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tanbulda para- Müddeiumumi-~in 
Ut tecrübeleri beyanatı 

'•illa ilk tecrlbe Sarı· Adis~baba PERAPALAS ifJiLAKININ YE;J 
~ r Jerde yapılıyor ~~~~~~ TAHKiKAT SAFHASlit l 
c lıbeler her kazada - _---_----r~w~----~------ BilOIRiY OR 
\J~~~krar edilecek 
J~- •aat 1 O da Sanyerde paratütle at· 

' · d tecrübeleri yapılacaktır. Birkaç gÜn-
' \l İtte e"inı eden ha zırhldar ikmal edilmiş

k 2oi: 1!acak ekip lerle, tecrübeye iştirak 
~- ~ara§ütçü, vazifelerini, çalışma ta rz 

ltııy}e kavramış bulunmaktadırlar. 
n~ 1 VUAyet namına Vo.U muavini Ah· qrUsta met l~ğm ba§kanlığl altında bir ' n h&kem beyeU, tecrübeleri takip ede· 

lr fl1Yk~Utulur ce~:-~bc ııaat 10 dan 10,30 il kadar 
devam edecektir. "' () rn a Sarıyer lmzaamdan maada diğer ka. 

D- zalarda da paraşüt tecrllbelerl yapı. ""d 1. r laca.ktır. Tecrübeler kazaların hazır 
\> lıklllrmı tamamladıklan zamanda bl· 
1 b .. rer birer yapılacaktır. 

-~ :ASIM US 

~-~ ~ ~.._.. gelmem 
.--t '-eı-~et Ymaa· 
~ J1slnde hiç bir 
~~~ltalyaa 

.---. cephesine 

'~ ... ,. lt&Jyaa 
~ldz 9aatt,e OD 

.._ .. •ttı •Ul'ettle kı· 
~~Yana· 

llclriıa lllakave-
~-GI~ 1 Kiriiyoruz. a.' ~ bir kaç mös
~lıt l'~ blr Yu· 

,. $:!' aa-!ln ~u-{ ··-ya gon. 
lıuh:"~ llllllet bakl-

1ıııı... '-~~ ÖlilmI" dö
~ ~ bir kaJe ha-

... :~bu kadar 
\"-._~ele kablUye. 

~~İtalyanm 
~ 4~ -.ıııee:.= : : 
ıı.ı..~ --..h. &evkctınııttt. o 
"-~bu taamı-
s ~~:.e~~ 
~ ~... Onun lçln 

~~~~h: §; .\~ tMdlr· 
~"'il .... eli Jaıanı bala,. 
t~ ~. Ploaıaai gart-

Almanla· 
rın Balkan 

plinı 
Bir oeğişiktiğe mı 

uğradı? 
Yugoslav 
kararının 
gecikmesi 

Buna sebep olarak 
gösteriı ıyor 

(Yazısı 4 üncüde) 

ROMA NYADA 
24KIŞI 

TEVKiF EDiLDi 
Bük.re§, 15 (A.A.) - Romen 

hükfuneti, İngiliz istihbarat ser
visiyle muhaberede bulunmakla 
maznun 74 kişiyi tecemmu kam· 

K A FFA 

HABEŞ/STANDA BU Gt!NKV ASKERi HARPJKATI GôSTPJRIR HARiTA 

Adisababa-
nın zaptı 

yaklaşıyor 

Bugün 16 mart şehit
lerinin ihtifal günü 

Kahire, 15 ( A.A.) - Askeri B UGUN 16 Mart Şehltıertnın ihtifal gU.DOaUr. Bu mün&eebetıe 16 Mart 

sözcü dün akşam Habeşistan ha· aziz fehlUertnin b.l.tıralarau tu1z etmek maluıadiyte bug'1n öğleden 
rekatını ve imparatorluk lruV" ııonra Eyüp Ha1kevt taratJndaD mr ihtifal !erttp edilınlfUr. 
vetleriyle Habeş vatanperverle-
rinden miirekkep krtalarm ileri Iht!tal ptıltlerln mezarıan tıqmda blı&Ura, g-eııçllk namma 116yte•Jer •e. 

(Devamı _J üncüde) yapılacaktır. Evve1t. vtıa.yet namma rilip, tebltlerln bAtıraları &nlJllcaktJr 

- ------------------------ Topl.atryı müteakip hazır ouluna. 

Bir adam, bindiği 
cak btr aaker1 mlltreae taratmdan ba 
vaya Oç el aDlb atılacak ve toplantı 
ya !libayet verilecektir. 

dalı kesti 

PerapaıaataJd infilak hAdüıeaı e 
fmda mUddelumumUlkçe yapuan 
kik.ata devam olunmaktadır. 

Gazetelerc!e, lngllterenln Sotya e 
ıd Rendelin Röytcr Ajansından Dı.kl 
çıkan raporunda bahsedilen .. Bom 

bulunan çantada §Uplıeyf 1'u .... 
celp l.çin TUrkçe gazeteler bulunu 
du,. noktası e~ında dUn ken 
gören bir arkadaŞUDJza mUddelum 
Hikmet Onat demJıtlr ki: 

.. -Bomba olan ça::tada bir 
olduğunu tesblt ettik. Bu da t 
bulda Fra.ıwzça O' 'lrıık lnt.pr 
La RepUbllk gazetealnlD bir n 
dır. 

Yapbfımu: tahkikat netJce.ınde 
gazetenla, btri Varnada. on biri 
Sotyada olmak Uzere Bulganat 
on iki abonesi olducl'unu öğrt

Tahklkata deVam olunmaktadır." 

Bu~aarra
rın erdiğ 
maıomat 
8ofJ'IL 16 (A.A.) - Röyteı a 

mn Jatwıbuldakl Perap&lUı otelı 

vukuhulan lnfiJAka dair olan 
lelgl':ıfıwı bakkuıdakl BuJpr a 
qatı·..ak.ö mtltemmlm maJ<Uaatı 
aıekteo1r: 

lngtliz beyetlııln Sofyadaıı han 
tlnde:ı bir kaç gün evveı. eetare 
mwıatua kaaroeu yenı bir po.ıı 
ta.ı.ıe Uakvlye eoılmi§tir. Bun .. ..ıı 
ka aıtı. •kiz po1i8 .ki.fer g-ece güDd 
eel&Nt öntlDde devrtye nöbeti yap 
ıa.rdLı Karanlık tıaatıktaıı aoıııra 

rete ııumeenln yaklaşmaama m 
edllmeuıiı •e um.ımıyet ıutıcırile 

gflis effaretlnln ml' aadeııl olma 
klmlle .etarete ııremem:tlir. l'u 
a:ıımıı.nm 12 martta blldlrdlgt •eç 
tıt\ga.ııarm amtıa'ljı, nakit " 
yeı'leştırllmeııl biz.sat eefaret erk 
Dm IJOtrudaıı dotnJya ve da1m1 
1<abu1 altmda yaptlm1!1Jr. 

(lJe1>nfJU .6 ii,,r,IJtfe 

~ ~ A--
~~~ ~)I ~ deilldlr. 
--~ ~ llerttn h\lkfı-• =-~ Beıgru mi
~ .... ~bu· 

pma koymuştur. Bunlar ara.sm· Belediye temizlik ameJeeiııdeıı oa. 
da İngiliz tabiyetinde olmadık· man, Nl§anta§Dlda Çmar eokafmda 
lan için Romanyada kalan ve ağaçlan budarken kendi tızert:ıde dur 
İngiliz gazetelerine muhabirlik duğu dal• keaml§ •e yere dtl§IDU§tllr 

8 italyan 
tavyaresi 

Alevler 
içinde 

Düşüıüldü 

Veni romanımız 

Oaa Sevlyoraml 
~~etlmut
~ .... be lçerta1ne 

.\~llmaldadır. 
~~ dek1t Ya ile bir ... 
~~~Yona ima 

.... ~ iptida Ber
~-~ dfk bulnıuı gt
ııı....~ dll~radaıa vaz

, ... lnttn be-
~111'~ oldulunu 
~hal~rYu. 
'.\~Ilı edlhnJ olsa 
)t~ ct!;:Yettnde blr 

' dlr. Alman-~ 1a':::. itin Bal· 
~- lllechaıt bir harp 
S\,~nht Yetlndedlr. 
"\'~ ~e'llln nn resmi 
~ :a..n.:..~ ınaka
>-..,~;--ıann aal. 

_ ..... .._,~-.,teklinde bir 

ıı..~ ~d ne gibi mtt
o Uiunu t&yin 

~~ yeni 
1 ~11a~anevve1 
~'llıae it~~ Moakova 
~ estnı ,.e hura
~._,_,b.., 

ı: JleideJ 

edenler, müteaddit Yunanlı, Er- vucudunun muhtelit yerler.ndcn 
meni, Mısırlı ve birkaç da Ro· yaralanan Oamarı haataneye kaldın],. · 

manyalı vardır. • ml§tır. 

. 
ıran Konsoıosıue-unda 

lran Şebln§&hl Al& HazreU Bllm&. 
ydn Rıza Şah Pehlevt'Din dotum yıld6-
nllmttae teac!Uf etmesi dolayırle dtır 
catalottlunda tran KomolocıhaDe91Ddf 
Ud kRhul reaml yapılmııtır. B!rlnel.abı. 
de, şehrimizdeki tran tebaam gelip yıl. 
~UDU tebrik otmlf. tkbad"ndo vali, 

emniyet dittktörll, Universtte prote· 

A.tbla, 11 (A.A..) - Atin& Ajana. 
bildiriyor: 

Yunanlatandakl İngiliz hava kuv 
...eUerl umumi kaJ'arsUımm 15 Mart 
tarihli remnı tebllfl: 

(Devama .ı tl.cüde) 

Suriyede 
karısıklık 

sörlert. b&§muhanirter ve guetecner. Lcmdm, 15 (A.A.) - Röyter: 
,ehrtmlztn tanmın11 mmaıan hazır bu.. Oti ajansmm Beynıt muha.b:ri 
lunmUftur. Yukanld reetm kOM010te Süriyede kanşıklıklar çıktığmı 
lukta yapılan meı'UlmdeD bir ..thaJı teyit etmektedir. Muhabir, 28 
IÖ9te!JD~d1rı_ (J11battanberi Şamda nümayiel-. 

(DeoatM .J üncideJ 

B •r ln gi liz kızıle bir Türk 
bahr •ve ı S•n ır ı macerası 

Yarın başhyor uz 
Bu haltlld &fit billyest ıa'1ltereae tabailae DUJunan bir TUrlıı D&llo 
rlyellaı ı1e bu ln&ılia l!uı aıuıncıa Jt.t:ÇJDl§tir. Çok heyecanlı w ıuut 
ll&fbalan otan maceranuı ea ente"U&l ur-aflarından l>:ıi ııe Türk 
ba.hrlyelislııe lklnci bir ~gilız kızmın daha A§ık olmUJ ve rakJp ın. 
giliz luzJarmm mGcadc:tclerlolJ'. ro: .. b&bnyeJıaı lngllıZ kızıımnaaa 
biri ile evıenmlf ve bu vUzc.en bir l:'>lı bukuk1 vakaıar ortaıya çık 
m11tır. Baıtarı eona kadar merak nı beyec.ınıa okuyacaımı.& DU 
romam ,yarm VAKiT l!Otunlannda l;ula<"Bkımıız. 

Fransızca d ers 
ilk formayı yarın verivoruz 

VAKiT. olmyaralanna Mr ıuımet flbak ıızere forma ll&liDdf' ,...._ 
aata denler luwrlatmııttr. Ru formalar ••\ "AKIT,. okuyucularma l-:ılu& 
(6) lmnll mukablllııde wrütaııektil . ilıltlvttıı.llf'n'lftl lateme~ı uautmaymm. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



\'UUr lG MART .. mu 

RadyıJ üazetes. 1 
Balta son1111ta 

vaziyet 

- r On 6e• J'lllİnı bitirmemit 

, akşam hafta sonWlı·la &1-
1 ı. n.z.ara şudur: 

Amerı.ıca yardım kanunun. 
rçevesı ıçındc lngiltcreye ya· 
1cağı yan:lım ıle meşguldür 
m .. rıka fabnluılarma boyuna 
parış verılmektedir. Mıhver 
evktlerının Am" :.a ya!'d:mı 
ınusıntlaki vaziyet: .. ~ylcdır: 
1 - İng-ıltercye gönderi!ece!-: 

:ırp malzemes1nin ve eşyanın 
nali lazımdır. lmaldea evvel 
ıe, harp nihayetlenecektir. 
2 - Alman al::lukası her gihı 

aha zıyade şiddetlenmektC'.dır. 
duna mukabil Amcrıknnın nak· 
iyat ışinde f n<;iltt-rcye kend; ge
ınilenyle yardımda bu!uracağı 
j()ylenmektPClir. H "b ·~· Ar.ıeri" 
ka harp çıkınca ı?~milerini mır 
barip limanlara u~rıtm'l"<t"i"l nıe· 
netmışt:. Şımdı ':tı rr'emmti\'ıt! 
ti kaldıracak mıdır? Hıtler 
lngiltereye gelecek her ~emiyı 
bat•racığmı söylemişti . Ameri· 
kanm t~ltereye yardmıı bu 
devleti Almanya ile harbe tutuş· 
turmak bakımmdan tehlikelerle 
doludur. Belki mlhverciler Ber
llnde bu meselelerle meşgul ola
aaktır. 

BERLIN iÇTiMAI 

BerJiD içtimaı hakkında birçok 
slSzler söylenivor. Mih\•er ırcıze· 
teleri Jat;>on Hariciye Nazırının 
aeya.hatf h:ıkkmda her şeyin i· 
kinci plana geçtiğinı söylemek· 
tedırler. Fa.kat mihvercıler Bal
.kan işleriyle yir.e ehemmiyetle 
Dlefgu1 olmnktadıılar. 

YUGOSLAVYA 
TAZYiK EDiLiYOR 

A!nıanya üçler paktına gırmek 
~n Yugoslavyayı sıkıştırmak· 
tadır. Bazı haberlere göre de AI· 
manya Yugoslavyadan saldır 
mazlık paktı imzalamasını lste· 
mektedir. İngiliz ve Amerıka 
maha!ılinın kanaatine göre hep· 
si aynı yola çıkar. 

Yugo!lav gn?.Cteleri :nemleke· 
tin ıstlkla.Jini koruyacaxlarıru 
bildirmekle beraber Almanya ..• 
yapıl"ak müz:ılrere bakkm."ıı 
hiç bir yazı ya.zmnmaktadırlar. 
lloskovanın Yugoslavya üzerin· 
de teşebbüste bulunup bulunma.
dıjı da meçhuldilr. 

CENUBi AMERiKA 
DEVU."TLER1Nt'!\1 V AZtYETl 

Şimali Amerika devletlerinin 
İaglltereye yardıma karar verdi· 
ji bir sırada Cenubi AmerL..l 
devletlerinin temayülü nedir! 
Bu sorulabilir. Almanya burala· 
n kendısine bağlamak için bü· 
ytık t~kilat kurmu1J, çok çalt§
mıştrr. Fakat şimdi bunlar da 
lngı tereye dörunilşlerdir. Cenu
bi Amerikahlann yUzde 90 ı tn· 
giltereye yardıma taraftardır
lar. Amerikanın baştan aşağı 
!ngiltereye taraftar olması mU
him bir kuvvet ifade eder. 

ALMANY ADA YiYECEK 
SIKINTIST 

JngiJtere, Alınanyaya gitmemek 
prtiyle Fransaya yiy~cek git· 
mesine ~'ısaade edeceğe ~nzi· 
)'Or. Almanya artık yiy:?c<k sr
Jrmtm duynuya ba~Jamıştır. İş
gal altındaki memleketlerin Yi· 
Jeeek işleriyle al~kadar ohası 
nazarı dikkati ce!beder mahiyet· 
tedir. Almanya bilhassa en eııar 
b yiyecek maddelerinden olan 
et ve yağ Almanyada gittikçe 
aza,maktadır. Bu maddeler ise 
harp flanayiinde c:alışanlar için 
çok lfü:umludur. Amerikalı bir 

mUteha~n!m raporuna g&e. 
bunların yokluğunun sebebı Jn
giliz ablukasıdır. tkincı ibtiwaJ 
istihsalın azlığıdır. Üçün-:ü se· 
bep harpten e"-velki stoklar1n tU 
ke-m:ye yUıtutmac;ıdır. Yh'ecek 
maddelenn Almanyada azalması 
demek iş~al altındaki ı::eınlekct· 
!erden daha ziyade azalması de
mektir. 

Azlık yalnız ithal maddelerin· 
de değıl. diğer maddelerde ci~ 
bac:~östermiı:rtir. Gilnler ge·;Uk· 
ce bu vaziyetin ne gibi net;celer 
doğur.acağını tabıi göreceğiz! 

AR.NA VUT LU KT Al( I ASI<.ERl 
nA.REKATA GELiNCE 

Arnavutluktan yeni yeni ha
berler ee!dikçe Musolini'nin ida
re ettiği taarruzun l?fmİ~liği an· 
!aşılmakta.dır. 30 kilometrelik 
bir cenhe ilzerinde yapr!an taar· 
ruzda ltalyanlarm bircok yüksek 
rütbeJi 8Ubavlan da vardır. 
f talyaıılann bu taarruza çok 
ehcmmivet verdikleri ,·[ll·sek su
ba :ann birinci ateş hı:ıttına cit· 
tiklerinden anlaşılır. Yunadııa· 
nn miirlaf?ası <:ok l"Ctin olmuş. 
1t2..lyan1ann en meşhur tilmen· 
leri mağlüp olmustur. Yunan· 
lı1ar mukabil taanıızlara da ~eç
mi!':ler. yeni mevziler zaptetmlt
lerdir. 

lt.alyan tsı..anı.ızu 
sına varmıştır. 
mUhim malzeme ve 
su gibi erimiı:ıtir. 

