değil aptal • 
lık ~c:-ıer. Şımdi nereye ka~ını 
tahm·,., edemiyor musun? 

- 1-l&yır •• 
(Devamı tıar) 



Nasreddin 

hocaya dair 
(Ba.<if rafı 6 ncıda) 

Tekrar ediy~rum. Belki bC'n al. 
danıyorum, gormcdiğim bir cok 
kitnplar olabilir. Eğer böyle bir 
ı:;ey varsa., bundan mehez göstc • 
meden bahsetmek, ilmi tetk;k sıs 
t mlerine aykırı bir harekettir. 

Bu mesele etrafında matbaada 
konusurken, bir aıkada 

- E~'\·ah, Nasrrddin h )(.'!!. d ı 
katledildi, dedi. Znrü \ ' C' nıuteva. 

zı dostum Sadri Ertem : 
- Müteessir olma, dır c \•nıı 

verdi. Bu muharrırlcr Nası cddın 

hocayı dC"ğil, krndı keııdilerinı 

kntlediyorlnr. Eğer :'<;asr('ddın ho
ca Sorbonda da okusaydı, tefrika 
muharriri onu yin" bô) lr ahenkle 
derse çalıı:tınrdı. 

1'cfrika da, hiküyeler de tasni
fe tabi tutulmamı§, eldeki mevcut 
dökumanlnı dan aynen kop) e edil. 
miştir. Yalnız başlarına vc> .sonla. 
mm ufak bireı baslangıç ve dekor 
•lavc edilerek ... 

Halbuki, hikfı) clcrin içinde ho
ca) a ait olmıyanlar çoktur. Mese. 
la kaz hikayesi. Bu hikaye BOC
CACE de şöyledir · 

7..engin bir adamın a§Çısı, (lfen
dlııınin aldığı kazın sağ butunu 
sevgilisine ikram ediyoı. Efendi 
soruyor : 

Hani bunun bir butu ? 
Yaban kazlan bir butludur. 

Mi .. nfırler bahlH' giriyorlar. De. 
re.}<' a\•lnnmağa çıkı;ı.orlar. Bakı

!- orl:ır, kazlar tek ayak ü tundf' 
istirahat da ... Aşçı gösteri) or : 

Ben sizi' demedim mi?. lı;tt 

hepsi tek a) aklı !. 

F.f~ndl bu sırada 
K~!. KIB! .. 

Di e lıaykın)or, kazlaT öteki 
::ı) aklannı dn indiriyorlar. Mama
fıh a rı h~tıfını bo:>.mu) or : 

.... ı, di.}or, sahanda kaza b&.. 
ltın l\ kıı:ı dPmcdinız kı ... 

Ho ;mm Tımurlengc cevabı da 
:l: ağı ) ukarı bö~ IAdır. Ve biln e 
ıtıbarılc bırbırının aynidiı. Fakat 
kırnındir ? Hocanın mı. BOCCA

CE'nn mi'.' .. 
ikincisi (Nasreddin bol'.'a) dan 

f'!lkl olduğu kin, hoca ondnıı adap
tf ctmıtj mi dı)eceğiz? .. 

Japon hiknyelerindc de, Naıo1ıı d. 
cim hocanın fıkralarına benzi) en
ler var : Snhte alacaklı hikayesi 

gıbı. 

Hoca kadılığında, paraları 8\'U· 

cunda sıkırdatarak sahte alacaklı. 

)n : 

Paranın sesini du) dun ) a, 
kafi! d r. Japon fıkrası da böyle ! 

Bunun iç:in. hoca) a ait fıkralar 

toplanırkçn çok dik.katlı davran
mak, zahmete knllnnııl se<'mek, 
bocanın '.karaktC>ıini gbstermiyen. 
lerı ona mal NmPmc•k lazımdır. 
Çunkü bizdP Ö\ le fıkralar nf'!!re
dilmi§tir kı, hır tarafta Nasreddin 
hocaya rıtfolunmuıı. bır başka yeı
de incili çavuşa, )nhut Halife Ye. 
zıdC', Firaunn, Mısırlılaıın Gok:ır . 

n1, Knrakusn alt olunduğu iddia 
edilml ı iı. Bıınla ı cl:ı gösteriyorki, 
l1oca Nnsrecldinin h:n t ve fıkra

hn ı etrafında bir cok cıddi ve esas 
lı tethbülere ihli) acımız vnrdıı. 

Münir "iülııyman Çnı,nnoğlu 

sına gideceği cevabını verdi. Bu 
rası benim hiç tc dijnmeği arzu 
etmedığim bır yerdi.. Çünkü 
giizel sevgılimi kac:<ınrken Por te. 
kızlı cf<.'ndisini de biraz ağırca 
yaralama~a mecbur olmuştum. 

Bu scbcpll' Hollandalı Mısyon<:r 
ile> birlikte gıtmemizc imkan 
yl)ktu.Artık bu küçük adaclan 

~ nlnıak icin başka bir vasıta 

ix•klemeğe mecburduk. Son ra ar
tık evli olduğumuz için bu bos 
adada sevgilimle başba.<;a yaşa. 

makta bana o kp.dar korkunç, 
zevksiz görüruneyordu. Bu sc· 
bııPe Miat~ "Alfalı yolunu 
~ık etsin .... dedi'k •. O'aa, ~
lfsinc binerek u,..aklaştı .. 

( DClJanıı var) 

Tip : 763 A --· \ CJCSEll AVIRMA KAatl-lrnlNt HAfl AMERlllA\I 
a la " IÜPt:R, AHIZt 

f"'--~· ·?m .......................... ... 

