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Tehirli 
i bombanın 

Cıhan harnı nın gırdığı son vazıyet karşısında 
1 Bulgarlar 

• 
pışman 

-
arar a 

1 
kurtarılışı 

lnt,ıllzlcr, Alrıumlnrın Briton)•ı.ı adiıları ilzerine attıklan bomba• 
la'"'tn, "sonradan patlıyG~ı" ~cıitleriy1e m'ilcadele ctmmJi ,çok i'lji 
ö,ğreum işlerdir. Sureti mahsus{4{fcı uücuda getirdikleri teşkilat la, 
bu nevi bombalan, hiç bir yCTc ::arar vcrnıeden, düştükleri~ 
don t;ıkanp tamamctı ~rırorsız hir hale koymaktad1rlar. Yukarki 
r~im, lm te.'}7nüita dahil l ngili.zlcri, böyle bir "tehirli bonıl?a" yı 

nef e ı1c çıkardıklarını gösteriyor. 

• • • • 1 rı yo 
-~------------------------------Edirne de Maraş mebusunun 
mühim hitabesı 

Ti ' c 1HAN ~arbinin al~ığı son vaziyet kartı-
sında mılletçe aldıgımız kararı ve öteden

beri yaptığımız harp hazırlıklarını iza h ederek 
halkı umumi vaziyetten haberda r etmek maksa
diyle evvelce yapıldığı gibi Cumhuriyet Halk 
Partisi te§kilatı olan ve ohnıyan bütün vilayetle
rimizde umumi bir konuşma planı tertip edilmiş
tir. Halk Partisi vilayet idare heyetleri ile Parti 
tetkili.tı olmıyan yerlerdeki Halkevlerinin kendi 
hatiplerinin yardımı ile yapacakları bu konfe-

ranslar Martın IS.inde ı ·· ET.MESUTTA 
başlayacak ve Nıaanın 1 

olacak! 
ingıliz ıstihba

bi r rat nazırı 
Yunan 

gazetesine: 
" BELKiDE ŞİMDi. 

DEN PİŞıtiAN 
OLAN!.AR 

VA.ıt>DIR ., d ıyor 
Atilla, 22 (A.A.) - Atina a 

jansı bildiriyor: 
Proia gazr tesi, Londra muha· 

birinin istihb:ırat nuırı Duff 
Cooper ile yaptı · , bir mulakatı 
neşrctmektcdir. İngiliz nar.ırı bu 
mülakat esnasında bılha.ssa de 
miştir ki: 

"Donanmamz parlak bir faali
yet göstermiştir. Milletlerl.miz a 
rasmda mfişter k bir çok eeykr 
\'ardır. Faknt iki millet arasın

daki en sıkı bağ deniz aşkıdır. 
Yunanistanm kahramanca hare. 
keti henüz tereddüt içinde bulu 
nan bazı memleketleri Balkan 
lann istikbali mihvere boyun eğ 
mekte olmaclığma inandırmağa 
geniş mikyasta yardım etmiştir. 
Donovanm ziyaretine büyük bir 
ehemmiyet verdim. Bu gibi zı 

yaretlerin daha sık olard yapıl· 
masmı temenni ederim. 

15 inde nihayet bulacak -

~;-ecav·· .. ., Tayyare ve PLAnör 
let~~ ~~~~~~~ ! A KAK ... ı~,!lru~aa!K!Nm~u~ .. ~.~!u1 ... 

Edime, %% ( • ) - Bugün saat 
lf> de Edime halkevinde parti umumi 
ida • .., hE'yeti Azasından M.arq mebusu 
Haean ReDlt Tankut, evin salon ve so· 
kağmı dolduran kealf bir dinleyici 
J<arşrsrcda dünya ahvali mevzulu kon• 
:fenı.n:Smı verdi. 

toplantımıı bugün yapmı;, ve tetkt' lcrlnl tamamladıktan soma bUt
Çt>yi tnsvip etmiş, Et.lmdıguthkl tayyare ve pltınör atölyesinin fabrtka hA
lino getirtlme:ıl için, ihUyat paradan beş ytıı. bin llrıı.8llllll, ihUyaç oldufı 
takdirde, bu maksadıti sarfma salfıiı!yet vcrır.lştir. 
B.ı toplantıda genetr urmay delege- -:1-----------

\'UOOSLAVYADA 
Alman taz
yikine baş 
eğmek 

temayülü 

Moskova 
Elçimiz 
Sovyet 
Hariciye 

Komiserile 
görüştü 

Hatip, harici tehlikenin Balkanlara 
inerek hududa yakla§trğmı bildirdik· 
ten aonl'8. Mihver devleUcrinln mak. 
sat. \'e gayesi hakkında izahat verm13, 

(Devamı Sa. 4 Bii~ 4 te) 

Mussolini 
Arnavutluktaki 
kumandanlarını 

Bi hav kurumunun h{811lıılnl takdir
le anarak ırunımwr tayyareci yetiş. 
tirmck husumında .:la hava ordusuna 
çok bUyük hizmet er ifa etuginl ve 
önUınUzdekt çall§ma yılında ayni mu· 
vaffaki.reU rln elde edileceğinden eoo 
mln bulunduğı.inil tebarüz ettirmiş ve 
genelkurmayın memnuniyet \'e ştık· 
ranmı ıfadc cylcmi!:!tlr. 

Umumi merkez heyr.tl., idare heyeti 
!.le kurum başkanım!. muvaffaldyet 
dlleyeTck toplantısına nihayet ver
miştir. 

Libyada 
800 kişılik 

Amerika 
ingıltereye 

20.000 
Muharebe 
tayyaresi 
verecek 

Balllın ve bazı 
devlet r lcallnlll 
Şiddetli 

mulıalefetile 
ka,şılaşıgor 

BELGRADDA 
A'LMAN SEF ARETI 

ONUNDE 
NUMAYIŞLER 

T..ondra, 22 ( A.A.) - Röyter 

Moakova, 22 A.A.) • 
"Röyter,,: 

Bugün öğrenildiğine 
göre, Türkiye Büyük 
Elçisi B. Ali Haydal' 
Aktay dün akşam 1-İa· 
riciye Komiser Muavİ· 
ni B. Viçinaki ile bir 
görÜ§me yapmıştır. 

tekrar değiştı rı vor 
General Papagosun 

Jngiliz Kralına 
teşekkürü 

Atlna, 2% (A .A.) - Rôyter: 
Yunan matbuat nazırının Atin& 

radyosu tarafından tamim edilen be. 
yanalına göre, ltalyan esirleri Muso· 
Unlnin Arnavutluktaki kuvvetler bag. 
kumandanlığında mühim değlşlklikleı 
yapmak taaavvunında olduğunu te· 
yfd etmişlerdir. 