Pave nokta
Jtatvanlann 
oepbımeıw. 1 

AFRiKA HAR-eKATI" 

Afrika harek~tı memnunlvet 
verici şekilde devam ed•vor. Tn· 
g-ilizler Habeşistanda Debra -
Markora d'>trnı ilerlivorJar. 

Rur 'h a vzası 
bombalandı 
Lo.Ddra. 16 (A.A.) - Bava nezare

Unln tebllgt: 
DUn gece, IngU!z bombardıman tay_ 

yarelerlnin b&flıc:a hede.ti Rubr havza. 
er oımu~tur. Hava prt1&n geçen ha· 
rekAttakl kadar mUsalt olmamakla 
berabe ... mllkemmal neticeler mllşahe
de olunınQft1n'. 
Ga~nklrchen'de k~Urden petrol 

tstfhııal eden bliyCk' tdı'Ojeııuyoa teat.:. 
ıatm!l ~a111 muvaffakiyeUl bUyük btr 
t.aarrwı yapılmıttır. 

Duseeldort eDdlliltri mmt&kuma da 
taarruz edllmlı ve genlf m1J<yUta 
yangın bombalan ıruııanıtmııtır. 

Ruhr n di~r kLqımlarmda dA ta~. 
rlkala't", münakale yollan ~e diğer !Hı· 
defler bombardıman edllmlştlr. 

Vilayet ilk okullan 
sergisi açılıyor 

tık okullarda talebenin işteri· 
ni gösteren okul mUzelerirfo te
sis e'"lilmesine karar veriltliı. 
yazmıştık. Milzelerin tesisinden 
önce önUmfüo:dek1 ma.vıs son· 
larmda bir vilft~t ilk okufüın 
ser9.'isi hazırlanacalctır. Bu aer 
gi Nişantaşı 15 inci ilk okul ':!· 
na•unda açılacaktır. 

Serginin tanzim işine başlan
mıştır. Müzeler ee~yi mUtea
kıp tesıs edilecektir. 

-0--

Dün geceki balo 
Çocuk Esirgeme kurumumm 

Taksim Şehir ~zinOBUnda ha· 
zırladığı balo dün gece verilmig 
ve davetliler hoş bir gece geçir 
miştir. 

Vali ve Belediye Reisimiz, 
komutruılar, profesörler gi-bl 8eç

kin simaların da bulundukları 
balo. geç vakitlere kadar stır
mti.ştilr. 

~ --~ 

alınm~maımı 

Küçiik coculdannı oesler~fia ta
karak eğlence verierine aetiren 
ana ve babalara ibret dersi ! 

G EÇEN gece Ankara muha
binmız; Kırklareli Mebu· 

su B. b'1at Urnay'ın. Oll beş y.ı.· 
şını bitırmemış çocukları srne.. 
ma. tıyatro, b:ıı ve aans saıon
larma sokmamayı ısteyen kan~ 
ıayuıal!ının mecus reısıne taıtcum 
caııdıgini bıldırince. ıçimu...: j 
çocuk sevgisı ve memle.etın ;ç. 
tınıai s~uc;ına karşı duyduğum 
hassasıyet namına aırden sevın· 
aım, ra.hacıadım. B v v e l· 
kı güııKu ""ikdam" gazetesinde; 
arkadaşımız Se.Amı ıuet, 
muna.seuetie bir mutalea<ia bu
lunuyorau: ··uu bq yaşını oıtir
memış çocuıı:ıarı ı.cu iaı a, uans 
~ODJaı ına. s1nemaıara soı<ma· 

n..uı ama. tı.> t.tro.ara soteabıı
c.ııeıı aıyor. \,-Wlırn: "'l'ıycı.u uyu 
sadece cır egıence yerı teiiı<kı 
etmek ımkA.n.:;ızcur. 'l'ıyatro, g-.:.· 
z.eı saııauarı ıçme a.lnu~ur. Sah· 
nede guz.el sanatların her kolu 
vardır. 'l'ıyatro mımarcur, hey
keltraştır, reesamdır. §liri var· 
dır, musikisı, dansı vardır ••• On 
be§ yaşını bıtirmemı§ çocuklara. 
tiyatro kapılarını kapamak biz· 
ce orta mekteplerde re.smı, mu
Bl.~ıyı, mektep musamereleı'lnde 
ra.K.SJ yasak etmek gibi bir şey 
Olur ... " 
Selamı lzzetın kastettiğı a· 

yatroyu aruıyoruz. değil mi? O. 
hakikaten, bütiln yukarda ~yıp 
döktüğü maıyetleri ıçine a.lml§ 

bir temsil mllessesesini kastedı· 
yor ve çocuklarımıza da o mües· 
sesenın, bir fazilet ve güzellik 
kürsüsü te!Akkı etmekliğimız ıt.· 
zımgelen sahnesı önünde, irilı, 
uf akh, dı.z çöktilrebileceğimiu : · 
pret edıyor. 

Öyle tıyatroya can kurban!
Varsın gitsinler. diyelim ..• 

Fakat barlara; şarkılı eğlence 
salonlarına ve siyah şapkalı, -i 
ta.banca:ıı, kararmıg, şişkin göz
lü ~te haydutlarının marifeUe
ftyle, ltötll aşk ve ifulnet macera· 
lan g&!teren filmler dolu sine
malara,' ori beŞ yaşını bitırmemiş 
kız ve erkek çocukların bırakıl· 
ına.sma gönlUmUz elbette razı 
değildir. 

Bu çocuklardan bir Jnsmınm 
yqlarma. yaradılışlarındaki kör 
peliğe bakmadan bu gibi yerle
re. bilhasea, anne ve babalan ' -
rafından götnrUlmekte olmnsı, 
meselenin can alacak noktasını 
tef3kil ediyordu. 

• * • 
G EÇENLERDE bir akşam, 

arkad34larm ısrarı Uzeri· 
ne. meşhur şarkıcılanmı7.dan :,,i
rinin birkaç şarkı söylediği :.ir 
yere ~tmek zaruretinde kaJn.ı'}
tım. İçeri girdik. Havayı. bir çe· 
kirge bulutu gibi kaplamış olan 
kaJm duman tabakumm içinden 
gözlerimiz yana yana ve masa
larm arasmdan Adeta .. suyolu" 
oynar gibi eOrtUne sürtUne ,eçe
rek bir köoeye oturduk. Birer 
kahve ısmarladık. Ben etrafı 
gözden geçirmiye başladım: 

Burası aynı zamanda alkollü 
içkiler de verilen bir yerdi, yan 
tarafımda. elli beşlik. şişman ve 
kırsacları başının yukan kısmı· 
nı rşıklann cilih akislerine te~ 
ketmiı bir adamın boğula bc$.ı
la ökstlrdOğil: di~ bİl' tarafım· 
da kAkillü, sivri burnunun ü
zerine dllonıiif, ince bıyıklı, çıkık 
kırmm yanaklı bir delikanlının 
keyfinden, sandalyasmı devire
cek derecede. arkasma yaslanıp 

Yazan: 

HiKMET MUNIR 

yaslanıp kahkahalar attığı görll· 
lüyordu. 

Ve önümde. bir aile vardı. Bir 
kadın. bir erkek, iki d küc:ii.k 
çocuktan ibaret olan bu aile. 
o içkili muhit ic;ine bövleı·e eğ
lenm iye gelmiş bulunııvor ve 
kendısine ~öre eğleniyordu ea_ 

Çor:..uklann ikisi de kızdı. Ba· 
bası. bu iki kız-lan ufar<ık ola· 
mm kuca~ına .ılm:ı;ı \'e r:asanm 
çeşitli meze taba'<lan a.-asmdan 
kavndığı rakı ka:lehini. o küc:ük 
yavnmun kumral sarları nre
rindan aşırarak ağzına götUrii· 
yor ve neşeyle yuvarlıyordu. 

Hatti bir aralık. bu garip ,,. 
sanın. çocuklarından birine ken
di!'llne rakı doldurmasını emret
fü!ini de ı?ördiim. Adam bundan 
adeta. ilk alfabeye bruıirvan co
cu!hın t-irdT'A .. ire o1n•mtıVT !Ökü
vermesinc ~n:rer b;r ıevk : ·r 

Okuyr~rJ Gecerken : 

Mıllet takdır 
etmemş 
' mıd .r? 

Neci Fadullah gene Rıza ~ur balı 
sini -.enlemi§- Bu karışık ı1l,>'8 tAbl. 
olunarsa Rıza Nurun yeni bir §t'Cett 

hazır!.ı.y&.cağına delAlet eder; faka• 
madem ki bahüı ta.zeıcnm~Ur; bu de 

fa da Rıza Nura kıymet nnJmemif 
gibi ıtt!stcrcnlerln .hakaızlfbna lpret 
edelim. 

Rıza NuruD 80ll ıı.ua ıaektubu mD. 
lete ı ızmet yolunda yaptıklaruun 

kendi kalomlndc.a çıkmııı bir mtifre 
dat detterı idi; 132-i meıırutıyeUııe do 
kunan gayretlerle son Ttlrkbillk Re 
vUs11 Dt'!lrlyatJ bir yana alınına bu 
maddelerin hemen hepsinde Rıza Nun. 
ya aıc:.·ua, ya vekil olarak buluruz 
battA ds.ha ileri gidilerek deneı::mr kı 

bunlarm birtakımı da mebus veya ve. 
kil oltııanm tabU mahsullerldır. 

Bu memlekıttn bir bl.zmeb takdir 
için yapacağı mutlaka mebmıluk. v~ 
killik slbi resmi bir payeıı1D tevcihi il~ 
mukayyet olamaz: fakat mebusluk 
veya vekillikte mllU bir hlzmet.tıı milli 
bir takdirine alt yUkaek bir tezahUr 
yok mucur! O halde takdir bir emri 
vAki değil midir? Yahut da değil mi 
idi?. • • 

Dünkü ihracat yekiınu 
Dtlnkll thra.catm yekfmu 300 bin 

Uradtr. Bu arada dlln. Yugoslavya.
ya dert, hvtçreye fmdtk, sueam. 
Amer"k!lya Sıgala yağı satıl· 
mrştır. 

Ne Demeli ? 
Bir gUnde llı:I tanınmış imzanın 

iki yazısından birininki (Allnhl tea· 
IA), ötekininki ( Cenabi rabbilllı,
mtn) okunan birer tabir görUyo-
ruz. 

lyt btl.hımlş olm&'JJ ve yanlışlık 
yapılmaması llzım tabirler ••• 

(All!h.I teili) dememeli, (Allıi
hU tellA) demeli; (Cena.bi rabblll
lcmin) dememeli, (Cenabi rabbUl· 
ltemfn) demeli. 

yordu. Çocuk.. mini mini e.Ueriv\e 
rakı şışesinin boğazından yaka· 
Jayıp babasmın kadehine usta· 
lıkla doldurdukça onun keyfi ar
tıyor ve •• Atf erin sana!!" der!l'liş 
gibi giililp mırıldanıınık. fizeri· 
ne biraz su kanctmp iştahla 
boğazına akıtıyordtL 

Sonra vavrusunu.n bu hizme
tine mükafat olmak Uzere. 
talının ucuna taktığı bir bahic 
parçasını . kuyruğundan sallıya 
salbva ve elini altırdan bir kep
çe ıribi tutarak onun ağ-..ına 30· 
kuşturuyordu. 

• • • 8 U manz.:ıra karc:tt:m~a. ~-
mek de~il. ağlamak la· 

zımgeldığıne şüohe yoktur. Ger· 
c;i çoculdarını bu gibi eğlence 
yerlerine ke.r:di elleriyle götüıcn 
anne ve babalardan hepsinin. işi 
bu derece azıtmış oldukları .. ı 
7.annetmem. Fakat kendileri, ev 
ve aile ha}'3tmın 7.evklerine k:.· 
namayıp, yahut o zevki zerrece 
anlamayıp çoluk çocuk soka~a 
dökülenlere sık aık tesadiif edi· 
liyor. 

Sonra o çocuklardan ne hayır 
gelir? Daha kü<'ük yaşındnn uy
kusuzluğa, türlü oeriqanlıkl~.-a . 
hem de aıme ve blbasmm cahil· 
ce kılavuzluğuyla tahammUl -t· 
miye alışmı§ zavallıla.rm sıhba
tı. tahsili ne olabilir? 

Çocuktan hımaye için c;ıkan· 
lacak olan kanun. her şeyden ... v· 
vel. aile ara!mda kökl~esf ı~
zımgelen bir takrm fazilet, sih· 
hat ve kUltür terbiyelerinin bil· 
yük bır hassasivetle tat.,.ikinden 
kuvvet almayı bekler. Bu. irice 
kavranırsa, kanuna bile lüzum 
kalmaz. .• 

Yaşmııztn genç olmasma ve 
henüz kendi evladımız olarak l::i: 
çocuk bile yetiştirmek tecrUbe· 
~ir..de bulunmamış olmakJı~nnıza 
rağmen, sıi'f memleket -aşkiyle 
vamığımız şu satıl'lardan. irşa· 
da muhtaç anne ve babaların is· 
tifade edece~ni ve yilrekleri it
reverek ibret alacağını Umit e::Je· 
lim. 

Londm, 15 (A.A.) - Hollanda ba{• 
n:l•llı Gcrbrandy, bUr Hollanda.ıların 
Lol.drada çıkardıkları Vı1j Neocrıancı 
gazet~ine yaptı~I beyanatta. zaforden 
sonra Almanya.ya kal'§ı zııa.t gosterıl 

memesi ~Uzumuna kaydeWkten 10nra 
demiştir ki: 

- HiUtr, ber dokunduğtınu mabve· 
den bir l!ete benzer. Bu A!eU berta.. 
raf etmeliylz. lıılUsamahaya lmkAn 
yoktur. Ya HiUer ezilecek ya aıliLtı. . 

fllder ezllccekUr. Fakat mUtte!lklertn 
ezi.mealne imka.n yoktur. Bu olmıyr. 
cakiır. Almanyayı, H!Uerl yenmezaek 
Alman tehdidi yine ha§ ıösterecektir. 
Dalma mevcut olacaktır. Dünyanın la· 
tlkballnl mDmkUn olduğu derecede te· 
mln etmek ve dalma ta.zeleşen Alınan 
tehdidine katı bir n!lıayet vermek va.. 
zlfem zd!r. Adil bir sulha sahip olınr. 
lıyız. Ve Alman mUleU de ancak böy· 
le bir sulh içinde yıt§Rmalıdır. 

- - - - . " 

İşte sipahi delikanl:larmm stinnet dllğilnUnde ka· 
da oynatırken uğradıklan baskm da bunlardan biriydi. 

Osmanlı tarihi, devletin ayrı iki smıt askeri olan 
;ywıioer.ilerle sipahilerin bu gibi herhan&i kllçük bir ba
hane Jle çarpt§JDaya başladıklarma ve vaveylA.yı bllyU. 

tllp adeta devletin başına dahlU gaileler açtddarma ait 
vakalar kaydeder. 

Silnnet JüğüuUnde bir !ahlfenln sipaltller elinden 
~eri mllfruesince al nması vesileslle b8flıya.ıı bu 
ktlçllk zabıta vakaaı da ı.te böyle bir gen'ıleme ieUda.. 

dJ arzetmekte iten sadrazam Sinan Pa~m bizzat işe 
mnd:ıhnlcsl ve lca.b eden yatl§tıncı ve her iki tarafı da 
teskin edici tedbirlerin vaktlnde alınma.sı sayesinde hl
dlae bu k:ı.darla geçiştirilmiş ve yeniçeri ağam Ferhad 

Ala ile sipahiler ağMı Asman Ağa ve s lehdnrba31 bu 
lebepten dolayı azledilmL'.llerdl. 

!ki smı! asker arasındaki bu mllnazas ortalığın ne
tNbü 'kaçrrdıtı gibi hazine m :.ı.zayakaaı baha.nesiyle, bu 
'™ 4tltunlerde verilmem mutad olan nakd! bedfyeuln 
ukere Yerllmlyerek yalnız meydanda vazife &imli o~ 

lan birer .keee akoe itası ve Mıbltlerlne de bir hil'at 

ôÇôl'JCÖ 

J'utıan/f{tJhm«lin 
Sünnet DöğtJnö 

!/azan. H. U . 
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fksaaı De iktifa edflmlf olmıw yUzünden ~·enlçerfler ara· 
ııımda belinni!J olan hoşııudsuzluk da başta p&clişah ol
mak üzere tekmil ricali konutmllftu. 

Bu sebepten dU..,'ilnü daha fazla uzatma.k cihetine 
gldilm:yerek b!disenln hemen ertesi günü yani tem
muzun Oll d::>kuzuııda sultanlar, yine kapalı tahtıre

vaıüal" Jç.!ııde -bUtnn düğün mllddetlnce en mUdeb
deb luvaletlerlle içinde yaşadıktan- At mt-yd&n1 sara
yından FA!~'""""' '1111\oltıfıoııfıtlPT' - tPmmtı~ virm.f-

ııiııde de sa.ray hademesi Topkapı sarayına gönderil

miflerdl. 
O gUn çavuşlara ve temmuzun yirmi birinde de dU· 

ğllnlln za.bt-u rabtmı temin için vazife almıt olan y~ 
nlçerilerle sskalara pa;ligah huzurunda geçid resmJ 
y:ıptınim·ı ve Topkapı aaraymdan aynldığmm tam el
li ikincl gUnUne rastlıyan temmuzun yirmi ikisinde de 
bm:&t padl§ah, ıelızadesile birlikte sa.rayına avdet 
etmJttlr. 

Herhangi bir ruimenln uker arasında yeni bir 
mllnazaaya kapı açabileceği endl.§esile padiphm bu d~ 
nllfU saraydan çrkıemrn tam&mlle aksine olarak, gayet 
sade ve her tUrlU aliyiften ve tantanadan uzaktı. 