POKER 
Tra, ltıçalllarlla 
Trq olmak bir 

zewllUr 
Tra~tan sonra dld<• 

• ,anıklık \t'mıez: Yüzü ) Uınu~tır. 

Her yerde ısrarla Poker Traş 

bıçaklarını iste);niz. 

........... !911 .. 119!1 ....................... ~ 

Acele satılık 

Tip : b4JB 

BATAIYALI 

Bu za111a11rla rliin ·yan uz iz arlis atz,nı, 

(/akil.-ası tlaltikll."il11ll evinizrle (/inlel
tiren hir r<uf,~o_yu sahİJ> olnıağı kinı. 

istenu'~ '! 

EJtl bir radwo ile günün iter saatında sızı alakadar ec:tebllec•k bir 
ısrasıwon bulabmrslniz. Fakat, unutmawmızki temiz bir dlnleıls 

.•ld• edebilmek lcln yQkselc verimli bir radro fazun(fır. 

Bir radıoda aranılan en· wOJcsek evsafı ancak fen adamı a,, n "' 
PHILIPS labrll<alarının laboratuarlarında uzun mesailer netkeslnd• 
ım•llne muvaffak oldulcları bu seneki PHIUPS radıo altiıeıerlnde 
bulabilirsiniz. 

11>41 f'hllips ahızelel' I teknık-uhasında en uzak lıtulyo !'l faPın netrlyahnı kat' lyaHa •lıttı:" 
aaaın tablllifı ınde. c ereyan tasarrufunda ve slild a ya ni bır hamle ı fade adıyor. 

Philıpa'ın yın ı •MINIWAT T l o>mbaları sayesinde c ereyan sarıl yatından b üyük bil' tnaarru{ 
lamın edılmıştır a n kıyınellı tııhto>dan ma m ul el ıle clla ı arımış mobleler l evln ızın terylnlnı 

yara r Phılıpı; fa brıka ları b.ı se,~ şlmdıye ka da r MiSLi GÔRİiLMEMIŞ ZENGiN ÇEŞiT 
LERLE HER KESEYE VE HER ZEVKE UVOUN va an müeıkll lııasentl erı e n lltlz l~rl tırıl! tat 
min actecek rJıdyolar serısın ı h er ke:11n ıntlhabına erzeder 

Hisli gorUlmemls islila deler bahseden bu tek n ; I< s •it• ı e r ı er ı n ı 
IJlr en evvel görmeJc ve ıecrUbe etmek m • n ı a arın u l c • b ı d ıı. 

o 

1 iyatro ve Sinemalar 

Şehir Tiyatrosu 
l~anbul Levazım amir:iginden verilen 
L harıci askeri kıtaatı i lanları 

Tı•pebaı: ı Dra.ııı ı . ıımııuıJ.ı 

'k~m ıııuıt 20.30 d 
GUndUz 15,30 dn 

• 

Hürriyet 
Apartmanı 

Yaznn: 
S dat Sima\! 

* * :.(. 
lııtlkl!U Cadde.oı IU•ınedl ICl"'''ında 

Gbmmı 14 te ÇOCUK Ol'r!\lJ 
Ak!f8m ıo.se dil: 

DADI 
* * "' Bıo~nzı: LlUeU, A.Xsarav Şeb~mJ 

oı ve 1 oı•kapıya otobüs ten~ın olun 

KC' ı a~, ı.; OılO lıro olan I~ ıySC'rtdl toprak tcsvıyC'sı ve ıır ışl~r p -
zarlı1<1u yap ırıltt ıktır. l<ı..ti t'mınntı 6760 lıradır. Jhal ın 10 4 941 per,emb 
ğllnU snat ı • d• Ar.karada M.M.\'. Hıı.vn ımtıruııma komisyonunda yapılıı

cklır Ş ı tnam \ projeleri 22.ı lmnışa komi yondnn alınır. Tallpl riıı bt>ll 
'·ıkltte kon '":>•il ı ı:. lrr •lerı ı Zl9i) (2!'i02) ....... 

Tahmin bea~ll 15.000 lırn oi 11 br dızı.I el ktrojcn y drk grupu 10.4.IMJ 
pn-şemb gUnlı ant lG un Çn ı <kalı <l< nsk ·rl sıı.tınalma komlııyonunda pa
zaı lıkta s t t n alma aklır. Şn.11 ı mrsı koınl 31ondn görllllır TnllplC'rln 22::;0 
limlık t ııııroıtl'lrill hi•llı 'nkttt• k·ıınıı-vona ,., lnirleri. { 21951 (;z:\00) ..... 

Beş ay oldu almalı, son slstcm yedı 
l!mbalı otomatfk 9oi0 rn<><:k-1 1'6dyo 

rrı ',,. pl klar wra bcr satılıktır. 1 muştur 
Adres: Fnbh D:ı.rUşşefaka caddeııi Beı gön ıtıecte ~ ternııillen 

MultatTir sokak No 3. li. ~ bDct TerDtr 

Betıcr metresine tahmın edilrn tıyntı 632 lmnış olan ıt:i.000 . ·c ghbar· 
din 1mnıaş kapalı zarfl.l ekr.iltm ye konmu tur. Jhal si 2.4.941 ~ - nba ı
ntl saat ı ı dr Ankarod ı M.M. \ı ı:atıııulrıı ı komls •onunda y pı ... tıı. ı 

t€:.ttı1no.tı 0990 liradır. EH•af ~ sarln::.mesl .!74 kuruşa kom syon ._ alın r 
Taliplerin kanunt vcsikalarfJe t"'kllf m<'ktuplrnnı !hal saatlnd"n ~ ~ t 

cv\'cl komi1'130na V{'t)ll..İ'rl· C2!Ql) (19(i ga Balbk m.·ırkalrv plkn.p u raayo 