(Dcvamt. Sa. ! . Sıt. 6 ,· 

bir italgan 
• 

Dlnyaaın en blyllı 
bombarcrıman 

tay,areıl 
g Q f n l % 0 R U Ne\~ork, 22 (A.A.) - Yaşing 

K d 
tondan alman telgraflara göre, 

Uma n a • hükumet erkanı önümüzdeki lf' 
ay içinde lngiltcreye 20 bin mu 
bart>be tayyaresi vermeği istih 

n l· ı e be ra- dnf eden bir istihsal planı haw 
lnmışlardır. 

b t 
• 1 Bu plô.n mucibince ödün!: ver. 

er e S 11 m me ve kirnlama kanunu~a tevfi 
kan yarısı ağır ve yarı a.gır bom 

1 d 
bardnnan tayya.re.si olmak üzert: 

O U 10.700 tayyare ile kanunun kabu 
lünden evvel İngiltere tarafından 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 ele) 
ajansının muhaıbıri salahiyetli ı t b l b 
Londra.mahfillerinin görü., Ü s an u arosunun şu şekilde hülasa etmektedir: Kahire, 22 (A •• > - Dün ge· 

YugOSlavyidan gelen habeıler cc neşredilen hususi bir tebliğ, 
hala mühim.Bir, fakat Almanya· toplantısı Libyada Carabubun İngiliz ve A- ROMANYA DA 
nın Y-ugoelav,yayı mhiver safına ~ vustralya kıtalan tarafmda.n fap-
çekmek için büyük bir tazYik tedildiğini bildirmektedir. Cara. y.ı.p~a:lcta olduğu muhakka.kt:ır. • STANBUL Baroeu unıunıt heycu reisi Mekkl Hikmet Belenbeğln rıya· bubda bulunan 800 kiıdlik İtalyan Yahadllel', dlDl&rbd 
Bazı Yugoslav nazırlannm mih- 1 garnizonu. teslim olmuı;ıtur. lkeAlşt rml.: 8C8'-
vere bu yolda tavizlerde bulun· ~Undc dllrı. öğleden ıonra Emlnönil Halkevinin konferans salonunda Musolinl, Cambubdaki ltalya.n· U 11 ı; ~ a 
mıya amade olduğunu gösteren ~ııuım11 ve t.am1ln sandığı m~el~<inl mllzakere etmiştir. la'l'a sonuna kadar muka\•emct em unı.:reı:. %2 <A .J - ıeıanı: 
il~ alametlerin Yugoslavyada E vvell, geçe M>plantıda bu 13 Uze- rini vermi!jti. Son zamanlarda bu- DUn nc3redilrn bir karamame il 
muntazır olduğu şekilde bir hü· ri.ıide utk!kat:. yapmak- Uzt're 111Cçilcn yardım edilecek, ölUmU halinde ccna· radaki ~mizon, ltalvan tayyare- l:'ahudilerln bq a mezhep ve dinlere 
kumet: buhranı husule getirdiği hemin rttgonı okunmuştur. ze masrafı olarak verilecek maktuan leri ile l~e cdllmclctc idi. glrmt'lerı mcnedllm1'tlr. Bu kara~ 
aı)l~ılma~tfidır. Yugoslav ma· ,ıtaporda, ;fVdım taUınatnaıMsL 15 000 lira avukatm bayattayke.'l bildi. Carabub neredNftr! mc WlA.fına hareket cdt' !erle bu ıtbl 
kanılarının çekingenliği Yugı • maddtıd<:n ibaret otarak teııblt edil rcceğl kimseye derhal ve defatcn veri· Kahire. ız (A.A.) - lngnız ve Jı.. işlere Alet olan papazlar ağır cezalL 
lav efkarında hiç ŞÜP.besiz bü· mlıU. Talimatnameye gore, muavene- lecekUr. Yardım g6rebllmek için her \'Ustraıya kıtnlan tarafmdnn zapt.e.. , rıı. çı.rpıl c'lklardll'. Karamamenlrı 
yilk bir ka.rP,'itklrk Vukua ge~ te muhtaç baııta avu'kata eenede 300, \lVUkabn lstanbuldıı. bef MJMt müate- • dilen Carabub Bardiyanm 150 mU ~ 1 eab.'l.bı mucibe ille«! Romcnırkm.P.t .... 
meık~., l yangm, alla eiradnitJ!, hutafitı .,.ya mirren avu "tlı° f:t"Tl ~ ol?pası ıazuu- ~ ııuoıı:ı .... ' !\t;ıdir. bgUi:leı l:Sl:ıgaz! ı~=oi - "! uı ı !n bu ~ 

'(İ>eva.mıfi 1 .ıaı« •) llMll-.ı' I ' ı«ı __.. JDO 'Ura J aır. (~ Ba. • ri. i .te) t ~ rD~ı·a.,u &ı. !t-11& 1-iıd . ği DJdecmmelltıedir. 
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Büyüle Türk alimi b • r s a a t İ a'yan~2f yar. 
İsmail S:ıib Senceri bPk.i ,"ı beftlf 

geren yıl bugün " ~ u 

· 1 Hadyo üazete ı 1 Aciı~~~~t~WıN 

Atl.ıntik meydan muharebesi A- go··mmu·•ştu•·k - -- . • f sanrı 
ır. ri.k cfkarıumumtyesıni. gnze- GeQen pazar gtın\1. dc~erli Ma· ::ı:ı:nkfl. elle iktibas Tl"' fekfidc.. o- C r L 1,( U \ f 

rını :rakından a.lAkaciar eLıneL .:.rü \lt;J(ul.llUZ J..ı..Uaıl l\iİ Yue& ~ ~ 
Büyük edebiyat UstadJ l1mall li u nd · y • o ~ · · 0~ ı d · ~cıı ., devam ediyor. n ın tevazı ve ra:lıat evi e bır azan • \ - ı5er ar..::ı ... ~ı er en S TEFANI .A.Jll'"'. b 

~ lmQrılsr en kuNetll iki zırh- Sa.ip Sencer 22 mart 1940 gecesi ilim ve sanat ~yaietinde bwun• ı k;.bıncia iktibaslar yapnıa.k her Vreme g;.zetesiflC?bir 
• rını da Atlantiğe göndermio hayata gözlerini yununuo, ~ dum. Baki Süha zaman ıçin kabildır. I{endımi:ze dıği kaydı ile §öyle 