Onun içindir ki bu d5nll§Un sadeliğinden, hafta· 
larca silren bir eğlenti kudurganlı~nm artık her all· 
yige karş: uyandırd:ğı muvakkat bıkkınlık değil; impa.
ratorluğun bUnyes'n:le taşıdığı en bUyUk zaaf olarak 
kendi ag':ert lmvv:tlne kal"Şl duymakta olduğu emnlyet
aiz:ik ve korkaklık okunuyordu. 

U/1/941 ÇupınDıL JlAl.,nn~ 

Tarihten: 

ihtıkar 
bo ıu'< 

bir dUsturdu. HilkiUll:~ 
lerc :cap eden n~ oJ 
DinlPmiyenler, kanuD 
le gözlcrinJ aı;ryor:. 

Bir fıkra hatırla ,: 
Vaktlle Bursada ııı,.. 

sım.. adında zarif, :ır 
bir adnm varm-.. dJ 
ı.anbula gelmiş, diva" 91 
l<fını ile görüpıilŞ. 
muşlar: ,e 

- Bursada ne var. 
hali ne haldedil"? _ .• ~ 

- li&mdolsUD ~~ 
bir şey yok. Ahali .., 
tlnizde yeyip l;ip b1 

- İşittik ki haY ~ 
ri Bunıada et eknı seıı 
narlı tutulma.zmJ4. df 
VE'\;O iı;:ip Ret;inf\10~ 

Birader I< asım gül • 
- Efendim d-· IJ< 

jiğf iz zen~inJer ''! 
onu bılmez. Ellerine 
.rrlar. ÖlçOye, oı~~ 
Bte gelince. boUııe-
yUzilne bakınfYO?'· 
kokU\'01'. , 

H~)Tetle sormuşW'· 
- Etin bu tadat 

hep nedir! ~ 
- Kulunuz Bu~ 

ı:'lan bir kaç gün. e i~ 
ıızli habE'ıi gc leli- 9lf. 
ftınden bir ıru~n kC: 
dur. asil 

Mfistebit valiniıı (f' 
srl eevindimıişse. b~~ 
retten azledilen ve il' 
lan muhtekirler, b~ 
ilrivor. ~ t1 

l{<ıtıve ~lmf!'.. ~ 
"ııık tstıınbı•lu bir 11 

•lolaşrn•ş.. Fakat ~ 
- Mah$er. a1 ın ~ 

.ııvor. Halk biJil-lrl 
Ü~ ba, vırtılJvort!ll"'- ~ 

Şe,,hls
0

l6m zeınb1:!,. 
.,,,. l"iln evfnden d.!Jfl 
ra-111 bir acJamm sel fi 
... ısrmn• sP.J!mmr ııll!I .._ 
3 41"'..,.. 

- Ne fstemtt. ,,ı 
- Bir de~r11tf!ll 

iııtemf .. +lm.. i'1s:ın 

- N' zaman.. 
- Dtın. 
Zem bntl: tJlf 
- Nöb-.?tfne ka 

vih·"•'lln gltmı,.. .,ayf' 
Kahve alanlara 

o',....""nr. 
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Ortaköyde 
bir kaza 

ut lan ba ıklar n 
muhal azası ıçin 

Buz imaline yarayacak külli
yet i miktarda amonyak gel ı 

Evvelki akşam Orta.köyde fed 
bir kaza olmuş, bll'lsi beyni paUı
yara~ ölmüştür. Kaza eöyle ol
muştur: 

Ortaköyde, kara.kol sokağında 
bir de.mir eşya fabrikasında gece 
bekçiliği yııpan Mustafa Saçhoğlu 
ndmda birisi, diln aqam fabrika
nm eşynlarmı ta.şmıaya mahsus 
arabayı fnbrilradan iQerl sokmak 
isterken hayvanlar azın·§ ve alabil 
diğlne bir hızla yandııkl yokuştan 
n§ağı koşmaya. başlamışlardır. 

Dün limanımmia mühim mik· 
tarda balık tutulmuştur. Dünkü 
balrk saydi bilhassa torik tarla
ları civarında cereyan etmiştir. 

Balıkçılar, buzsuzluk yüzün
den, tutulan balıklardan mühim 
bir yekünun denize dökilldüğü· 
nü ileri sürmüşlerdi. Buz fabri
kası ise, amonyak kıtlığından 
dolayı günde 500 kalıptan fazla 
buz veremiyeceğini balıkçılara 
bildirmiştir. 

O .zaman belediye, buz istihsa-

Jatmı arttırmak maksadı ile Ro
manyaya amonyak ısmarlamış 
ve tüpıer göndermişti. 

Haber aldığımıza göre ısmar 
lanan amonyaklar şehrimize gel· 
miştir. Balıkçılar, ihtiyaç nlsbe· 
tinde buz temin ettikleri takdir
de tutulan balıkların hüsnü mu· 
hafaza edileceğini söylemişler
dir. Balık fiyatları normaldir. 
Çekoslovakyaya bile taze torik 
satılmaktadır. 

iki Yahudi muh
tekir qakalandı 

Zabıta dün de iki muhtelif semt· 
tc ihtikflr yapan iki ynhudiyi ya
kalnmış, adliyeye teslim etmiştir. 

Bunlar Sirkecide MurndiycdP l9 
numaralı bakknllye mağazasr sahi
bi Abrabam Anjel ile, Taksimde 
Cumhuriyet caddesinde otomobil 
ycdP.k aksamı satan Otokar adlı 
mağaza sahibi Yaser Cceradır. 

Bunlardan Abraham Anjel, bir
kaç gündenherl dükkanına mUra
caat eden mUşterilere: 
"- Peynir biç kalnındı. Yok

tur? demiş, fakat wbrta t.nrafm-

dan dükkanrnda yapılan al'a§tır
mada tam 8,5 teneke beyaz pey
nir bulunmuştur. 

Otokar mağazası salıibi Yasef 
Sara da 18 liraya satılması laznn
golen su pompa.<Jmı, başka mev
cudu olmadığını ileri sürerek bir 
müşteriye yan yanya fazlasile 30 
liravn satmıştır. 

Her iki musevi vatandaş da ya
kalanmış, müddeiumumiliğe teslim 
edilnıiştir. Bugün asliye lltinci ce
~ mahkemesi neticede tevkif olun· 
maları muhtemeldir. 

astahane erin ve has~alar n 
fua cala ihtiyacı tesbit ediliyor 

Belediye ikıtsat mlidürliiğü 
tarafından yapılan tetltiklere 
göre, günde 226 (;uval franGala 
unu sarfedilmektedir. Yeni alı
nan karar ilzerine saı:fıyat l.4 Q 
çuvala indirilmiştir. Bu miktar 
undan yapılan francalalar hasta
hanelere verilecektir. Hastaha· 
nelerden maada evlerinde hasta 

bulunan kimsçlere ne şekilde ve
rileceği de a}TJca tesbit edile
~ktir. Bu su!'Ctle lokanta, bira
nane vesair verlerde francala 
lcullanmıyacaklardır. 

Son gUnlerde piyasaya Anado· 
lu değirmenlerinden has un gel
mektedir. 

Yerli nişadır yapıhyor 
Fakat tiyatı ecnebi nişadırından fazla 

Bir firmanın, fiyat murakabe 
bürosuna milracaat ederek yerli 
nişndrr yaptığını bildirdiğini ynz
nııştık. 

Yerli niı:ıadırdan alman nilmune-
lcr tnhlil edilerek netice muvafı'k 
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görülnıliştUr. Ancak, ecnebi men
§Cll nişadırm kilosu 70-75 kuru
şa mal olurken yerli nişndır 81 ku
ruşa mal olmaktadır. Halen 2ono 
kilo yerli nişadır mevcut bulun
makta.drr. 

Bu başrboş koşu, kısa eUnnüş ve 
nraba biraz ronra yan tarafa dev
rilerek bütün şiddetile kennrdakJ 
telgar direğine çarpmrştır. Neti
cede aralm parçalanmış, ve Mus
tafa Snçoğlu da başı direğe vura
rak kafası kınlnıJH, beyni ak
mıştır. 

Yetişenler, ~çlYi kanlar içinde 
Şi,cJIJ sıhhat yul'duna götürürken 
yolda ölmü.ştur. Beygirlere bir şey 
olmamış, zabrta tahkikata başla.
mıştır. 

Ferah sineması 
yangınına itfaiye ne için 

geç geldi? 
Ferah tiyatrosunun yangınına 

itfaiyenin geç gittiği ve bu yüz· 
den yangını~ tevessü ettiği hak
kında yapılan iddialan belediye 
riyaseti tetkik etmiştir. Tetki
kat neticesinde itfaiyenin geç 
gelmediği, fa!~at itfaiyeye geç 
haber verildiği a.nla.,ılmıştır. 

Geç haber verenler hakkında 
takibata başlanmıştır. 

-<>--
Dil dersleri yoklamalan 

ne şekilde yapılacak? 
Başka başka yabancı diller o

kutan iki okulun birinden öteki· 
sine naklen gelecek talebelerin 
dil dersleri yoklamalarmm ne 
şekilde yapılacağını gösteren bir 
talimatname hazırlanmıştır. 

--0---

Tarihi sebiller 
tamir ediliyor 

Tarihi sobillerin muhafaza e
dilmesi hususunda belediye fen 
heyeti tarafından teU\ikat yao
mak üzere mütehassıslardan 'Jir 
heyet teşekkül etmiştir. Heyet 
tamire. muhtaç ve tarihi kıyme
ti olnn sebilleri tesbit edecektir. 

---<>--
Araba vapuru seferleri 

fazlalaşhnhyor 
Üsküdar meydanmın genişle

mesine ait plan ayın 27 sinde ı
hale edilecektir. Meydanda : -
pılacak değişmeyi müteakrp a
raba vapuru seferleri de Kaba
taş ile Usküdar arasında fazla· 
laştınla('aktır. 

Altın Fiyatı 
Altm fiyatla?' 1 ~ Ukselmekte de

vam etmektedir. Dtln bir altmm 
fiyatı 24.5 lira idi. 

Çünkü bir taraftan da f evkal
beşer kuvvetlerin mevcudiyetine 
inanan muharrirlerin bu mevzı.· 
da yazdıkları mariz karakterli 
kitaplan da okuyordu. İşte Lu 
iki fikrin ayru beyinde çarpışma· 
sı Markizin akli mUvazenesini 
bozmıya başlamıştı. Bu sebep
lerle burada gördüğil dört res
min aynı adama ait olduğuna i· 
nanmıya başladt ve nihayet bu 
adamın kendi kocası olduğuna 
kanaat getirdi. 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

İrte Mösyö Bcnedik Masson, 
şimdi Markizin hastalığını ta
mamen anladınız. Eğer yapabi
lirseniz onu bu fikri sabitinden 
ayırmıya g-ayret edin. Bakalım 
muvaffak olabilecek misiniz? 

- Fakat, Matmazel Kristin, 
benim daha size sorulacak bir 
sualim var. Markiz kıskanç bir 
kadın mı? 

- Hayır. Neden sordıınuz? 
- Sordum. Çünkü buradan 

ayrılırken: ''Bilhassa Kristin 
varken onu hiç bir S<"beple ynl· 
nız bırakmayın .. '' diye sıkı skı 
tenbih etti. 

- Evet, anladım.. Bunu ne· 
den söylediğini anladım. Fakat 
bunun kıskançlıkla hiç bir ı:tl8-
kası olmadığı gibi ehemmiyet: 
de yok. Fakat ben dl' sizin daima 
yannnda olmanızı arzu ederim. 
Ben burada olduğur!l zrıman be
ni yalnız bırakmamalısmTZ. 

Kristin bunu söyledi oma, 
Markizin bu sözleri ne gibi bir 
sebep tahtında söylemiş olduğu
nu anlamadı .. 

vm 
4 Haziran: - Evet. bir ı., :m 

bunun olmasını bekliyordum. 

Yazan: Gaston Löru 

Evvela, benim maceramın ma· 
hallede küçük bir inkılap vücu· 
da getirmiş olduğunu kaydet
mem doğru olur. 

Sen Lui adru;ınm mütecessis 
sakinleri Matmazel Norber'in 
sık sık benim ziyaretime geldi
ğini heyecanla öğrendiler. Hele 
benim saatçinin güzel k1ziyle 
Marki dö Kultrey'in evinde saat
lerce başbaşa kaldığımızın şayj 
olması Sen Lui adasının btitün 
dükkônlannda oldukça che"Umi· 
yetJi bir gürültü, yani dedikodu 
kopardı. 

Adada herkes benim kilise ile 
alakadar olmadığımı ve duaya 
gitmediğimi bilirlerdi. Fakat bir 
pazar günü benim de Norbcr ai· 
lesiyle birlikte kiliseye girdiğimi 
gördükleri zaman art1k benim 
kaybedilmiş bir delikanlı olduğu
ma htikilm verdiler. 

Bütün ada halkı prenses ta.
\'lrh Kristinin beni sıfıra indir
miş, beni kendi idar('si altına al
mış olduğunda müttefikti. Ar
tık ben ne yemek yiyor, ne u
vuyor, ne de konuşabiliyordum. 

Filhakika birkaç defa Ma
dam Langluva'mn suallerini ce
vapsız bırakmıştım. Fakat bu 
hareketim b'ivnı.- bir giirültü do
ğurmuştu. Günkü avnı z-amanda 
Matmazel 'Barekast'in dilkkAnı
nm arkasındaki odada beni içine 

e 
Çeviren: M. ACAR 

düşttiğti.ın bu girdabdan bu bü
yüden kurtarmak için ' gayret 
gösterılmekte olduğunu tahmin 
ediyol"'Jum. 

Ben ld o kadar sakin, terbiyeli 
ve hürmetkar bir delikanlı idim. 
işte nihayet en ziyade temas et
mekte.• olduğum kadın Madam 
Langluvaya karşı kaba muame
lede bulunmuştum. Bu affedil
mez bir kusurdu. 

Madam Langluva benim bu 
hareketim Ü?.erine varlığını bana 
hissettirmiyc yemin etmişti ve 
bunu yaptı da ... 

Bakın bunun da nasıl olduğu· 
nu si.ze anlatayım. Çünkü bun· 
lar nıha.yet hep birbirlerine bağ
ır olan hadiselerdir. 

Dün, vakit sabahm ııaat on bi· 
ri vardı. Kultrey'lerde saatler
ce Kristini beklemiştim. Bilmem 
neden Kristin gelmemişti. Mar
ki de benimle muttasıl konuşu
yor, vakit öldürmiye balnyordu. 
Onun da Kristini beklemekte ol
duğu aşiktlrdı. Fakat nedense 
Kristin hiç gelmemiş ve ben ca· 
nım fevkalftde sıkılmış olduğu 
h.~de saat on birde eve dönmüş
tüm .. 

Madam La.ngluva'nrn bu saa
te kadar işini ikm3l edip ~itme
si kabcderdi. Fakat her nedense 
Madam T..an!?luva bıkmaıian. vo
rulmadan temizliği tPkrarhvor, 
bir kere temizlemiş olduğu yer-

aı - VAmT JG l\tAI:T mu 

Reisıcumhur ı ıye 

f ileri tebrik e 1 
CemiycUmizln b!lyük yardımcıları Tıobıyf<ll!crln mukaddes men et tı 

takUllesinln 114 Uncu yıldbnUmiı ınUnascbctıle, Unlvcrulle rclttörUnUn Rrl:ıı 

cumhurumuza çckmış olduğu tazım lelgrafrna rclzicumhurumuz tarafın 
çok ııamlml ve takdırklU" bir cevap gônuer.ıml,Ur. 

TıbblyeU gençleri ve biltliıı tıp fııem· mızl meınnunlyct ~rı içinde b 
rakan bu telgrafı ııyn"n qagıya koyuyoruz. 

O niversite Rektörlüğüne 
lstanbul 

Konferans salonunda toplanan tıb talebesin
den fakültenin 114 cü yıl önümü müiıasehetiyl 

telgraf aldım. Tıb hocnlarına ve calu:?kan talebe
lerine sevgi ve tebriklerimin iblağ buyrulmasını 
rica ederim. · 

am k 
• geç re 

M re ,tebatı ece 
Sndri kaptana ait 22 tonluk bir 

motör, evvelki giln, Karadenlzden 
limanımrza doğnı gelirken batmak 
tehlikesi geçirmiş, mürettebat is
timdada başl:yarak demir atmış· 
t1r. 

Vaka mahııllinc gönderilen Atem 
dar tahlisiye gemisi de bil' müddet 

ismet lnönü 

• 
ır 
arısı ~o 

ç:\lıştıl:tan sonra 7 kişiden ibaret 
olan motör müretteb:ıtmm 'anma 
ynn:ı."Jllağa imltfın bulaım:.~ı§ltr. 
Kazazede gemiciler, nihayet geccı 
yansına do~ tahlisiye s:ındalları 
tarafından ıılmarn.k sabfü~ çıkanl
mışl3rd r. lnsnnca zayiat yoktur. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

ı_G_o_N_D_E_N_G_._o_· _N_E_ı 
ocaka, 

M EVS1M1N §11 tuhaflığına 

"Kocakan Soğuğu" de· 
niliyor. O mlinasebetle batın· 
ma şair Frtnat Hannnm glizcl 
bir kadınla geı.diği sırada, ken
disine şair Hişınet tarafından 
atılan söz geldi. 

Şair Hii.smet. o zaman hayli 
yaşlanmış olan Fıtnat Hanımın 
yanındaki güzele bakarak; ar
kalanndan demiş ki: 

o kadar bük.mil yok.. Fakat 

Yeni vilayet idare 
heyeti azaşı 

Açık bulunan vilayet idare he· 
yeti azalığına eski valilerden B. 
Necati Şuınni tayin edilmiştir. 