• . nuyorlar Alman va bundan martta da cenaze U!reni yeprla- ~aba.hm daha erken saatlerin· gelince. bir taraftan lsll.n an- ncc:ırettı •. "lngilizl. er 'i _,ı; 
ya: J rak Merkeze!endJ mezarlığına d ·saf · ld kl d'h. d · "h tte b :. eu-
d _l b .a Atlantikte bombardır:an e mı ırı o uğumuz bu uf a::.ık sı ope ıoJ, ıt;er cı e n az.ı- Y·""nı"den asl·er ınrııÇ _.1r gömil!mUııtU, · ı ıı- h ı tm kt b - ' P'" t ycıreleri de kullanıyor. Atlan- evın ilıtıpmsız dekoruna muka- at gımız ve azJr a a a u· Sclaniktc büyük bır ,, 

ti ·tıl mµharcbe §ubattanberi çok Bu acı v tel!fhi gtıç kaybın bil, eıcak ve msanı birdenbi..e fikirler ve temenniler, bu iş.v lunduğumuz Sanat Lfıgati, .=...:.ı li h k .. uyor"· 
J •U ı b ı k dı yıldönilmfinde rahmetliyi yine kendine çeken, m;.nen besHyen ayak olabilecek mUtehassısla.r • Edebiyat Lugati, T;rih Lılga~i yet U m sur IdJ~ 

enm " u unma ·ta r. hayır ile ve hayranlıkla anıyo. d t !ad • Utal 1 t b" ka ki d b . t Hatırımızda ka 
/ lmanyn. Am"ıikodan İngiltere I ıJ. sru:nimi bir havaaı vardL an op ıgımız m ea ar .. ;ı- gı ı yna ar a u l§ e yar- bı·rknr gu··n .evvel. baıl1~,, ruz ve ilminin derinliı-1 ve ahta· ''fi ttiğ" · b""rod afLı. 1 d b' ı ca.ktı ~ _.... ;ye SJ fıh ve malzeme akınma ma- • d ka- Günün yorucu ve yıpr.ı;ı.tıcı ic:ı· ~ e ımız ıı a ıu>::. ı ar- ınıcı ır ro aynıya r . .ı._u- .,,..,te muhabırlen .AJıı. t••" .. 

1 
km:n yUksekligi ile e CUHll bir 1 ..,,. ı. d ,..,,, al ı · 1 t-ıa.- "--ikl pedi · ö ...... ıP" v nı o!;nak i,..ln kuvvetlerini buraya il h erım tatil .mı .. ünd~, bıran olsun ~a aşıarımızın ~ıem arı. ço;.c ausıy e uı o.ııı .n.110) o sı n- nezaret.inde __ u."ı' .. e 

111 
· 

.: insM olme..·un bUt ı maz ariyet- 6 -" b ı · · b · · d ıd b. kıl vazif · ~~ ~ rı: le s~ etmiş gibi göriinüyor. A. tmutmıyan. mütemadiyen fikp· sa ır ve ça ışma ıstıyen u ış.n en g en ır avuz esı . t na 
0~ m " '•ııın ticaret gemilerinin Ame . 1 lerlne eren merhumun lntflrııJ et. ve ilim meselelerinden bahsed..r verimli bir ba.5langıı;ta olduğu- görecektir. mura Yunarus. a • b 
,J ri a herp gemileri himayesinde • tlği cennet dirarından b\lrada kıymetli Maarif Vekilimızın .:vi nu hiss~ttiriyor. Ansiklopediy.! LaroUS!e du XX ıiecle'fn bi· asker ihraç etti~er:,ir pal 

1; :t reye eı.ya taşrmaları geze· : 5'{sUz l)'rğttğı Türk lrfınına t•· hel" ilim v 0 _, .,.Jllina açık- 3'İrecek kelimelerin fı_ş:eri yapıl· zim bakımımızdan eks.k ve hat· neşriyattan ;n.his a~e sa 
te r tnrafından rsı arla İ5tenl'-'or .• 1 'aat etm~te olduğuna l,ııanryo. .... mıya ba§landı. lsmihas!.;:.r i)n ta yanlıı cihetlerini bilen . ~ muşlardı; u su ce"~ 
R ~ ruz ttı. . l 1 b'l uktedi l k , Alm;.n memuru şu •tıı uz""lt n elinde böyle bir snlıUıl · gü ü t d d B p~ günkü ziyaretimiz esna- resim ve harıta ar top anıp ter- ı mlye m r o an ıyme mı·~tı". •'Alm"nvıı. ecn~re'•et 
..,et vn:--ıır Bu n 5 8 m 8 ma cvazıt ı· tt· · ı· K t'i tt · e · la b · kl · · ı.- "" ~ b ı> 
,, ·~ kU 0 h t d 1 bi t" sında, miMfırler arasında _ gu··. ıp e ırı ıyor. a sure e aı,. ırn:.::.n rın u ıoe eme erını ver- lerı·n ı" •tı"bbarları ıle as·ı-''"' An lk Ruıve!t b k il t ., ancs n e can 1 r uren b" ö l" k h ld d kte ldukl -..ı.-- i 1 " ;Jı"" 

unu u ana. 1 1 bl 1 ,, ~ zel bir tesadü! C!.ı rı olarak _ ır zaman s y ıyece a e e- me o a.rıınııa.u em n o a- bir devlet de~ld.ir. • ••• caıı :nı? NeŞ'riyata bakılırsa bu. '"lT)I ma 
1 ve r yı unce ""ra· büyük dıl aJimfmız Velet lZbu· ğilim. Fakat umumi olarak i· bilinlniz. 6 ' }'ıbat' ,v 

rıun da tatbik mevkline konacağı -trğmn bUvllk ıtvar ""TJ'l a~lar- d:ık da bulunuyordu. Uzun uza· yebilirim ki, on on be§ senelik - Ne§l'fy-.t ne zaman baohya· tar3.fta kendi istl n}art 
anla lıyor. Dı"'"r •-r-'tnn Alman- 'ten onun ~ok eevd .. f~ k,.rlll"'rden . l b i . k bilı·r? m1z vardır. Biz o ,..~. ..... w. .:ı hl ı fk f ı lh ta t- dıya dil ve edebiyat meseleıerı bır ça ıı;ma mec ur yetı ar~ı:nn- k d . ,, 
ya le Amcrlkıı arasındaki mllna· ı e r 'll'M RP 

9
' "" • a e 1 Uzerinde konuguldu; ve ve es· d;.yız. Bizim, ölçü csrun olmak - Ncıriyat meselesi bir buçuk re et e erız.. ~yaıs · U 

ae .tı.. kcsllrneslnden bile bahse. 'lif bir levhl\ reıııme-t"t"elr rah· ki birçok eaerlerden bahsetlil- Uzere aldığımız yirminci asır La· iki &ene sonra ancak mevzuuba· Hakikaten 1 ~an~ 
dılı or. 1 -,etıtn'n nıhn.,ı ~°"eli !dik. d' rouaae'ıtnun. mevcut An!iklope· hıs oln.b"l ekti Kelimelerin eı harbine rağmen A f1Jlal 

ı. "" 1 ec r. • nanistan arasında no e Aı. rı; .akf Alman konsolosu Hararetli konuşnalar esı·~ • dilerln en iyisi olmadığını bildi· ralamn&ı!ı. listelerinin çıkması, d vs.ııs ~ 
Anılı C' .. .1::ıd .. kt Alman tebeasma tunda bir aralık kıymetli ev ea· simi.ti bllhıu!l!a aöylemek iıste- bizim alfabeye göre tertıbi hqlı sd:betlAe: badaenU~ıU:an Sefv• 

.zrrlanmalarını söylemf§tir. Ar- hibine suallerimi sormak fırsatı- rim. Alman, lngfliz, İtalyan, a...· bll.fına. bir davadır. Tercıime e ır. tın d bir 
tık A nnya Yddmm harbJ ile Bulgar baıvekilinin nı buldum: 11iklopedilerinin kendilerine hb tevz!;.t ifi yakın zam&nd& t:ıolı- nuyor. Sel!nihte ~ıJJlaı>>" 
111 ca leyi sona erdirmekten vaz. ziyafeti - Iuönü Ansiklopedisi iı;in meziyetleri dışında gıpta verici yacaktır. kkonsc.losub_ v;.rd~~ı o~~ 
« çmı.,tır Mlh\•or devletleri ııin:ru ı d u · mUkemmeliyetlert ink!r götllr- Sayın Maarif Vekilimiz n:enı• a hiç ır vası ııırı ile 
uzun bir haı-p için tedbirler al· ne er U3 nuyorsunuz? J-'· nd bUyUk b' ihti nız bu gibi memur_..; lllaktadıılar. Sofra,!! <A.A.) - D. N. B.: - Bugün insanların bilml:•e mez. Faktıt t§in bu kadar muaı· OACL çapı ıı. ır yaca nistana 1ngil!z ask!ı'~ 

6 Ba§VekU Filof. Mareşal Llst ve mecbur oldukları 0 kadar çok ıamın.::. glrl~mekte bugiln için cevap verecek olan lııönU Anaı.ıt· eka ı:ı o 
lı Amef1~&Dtn aldı~ vazfyet bil. kurmay oerethıe dUn bir t:lyatet şey var ki hepsini ibtısas key- imknn olmadığını z..ınnediyor ...n. lopediısinden sonra. bir kaç haf· çBıka~ı.Ibmadı ığAı~~an bari 
: ~ ~ yada tesJrfnl gösterml!)- vemıtştir. r..ıtlarından ögrenmek artık im· Her şeyden önce derin tefer- tada.nberi matbuatımızda nUks~ udı.t]. ara erindedİ!' 

· a, st partisi gittikçe terör Bu1
"&r harlet"'e nazm Popof •-~-- h ı · ı t ~-' 11"ta k dan ve den dedikodul.ı.n yol aran gra· ver ıgı cevap Y ..,.ti :!iı )'8ratmakta, İtalvan radyolan Ruz· '6 J ~ız bır a e gelmış ou u:ıu· run ve WL415 1\\ açma 1 . h&kk d • : •• " 5 .... _ 

h barblye naıın Daskalof, Alman yor. Bunun tecril"-·inJ' kendi •• maddeler Uetllnde iflenirl:en nf •· mer mese eaı ın a ıu ~a· Bunun!::. beraber ısı ve.w ücum etmektedirler. !tal 1 il uvo -~- ,f 
Yu~os!:ı.vyııd& Vaziyet ve yan e ç erl, Bulgar genel de yapıyorum. Gazete o kurk .. -4 bets!zliğe dUFineden cahşm::yı tı verctı: , l 

1 1 
lk' (Stefani) gibi ~ 

y , kurmay batkanr general Hacı Pet ba.zan bir yer i&m!, bır fnaan is· temin etmek lA.ıımdır. Larouue - Gramer mese~a ç n , ha.iz olan bir aJııı-~, 
~ .. nvya vtı.zlycU aydmla.n· rof ve bir eo~ Bulgar ıivil ve as. i · ö l dfT.' s.ı.ı U 1 d be i kil ·· 1 •al • 

ınr~ de,;ııdfr. Muhtelit kaynaklar. - mi teoeuUsUmU celbediyor. Bun· çın e Y e 5lm u ç ye eeas o uı. sene en r çe en aoy eme ve kaydettiğimiz ,..... arı 
•brı gelen haberler bİl' noa ge. kerf rfcalf ziyafette hazır bulıın • lan öğrenmek ic;in çok vakit ~::r- bu ciheti temin etmek içindir. yazma zahmetini gramenn ken· mekle müttefiki ~~ı'P 
tirili 1 1 ınuıtur. fma zaruret olmadan her ı.a· Yoksa. dünya mlkyae1nda bü:t ~ diaine ve.nseydik her halde daha riciyeslni M,.ta l,c;.P 1 nce an ~ı ıyor ki: Almımy:1 YAHUDtJ,EJl RAKKıNDA 1•• k t 1m 6 1• t vcrimlı· bır' ia Y&Ji ... 'f olurduk. tahrik' ı'rin ulrt-"•t!,1,~ Yugosıa ... -vaya U!;lU pakta gfrmA· man yanıma c;~ğırabilece~im bir ı:ır ıyme o ıyan. ı.:.:o;a o an~ ., -.. 

11 6 .. -.ı .ı 
•ini teklif ctıniı. uzun mliza.kert-- TEDBİRLER hocaya. \e elimin altında bulu- siklopedlyl yana.n millet için - • Herkes "Hakkında" konu,uyor yor. Almnnlar n dJİt 
ler sonra ş:ırtlan henUz belli 8of)ra, ıı CA.A.) - Stefeni r.a.n bir hocaya ihtiyacım var. kıymet sa.yıla.bilen şahıela.n ve ve uıl da.vanın a.ncak etrafın· as!ter çıkarudığına f,d3'1 
olmıyan oeldlde blr anl&§maya va. ajansından: Bence Anslklopedı bu tUı'lli ihti· yerleri nynen alm1ya ve hattA da dolqıyor. Her fe)'den bahse istihbar va..cırtalarJJJld~ 

f nlm~tır. Bir mebuı bir çok Yah11dlletfn yaçlua cevap verecek bir bilgi Mdece a'mıya mecbı:.:r de~Jfz. kendini ıallhlyetli addedenler 1 mat alm&dık." de?ll 
1 

Y'! 
h: h.a.binenln 80n lQUmamda tl~ İngllb.: camıslar!yle birlikte ~hı· huneaı olmalıdır. Şimdiye ka· - Diğ~r ansiklonedllerden. U"' için mesele yok! Fakat meaull· onlar ''hayır, y~~ıı 
~ Sırp nQ•tr anla~mayı khbul etm~ tıkları tein Yahudllerln bund&rı d~ bizde de bu vadide emek :- yet tqıyanlar mlişkUlUn lfnele- Yunanistana tngıh ., 4Jf 