---o-
Almanyaya gidecek 

bağırsaklar 
Dün öğled · n evvel mm taka ti

caret mUdilrlUğünde barsakçılann 
lştlrakllc yapılan bir toplantıda Al· 
manyaya verilecek ban;aklıırın 
tevzi listesi hazırlanmıştır. Alman
yaya verilecek hamak kontenjanı 
600 bin liradır. 

lcri bir daha temizliyordu. 
Muttasıl etrafımda dönmekte 

olduğunu görlince bana bir aey
ler söylemek arzusunda olduğu
nu hissettim. Esasen o da bu· 
nu derhal isbat etti ve ben içeri
ye girer girmez arkamdan kapı
yı kapadı ve iki yumruklarını 
kalçatarma davıvar-:ık: 
-E artık.. Sizin prenrnsiniz 

biraz fazla ileri gidivor .. diye sö
ze başladı ve ilave etti: 

- Tabit onu bu sabah görme
diniz, değil mi? 

- Pardon Madam Langluva, 
pardon •. diye sözünü kestim .. 
Prense! derken her halde Mat
mazel Norberi kastediyorsunuz. 
Eğer öyle ise siz de şunu bilin 
ki Matmazel Norl::er istediği şe
kilde harekette s~ besttir. Hatta 
size onun yaptıklarrnm beni zer
re kadar alakadar etmedi<{ini de 
söyliyebilirim. Allaha ısmarladık 
Madam Langluva.. Bu mevz..:. 
Matmazel Barekast'a tekrarla· 
nmca beni iyi sözlerle anarsıruz. 

Bu sözlerim ve hareketim ü
zerine Madam Langluva havuç 
gibi kızardı, sonra morardı, du
<iaklannı ısırdı ve yolumu kes
mek ister gibi kanıya doğru yü
riidükten sonra e1lerİ''İ göğ~ il
zerinde kavu.c;tunıp hna döndi;: 

- Hayır, dedi.. Size o güzel 
dclikanlmm tekrar gelmiş oldu
ğunu söylemek istiyordum da.. 

- Hangi g{izel de'ikanlı? 
diye sormaktan kendimi ala

madım. 
- Boyu kadar uzun siya}) 

manto ve çizme J?iven dPliknnlı. 
Bu izahat 07Rrine etrcıfmıda 

ne varsa döniln vıkıldtklarmı 

1 
zannt-ttim. bo"~ıanmı: 

- Şu geçenlerde .. _ 
'~~) 

1 s 
şu ''Kocakan Soğuğu" olma· 
sa! .. 

Fıtnat Hamın dönmüş ve: 
- •'Kocakarı So3uğu" nun 

o kdaar hükmü yok... Fakat 
arkasıııdan "Öküz Soğuğu" ge
mese; demiş. 

Şair ve hazır cevap Fıtna.t 
Hanım böylece, hem ''Kocak. 
Soğuğu" nu takip edecek olan 
"Öküz Soğuğu" ndan bahset
miş, hem de H5.şmetin tarizi
ne, aynı suretle cevap vererek 
kocakarılığına yapılan hakare· 
ti "öküz" demekle karşılamış 
bulunuyordu. 

Bu küçük fıkra, hadiselenn 
bugUnkU seyrine n.e kadar uyu· 
yor. İnsanlar, daima kötil bıı 
şeyin ardından iyisini bekleı -
ler. Fakat Yirminci Asır, umu
mi siyasetinde bu ümidin ta 
mamen aksini tecelli ettiriror. 
''Kocakarı" soğufunu, "Öküz" 
soğuğunun takip etmesi gibi, 
harpleri harp!er takip ediyor. 
İhanetlerin peşinden ~·inıe iha
netler geliyor ... Hastaların iyi
le.cıeceğini umarken, ilstelik in
tihar ettiklerini görüyoruz. 
Gecelere, ge~'er ilave o?unu 
yor. Ve ortalı~ kaphyan ba
rut, duman bulutlan irinde 
glindüzUn gilncsi bo~1.ıluyor. 

Bütün bu mUna.,ebetsizlik. -
rin ardından tonvekfın bir yaıı: 
mevsiminin gelecefü zaman 
acaba ne kadar m:aktaiır., .. 
MUz'iç kocakan hırrmlıkları
nm hemen pr~irn"n frrtavıvcr 
miş boynuzlu kasll"O'alar ' 
kan fırtrnalan ne vakit dine· 
cekl? 

lllKMET MONIR 

P az.ar ip azartesi , 
16 iV' Art 17 1\ nrt 

· fer: !7 ' Sefer: 18 
\o .. nn· ıw Kn!lım: ıso 

\ llhlll~ı \ ıı..-.atı t.LiUlJ \ u..ıl1 ~. 

'-'Ullf'lilD 
'Ul 11.64 7.03 11.51 

dn"'1'jll 

ö~le JS.28 G.OG 18.22 6.05 
ikindi 1G.4f> U.28 1G.4S 9.28 
Al•ıanı 10.1'.7 12.00 19.18 12.00 
\'atsr 20.47 ı.sı %0.48 ı.sı 

tm!luk 0.82 10.Hi 4.SO 10.12 

Çeildll gtlzelllk ve cazıbeleri 
.hUva eden 430,000 metre mu· 
rabbalık I\:ültUrpark tçınde 

kurulan: 

~NTEilNAS\.ONAL FUARI 

E•"tlencelcrl ve ~a~anm ile .ızı 
teshir edecektir. 
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Almanyanın Balkan 
p ' anı 

Yunan htrJi 
( IJ~ tarafı ı ıncide) 

DUn Kllso. mıntakaaı lızer"incı. 
devriye uçu§ları yapan kUçük b!r av· 
eı tc§t:kkUlılmOZ. dU§Dlan avcı tayya. 
reJcrı retakatiDde bombardımaıı tay. 
yarelerinden mürekkep pek bUyUk bir 
lta!yan ııava te~ekkUl!lne tea.ıJU/ et 
mf7tir. Vukuouıan çııtpışmada dUpna 
om 5 tayyare.si, aievler içinde düşü. 
rt!l:nıl;I, diğer blrçogu da tı.s.ıenne dC. 
nemıyccek kadar ağır buara uğ'ratıJ 
mıştır. 

Maresal 
Patenin 

nutku • 
Belr-acI, 16 (A..A..J - Wiyter: 
Al:ıı uı talepleri hakkında Yııgoa. 

lavyuıu:. blr karar a1m&k buaısun.ıa 
g~Lerc gı teanhur Hıuerın Baıkanıaı 
dakl ı !Anının tatbik tarihini leğijUr. 
m!,,t.ı Alman programına gön. Yu. 
go.sıa •J en ııı anlaşmayı perşem .ıe gUnt. 
lmzaı.ıuıası icap ediyordu. Bu.:ıu mu.. 
teakıp ccrhaJ Yunaoıstana bUcum e. 
dUeceıtu. 

Tayyal"lleıim!zdeD ild.ai kaybolmllk 
la beraber plloUan para§UUc kurtul. 
mu:ıaı cıır. Yı.ı,cı,ıav devlet &damlan A.ırıanya 

taraiıal')an tekili edılen anJa.şnıanuı 

bazı '1Uktlmlerln1 ileride QçJU 1>3kta 
ilUlıa ı.UrUkl.iyece.k aıatuyctıe teutl! 

k1 et.ıı· kı.e ve ı:ıuoa binaen ıürıbe ne 
arş. sn.aktaaırıar. 

B;ırııya geıen ve VJyananm euen.. 
y tyı naber alaD memb:ılıırından çı. 

ı<an 'ı:ıtıerıer Almanyanm Yugo3lav 
yadııa t '"'U paktı ımzaıamasmı tsu~ 
cek adn. ılerl gitmed1ğin1 teyU et. 
mekt .ıl Filhakika Almanl&r oöylt 
bJr tıııc Yugoslavyada ka:"lşıklık. 
Jar çııct.ıacağını pek ıy! biliyorlar. 

Burııcıa bu muvakkat çıknıazı:rı 
ıo m"Il Yu~oaJav IJUkOmeUnlD tabi 
teltl.kıtl eoılen lhtlyatkArtığmoaıı ıus. 

men JE: Alman dlrllmesınııı bJ meae. 
lede t.\lyUk bir itina ile bar"Cket etme. 
aiııde:o l!erı geld!ğl varltttr. 

Fllvıakı Yugos•av hUkQmetl mllletıı. 
te:n'.\yullerlııl pek güzel Dllmektf' ol. 
duğu g.bf bundan Al~an!ar da gafi 
değildir 

Almanların azamı derecede tavlzat 
elde ~tmek 1.stedlkJer. fakat bunu as. 
ga.rt ıoıır tehlike l1e temin etmek arzu. 
sunda bulunduklan malOmdur. 
Almanıarm Bı.ılgıırtsuına yeni tay. 

yare CUoları ile sUratll kUçUl: gemiler 
ve kUçUk dt'nlzaltılar goac~kte ol 

duğuoa dair gelen 'uoberler Almanya.. 
nm Yuı:ıan sefirini btlyQk bir cıdilyetıe 
teta.kkl ettıbğıne delil addedllmekt.e. 
®· Filhakika Almanlar kara ordulıı.. 
n !le beraber herhalde Almanıa.r Yu.. 
naıııı.arıa cesaret ve lruvveUertnl !ati& 
gar etmek l&tPmJyorlar. Evvelce kU. 
çUY. mlk)'&llta bazırbnan h&rp pl!nı 
Jer M timdi ml.ihlm bir tıarp için lA .. 
::ımgelen geniş hazırllkJa.r yapı.lma.kta 

da. 

9algarıarı 1 veraJjJ 
malt mat 

(Baş tarafı l incide) 
8'ıra blnaeLı l.üiLl18 aıo::vzuu u.aı:ı ııc 

101mz::n ı:akU esnaamcıa ve yabut tren. 
de Kl>'lulmuş ol.maaı val:'lt dea'lldll' 
Dl~er taraftan. Röyt.er ajan5'Um blı 
teıgnıtıı Ja aa teaıım ediUnif otcuğ\ 
Qzere tıı; va11zler yolaa lııgi.IJ.a yoıcu. 

rd.ı 1 t'ırl tarafmdaJı ~llmq ve ba 
yolcu \•aıız,ertn mulltevı~~ t.uıı görmd 
lmKA.:ı·n bulm'1jtur. 

//\'GILIZ GAZETP.LERININ 
GOROŞU 

Londra, 15 ( A.A.) - Röyter: 
Bugünkü İngiliz gıu.eteleri. Mu· 
solini'nın Arnavutluk cephesinC:e 
gencrallerındeu daha Zİ} ade Wi· 
li çılınıad~,:ını ya.=mnktndır. 
Şjmdi, bizzat idare ettiği taar
ruz y::ıpılmış ve beş h'Ün sürdük· 
ten sonra. MusoHııi tahmin etti
ği muvaffakıyctleıi ilan etmek 
fırsatmı bulamadan a\•det etmış· 
tir. Eğ~r milletine hakikati söy
lemek ısterse emrettiği taarru· 
zun kat'i bir &kametle neticelen· 
dığini söylemek mecburiyetınde· 
d:r. Bugiln 1taJyanlar yeniden 
verdikleri bin!ercc ölü için ai!la
maktadır. Yunanldar mevzile· 
rinden atılmak şöyle' dursun, I
talynnlan taarruza geçtikleri 
zam:ın hfıldm bulunduktan bazı 
noktalardan da şiddette söküp 
almışlardır. Gazeteler bunun 
Musolinf için acı bir hadise teş· 
kıl ettiğini yazıyorlar. Tıpkı gc· 
nc:rallerin baCJJna gelenler gibi. 
Diğer taraftan İtalyan hava 

kuvvetlerfnın de İtalyan ordu· 
sundan bahtiyar olmadığı teba
rüz ettlnlmckte<Lr. Filhaıd:;a 
İn7iliz avcı tayyareleri 50 ttaı· 
yan avcı tayyaresinin hımaye
aiııde uçan bombardıman tayya· 
relerine rastJadıklan zaman hiç 
zayiat vermeden 14 ttalyan tay· 
yaresi dlişürmüe'erdir. 

Times gazetesi, şunlan yar 
maktadır: 

İtalyan hücumları hafiflemek
tedir. Çünkll İtalyanlar beş ~· 
de 15 bin ölU vermişlerdir. Yu· 
n.anlılann muka\•emeti ktnlma· 
mış ve hattJ bazı yerlerde bun· 
lar ilerlemiye bile muvaffak ol· 
muşlardır. 

İtalyanların bu son gayretlere 
fazla ehemmiyet verdikleri 15 
harp muhabirir!!n muvasalativle 
de anlaı,ılmaktadır. Diğer tarar
tan B. Gayda Ue B. Ansaldo Yu· 
nan işini tasfiye edecek askerf 
hMise!ere intizar edilmesini vaz· 
mayı da ihmal etmem.işlerdir. 

\'l:tl. 1.6 (A.A.) - Ali (eski Havu) 
blldırıyor: 

Mar~al Pcten d!ln ak§am radycıda 
söyLe~1 tı.1: nutukta göy!e deaılfUr: 

Fransalar, .ıze sık .m güzel, ıza.. 
terler vermek fırsat.mı bulmacın::ı. lh.. 
Uya:n!t tekaQdlyUI merlyete t;irm* 
tir. Reomf gazete yarm bu htl31atalU 
kant::ı:u oqredecektır. Bu kaııun çok 
tantı.:ıı bekfenmeJtte ldf. Bize ylrm! 
kere vafid ildi, ytrmı kere telılr olun 
du. ada:etc daya.ı:ıdığı takdirde tııı;. 
kalar:nm da vaad.lerinJ tutuyorum. 
Gerçi Fı anu fhttyartara bUtün ihtlyac; 
tannı nrem:yecekUr. Fakat kendile. 
rtne :ıt,: olmau3 mQmktı:n olanı verc
cekUr. O 'ı sonra, eğer Allan ister. 
se, ou kr.nunu belki rslah debtıeceğiz. 

Fakat tunun lçln lkUandt vaziyetin 
mtlııaJt bulunma:lmı, lşln nor"mlll tem. 
poc!a to-1\rar btı~lamasmr btıklPmek 

l~zımoır Kendlmızı hayale kapurmı. 
yalı:n . Devlet aldığından fazlaııını ve. 
r"emez. Rarp:cn harap Çıkmı§ b!r mem 
ıekete birdenbire bt1yük ıeyıer yapıla. 
maz. l:ıtıyarlan besllyecek teıtaUdlye 
aegll, ~ alnız J'eııçlertn mesaisidir E!. 
kf onıDe-rla isti.rahat lçiode yqıyabU
melerl ~çin. genç neauıerln kendilerini 
devattın işe vermeleri lAZmıdıı Genç 
ıert .:>ııwya.n blr mlllet • Zira ı;ocukla. 
n yoktur • l!ltlyarlann: bcstıyemez 

tııtıysruı. tekalldlyut milletin teaa.. 
nOdU~. smıtıarm ıuanUdUııe. yqla
nn t38ru:tldttne dayamnaktadır. 

tşçi1er sizi tanımağa başladıtmı. 
dantıeı1. a!.zl daha iyi aolodıgtnıı ve 
slze yft Ukçe daha sıkı bağlandığım.ı. 

blnedlyorum. Ifüsek dlrııege kalalım. 
En dÜzel Qmlt.Jerl halt edecegtz. 

--0---

Romanyada 
Y anudiler hakkında 

yeni tedbirler 
Bll'Ut'f. J& (A.A.) - 8te1an.I: 
RoıruıoyadakJ büyük l!llnayt ınümes.. 

slllerinlD l§Urakl:e \Ye general Antl).o 
neaıtonWl reisliği altında utedile~ 

toplantıda lpUdat maddeler tedıuild 

meselesi bakkmda kararlar lWhaz e. 
dllmlfUr, 

B\ln.daa iıqka ~ ve ~y.e
darıara. karp cezrt tedbirler a~· 

cakw. 
Sanay!ln mlllllc§Urflmesl meseJesint; 

gelince, bunlarm normal bir şekilde 
lşlemesınt temin ınıreUle tamamen 
balledllrceği Ye bu llUl&ytiD yahudile. 
rin elinden alınarak Romenlere devre. 
dllecc:t blld!rllmeklcdlr. 

l'ETROL 'I'ASAP.BUFIJ 

Yardım kararınlaıfJ 
sonra 

işgal ıltıımlfa 
oımaıu 

.' rramsızıara 

f Afrika 

Ruzvel 
ilk nutkunu 

söylüyor 
Va~lng'ton, l~ (A.A.) - Ruzveıt 

bu az.,am radyo ile ı:eıredllen bir nu. 
tu ... vererek kira ve ariyet verme ka
nwıu r::ıuclbiııc:e demokra.ll.lere yardım 
için ket«l'slne verllı:n bUyUk saıaJıi

yctıere alt tasa.vvurımmı millete b!l.. 
ı:Urecek Ur. 

Relsicumhur bu nutku mwı&birler 
blrllğllW' yıllık ak§am zlyaletlııde 

söv''yecc:.ktlr. Lord Hall!aka ile Vilkı.. 
ııln v.ı kabl.ne kordiplomatik Azası. 
om .ı:tya.tettc hazır bwunacakları bil .. 
JJrUmekledlr. 
Reı.sıcumhurun nutku Türklyede 

pazar subahı Türkiye aaatile 5,30 dan 
6 ya kr.dar devam edecel,tlr. 
Reısicuınhunm mutad olarak ı:tı. 

rak en.aı bu yıllık ziyafeti t!yatro 
A.lemı:.:..ıı tıUyUk yıJdızUrı tarafından 

verl • .:m bir kon.aer takJp eder. Blrllgt 
ııuaym matbuat sekreterliğtnl nezdln. 
de katı:ı! kartını hamll bulunan ve 
baftn·h iki defa Ruzvelt!n matt>uat 
kont .aı:sma l§Urak eden Vqtngt.on 
gazet->lcıı dahildir'. 

A !l. lKA GAZETELE.Ut.~ 
Ş:\ f' A.'l\fl DiKKAT AIOTALEAS.1 
Ne\·yorlc, ııs (A.A.) - Gaute ve 

r&d)~.,:ar harbin ~ni bir ııa!haya gtr· 
diğinf 11..: bu 84lhnda blrle~ik Amerika 
devletlerinin bayatı bir rol oynamaga 
namv.ı: bulundugunu tebarüz ettlr
meğe aevam ediyorlar. 