)'erek i.ııt.!fa e~ı,ıerdlr. Bu hale 80Dra telefonlardan lıtftade etme- kihnemı§ dejfldlr. Şahsi ve hu· Ne ı emell 7 rint her an .vicd&nlarma batmak· çıkardıkları doğnıdu!· 
g6re Yugoslavya kabinenin ekse. lerinill menedilmeslnf btemfstır. ıust teoebl>Uslerle, muhtaç c:· ta hta&edıyorlar. Cumhur!., ... t neı:ırlyat yapıyor. tl~ 

d Ji p,. anlaşmayı fn17!alamek Uze· duğmnuı bu rnevıuda çah~malar S'!1"VeU Ftlnunda çıkan bir ya. maa.rifine dlloen vui.fe, bu mev· İtalyanlar A.rna\'tl ~· 
rejır Faknt anıa,mnya vanldığı Acıklı bir ölüm ohnuttur. Fakat Qi.&im kendi zıda" bir ibare: suda & iki katlL sinde "ok eıkışmıf ol~ 
Jı·"~ fl'"'fl'•ler tarafından tekzip ha.yatımıza taıı.11Qk eden cihet..l~ "Etratmda kimseler, lrlnuıeler •• ,. Ba\ki lilB~e reamt ıtı·a Alm;.nlann ya.t ıt1' · 

:r ... edilın lt•", henUz liaziyetJn tava.ı. Vamada ve Butr;amtanm molltdll .ri de ihtiva etmek üzere nistet .. ı Cllmle menIJ değil, mllabe bl- nl&arll orgaııl~. milletle.Lain lerl gecikme.sinden dO ıııtd 
Mlh etrn dJ''.1 blldfrflmektcdJr. kuab• ''e tehlrlcrinde Türk 71vruJa. milkemmel denecek ve aran:.n tlyor, d!l kai~el~fni tesbl~ eden ve hd· çekiyorlar. ••Artık 'be"' 

Alman taraftarı kaynn.kJamı "'" yctfttlrmdc 1ç1n bayat " rençtı. içinde bulunacak oir Ansiklopedi Bu ııekll (etratmda klnuıeler, vın edılmıı bulunan esaslan o· yetişır. Yardmıa ge • ~ 
•crdıkleri m:ılümat da tamam de- tını tMlVl' 1eve •rteden muallim Ah. henüz v;.r sayılamaz. kimseler yo!ttu) demek için doit· kul ve talebe eeviyeaine göre !-• cele ediniz." deıntk ttJ.! 
illd!r Fakııt bunlar da Yugoslav- ~-~vat OerraJıpap basta.. tnlSnU AnlfpJorıedL. bu zanı· rudur da (etrarnıı insanlar al· ynrl;.malcla muvaı.za.fur. Ilır Stefanf ajansının tel~ıtit' 

, Y nm ilç!U paktıı tamamen iltihak -ce ..... e Mr ameliyat netlcestııde :ınıst1) demek için yanhııtır. defa bu bqhbaıına. bir iı .. Hal· bu 8uretle izah ol~ 
etmly~"ğtni kabul etmektedirler. lı.&yata ruzıertnı kapamıotır. Bu lde. retlerden doğmuetur. K~e. '·1-s~ler mUnhem ıa. bukf biz gramerin evvelft kendl.ıl 

aU llmi. daima J)retik m"'todlann lµlll ı 
Lo?Llra radyosu verd@ habeı-de Jt " fedaklr ötretmenıa ceıuau.J _,_ nıirdir, isim yerinde kullantla.ır.aı. tedvin etmek zanıretlndeyiz. ı· 

S oya:ifnovfı;fn Yunanlstanda İn· bugOn 1Ut 1.1 de Cerrallpqa U..ta. foinde yürtltmek. bu vadide ""- (Etrafmda klmsel~r. klmııeler .. ) tanbul ve Ankara Edebiyat Fa· 
cı'.z nt>ıarctl altına almdığuu bJl. hllllestndea bJdJnlank namaa IUn. si/fi c:ok olan bizler i<:in en doğnı dememeli. (insMlar, insanlar, •• ) kUltelerlmi~n dtl hocalarına yap 
clirmekte..ıir. bWelr.ndJ mnıllncJe lıa4eleda Topka. yoldur. kanaatindeyim. demeli. tırdığ1m1z ta!!lla!r bunun ilk k.:.· Muııol'f 

kamaadıol'~ 
llejl;t,rlJ 

1 

Afrllmdaltf Harek!t . !"cl&k1 ebecU rnecYlenlne «litortUet-ıck. lnönU Anıiklopedisi bu Ani· * Baz:r muhıı.rrlrler (ülke) yi dem~lnl t~kil ediyor. Bu bro· 
Ş:'lrkJ Afrfkıı.dakf harekAt devam tır. A.navatana kava,.uaktan ililütt!. hası daha. uzayacak mı T (ölke) yaı:ıyprlar. tmll lfıgatimlı: şUrUn adından da anlqılacağı 

ed:1;or. Şlmnlde Kerende lUılyan. veUit kn'IUlcnn do:ra do),. tat mıyan - Teşebbfu;U gert-ekleetirmek meşhur galatlan ne beraber Türk ve~hile. dilimiı;in kendine has·-
Jar n vmidano mukavemet edl- Abdullah Tüm•wşa Allab ıanı ıranı için iki a.v~ ya.kın bir zam· •• kelimelerini doğru talA.ffuı «len ide'erini ancak ana hatlariyk 
yor, Dcbra • Markus muhasarada. rahmrt ~tatn. Oerlı.te kalan aoeet et. danberi aldıjhmız tertipler ve bir eks1:riyetln elinden ç·kmıotır, göstermiye teşethUs edilmietir. 
dır. rıı.dma da •bir "• metanet lhMll tedbirler Umlt verici blr halde· Ona ve Anadohıva gö-re de (öL Bu husUlta doğrudan doğruy& 

(BOS ., ... at~ 
Atin& rad,yoawıUD UA; 

Blrıc: göre ltaJyanJ&r ar 
cian generaJ Cavaucro6ıı: 
mektedlrler. 11 ınct ord 
General Geloao•:ou.ıı ül"' 
ğa tayın edJlme6inc 1D 

ln'!i'lzlrr Llbyn çö1Unt1n nı.ar- f'yleııla. dlr. Matbuatımızda eerdedilmiş ke) deınemelf, (Ulke) demeli. 1 ı n•· ,; nmdn) 
~C'"' r. :le Cetabub mevkllnl za ptet- -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
eı· '~ff!!r. n1rdlvanın 25() kilomet 
ft "en•1buni:ı olan bu yer dUn 
t.a~ 'lYln hlr hfıcumla almm~tır. • 

BtJ ~~ '1 SUmı:rll erce mukaddes ad 
d 1 ' • r-n bo?rbardrrııan edil· 
lrl"ml tı. Bnrnda eoo e:ı!r ele ge
~ ilmi tir. Bu mevklin İngilizler 
tara'ındn.n UtQb manevi bir ehem 
mlveti luı.izd!;, NUfusu 3000 ka. 
~ır. 

Ama\'UtlİJkta 
Arnavutluktan yeni haber gel· 

ll!"ml,tir. Yunanlılar yeniden bir 
'ok esirler almı~tır. EaJrler ara-
8Tnda Musoiininin yeğeni de var· 
4br 

İUıJynıı ordusundaki kara göm. 
lekll tC'"'kila.t gönUJIU l;'enrlerden 
t rekkilp etme'ttedir. H"'r ftalyan 
~rkasında böyle kıtalar vardır. 
8 ınlarm kumandnnlarJvle nizami· 
~ ordusunun kom:.ıtanlan arıısm. 
da d 1 t bir ırUr.:ıferct me\•cuttur. 
Muso1ininln yeğeni bövle bir ta-
1tura k•·msnda ("'llvordu. 

-7-
FDavar. böyle diyerek waklaf· 

tı. 
Arkasmdan çağın;nak istedim. 

Fakat çaresi olmllacakt.l, Hem o 
vakit dalın nazlanacak: 

- Artık aranıııda hiç blr ıey 
kalmadı.. Allaha mmarladık.. dJ
yccekti. 

Halbuki kWuüara bu fıreatı 
vermemek ıtı.zun. 

Filaver, bir daha benimle kar· 
fiılaşınadı ıanmaymıı, hiçbir fmıatJ 
kaçırmadan bana gelirdi, Hattıicı
tivanın harareti gemiyi iavurur. 
ken herkes serinlemek için anbar, 
inerdi, GQvmede dümenci ve nö
betçiden b~ka k'mso kalmazdı. 
Böyle zamanlarda va.zl!e ile gilver 
tede kaldığım ıaınAD, FilAver kar
omıa dlkflJrdt. 

Bu bulU§tno. 6.det olmuştu ar
tık. Ben nöbete giderken muUaka f,.,..t·~ ... "'t e •l·iol t'I ıılMıl:ır 

Alr".n' •r ,:ııı'l rPce Pllmut ti. Fila~eri bre~da bu!acağnn~ dil· 
ma ... .,.~ ı;'"1 t'J bir ht'l!um ''ıp· J oUnUr, ona göre kendiıne çekı dU-
11'1'","""'r B ın!lıon anh.<ııh ·o~ k! ıen verirdim. 
A ':-r. .,. r :r.c tedhlııı tRe.rruılan ~ ~onu~alanmrı, da'm.a. ~a~a-
M Y nl .f'n b •lamı11lardrr. retli olur, ve eık sık bınbinmıza 

Alma"ltann fkl..,,.1 d•!rı Mvle bir danlırdik, naha doğrusu o danlır. 
tıı.n.~ruza b:vıhnıaları İngiltereyi KUeerek maklqırdı. Fııkat 'bu da 
ma -ırm etmelt için bMka çare bu- nöbet zamanımda yaııuna gelme. 
lanıa :M,tanna bir d 0 llldlr, Fakat mest demek deflldl. Dargın oldu· 
bu t lhl~ akınlıın bir kıu; ay e". ~ zaman, benimle alAltadar d~ 
,, lkl aJtmJ r gibi 1.ı gilizlcl"I kor- ğilm~ gibi dol~rr, yan gözle ba· 
Jruta.mıve .. a.ktır." kardı. Ben hUnnetle onu eıellm· 

==============:l Jardrm. 

Yeni para§Ül 
tec•übeleri 

~"'nyer kaz!l.Smda yaııılan DQ..· 

rıı~ut tccrUN-lerinden l50nra Us· 
k dn.r ve Adalnrda tecrübeler 
~ pılmo.ın kararl.::.,tınlm~trr. 

Bu d n•melerin gUnilnU Vnll 
tayM ed .. ı.t·,. 

O gene naz eder, yahut naı et. 
mek ister, takat dayanamaz. a·r 
kaç daklktı eonra yanıma !!oku
turdu. Buna mecburdu da. ÇUnkn, 
kaptan mevkU lk~er katlı Jralm 
tente ile 6rtll1U idi, GUne~in l}ld· 
detlnden onun haricinde do!aı:ınak 
mllmkUn detfldi. İnsan nefes ala.. 
mnzdı. 

Yanıma aohldulu \ıL1rJt tnhil 

Oaa Sevlyorai.u 1 

1 
Bir iagtllı llızı ile bir Tlrk O 
babrlyeltıtaln macerası 

derhal ayağa kalkarak bir daha 
sellmlardun. O gene cevap ver
mez. Arkasma döner, lınfi! bir 
şarkı mınldaıur, sonra: 

- Keptin, dürbUııU müsando 
eder misiniz?. del"dL 

Fakat burada dürblme bakıla· 
cak, aonsuı denlılerdl. 

- Fskat Mis ayna He hangi 
cihetlere baluyoreunwı ! 

- Bulutlara .. 
- Pek! havayı nwl huluyor-

ıunuz! 

- Çok fena. 
- Ne gtbi!. 
- BU 1lk !rrtma. 'k!'!l1 d"" t!ll· 

rokll, ltorkanm ki, hiç nçılmaz. 
- Denıelc ıiz havadan bu ka· 

dar anlıvoraunuı! 
-Çok .. 
- Fa.'tat korkmaymız Mis ... 

Bu gemi lngtliz geml81, kumanda· 
n1 da Türk kaptanıdır. Daha gok 
boralar geçer .. 

- Çok doğpu mUhend!a eten. 
di. Yalnız bu sefer ıılıo tok &ii· 
eendim. 

- Belki de haldJ•mız, Mle? 
- Bundan eonra ıfzinle, ıad"'ce 

bir do'lt olacaf!un. Husust bahf•~er 
etrafında konu-mıyec:ağml. 

- A .. eevgill M.hı.. O kadarcık 
lOt!unuu da te§ekkUnıllı bıraka· 
mıı.m .. 

- Hole sizinle Ellzabet llfmı 
hiç etmlyeceJPın, 

- Görüyorsunuz ya. dernlnki 

tırtnıa geçti. Artık ıc16.rnetl bul
duk. 

- U.tlfeyi bırakmJZ ama Mis
ter, elze cidden gllcendlm. Ne ya
payım, ki ısize dargın kalmak be. 
n1 Uzüyor. 