Meatlıpta y:ı.p uuı hava mullanbe.. 
!eri, t.mumlyetıe, yeni bir şekilde hı;.. 

va ı:ıAktmlyetlnl elde etmek için yapı· 
lan tnr mUcadele olarak t.eJAkki edil· 
mektedir. 

Alman hava kuvvetıerlııln AmerL 
kan m:ılzemeslnln • çıkanlabfleceğfnl 
tl\hmı:ı etUgi lngilız 1.rnanlar1DJ bom. 
bardınıan etmek huausunda gösterdiği 
ge~t Almanlarm Amerikan yardı· 
mmdd.'!l g6r'UndUklerindc.n fazla endi§<! 
ettlkL'!Tlııe bir deW sayılmakta:hr. 

Diğer taratta.n Almanlarm, lnglllz 
hava lruvveUerfnin aııkeı1 hasarlar 
ynptıg-.m itiraf etmeleri. tııraz hayret
le karışılanmakla beraber, dikkate p.. 
YIL!1 gôrpımektt'dlr. 

~ ~iyecek gönderme 
meselesi 

Lo:ıdra, 16 (A.A.J - Röyter Ajan· 
smm tıuj,Oıı Laı:ıdrada ötreııdlğtne gö
re. lş!flll altında bulımmıyan Fransa)& 
ı,azı yıyecek maddelerinin göndenL 
mes1 hakkında Amcrikada l.ııgWz ve 
Amerikan mllmeaillerl arasmJa Mr.. 
talam mllzakereler cereyan etmekte· 
atr. Maamafih bu mllukerelertc he· 
nüz ıl'ilrl safhaya girmemi§ olduğu 

zamıedl.nıektedir. 

--0-

Antoneskonun Berline 
gittiği yalan 

Bükrq, 15 ( A.A.) - General 
.Antoncskonun tayyare ile Berli· 
ne gittiğine dair ecnebi memle
ketlerde çıkan h~ber resmi mah
fillerde katiyen tekzip olunmak
tadır. Romanya de\•let reisi Ro· 
manyadan ayrılmamıştır. 
~ 

Eski bir gazeteci 
vefat etti 

Eski ''Oerldei Hnvadla., ve .. Saadet., 
gazeteler! sahihi Fethi Uzkan Anka. 
rada Uremlden ölmU,tür. Kendisine 
ra....met dllertz. 

SarlJede karı,ıldık 
(Bcq tarafı 1 incide) 

yapılmakta olduğunu da bildir
miştir. Ekmek tiyatrnm idari 
makamlar tarafından hafitçe ar
tırılması bu nümayişlere vesıle 
teşkil etmiştir. 

Muhabir, ecnebi gazetelerde 
çıkan ve Sıiriyeile Lubna.nda .. 
hali ile asker ve polı kuvvetleri 
arasında kanlı çarpı§malar vu
ku bulduğunu bildiren haberle· 
rin yalan olduğunu yazmaktadır. 
Hadiseler b~ladığmdanbE>ri on 
kişi bile ynralanmamıştır. 

L0tıdra. 1 
1 giliz za.b fi 
da buJUD3D 
disabn.baclı.n 
ta bulunan 
rına g"'m 
yanların 2 
Şayet ttah 
vemete k 
beş kuvv 
büvük muh· 

BUGUN SARAY Sıııe~ 
"'Çam aaklzı., fllmlnln 'u.hnunanı en fazla dok 

A1'1' SOTBEB~, 

. ~ffi~-K;NGo 
Yeni ve orijinal filmlnde kı?ll·or. .,ptJI 

ll!veten: \VALT Dl&NE'Y'ln rmkU ~ 
ll••••••Bu&tı. eaat ıı ele t.e.nzl!Atlı m11t1Jle Bu:ıaaz. ba§ka ate.de V&üzlerdeıı 

b'.rinl ı•ı.mlı ol&ıı lngtli.%. dlgeı vauzı.r 

Pera JL.Sta lnfUAkını öğrenir öfrt'n 
mez rLndekJ v~ ıı.tmı§tır. 

Bu vaziyete baakrak yeni he· 
zimet haberlerinin İtalvan mille
ti Uzerinde yaoa.cağı tesiri ölç· 
mek milmkilndUr. 

Bllkree, lA (A.A.) - Strı!anı ajarı. 
smda::ı: 

Otazetelerlb tıııDmlkd/eı~ ~t!l 
ken ıı.ııan Amerika Atlı:uıtlk yoıl.armı 
aç·k F:ılundurma'k Uflyetfiil ğitf:;· 
de kıın::!ı llstUoe aldığı hlsdnl duy
mak•..adır Bar.ı kimseler" Amerlkaıım 
uarbe ı;lrmlş s:ıyılablleceğinl ileri sü. 
renk kafileler tanzim edilmuiiıi 18!!.. 
yecek kadar ileri gitmektedlrler. Bu 
!ileri eırtaya atan zat lııgiltereye yap
tığı ae,}abatten dönen sabık muharip· f 
ler ce.:r.ıyeti re.lsl Xarner'dlr. Bununla ma 1 ~ 

beraber e!kCl.n umumıye böyle t:ir ted. l'r"" ~ .,.,-
!:ütı.l.n tnı malumat bizi, bah1a mev. 

zuu t•.ar va1;z1e:1o trend! seyabat e
den 1rF11izlerdeıı btr1ne alt ol:SuğU 

düşUn.,c.Plne sevketmektedlr. Aynı 

tren.!e sefaret memurlarından başka.. 
lng!ll~ ıroıonl&1 ve ayrı,ı:a 80 kadar 
yolcu \ arcıı. 

lng .1i2 aefirl Rendelin. aefı.tttln t. 
yt mu~aruasın:ian ve yolculuk esna.. 
aında ı:eınJıı edilen int!.zamdan :!ola 
yı po;111 memurlarına tevzi ed.i.lmek n. 
sere p< ııae ıatısan ~.ooo leva v•rmf~ 
oldıığı.nu kaydetmek te faydaaan bal 
değlll!r. 

Sof yadaki 

Bu arada Muso'-t ı'nin Tiran
dan diJndUğü söylenmektedir. 
Fakat esirlerin i:.:ıdesine göre, 
Musolini'nin ceoheyi hiç görme· 
ırJş olmam varittir. 

Yine İtalyan esirlerine göre 
ltalyan askerl<!rinln kuV\·ei ma· 
neviyesl dUşUktUr. Halbuki J:'C" 
rek asker, gerek sJvil bUtUn Yu
nı-.nlılarm kuvvei · maneviyesi 
fevkaladedir. 

Atlwl. 115 (A.A..} - .AUna radyosu 
Musoıl:JI kıtalannm ArnavuUukta 30 
kllom~rıellk bir cephe Qzerlııd! yen.J. 

den ~rnızıı. geçmelerinden sonra bir 
çok lt.P.~yan taburlannın tamamf'.n lm 
ba .ıdllc.lğlnl b!ldlrmiJUr. 

füımen hOkOmeU:ıln yaptıCt mOte
addld toplantılar ncUceslnde Ruınaıı.. 

ya• dakt petrol endUsriBlnln ecnl'blle. 
re verilen lmUyazlar 31lzilnden btlyük 
bfr te.zcbzUb lç!nde bulunduğu mtl§ll .. 
hade Eıdilmlştlr. 

Bllilun Uzerlne geı:eral Aııtonescu, 

4§11!'1dak1 prenalplere ı.Unad eden ye. 
nl b1r p!An tanzimine karar vermiştir. 

ı - HükOmetlıı e"tııden alman halt.. 
Jann tekrar hUkQmete lades!,. 

2- Pet.rolUn Rumen mlllet.lmlı men 
faaU dahilinde muhafaza ve latlamarl. 

Bu ~e.ksadla yenl direktUler dabllln 
de çalışmak Uezere bir petrol mQsto
prlığt tesis edllml§tlr. 

lerlnl ısrarla talep etUğl tahru!n edll
mek~d 1' 

l>EYLİ NİYUZ'UN 
BtR MAKALESi 

biri katuı edecek vaziyete henüz geJ.. I Tehlikelerin heyecan ••• .A§kın ne§e.- Muzfğin bayat 
mi.§ <le~l!dlr. 

No~'!k~~~~>~~~:krasi· BUGUN LALE Sinsfll 
~~: ~·:::~:~:::~t :~:~:;~t:r:: ili HU AR AS 
gönderilecek olan tayyarelerin llkJ ~ 
.:tlln nuzveıt Fteld de sandığa konuL !f 
mu~t•ır. Bu tayyareler Grumman ti 1 ıl 
pinde avcılardır. 1 Budapc§tenln rUya dolu saW.lerinde yatJanaD eıı ~ 

romanı... 

YUNAN/STANDA ı- DiKKAT: lki HARP jurralı birden: A 
1928 DOGUMLULAR - t-TORKÇE BRlT!Ş PARAMUNT JURNAI.·d•' 

TOPLANIYOR 1 lan lııgUterede hava aJuı•laıına karşı mUdataa -
Belgmd, l~(A.A.) - StefanJ il huırlık. ~ 
Sel!lnllrten blldlrtldlğlne göre Ya.. 2 - RUMCA YUNAN Jt.'"RNALDA: yunaıı • ı7 

nan bllldunetl 1928 sınıfının seferber losa, cephelenı akın .. Yunı.n erkbıharbiyesi I~ 

edilmesini cmretnılJtlr. Zelzele do. 11 Bostın l!l&&t 11 de temlliıtb -~ 
layısllı• a(tır hasara uğrıyan Lorlssa 
mıntnt.-ıısı hnllu ceJecek ıs m11yısta 
seferberlik emrine tabet edecektir. 

~ . ... . ... . . . . 
sebebi 

lı ul 
meç

tren 
kazası 

İta1yecıı.n geUrtleıı yeni kıtalarm 
muharebeye atıldJlını aöyllyen Atin& 
radyo~u spikeri 8()zierlne şöyle de\·aın 
etmi~Ur: ı.oncın. 16 (A.A.) - Deyll Nlyuz JAPON HARICtYE ~ "'' 

ga:ctUlnin Nevyork muhabiri Catist NAZIRI YOLDA· Bugün TAKsı·Nı s ns1··~ 
Sofva, U (A.A.) - Ofi (Eski Ha 

VU) bi!dirlyor: 
Opuıçe istasyonu clvarmda dtin aa 

bah vukubulan tren kazasında demir. 
yolları idaresi müstah<:emlertndea 10 
klfl ölmUı ve 30 kf~I yarala.nnuıur. 
Marınndlz treni köprüden geçerken 

29 vagon benüz m~hul bir aebepten 
uçurum:ı. yuvarlanmıştır. 

Lord Halı.ıaks'ın 
Amerikan hariciye 

nazıriyle 

4.0 DAKiKALIK 
MULAKATI 

Ita.yanlarm hllcumlan ıuıcıeta plb 
kQrtWmtıtUr. otıımanuı taarrua he_ 
n:keu apr bir topçu •U§Ue :ıa,ıam~ 
ıır. R.lrekAta pek çok ltalyan tayya. 
resi cı- l~Urak etm11ur. Dll§Inaıım ilk 
bUcun.u bilhaaııu ıtddeW ol.aıUJ fa.

kat ta..,..1&m.lle akamete ug.-amı§tır 

Yuoa:ı kıtaıarı menilertnı sarsılmaz 

tılJ' a.ı:mıe mullafua etmljler .1!r. Bu. 
nun trerlne İtalyanlar yenl ihU) ut 
kuvveut.rı getirerek tekrar atJcuma 
cec;m .şltrse de Yunanlıları~ 61dUrUcU 
ateli k.trıuımda bu llQcum da ıtttılm~ 
ur .• .dır çok noktalarda dUş~n tar
dedilir edilmez. Yunanlılar takibe ba~ 
ıaın:ı \'El rlcat eden ltaıyanları yer. 
lqUlrı~ri yeni mevzUerden de çtkar
mı~Ja.cır. Bu surcUc ttalyanıar geri 
naUarı:u:ı da arkasına &Ulml§ !JUIUD· 

mak•.adır. 

Va ington, (A.A.) - tngilte- Spık'".r sözlerine tunlan tan etml. 
renin Amerika bilyük elçisi Lort tir: 
HallfaJt! bugün hariciye nazın B. !.latl:ı;at neu.retlnin tebllgtnde esir. 
Hull ile kır't dakika gBrilşmUştUr. lerln Uadesine alfcn 5 ltaJya.ı tırka-

Lllrd Hallfo.ks bu mülakattan sınm ırevcuuarmı yan yan7a kay. 
sonra gazetecilere yaptığı beyanat bett.ı:ı b!ldlrllmektedlr. Bu kuvvetler 
ta görU~menlıı umumi m::ıhiyctte araaı:ı .. a JUll:ı Daligare ve Tu-=beira 
oldıı•1unu ıılSvlemlşt"r. fırka~nr: da bulunmaktadır. Eııtr edi. 

Mntı.nfib Fransaya yiyecek gön l"n lt.ııyanlar arasında yQksek rOtbel 
d rm k meszlcclnin de bu 2rada ••ıtın v rr k t"'ttur. Bundan MuS<1'Jnl 
konu:ıulmuı Mduğu zan ed!lmt>k· l A&D ıtu..ıuı aub&yıar.n b..zz:lt .utaloı-.ı 
tedlr. .f.b.mta hOM'l'ft 11mttantıe1.,. ktlrak. 

ııaıı3UrUnden geçl.t!eden ttaıyadaıı A. Tok_t·n. u (A.A.) _ Domeı Ajanaı 'I ,,,,. J 

mcrlkaya g6uderlltn bır telgrafı gör- bildiriyor: 1 

1 
~ _-Z/fN~ ZıBt mUftür Bu tclgraft:ı 9 §Uba.tta lng'.. M:ı~ltova yolu ne Berlln ve Romaya 

llz !ilosu tarafuıdan bombardıman e.

1 

gitmekte olan Japon barlclye nazırı 
dilen Cenovn ıclırlnde mUthl§ hafıa.rat Mrı.tsuoka bugUn Harbine varmıt ve 
husule gel'-!~! bUcllrllmektedlr. Hak!- öğleden sonra Slblrya ekaprea'.yle yo· 
kat ild gUn halktan stzlenml§tlr. Fa.. luna c!f'vam etml§Ur. &ıa!!nln en mt:tluf Maeer"& w -~t 
ıcat ı:rr.an komtserlerlnln tazim et- -<>----

2 1 
~ 

ettikl<ırl raporlan dinlemek Qzf'!re be. çı gı1R g A 
ledıyı, mecusı topıandıet uman halk Franko Londra Elçisini • Jıl a f'2. p. ··"' ·" 
lçtıms &alonuna girmek f8teml§tlr. kabul etti il"" , 

Boledlyl' dairesi ft\~st muhat1%lar ta. Madıld. 16 (A.A.) _ Oeneml Fnuı. S yeni danam lcadedlld.ı~ln: görecekılntz. Bilyill' 
rafmçlan kordon altına alınm13tır. Bu ko İap<.ır.yıuun Londra büyQk elçfaJ Bn~ eaat ıı de tenzllfttb ~ 
vaa!ye: karıısında halk lt!rua ba~la-. Dük D'sllae'yi bugün kabul etm~Ur. 
mıt olcnığ~ için muhafızlar hücum et. 
mlşlerdlr. NUmay~çllırde.n blrkaç yüz 
kJ'l le\ ki! edilmi§Ur. 

Bornbardımanm UçtıncQ gilnO Uca. 
ret nezareti basaratm tesblU lç!n 
Cenovayo b!r heyet göndermiştir. Ce. 
re~ cc'en .tıAdlselerlD vehıunetlı:l a • 
lınan bı.. tedbirlerden anlayan w ko. 
mlaerlenn raporlarmı d!nlemekten 
man· d!ıcn balkm blddcUnl ]a~tır.

1 mak Ozt"re llmaıı relai vuJfe.slnder 
ıızledUmlştir. 

Tt.:aret nez:ll'etiDce gGnd~rllne he-

yet, !n~lllz f!losu tarafından gıı!i. ı 

·; .. ···~.,,,.: . . · ~ .;..,..., .-~.. . .,. ,,.. . .. 

4şh • lhtircuı ve heyecanlı sahnelerle dolu Biiyük Bir i/ 

Sinemasında 

BUGUN 

. iPEK Son Geçid 
Büyük Franaı.z Filmi 

B~§ noUcrde: FERNAND GRAVEY - CORINNELl1C 
avlandı~. ve Ceno\ııyı ı:ıüdııfaa <?de e 
d!,:'I •ı:..:• il an kuımuıdGııuu aıll ve 1 • •, - Aynca eo aoa 'Jdcn FOKS Diluya lla\llcU.,lcrl. 

klf etnd9ttr. l.,.,. • ._ ___ ..... ..,11,,..,"'!lt'I._. •• ~-·- ~-
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it a.vJeaeaıer I'' ---- Haftaflk Radyo Programı 

~ -s
~~~er;ı.an arabMı· 

~den d .. an evveı bir ga· 
be..,2~qrne satın aldık. 

~ \l'de bo Ytıtuyor. r.cm 
~'lltıciğjtl zuJuyC'r. Zaval
~ ~ııı rrıoç~.k Yoruldu. F' 
~"'-.cag lanı torden iyi anlar 

bıı arabaır ~diyor. Baka
>lııut b· hızı volda bıra· 
b ten 12 onu. Çok kiıruse 
~ ~'llu%ahut bozulan oto

llş. n·~tasında bıraktp 
~ ko un Pariste mu· 

~daıı ;u~turn: Be!rika 
ıt....· 11a .. •~-arige kadar 

4 

yol 
M~\· "<llle .,.,1 • 

•Ü ~·· ""'ll?Siz vepye-
'Uıa~rrnu,ıer. Kimse 
llt. a ·~a teneıznı et· 
~ .\lın~ll nerde! Geri· 
~ ı o!u~i'r bu otomobı 
~ "1at ar. 
~tıeri\ Otomobilin ge

~aba a.rı.a kuş tüyU 
~ \i~ ·ıtu~at ~clmioti. 

'1 l>:ıı \'e ~u bevnhıi uğuş 
~a~ lnu.n asfalt da 

~;rttıin ai~ bakışlar. 
ıı.,:·tiıtı <, r a 1• .. • l{c:s g-e 

..--.'l!~rı... M:~VŞedi, Bir çocuk 
... ~u~İlf 3:'1 DUpiye' rin 
~t Dek' UYUmu~um. 
~ kısa silrdil. Jc.r 

lll: altlarını yüzümde 
lllr·ku 

çUk Lifunı. geldik. 

~ kaıdırcı 
J~ ınacı ırn. Kabahğım-
~~eıı Yitıınıa örur C:ile • 
~ l'ok e taluldı: 
'ti~ ltu~tldedi, kadmlar 

de ııı .... _ azının misafir 
~t ... "Gol:'. 

.-ı~~~ine eskisi gibi 
t;~du: Madam Dil. 