- Fakat MJs. ıslze kanıt besle
dJğim e:ıvglyi muhtellf vesllelerle 
tzhar ettim. Bu siz! teJnlrıo ki.fi 
değil midir!. 

- Evet bfllyonmı. Beni hfg 
aevınez de~ilsln~. lAldıı kalbJnlz 
baııkıuımındır. 

S5ze nereden bt.§lanıak baıılıya. 
hm, dBne rlo~a mutlaka Elizabe. 
te ~'\yan'l"dı. 

Blr gUn: 
- !.!b dedim, Babtden lcalbimln 

Elizabetc, ait olduğunu mu sanıyor 
EUnuz! 

- Hayır, dedi, BUsbüUln onun 
olduğu zannında değilim. Be.na da 
:muhabb tJn~ vardır. Anıa Tilrk 
değllslniz.. Sevginiz dörde karlar 
taksim ednebiliyor. Şu halde bu
nun tlç kısmı EUzabetc.. ·Biri de 
ban:ı. o.ittir, 

- Evvel! 'bu tak,fm eek!lnf 
rc~:t~derl-:-n. Her insanda oldulıu 
gibi biz Türklerde de aynı his 
vardır. Ellı:nbete a 'lrdı~rıı pa)' 
da o kndar !nzla demldir. 

- Evet. evet doğru 8'Sy1Uyo
rum. 

N3tfce ltlberlyle gfüel ll'Jlaverl 
bir tllrtu tatmin ertemedlm11 

Bitmez. W :erunez yold& vrl!e 
santler:m mahduttu. Kaınıı.ranın 
geldiğim vaJdt ekseriya tarih o
lturdum. 

lngiliz l&tif'eler yaparak ııqe t. 
gfnde zamanlarmı geçirirlerdi. 
Şatranca çok meraklı oldukların· 
dan bu OyUna dalarak ak§amla
dıkları da oluyordu. Bir ktsmı da, 
iskambil oynardı. 

cıu:.~aıır, merku c,epı>~ 
eııt:ler a r a a ı D d ~ dJ 
yeğeni yarbo.y Ctgııo'ıı _j/ 
duğunu teytd etuıııtır• ._,,,-~ 

HakfkaUn Qyrtndell ~ 
zır. dün bUtUn eepbe tıO ~ 1 
nın devriye taaUyetlJıd• ;.,,ı 

Fal<at ylnnl be3. otuı iOn, yal· SOylemlıtll'. Yunan de\lt'Ü 
nıı yıldWarı ve u~uz bucuıluııa çol; yerlerde tamııretu 
denlı:i seyretmek insanı o kadar 1 <hr. <ffl 
sıkar, kl hi~ bir eğlence de devam <JEPHF..D~ "'°'~o 
edemez. Her §eyden bir parça l<Egıl ~ _ _, 
tado.r ve yine can sıkıntıeında.n 1oJ111'.J' 
kurtulanuıı. Attna. 22 <AA·) -; .,,r 

B!n, arkadaşlarunm oyunların. emıUyoL noıareUıılıı d t1' 
dan bic zevk almazdım doğrusu. itti: uetio . ....ı 
Okumak, en iyi dotı1tumdu, Arka· DUımuı hava kU~ :sır ~ 
dablnnm, ıralanna gtrmedlfim 1- bombardıman ctınııur~ ~ 
çln: tür. Bln•l&rda pek ... ~ jSI 

- Maclt, gene Ellu.betlnl dU- Sal:ı:a vı Midilli " .,ıır· 
§Unilvor .. diye JAtlte ederlen:U. rına r.a. bombalar atıU: ;.,.ı 

ınlyen kalnıarınıtı. Onun l~ln bu mlyetıll:dlr. 
Elizabet meae! sini gem.Jde bil. dn.r oıu vı yaralı vard~· 

sazu unutt~rurum mak1adlyle bir rrr- ~ 
kaç defa aralarına girdim. Oyun· PAPAGOSu:i' ~01':' 
Jarma fştire.k etUm. Ne gezer. Bu Attıı.a. ::ı (A..A.) - ~ '..:..ı-
ıefer de: l(cnerr.1 Vaveı, ltaıyanl Ki~:~ 

- Ellıa.bet.in ıerefine. amızunıı. karıı yune.n oı•>" 'f 

- Ellzabettn batın fçfn.. •ut rnukavcmouı:ıcıen d r1'-r"ı'* 1.. 
Gibi aözlu dola'}n1afl\ bqlardı. tebrll•lertnl Gtmeral -' '.I 
Tuhaftır, oyunlarda hep kıza- ırana blldlnnf§leruit· ,.-ı .,_ -~ 

mrdmı. Btıradald . oyunlar yalnrı Gcnc~al Dili vo Gt'~e t ıı•' ,,.. 
eflence lı;ln deftldJ, ortaya 1nılllı cıı Yıa.tmlstana değil· 111rt~I, 
liraları da d6lrll1Urdü. Ben her rek zat ere ve hUrrlYt.;:,1111 ;j.-:J 
oyun eonunda mutlaka bir hayli b'zmcUerdcn do1ayı ili ,cıı,. 
ljrıwı cebime indirirdim. rafından J.'\\ndlsLtıc te"c 1 te 

Oyunda kaybotıı~m de kaıanı.!ı. vıı.ller ıUtbesındcıı dolJı} 
tun pr.rannı ancak aa bir kuımmı de bHdirmı .. ıcrdlr. tıı~ı1' 
vernuı olacağmıdan çok genl3 oen rol Pap os . 1ııl" 
oynuyor, böyle yaptıkça da.ha Qok vcrd1Jli rUtbenln l\CP~t ıı.ıl 
kazanıyordum, Bir kaç gUn için. tUu ruııan ordusun.1 fil'' 
de beş Y~ lmı.dan fazla kazan• ve bUrrlyetın nfMI ı'- e , et 

tt rcr mıı;ıtnn. olduıtunu Le. aı1lz e • 
(Devamı ,,.,) nıl§Ur. 



Ameril<ada n getir!; ilörap il"f tiııiıçe: 

3 - VAKiT za MART ıou 

Ad lige Vekaletinin 
geni tasavvurldrı 

lecek demir eşya 
ihracat müesseseleri 
Amerikadan teslim 
alınmasını istiyor 

Tabıat ve bız 
lnsanları, tabiatle, ya§adık

lan muhıtle iıalı etmek eskı bir 
modadır. Dağlı Q.damla, kıyı o
Cllblıı. yalı uşağı nl'asmda büyük 

Ticaret VcktııcU, Amerikadan gc• sccıye ayrılıkları gordubiınıtlzu 
Urtmck Uzerc mııdenl ~ya ithalAt söylenz. "Kuluh" da ya.şıyanlar 
birliğine 600 bin kU.aUr liralık &kredi la, çöllerde omür sürenlerin ara· 
Ut açı~b. Bırllk ıı..zaaı, dolar Uzc.. sına, bunları ayır~n uzaklıklar 
!.rne açılan akrecllUflerin takslmlni girmiştir. Renk, boy, pos, karak· 
yı:ıpmışlardı. Ancak, §ebrimızdo bu· ter bakımından da aralarında yi
ıunan Amerikan demir aanııyü mU• ne bu kadar uzaklıklar vardır. 
messllleri, getirtilecek demlrlerın .A • 

çıçek açması, gOD.ıükrde r~n.ı. a 
gır, ktr.ıı hıç bır • ~lın kalnuıma-o 
sı lazımdı. ~ 
:S~ıinlerde tıizım de "me!ek'0 

lcşercı;, yaradılışın ulvi ahen~· 
ne uymamız beklenirdi. 