~~~8.§nnıza gel 
k miz kalma. 

ti\.: eııa 
=-~~ wıcı~ı h•aret lev. 

'.. !§ti: "Eta.mp 15 
~al>ac .. 
'aJtz ehndi? diye 
~ otonıcbiJlerden 

ttıUs 
~~illa ~t! mm böyle 

~kaıı ... ~ın verir. 
~. "'4İ§lin söze ka· 
~b· 

~"at'i:atn~·on l;izi arka .. 
~ bııi b razı olur. 
~""'~ıtaıup yola çık. 
~ltıııt h h:ıyu uzaklaR. 
~ orduk ayretıe arkuın.. 

OBAl' 
b!~m arkamızda idiler. Biz :.h.t 
Mbah geldiğimize göre onların 
da en geç bu ak~m geçmeleri 
lazım. Size biraz benzin ah.'IZ. 

t ~- •V6dlUlle .. llllW&'lı.qJi.UWa J!.V• 

l4menier: 

Hllı!asubq Refah eokakta oturan 
On yüaba§I !ateh.met Ceı:nll Yıldırım 

.\km Ue ~DJ yerele Hatice ôzkan. 
mno.na~d& oturan t.ıp .aklllte5lnde 
.a"l.l'lur !ı'. u:ıttt Ak&enç ile a.ynl yer· 
de Ant Sayl&D. Oen1f All Allph ııo. 
k :.W"&D arat.... ı Niyazi ~okgl. 

.r ·:e a,yıJI )'9rdO Guı.tım B&,yman. 
At· ıaı- otu""'\ı. ,,atör Hl.&eeyi11 

Olmaısa bqka tarattan da bu. v .... ne ayni yer..'• Fatma Aliye, 
luruz. 1 aa . • 

Hepimiz hararetle tetekldlr 3· , •• :wuyuzı c · flll memuru 
ettik. MuJ.a!& a.uıot Naktp otlu ile aynı 

İsli ıamba etrafa eolgun bir ~:-.:e Hallde. ~ebqmda oturnn 
ışık dağıtıyordu. Jermen ile Miş. t':aret kAUbl Tevtı<ıc YUcel ııe aynı 
lin samanların UstUne uzaMıış. w ·.., · Uüyıo ıu:eT •• t. T':yil . . ... o· 
lardı. Madam DUpiye arkamız. ~uran ~ ,_,r-- ',e memuru 

, 1 1 d .. l' d-ğU . .t covat ·-· il• Bevur.ı• Ka· dan geıen A manan u~ n u .. -
i~!n mUsterih de'lildi. Ayaklarıru ıendedıanede oturan 'ledrtye OsmL 
u~tmı§, sırtım duvara dayamış a:a~ceiuııaııd& ot:ıran KaUye tabak· 
endişeli bakı§larını etrafa dolaş. uı. 1r>enıuru lsmall Tu.ııç Ue aynı 101• 

,.."
0

'"'"',,.. nar·"'· tınvordu. .....,.. 
Su-baylar bize konserve et Ue otspanaer takı, ••muru Sallllattiıı 

haslanmış patate!ten iba~t ı;a. ·~~ıtın U• aynı •rde •l&blde, Kltip 
dt' ve sıhhi b!r sofra hazırladılar. Must.l.lıattınde otur Belediye mUte· 
Jermen otomci· ilden bir ka.ng· · Mehmet Sı1cük öz,.lkök ile aynı 
muz ve bir kutu peynir getirdi. .10.de Memnune D<:mlrclli. Usta Ah. 
Bir ter..cereden baaka kap ı:>lma. Lnıt Akbula ile ·l\lııe GUna.ydm, ·• 
dığmdnn hepimiz tencerenin ba. ...y meyd&::mda ot• , Vatman 
şına Uşl'ıı:tUk. Yemek uzun ve ne. 'iallt Bulut lle ayr erde Zellh& Yıl· 
şeli oldu. Şakra.lt Jermen deli. maz, Berber Hawn Öğtir.ffn ile MU· 
kanlıları c;abucak fethetmişti. Y'" ;r Bllg1ç, Çam~ fabrlkaaı:-!a 

· ·•· • •· ttafa P • ' \hr · · · --·--r llt Fakat bir tar.e:i nıilstesna. Pı. ..... 
ye.r, tesadUfUm~lz anından beri Samat,..d& Andaç GlnUfeD, Ttıccar 
gözlerini Mişlinden ayırmıyordu. r; :. tebNJJ Erlch :r k tl• Polonya 
Bilmem ötekiler farkında mı •r1.- te'Jaalı Fraıızuık& Kun:er, Maldn!Jıt 
Iar; fakat bu al~ka Mif;linin göz. Muaffer Tatııdll ile Hatice otıveını,.r, 
!erinden kermamır;tı, Patta ara. Dokumacı Metmet Halit A.nburun ·~ 
sıra deli~m.., lınrn a'evli ba.kı.,•a. Mı.ryanı Benıt, B.ıne:ık• .r Hayrettin. 
rını bir Ş?:Öl gibi mavi ve !.Slak !e oturar: Camcı laman Kerem c~ 
göz'erinin vakur derinliği içinde Feruz Kahre.maneıyan. Dokumacı 
söndlirmeje çahşıyord:.ı. Şemsettin GUlvcren ile H!lllt:e, 8otu. 

l.a.rda oturan l!Weym.an fŞent zadt tl• 
Piyer mahcup gibi görllnllyor, (Tüçear) Hayriye Okay. 'fUC(ar Mu· 

hemen hiç konu§ınuyoTdu. Fa. rat Geçer Ue J(lmlle Turak. Haeı ~ 
kat gözlerinde aruıra rıkan k.:e ':ıat&ı. oturan (Demtrct> Mebmet Alt 
kln şlm~ekl@rden. ek!erl maheup Blllktan Ue &7DJ yer:le Hatice Eni,,. 
lar gibi umulmıyacak çıl"'mhklar KJrmıuıtı Kur,uncu medresede Hamal 
ya'labileceği anlaşıhyordu. N!yut tı• ll'lrdrn 06nkelc. 

PAZAR 16. S. 1941 
9.00 Pr~ram. ve memleket sa. 

at ayarı 9.03 Ajans baberleri. 9.18 
MUzik: Marşlar ve hafif parçalar 
(Pl), 9.•J 10,00 Ev ltad.nı, yeme-k 
Ustesi. 

12,30 Pr • ram, ve memleket 1&· 

at ayan, 12,33 MIWk: Su eaerle. 
rl, 12,50 Ajan.e haberleri, tS,05 
Mllıik: Beraber ve tflk tarkı:ar. 
13.~ 14 ,30 Mtlzl.k: Radyo u:on 
orkcstra.sı <Viooloiat Necip Afkm 
idaresinde) . t - ~·tbert: t:ıusikl 
anı, 2 - Morat: MönUe. 8 - Le
lıar: Eva operetinden dans. 4 -
Ganglberger: Aşk çanları (Viyana 
§3rimn), S - Stolz: Vlyıınada ilk· 
bahar, 8 - A.zzonJ: Melodi, 7 -
Ma.ııııenat: B~le mflzli!i 8 - Grleg 
Por GUnt, Sult - 1 Sabııh. 9 -
Mathlı: Puazta'da akşam (Mae&r 
fantmıl), 10 - Lepold: Karls
b3d hatıruı (VaJe), 11 - Lehar: 
tğnelfyen nlt. 

18.00 Program w memleket aut 
a}>al"l. 18 1)3 Konuşma: Ziraat tak. 
viml. 18.08 MOtfk ~adyo caz or
kctıtruı t İbrahim Öz~r ldare11ln· 
do). 18 ~o MIWk: BUyllk fıuııl he
yeti. 19,30 Memleket 99t avan. ve 
ajans haberlert. 10.4S MUzik: H'\lk 
tUl"kUleri ve 1ı:amnk 11ark·lar. 20 1~ 
Mtldk: Kabare mUılff. 20.4~ MU
ı:.ilr: Beraber ve tf!k aarlnlar. 21.ıs 
1'onuŞM•. 21.30 HUzik: Oda rrusi
klaJ • Betofen. Klntet mi bemol 
majlSr. Calanlar: ~iTlano • Zuelt. 
meye?'. Obua • Ali B<ıstoncu Kllr
net · Rauf Öktem, Jl'a'!Ot • Mustıı· 
ra Serar. Korno • N~~dilin ö
glin. 21 Sil MUzik: O"cl'8 aryaları 
(Pl.). 22 30 Memleket saat avıın. 
Aianıı hıtberl~:i. " aj<t.,s enor 11e~ 
vtal. 22 !'\O Ml'ıı:t'<: Da"ı ml\ı:.ltl 
(Pi.). 23 25 • 23,80 Yarmkl prog
t"am \•e kananrt. 

PAZARTESi. 1'. 9. tf>.11 
e.oo Pro-mun. ve memleket sa

at avarı. 8 n11 A ianı heh•rl"rf. 8 18 
Milıı:f't: p .. #t, n~m (Pl.). 8,415-

Yemek e!lna!ltnda t:ol tol e!ki ==============--============ 
Paristen bahseölldf.Bu kavgusuz 
mub:ıha.sede felaket1<' ini uı:u. 
b.n t;f'n"lerin kat'!'nımda Madam 
Dilpiye Alman i!er'evi.ı:ıinf ikide 
birde bir hevuli. gibi dikiyordu. 
Bir aralık Madam Düpiye: 

- Bu Baylamı ha~f cephe. 
den geldiklerini sorsak acaba 
fazla mUtecessls'ik olur mu? di. 
ye ortaya bfr elimle attı. 

Bu eual mecliste ağtr bir hava 
yar.ıttı. Hepimiz susmu,.«tu!{. As. 
kerlerin ccvı:.bmı bekliyorduk. 
Nihayet Pol, nazik bir gillUmse. 
yi§le: 

(Devam• var) 

ı=:stainllu Levazım amirııtın~en varııen ı 
nar.o. askeri kıtaatt ııtn ar• -----Beher adedine tahınln edU.n tıatı 10 lir• olu l5000 bat koyun paıarllkla 

•atm almaeaktn'. Tahmın tutarı ~ 000 Ura. kaU tenJnatl Tı>GO Uromr llıa· 

lesl 20/3/~l Pel'flmbe ı..11DU sut l~ de Diyar'bal.ırda u1'erl satın .&lını ko. 
mt.ııyonuo3a yapılacütır. .Evaaf ve .. rt.N.-.1 komıayonda 1'6rWllr Talip. 
ıerlD beW Y&kltte korr.ı.you ~ct~rL (3071 - 1"31 

••• 
Behertne lG Ura to.hmt11 ~et: entlO .,.. 1lo)'Ull puarlikla •tuı alma· 

caktır. T•hmln bede~ ft0.000 Ur.ı, ıcaU toml;,atl 7000 liradır. tbalu! ~O/S 9'1 
~qembe J1lntl eaa~ 11 de Diyarbakır aıs1t~"1 ııatm alma komlsyonucda ya· 
ptlac&ktır. Jtvaat ve prtnanıeaı kom:ııyond& ıtırW~. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2089 - 19~) 

9,00 Ev kad nı - Konuşma. 
12 80 Program, ve meml~ket 

saat aynn, 12,33 .Milzllt : Gürıdllz 
fasıl h"yeti (Hafif program) . 12 50 
Ajans babe:-lerl. t3.C'l5 Müzik: Fa
sıl heyeti Pro;;rar.ıınm devamı. 

18.20 • 14.00 Mllzlk: Karı§ık pro3· 
ram (Pl.), 

18.00 Protrr~m ve memle'•et sa
at ayarı, 18 03 Konu mıı • Ziraat 
takvimi, 18.08 Müzik: Radyo caz 
orkl'Strası (İbra"'m O tıilr idare
sinde), 18,40 Mlldk: Solo cıe kı1 r, 
19,16 Müı!lk polka \•e marurka 
danslan <Pl.). 19 30 memleket sa. 
Rt avan. ve Ajnns haberlcrl. 19 45 
Milzlk: Radyo ince !al! heveti. 20, 
1 ıs Radyo enr.etE''il, 20 4:5 l\.{Uzlk : 
K"'Tnn.n ve "!vano kon!i! 0 rl · N"t:d"t 
Atnlt ve Fı>rhun"e F.r!tln. 21,C5 
Milzfk: Dl"lle\'lef istekleri. 21.~0 
Konu!!ma. 21 4!S Ml'7;!k: Ra"lvo or· 
keııtrl'•ı (::! 0 f: nr. E. Pr-ettorfus) 
! - Vag1'•r: zı~rtd - ldil. 2 -
Vagner: TannP.,avzer uvertUrll. 
~ - Vı>'""!lr: 1"0 1•ter-l•l'"'"r Pre
lilıfl'. 22 30 1"~'!'!11•,. 0t s<>at a"an, 
A i•n• h"'t>ıır1<>'?'f • Zlrnııt . l'f!l\am • 
t""'ıvflM. tı---l\fvo • n•tkut honııısı 
(Flv!.tl. 12 45 Mlizlk: Ct1zbt1nd 
<PU. 23 2l5 • 23 30 Ynr-nki prog. 
rnm ve k•nanq. 

S \U. 18. S. 1!>41 
8.00 Pro<'Tflm ve memleket eaat 

ııvan. 8 03 Aj:ınıı haberleri. S. 18 
fUzilr: I!am narcalar f Pt.) 8 45 -

9 M ~v kadmı • Yemek ll!tesl. 
12 30 Pro"'Tam ve memleket sa· 

at ayan. 12 33 MUzfk· TUrkçe rıl~Jı: 
tar. 12 :50 Ajana haberlerl 13.~ 
MU:ı:lk: l'Ul'kee "111.ldar ııl'O<?'l'amr • 
nrn devamı. 13 20 - H,00 MUılk: 
Kan•n1' nrogram (Pl.), 

18.00 Proı:ntm ve meT"leket !:ıa• 
ayarı. 18 113 Konnı-ma . Ziraat tak
vimi. 18.0S Milzlk: Cazb!lnd (Pl.), 
1~ 1'0 Konuşma (("fftr!nln !afif!), 

18 45 1•tızilı:: C'fftr'"'ıı ııaa tf - KlSy 
S'IZJ. 19, 011 Mfiı:lk: 0-!11 mu"l~ls! ve 
llOlolar • Rt'man vlvolnn<ı01 ve nt. 
va"<'I. C'"•1l'!n1ar• ,.,.ed r: .. rden <Ke 
,,,-.n). Glno Volpl (vl,.olons"I). 
Ztlel"'ko Könhı: (Tılvano). 9.30 
Mt'm]eket Hl'!t avaM ve A iaııa 
hn~er'"rf. Hl Al'\ MUzfk: Futl h~ 
vetl. 201!S Radvo gazetf'el 20 4~ 
MUEik: JbAv!) s•1"" or,•-tram <vi
volonfıııt NPelp Aıı'lırm i"a"""''""•). 
1 - JeMel: y .. .,."'nk, '"'""'"k 
d~ektlr. 2 - Mathls: Sevfüle 
r~ıstlvaJ. 1 - R'rannf'\': Maz •rlı:a 
fwı.l 4 - Lfl"<'IM: Y"'IMT. 'Hlh-. 
rlvet. S - &tthel't: Bir rf'cf'nin 
romanı 8 - Jrı'ı St,...vtı: Bıuıııfer 

<ısllhıl. 7 - ş,.,ld • G'ttn"r: 'Rııı.,a 
'tatma SÖ"lı> (al'.'Tr vals). 21 30 Ko 
ttmım:ı: (Htık"" 11.,,,ını vıwma ltu· 
'"''""'1 ~.-...,,,,' ,1 "Pi l'fı.n,. • Pıı"vo 

}'' c~ · .. Acaba nereye Fılllf:...\\f/ • ,. imi 
·~~~:~~=ii~ a!(~Hlktll'I ~. Çalınan kolye 
~~:d~~ a.ğaçlann ar. - Kolyenizi takmıyor musu- dti§ünmıye bqladı. 

ıe b 1<\a. sonra nuı ?.. - Demek kolyeyi kaybettin?. 
\' 1~ d .. peeinde Jcrar okumakta olduğu gaze- Her halde tatil günlerinde, eeya· 

~ll~ogru geldiğini teyi kathyıırak salona giren ı."· hat ederken bir yerde unut.muş 
~IQ.ıltl~: varınca elie~ rısını derin derin eUzdil. olmalıaın. •• 
~ • U!t d Yı.z bti!Jerinden sonra ilk de- Büyük bir }iilcten kurtulmut 

C>llnı ' tdl. Bu nıös. fa olarak bir BU'\areye gidiyor- gıbi, kadın, koc:aamın e<Werini 
~~~uradnıti h~-· lardı. Olga. beyaz :.. · •· elbise g:y- tasdik mahiyetinde başını eğdi. 
'lllttı 1 tler. Sonra bi· il N · · beni · d~Ya çalışa~aklar. mi§tl. Bu elbise, plaJ arda güne- - e ıçın vaktiyle ha· 

·~~ı-..l.._g~. te>~u terr. §lll tesıriyle ba::ır rengini alan berdar etmedin?-
~-l~ cıvcrı '"~ - yilzilne müstesna bir güzeı.:k - Bulacaimu ümit ediyor-

~!\'fl§lerd;ıır.·ıe bir de bahşediyordu. dum. Böylece m~Ie de kapan· 
.~ 6tl llıo_; Bu halatı Aymrun önilnde saçlannm mış olacaktL 
~ 11a.r. Je~eme. demi. orıdülasını düzelterek: - Peki .. Naaıl kaybettin? •• 

\t-~11~!111iz i:~il~~~::~ - l{olyesiz gitmeyi tercih e- Kadın bir tereddüt devreai p-
'""'ndau U derim, dedi. çirdikten 10nra: 

~ Y rUmeğe ~ Fnkat suvare gayet parlak - Her ıeyi ıir.e anlatacağım: 
~~! tarnan d'. el' d' olacak. dedi. Kolyeyi kayDetırıedim; çg· 
'·~ ltı b , 0~ ıy 1• - Ne oıursa olsun .. Bu elbise lındJ. · 
\l'ıı bt;er ~ada .kiı;nse ile kolye takmak arzusunda de- - Çalmch mı?. .. 

~tıe ~yı ;ıptıd~ ğilim. - Sis Pariae dönUnce, Kot 'S bır-ıca.ç f u !~nnt§lordı. j - Yanılıyorsunuz.. O gUul Dazilerde bir k06tümlü balo ve· 
~Yordu g anın ara. kolye bu elbiseye pek çok yanı· rildi. Arkadqlarl.a bera.ber balır 
""ıttıere k · Ateşin Us.. eac:ı.kt.:. Suvareye kolyesiz git· nun verildJği gazinoya gıt.tim. 

l!ı.. ~ ~erı. h aynıyordu. j meniz aynı zamanda bir takım Dans esnasında, maskeli bir a· 
~.illi ~1 ltlUtt emen akran. dedi!todulara da sebe".::.iyet vere- dam kolye:;"f boynumdan çıka· 
~ e ;&tn·~na, ttekiler coktir. Malöm ya, insanlar bir nııca, var kuvvetimle ba.ğrrdnn. 
~~itati~ı· :' 8:~ında takım t:Jımin ve faraıiyelerde Herke.t etrafıma toplandı. Me;
. ı;ıı~lrdt~~m,~n o:ı"!' bulunmayı pek çok eeverler. hul hırsız da. fınıattan istifade 

~in eıı 1 bellı. Bızı Kaybet:'.'9 ~inisi veyahut sattığı- ederek kaçtt. 
• b erınde l . .., • !•'· ~ıı:ı.l'lga n ge PDI nızı z:mr~ecekler. Jerar, bü) ~ lıir eoğukkanlı-

itıl l ~öıiesr:11 en rah.at - Doğnılu... Pek ~ça hkla kansmm sözlerlni dinliyor-
ttt ~ heptne. Yerl~tık. dUşUnilyoreunuz. Bence, hıç bır du. 
il~ • Sa, .. 1 rnıze şarap kimse, böyle manasız geyler:i or- - Polisi haberdar ettfn!z mi!. 
~ıncı~ arnun beyaz_ taya atmak için vaktini kaybet- - Kulağmıza bir teY gelmr 

~l'ı:tı Ilı.in et ~n yaşlıta.ı miy\.cektir. sin diye resmt •urette bir mUra· 
~~ 1 takd· tıb ~ subay il Lakaydi ifade eden bir tavı~ caatta bulunmadım. Yalnıs. bu· 

1 :~~ ~~l e~ı: . la sözlerine ilave etti: swsl 111rette tahkik ettirdim. t~ 
~iN... -· ~ :ın · u Mişel. - Haydi gidelim?.. oin gazetelere de akeetmeslnl u-
~~11\~ l'aknıda dı:rnn, 1 - Çok rica ederim; incilerini la arzu etmiyordum. 

~ "': ~ an §U kU~ük tak!... Bu kolyenin fiyatı. bir taktm 
~~ b'tı lanıtt . - Niçin bu kadar mrar edi- formalitelerin doğurabileceği ra-
._.~ · abıaın 1

•• yorsunuz!.. hat..nllıldan bertaraf edecek ka· 
~~-~ 1'Ş1ışlln, yol - Bu kad<ır anudane hare!.-~ dar yUkeektf. Fakat Ka.n §ehri· 
~ ,- ang. Ben etmenize doğrusu bir tUrl!! c~nl nln emniyet Amirini tımmm. Bu 
~ Yak c. iremlyorum. Bir :za.manlar akpmdan itibaren t&hkiks.ta bq 

~"' ~ıı l'edi .~an §ak. bu cevher, pek çok hoşu~uza larunasıru istiyecc:ğim. Ve zan-
~ ~l~ ~ ncı asırdan giderdi. Bana öyle geliyor ki... nede~em. geç kalı:namıza. rat-
~'"l:ı. lc;~~ana yaptı. - Ne.?.. • men hırsızı ele gec:receğiz. 
lıııır...~ bUJo:ı - Hı~ car,'tn .. Belkı ka~"bol· '.\ • • 

"ıilra uaıı mot6rJU murtur, diye dü§Ündüm. Jerar, kansmm koluna l?;re-
~etine geçe. Olga, kendisini bir koltu~ r ttk kapıdan Olktılar: ft clıear
-ui. Onlar da tarak büyi1k bir t.elmür içinde da beıkliyen otomobile bindiler. 

Olga, bilyilk bir teeMUr içindey
di. 

Kocası: 
- tlzUlme.. dedi. Bu işte se

nin kabahatin yo'k. Kolyeyi bu· 
laea~a 8Öz veriyorum. 

Ukln kadın bu sözleri ~ş!tme
mezlikten geliyordu. B!r aralık, 
her eeyi itiraf etmiye karar ver
di. Fakat bir taraftan utandı, bir 
ta.raftan da korktu; \•e ağzmı a· 
çam adı. 

Birdenbire o gecenin ınınza
faat gözlerinin önf.lnde belirdi. 
Kendisini. F(aZinonun bol ışıklt 
salonunda. maskeli ve ko!tümlU 
inaanlann arasında hissetti. 't'am 
muasının karşısm:!a. durmadan 
kondisf ni eUııen bir adama gözU 
illıti. Adam, maskeli idi: ve af· 
yah dominolu bir kostllm ~y
mlıti. Evvela. ehemmivet verme
di. Fakat adamm mlltemadl te· 
rarlan kan,fuaında koeumm ken· 
diıııiılıi ihma.l ederek Pat'fse dtsn
düğUnU dUttındU; ve bu suretle 
ağır bqh adamm nrkıı.da§hğmı 
ka.bul etti. O gece, tesadU!en ga· 
zinonun balkonuna çıktılar. A· 
da.mrn telA!fuz etti~ ilk cUmle 
kadını derhal bUyU1emlı,U. Olrta. 
bu meçhul adamm ~zbedicı eöz
leri kareısmda ilk dansı ~yrt 
ihtf varJ kabul etmek mecburiye· 
tlııde kaldı. . 

Adı:un, gayet iyi daneedlyor • 
du: sesinde de tarifi ka~;ı olmı
yan bir tatlılık vardı. Gilzel bir 
dekor içinde, baflb~~. mmltı ha· 
lfnde söylenen sözler OJıvavı ıres 
tederek, b-: lo''U unutturdu. A
dam, kadmı vfllaema g8tllrdn. 

Be.hge kamsmm parmakhğı ö· 
nünde birdenbire kendi sini ku· 
cakladı; ve uwn uzun öptü. t~
te ... O raman 01-.a. bek'emedf~ 
bir l!!aadetin ~;~nde bt:lundu· 
Jmıu zannetti. Villaya girdiler. 
Adam: 

- Elektr:,.1,.. .. j a .. ..,.,~,rımz .. de· 
di. Dizi blrf~'re" eıırarm baki 
kalmasını tercih ederim. 

Birkaç saat aonra., adamdan 

aynlınca, kolyenin yerinde yel
ler eniyordu. 

Maceranın doğurduğu piş
manlık ve Umitslzlik d"rhn: Pa· 
r:ise dönmes!ne sebep teş1dl et· 
ti. Bu an! dön'l~tı11 '""hanesi de 
havn.1nrm değişmesi idi. 

Ta.bit kolvevi bulmak ic;i'l hiç 
bir makama mUracaa.t etmemiş· 
ti, Dile dU~me'•te11 korkuyordu. 
nk haftRlar. btlvilk bır heyecan 
ic;inde idi: kolvenin kavbr' n"u
nu habt>..r alacıık ,..•~'l Jerarm gö:; 
terecei?i asabiyet onu pek fazla 
korkutuyordu. 

Adam artık bu h?.l:>eri almış 
bulu."luvordu. Faktıt hakikate ..s· 
la vakıf dc~ild'. Qlaa. birder.bi· 
re, havatmııı altili!t olduğunu e· 
sefle dilşUndU. 

- Buvurur.uz.. lnelim! .. 
Otomob'l durmuştu. Sslona 

girdiler. Ol~a. her ıııe"<ı ra.:ıımw 
kendisinde bUytik lfr ce1!aret his 
sedivordu. Her '",. de ol!!a .. Su· 
v. -ede ber1·Pse t~ı.essUm ve il· 
tif"t tmeel l~amd1. 

Bir mUddet !f()nra Jerar ken· 
dısine "" klacıaraJ.:: 

- Mahfele ~f''··orunı. det"' 
blr eaıı.t eonra gelir, 21eni cdı· 
rım. 

Bir saat rsıbuk geçti; fakat. 
Jel"'ttr gelmedi. 

011!8.. mf"-.ıt.1~ otn""'~,.,ı11n (lö
ntıp d:S!\."nedi~ini ~ordurdu. Oto
mobil kıımnm 0nfüırle> idi. ŞQfö
de kenrt:.ıini beklivordu. 

- Mösyö nere:le ? •. diye sor· 
du. 

- F'f,,,.~;m,, Mösyö size bu· 
nu ~önderdi. 

Fadın, 11ofnrt'n e1',.,den aldrg., 
mektubu drrhal yırttı; ve şu n· 
tırlnrı okudu: 

"Gldivon.ım: r«rıtctt. hııkı .. d 
:ı,,._,'1lt:mızm maske<ı;ni kaldır

dım ." 
o• .... a. otomr>"lld--1d mft .. ,.,.,.11 

vnst•::r,n ii1"ri-..:le dl' .... ::ı'l rrıunta· 
ta"'l bir paketi açnca kolyesini 
}-111.fo. 

~vireıi: Qevat Tevfik ENSON 1 

kwne heyeti - KJ8.sik 
22,30 M~mleket sıo~t ay 
haberleri; Ziraat. esham 
kambir o • nukut borsası 
~2.45 Mtizik: Dana m 
23 25 · 2~,30 Yarmhl p 
knpanr17. 

ÇAP..ŞAl\IBA. 19. S. 
S,00 Pro~ram ve meml 

o.Yarı. 8 03 Ajnn.<ı haber 
MUz'k : Hafif prol,-ram ( 
· 9 ,00 Ev kadını - Yeme-k 

12 30 Pr<'<rram ve mmc1 
ny<ü-ı. 12.33 MUzik: Ha 
1 r. 12 M Af illlS haberl 
Mllzik: Ualk tUrkl\leri, 
I'.00 l\fUzik radyo ::-!lon 
81 (vl~·olonlst Necip A~lt 
s inde), 1 - Joh. Stram~ 
Hayatı (vale), 2 - Lis 
raosodi. 3 - Aletter: C 
yan·şı. 4 - Grleg: Zif 
5 - Tayan: Veber llze 
ma~vlk, 

18,00 Pro!!rtlm ve mem 
at avnn, ıs 03 Konuşm 
t.altvlml. 18 08 MtWk: 
(PU. 18,30 Ronu11ma: ( 
ta M~lselerf), 18.45 Çoc 
19 15 Çoculthr f~ln musi 
Memleket l!ae.t aval"!. ve 
berlerf. 19 45 MUılk: Ge 
TI'mt. 20 t l5 :-.:ıdvo gazet 
MUıtk: Radvo fa9tl lıeye 

l{onmıma. 21 2:5 MUzik: 
leıi ve zeybey havalan. 2 
ıik : Rlv"•ı>tlcumhul' bant 
lh11an Kllnçer). 1 -
l lla (Mtırş), 2 - Rlms 
eakof: Polonez. 3 - Corc 
Rumanlan ra~o;U, No. 
Pvornk: HumorC'Sk, 5 -
Dıınf!e Hongro!!'!e, No. 
Mc-mlc':et sııa~ t.van. A iıı 
lprt: z.lreat. esham • tahvf 
blvo • n11\tut bors:ı.s1 (Fiva 
MQzik: Dans mUziği (Pl.), 
23 30 YarmkJ program 
nııı. 

PERŞt;:oımE, ıo. s., 1 

8. 00 Procmım. ve memle 
ayan 8,0:.\ Ajans habetl 
MUzik: Hafif parçalar (Pi. 
9,CO Fvkadru ? Konuşma 

12.30 Protr"llm ve meml 
at avarı, 12.33 MUıdk: Tek 
terek Mrkılar, 12,50 Aja• 
leri, 13 05 Müıik: Program 
m1, 13,20 • 14,00 Müzik: 
prof!r::ım (Pl.), 

ı~ 00 Pro?ram ve meml 
at nynn, 18,03 ı:onuşnıa: 

takvimi, 18,08 MUzlk: Ra 
orkestrası (İbrahim Özgür 
S\'":!e), 18,40 MUzlk: Kad 
stl heyeti. 19.10 Konuşma 
hat röportajları). 19.30 M 
raat ayan. ve Ajanı ha 
19,45 Müzik: Radyo ~CL 

yeti. 20.15 Rndyo gazete 
Müzik : Keman solo sonatla 
lan: Lik amar, 1 - Max 
2 - Paul Hl!!demizh. 21. 
zlk: Dinlevisi fsteklt'rl. 21. 
nuşma (Sıhhat eaall). 21, 
ı!k : Rad\ o ori<estra.sı (Ş f 
rft Alnar). l - Mu.sııo 
~intal panayırı. 2 - Hon 
Pastoral •d'Ete, 3 - Necil 
Akses: Çifte telll. 4 - R 
I(orsakof: Çar saltan suit'i 
reemkket saat avan, Ajanı 
teri ; ziraat eshnm • tahvili 
blvo - nukut bor93SI (Fiy 

22.415 MUz.ik: Cazbant 
23,25 - 23,30 Yarmki pro 
kapanış. 

CUMA. 214 s. ı on 
8,00 Proc.nıım ve memle 

at ayan, 8 C3 nj:ıns haberle 
Mlizik: Hafif p:ırçnlar (Pl. 
e 00 Ev kad·nı - Yemek 
12 30 Provram ve memlek 
ayan. 12 33 milztk: Soll!t o 
cu1ar. 12.50 Ajans haberleri. 
UUzik: Solist okuyucular p 
Mm rlevamı. 13 20 - 14,00 
K111"'•"'t nrognım (Pi.) 

18 00 PropT:>m ve memlelr 
at avıın, 1~ 03 Konuııına: 
takvimi, 18 CR Mlizik: R:ıdyo 
kıııtrte+, <1. Ö•<7\ir ve J tı><; 
l"ri). lR 30 MUzik : Cifte 
1S ao }ff'?"1Pket flaat Avan 
•ıtnA h<ıberl"rl 19 ~5 ~rn:o:t': 
fla'"kl ve tf1r)rl•r. 20 1 !'i n-..:t 
z"t~ ?.fi 45 Tf"l""-il, 21 "n 
M!l <tkt,.ııt l!fll"+n. 21.45 
Raclwı !lıılnn nrka.,frası ( 
l"li•t N .... ı., ""'"Tft ırlnre•ı.,.:ıo'\ 
~',.,....'"''• 0t flAOf fl"BM /l '""" lo 
1P"1: 7.11"""-t pcı'luı'IT1. tııt'-u11Af 

lo'"o - n•''nıt ~ ..... ., fr.'""'t \ 
~rn~;ı •. n .... q mıı .. ı-.. ('Pl.\, 

?~ 30 Yarmkf prognm ve 1ıı 
n~ . 

VAr~ıTa 
abone 
cCtUi~nz 



Erkek ll9eleri ıı.rnsında futbol maç 
Jarma dün Şeref stadında devam edil.. 
.ı,ur. 

VU'A: t HAYUl'i"'E 3 
GIDiiD Wı: maçı Vefa ile Hayriye 

Jllleleri &rasmcla 1d1. Hakem Bahnnm 

idaresinde cereyan eden bu maça 
taktmlar §Öyle çıkmışlardır: 

llaptye: Nenat, :::;t•roih, A ilcan, 
Arif. Fanık, Necmi, Alt, E"ref ŞewnsL 
~ Fan!k. 

Vela: Edip, Rahmi, Sdlıu, •Az.ım, 

Hilmi. Necdet, Ncdp, IJürhan, Ömer, 
Mikntaz, Muz.afler. 

BlriDci devre her iki ta krmm karıı
hklı hUcumlarlle M berabere bitti 
lkiııcl devrede Hayrlyclıler ağır b:ıaa. 
rak 3 gol çıkardılar. Vo sahaddn .....c 
galip olarak ayrlıdılar. 

800A7.1ÇI: 2 • KAJJ \TAŞ: 1 

GUDUn tklncl maçı Boğaziçi ile Ka. 
'batq liaeleri aıamıda ldL Hakem şa. 
lli Teuanm Jdıı.resı altında oynanan 
1m m&(a takımlnr apğıd.a.ld kadrolaı 
la çıktılar: 

BoıJa&lçl: Tahlr, C•Jil, Tfi.i.n, Mus. 
..,., FtSriclun, Eni~, Gazanfer, t met., 
llda&, TN1t, Turan, 

ll..,.taf: OP.m, Halit. Burhan, f<"a. 
.... Kemal, Cemli, Mu:r.affer, Hiliıeytn 

ewDt., &.emal, TalM, 
!lk devreyi Kabe.ta§ llsc3i ı.o galip 

elarak bltlrdiyae de tldnci devrede 
2 Sol yıy~rek maı.tan 2..1 mağ!Clp ola. 
rak aynldL 

GD.nUn UçilncU maçı Haydarpap ile 
DuUaefaka ara.ııında olacakb. Fakar 
Jıııa.Tanm fenalığından dolayı tehir edil 

m.lft.ir. 

Smema ve Tıyatro~ar 

Selair Tiyatrosu 
~!fi dram kıammda 
Gllndtu 15,30 da. 
Akpm IUt 20,30 da 

Meıaleler ,,. . . 
taukW ~eM tu-medl lmmmdıa 

G!lndliz ltl,30 da 
Akeam zo.so da: 

Pap Hazretleri 
Her ctaa ırteec1e CoC':UJI tem.all.-t 

eçla bllet wrlllı • 
Beyazı: UlelJ, Aksaray Şebreml 

llJ w Topkapıya otobU.I teııdD olun 
mqtur. 

...0..-0---

Raşit Rız.a Tiyatrosu 

1' Mart Cuma Uskudar 
HALE SlnemHmda 

BOilSTtL 
(omedl S. P. TLfl' :0001 

--0-

Beyoğlu Halk Sineması 
BagUn Matine saat 11 de gece 8 ele 

l - Motonıın l'emlnL 
S - Çocuk Hırıınları Lorel llardL 
& - KenkJI ~ilki. 

BORSA 
- Ankara 15-3-941 -

vEKLER 
ı l!i&erllo 

ıto Uolar 

100 Fnı. 
100 Uret 
100 bricft P're. 
ıoo •ıom 

100 Ra)10marlr 
100 Belp 
100 Drahmi 
lfHI Lt>.a 

100 Çell Kroaa 
llO ~ta 

ıoo ııou 

110 ı•eonge 
100 LeJ 
100 IMnu 
100 Yea 
100 lııveıı; llronu 
uwı Hııtıır 

Altm 

&.%' 

129.%0 

ıt.98 

1.8916 
1.8%26 

l%.V316 

S.1'76 
Sl.1318 
!U r .. 'V 

• 4 

ve Tahvılat -
TahvilAt nzcrlne mu:ı rrıele ı 

olmnmıştır. 
rNıı------

r--·-----.. ı \)ocak HPklml 

Ahmet Akkoyunlu 

\ 

B&t, Dif, Nezle, "Grip, Bomatt•aıa 
Nevralji, K.ınk1ak ve Bütün AğrıJarıoızı IJerbal Keeel' 

lc.1>1nda rtııtıt. 3 lıafe elıHblliı. U~LITI.ERINOEN SAltlNfNU. 
Hr.R VtlfOF. rl1t.LU -.CL'Tl 't.A~ tSRARLA ISTEVhill 

' -
. . ...... " ~· ·~ ;:. ' . 

1 ,. .,, • + , . '.,... • . ·~ . ·.~. · /r ., ; ,.~'--' : • 

Usküdar icra Memurluğundan: 
1U0/1~01 

Mehmet oğlu özcan n1!rascılan J.lürUvvet, Adalet ve Samlyenln Mubar. 
rem Tutuma olan 450 lira borçlarına mukabil birlnci derooede ipotek göater. 
dikleri Kartal kazasının Şchll koyUndc Pınar sokağında eski 1299/3 ve yeni 
79/ 2 No.IJ ve tamamına enllvukul tarafından 2000 Ura kıymet takdir edil
m~ olan prkan hazinrye alt C4.Dtbaz bayın, garbcn Mu,stafa o~lu KUçUk 
Ahmet tarluı ve hazıney ıı.ıt cambaz bayın gnrbcn M.ust.a!a oğlu KUçUk 
Ahmet tarlall'l ve hnziaeye alt Karataş bayın §imalen hazineye ait Karata~ 
bayırı, cenuben Alplı Halil ve lnce otlu H-ıll, tarlam ile hemhudut H913 
metre murabbaı mlkdannda bağ ve meyyalığm umumJ hUkUmler dalrca!nde 
açık arttırma ile satılmasma k."l rar verilmişti:-. 

Evsafı; bu bağ \•e rneyvalıli r.uınnllinın hududu Hendek ile tahdJt edil· 
mi§ olup içinde muntazam dlkllml§ 10000 kUtUk bağ ve tahminen 150 ağaç 
vişne, 30 .ağaç incir, ıo adet dut. 50 adet .nueruuıa, 15 adet kiraz ağaçlarını 
ha,,idir. Bu bağ muntazam ve 1.e'll!z bakılml§ \'aziyettedlr • 

1 - Iobu gayri menkulUn arttırma §llrtnamesi 20.3.l9U tarihinden ıtı. 
baren 940/ 1507 No. ile Üsküdar tcrıı dalrcalnlr. muayyen numaraısmda her 
kesin görebilmesi fçın açıktır. llAnda l azılı e>lanlardan !Ula malQmat almak 
Lstiyenler, IJbu şartnameye ve 9-t0t1507 d~ numarasiyle memuriyetlmlze 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya J§Llnlk için yukarcıa yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbctinde 
pey veya milli blr bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - lpotck aahlbl slacaklılarlıı. diğer alAkadarlann ve lrtl!ak hakkı sa· 
hiplerinin gayri menkul üzerlnd~kl hı: klarmı, tususiyle !alz ve masrafa daJr 
olan lddialanru lfbu UA.n tarihlnjen itlbat'\!11 lf' gün içinde evrakı ml18btte. 
leriyle birlikte memurlyeUml.ze UlJ!rmelerl icap ooer. Aksi halde haklan ta· 
pu sicili De sabit olmadıkça aaU§ bedelinin payln.§maaından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gUndc artırmaya i§Urlıx edenler artırma şartname8inl 
okumU§ ve hlzumJu ınalümat alını§ ve bunlan tnmaın<!n kabul ctm.l§ ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 11.f.9.U tarilıuıdc Cuma gilnU saat 14 ten 16 ya ka· 
dar üaktldar icra memurluğunda Uç cefa beğınldıktan aonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancalt artırma bedeli muhammen kıymetin yµzde 75 lnl bulmu 
veya salı§ Lstiyeııln alacağına ru;han: olan diğer alacaklılar bulunup ta be
del bwılsrın bu gayri menkul llr temin eilllnıJ; alacaklılarınm mecmuundan 
fazlaya çılmıazsa en çok artıranın taahhildil baki kalmak üzere artırma 10 
gün daha temdit edilerek 21.4.19U tarJhln(l:ı Fazarteai günU ııaat U den 16 
ya kadar O'akUdar icra memurluğu od&smda artırma bedeli atı§ lsUyenln 
alacağma nıçb.anı olan diğer alacaklıların bu gyri menkul ile temin edilmlo 
alacaklarr mecmuundan fazlaya çıkmak §Srtiyle eıı çok artırana ilı&le edilir. 
Böyle blr bedel elde edllınezae ihale yapılmaz. Ve satış talebi dQ§er. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olul'Jan kimse derhal veya .erilen 
mUhJet içinde parayı verme:ue ihale karan fesholunarak kendlalnden enel 
en yUUek teJcUtte bul~ kimse arz.etmiş olduğu bedene alınata razı olur. 

1 

VA{(/] 
~t.Alde çıun tıüttııı yam " 
l'MimJer1D llukulnl m&tulJ&dUJ 

tt .. Ko !'ıı ıt r A till'"Eıü 

Memleket MemJeut 
ıçma. Cllfmaa 

AJtıll IO l66 IU. 
• •)'ldl ... - • 
1 •JWI &70 ..... • 
1 JIUı.ı HO 114Ml • 
l'ariteaea Balkan Hırtııt ıçuı 

ayaa otU2 ıturı.ı~ dDştlJUr . Poer.. 
blrllğine gtrml.)'~D yerıere ayaa 
Y•tDUf oeşer ıturuş zamme<llllı. 

Aboae kay<lmı t>UdireD mektuı 
,,.. teıgr&t tıcrt:tinJ abOOe panuı 
aın posta 'leye oaıııuı ue yuııııma 
Ucretlnl ı.-ıare K•neit 11zer1ne aur 
lılrldyenia lleJ """'- mrrkeaillCh-

"..uu·ra Uluoe ya.uın 
Adrea de&itUrme Ucretı :uı K,. 

O.AN lllllU!:TidiKJ 
l'lcareı WlıılannıD ıüt.Dt.ım • • 

tın aoııaaıı ttH>llreo WUı eaytal.ll 
nnda t-0, ıç aaytaıaraa 50 ınuuı 
CiördUnCU tayfada l; tklncı Ye 
IJçUncüde 2; llıtnncıcıe t, DaflUr 
vaaı ıceemece 6 UratUJ. 

UUyUk; QOM ae vıuıuı etllfeU 
renıc.ıı UAıı 'llereıılerc ayn a)T> ın 
<lirmeJeı yapılır. Kem:ıJ tıb~ 
Mnttm eaun ~ ıcuruotw . 

llrart MahJye&ıe 4Mmı7U 
li llt'IMI UAaJar 

Btr aeta ıtO; iki aeta.aı rıo . uı; 
<Selam ~. dört aetuı 76 ve 011 
detuı 150 ıruruştur. 

Davet 
BeYoğlu Fukaraperver OEmlyetlnden: 

Beyotlu Fukaraperver cemiyeti lda· 
re heyeU 20.3.941 Pe!'§embc günU saat 
15 de cem.lyetin merkezi olan Beyoğ 
lunda Telgraf sokağında O. ıı numa. 
ralı dıurei mahsusasmda aktı mukaı. 
rcr bulunan eenelik umumi fçUmada 
hazır bulunmak üzere dalml Azasını 
daevt eaer: 

RUZNAME: 

A. Son lçUmaa alt zapbn kıraat ve 
taadild. 

B. Heyeti idare beyanatı. 
C. Nl.z.aınnamenln 61 ve 71 madde· 

lerinln tadili. " ______ , ___ " 
Dr. /\. emôl Ozaan 

idrar yollan haıtalik 
lan mütehauııı 

lleJothl bcUı.W Olıddml No. ~ 
ISan9 e.~ Vaıö OU.yaaı 

&pu1t-· ~ ,. .. l.ı &IZIO 

a ona, ram otmaz -.eya bulunmu.aa bemen yedi gQn mQcMetıe. utnma,. l••••••••••••--
çıkanlıp en ç0k art.ırana ihale ~r. Ik! ihale aruındald fark ve geçen gtın. 
ıer için yüzde 5 ten beaap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca bQkme ha· 
cet kalmaksızm memurlyeUmluıe a.lıcıdan tahsil olunur. (Madde: 133) 

7 - AlreJ artırma bedeli barielnde olarak yalnız tapu ferağ h&rcml yir
mi senelik Yakıt ta'f}.Z bedelini ve ihale ;karar pullannı wnniye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat Ye tanzifat ve dellAllye resminden mUte. 
velllt beleaiye rQsumu ve mttteraldm vakıf icaresi alıcıya alt olmayıp artır. 
ma bedelinden tenzll olunur. 

l§tıu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte üakUdar icra memurıugu 
od3:1mda ifbu lltn ve gösterilen artırma prtnamesi dalre.!inde satılacağı ilb 
olunur. (3:1207) 

Hava Gediklisi alınıyor 
Türk Hava Kurumu Gedikli yuvasına Gedlkll namzedi alınacaktır. Ka· 

bul §artları ve müracaat uaullerl ~akkındakl mulassa.J tallma.t TUrk Hava 
Kurumu eubelerlndc mevcuttur. 

Yuvaya girmek L!Uycnlerln bulı..nduklan mahallin Hua Kurumu ıubc· 
!erine mllracaatlan. {2062) 

1ıarld11· liaamarıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruıu~ tarüıi; 1888. - :iennayesı. ıuo.ouu.ooo nır" 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zıral '" ımni fıa ntvı banka muameletm. 

Para blrlkUnmleft U.llOO illa Ur:ramlye ftrlyoı. 

!.ırası 

Yah"&Ç Asllye. H. HAklmlJlfndell: 

Yalvaç hazine! mallyeainln sabık 

malmUdürU Hayri ve Kuruoğlu SWey. 
man Abdullah Oğlu laman aleyhlerine 
uçbğı tazminat davaamm cari muha. 
kemcslnde: lılUddelaleyhlerden laman 
ahiren vefat ettir;.nden oğlu Yusuf -ve 
'l'cvtik ve Mehmet :ı.amlarma gönderi. 
len davE.Uye oturduk!an yer bllineme· 
dlğt ml'§l"\ılıatı ile bUA tebliğ iade edil· 
ml§ ve davacı hazine vekilinin talebtle 
tebllğatm llben yapılmasına karar 
verirerek muhakeme 8/4/941 gUnle. 
mecine bırakılmış d"· ~tiyenln parçuı 
da mahkeme dlvanhaneatne talik edil. 
mloUr. l:mıaD oğullan Yus'uf ve tev· 
flk ve Mehm~dln :::evml mezkQrda 
bl!Asa\e gelmeleri veya taraflarından 
blr vekil göndermeler! lüzumu ubliğ 
yerine geçmek üzere ilAn olunur. 

(85797) 

İstarıbul Z ncl ı~ra Memurlujundan: 
9t-O/St70 
·•apıs suretiyle merhun olup bu ke· 

re paraya çevrllmeaine karar verilen 
Tophanede Kılıcali mahalleain<le Ne· 
·atlbcy caddeainde 601 numaralı Salı 
)az&rı apartmanının 4 NoJı dairesin. 
de, Halt, aoba, büfe, gardırop ve ııalr 1 
eşyanın birinci açık artınnaaı 20.3 941 \ 
Pe!'§cmbe &"UDU saat 15 den 16 ya 
kadar yapılacaktır. Bu artunnada 

1 
.nezl<ilr C§Ya muhammen değerinlr. 

yuzdc 75 nl bulmadığı takdirde !kine• 
nrttırmr..sı 25.S.941 Salı günU aynı 

saatte yapılacağından alıcı olanlann 
muaygcn gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri ilA.n olunur. (8:i206) 

tııtanbul 4 Uncu İC'ra MMTıorlutundan: 
940/486' 

•raat Bankasmda Rnıbarab .,. oıtıarm taaamıı ııe._.,, • ....,t!tl ., v 
acı ııruı tııuıunan.lara eenede t det• ~kllecell kur'• De qatıd&JD 

p!&na ıın l.kr&mlye cıağttılu.ıtfitrr. 

Par.ıya çevrilmesine karar verilen 
muhte:tfildns bavullarm birinci açık 
artırm.uı 21.3.941 tarihinde teaadllf 
eden Ct.:ma gUnil saat 12.30 da Gala 
tada Buytlk Balıklı h&nmda yapıla· 

cakln'. Ve kıymetıertn!n yüzde 75 ginl 
1 bulmadı~ surette ikinci açık artırma. 

l 
smın 25.3.941 tarihine tesadUf eden 
Salı ~lnll ayni mahal ve saatte yapı. 
lacağ'ı DAn olunur. (35185) j 

,, , 
TURK TICAı:?I;T gANUASI 
J(UPONLU VADE:Lf M~VDUA 

PARAN 1 BURADA aı 

~ 

i'ZiNi 
Jandarma Satın Alma Ankara 

nu11dan: 
Cin.ti ile mlkdan 

811 ff 
Tuban tik teminatı ı:ı.~ııuue 1 
Ura l.lm kunııı ııtfl" J 

71.DOO metre yazlık elbise 
kuma11. 

2s--ac bin kilo kösele 
8-10 bin kilo Vaketa 

49 700 3727 f>C 22.S.lHl cuııı 

120.000 
38.000 

158.000 9150 00 24.S.941 p~ 
Cinsleri ile mikdar, tahmin bedel ve '.ık teminat.lan yıı!<aT rt 

kalem malzeme hizalarında yazılı gUn ve <ıaatıerde iki kapalı ıs 
•ile Ankarada komisyonumuzun t>ulunduğu mahalde aıınacaıttıf· 
bise kumq p.rtnamesl l249) ve köııele, vaketa §artna mesl <790' 
kabllindt' Ankara ile lstaııbul J Satm alnıa komlsyonı:ırın~~..dll 
lllteklllerın vealka ve ilk temlnat!armı munt.evi kapalı zarf~..,. 
nktlnden btr saat eTI·ellne kadar komisyona vermeleri. <12 
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Devlet De.miryoıtarı ~e Lf mar,ı'! 
itletme Umum idaresi ilan 
Muhammen bedeli (1806) lira olan 1000 adet l5Xl5 eb'•dı::' 

ıalç ~lnl ile 24 adet termoelfon (komple) (31.3.1941) pazarte 
( 11) 6-i b.11'.ie Ra~ Oat binui a&h!Undekl komlayoıı t• 
eksiltme usul!yle ııatm alınacaktır. "1"' 

Bu toe girmek L!Uyf!nlerln (13:S) lira '(~) kunıılult :ınıı"~ 
ft kanunun tayin ettiğ! veaalk\e l:irbkte eUUtme gUnU ... 
misyona mDracaatıan •&zımdtr. 

Bu ite alt prt.ıuırt'eler konıiayondan pırasız olarak dağı 
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•• 50(; • 
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Sahibi: ASIM US 
Buııdt!!ı ytr: VAKiT Matr.nas· 

100 ...... . 

OIKKAT: eeapıarmda.la cıaraıar btr 1eDe içinde ısa dradan &f&t 
2o.oınıyenıere uuamıye cılctıtl takdirde fJıı 20 tulutyle ~ect-kt1ı 
Kur'aı&ı •Dede • deta: ı EylGL 1 Bb1Dclk•aım. 1 lıl&rt " 1 Bulrar 
r&r'.hlerinde ceki1ece1rt1r. 
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