0 

Fakat acaba bu bö) le mıdır? 

l!Lı!.ı bir ~~ır bahar ıı.m: 
Yeni Adliye Vekilimiz Hasan J nuyan kazalar mahkemeye ka

Menemencioğlu mUhim adliye vuşturulacak. 
.. Eyyam fitne irdi; be.alar mü 

baregi !'' 
meseleleri etrafında gazetecilere 
beyanatta bulunmuştur. Adliye 
Vekilimizin izahatından anlaşıl
dığına göre: 

6 - Ve ancak bunlardan son
ra istinaf mahkemeleri teşkiline 

Dcmı:ıti. Şuphe yok, kı sanat· 
kur, bu mısramdaki "'fitne" sO
züylc, S<:decc gilzelli!derin. gü
ı.elerm kalblerdc tutuşturdu0u a 
t~i kasdetmıştir. O zamanlar 
açdıp saçılmakta, gonc;;!arl ... 
yarış eden di,berler, mcsıı eleri 
görünmez lın·ılcımlarla doldurur 
can yakarlardı. Şnir, yalnız bu· 
nu anlatmak istivor. 

1 - Ceza kanunumuz içtimu 
tekfunüllere göre yeni baştan u.· 
dil t'dilecek. 

2 - Adli sicil teşkilfıtı kuru· 
larak sabıkalılar hakkındaki 
şiddetli ceza müeyyidelerinin 
tatbiki temin edilecek. 

3 - Borçlar ve kara ticaret 
kanunlarındaki hükümler birleş
tirilerek halk ve m;&.hkemeler 
müşkülattan kurtanlacn.k. 

4 - Zabıt katipliği dereceler 
iizerine müesses mahsus bir sı· 
nıf ve ihtisas işi olacak. 

5 - Henüz adli t~kilat bulun-

sıra gelecelttir. , 

Nışadır ihtikan yapaQ 
Müsevi 

Maksudıye ha.nınd~ 13 numa
rada, kimyevi ecza ticareti ya· 
pan Marko Pardo adında bir :\fu· 
sevi nişadır üzerinde yüzde yUz 
ihtikar yapmak suçundan yaka
lanmış, «Sliye ikinci ceza mahke
mesine verilerek tevkif olun
m ustu. 

Marko Pardonun muhakemesi 
dün bitizilmiş, ve sucu sa:bit gö· 
riilerck 500 lira para ce?.asma ve 
iki sene müddetle de J{ırşehirc 
sürgün edilmiye mahkfun edil
miştir. 

Halk tipi kadm ayakkabilan 
KullCı.uracılnr cemıyeti !j1nıdi de, 

halk tıpf kadın nynkkabılnn imaline 
başlamıştır. 

Cemiyet bundan evvel, erkek hıılk 
tipi ayakkabısı yaparak fiyat munı. 
knbe bürosuna vcrml.§tı. Halk tipl kıı 
dm ayakkabılarının da önUmUzdeki 

bıı!ta iç.ndc tamamen hazırlanarak 

bllroyıı Yl'rileccğt söylenmektedir. Bu 
ııUınunt-ler tamamen hazırlandıktan 

sonra fiyat mUrakabo komisyonu tet• 
kfkat yapacak ve halk Upl ayııkkalw 
lıırmın meıwu salış flyatıannı tesb\t 
edec•Ktlr. 

C. H. P. Fener nahiyesi temsılleri 

Dün akşam C. H. P. Fener nı:ıhiyest Somcrtrı hazırladığı ve Hikmetle HU· 
Tcm'!U kolunun tertip ettiği mQsıune- minin muvaf!akJycUe yaşattıktan 

re kalabalık davetli k~tlcsl kargısın· "Amcntey,, komedlBI. oynanmt§, mlse-
da çok parlak blr tcklldc vcrflmlştlr. firler tcırı:ı!mdan uzun uzun alk!§!an 
Temsil başkanı Hikmet DemlnıözUn mışlnrdır. 

sshncye koyduğu "Doktorun Ödevi,. Fener halkına faydalı eserler &ey 
isimli üç perdelik dram •'Yılmaz Ku. rctUreıı kıymetli parti başkı:ım Bay 
IUbU,, gençleri tarafından muva!taki· ı Sami ~nmczln ve tcmsll kolu 
yelle temsil edilmiş ve başta Hikmet gcnçlerlntn bu çalışmaalrmda devam 
Dcmtrsöz. Hilmi, Bedia olduğu haldr. ve muvntfakiyet temcnnl ederiz. Yu· 
cidden takdir edllecck §eklldc ba§ar- kankl rc.sfm temsn kolunu grup ha
mışlardır. Piyesten sonra Fahrettln llndl'! gll tcrmektcdlr. 

merikada tesllm almmaamı 1.ııtemı~ Hayvanl~rda, tabiate mtibak, 
!erdir. Tacirler ise İstanbul teslimi bizden fazladır sanıyorum. Çün· 
teklifinde bulunmuşlardır. kü onlarda dış kılığı, post da • d· 

GörU§Dlcler bu eureUe devam eder- §8.dıkları muhite ve mevsime gö· 
ken Vek!let, birliğe, toptan mUzakeo re değişiyor. 
relerden sorfmazar edilerek her ta.el· llk bakışta, bu hükmümUzü 
ruı kendi hesabımı te~bbllste bulun. kuvvetlendirecek, birçok deliller 
mı:ıamı bUdlrmJştır. buluruz. Fakat acaba, iç yüzü-

Böylclikle, her lthıı.ııı.t tacirinin, milzde de, bu ber.a.btrliği sezmek 
ka'.bil midir? kendi menfaatine uygun blr pazarlık· 

ta anlaşmaya vambfleceğl ümit edil· Mesela baharı, yeryüzünde ye 
mcktcdlr. ni bir canlanışın başlangıcı ola· 

rak tanırız. Uzwı bir kışın l.aı-

Mu·· n akala" t Vekılı· ıa örttüğü. buzlu rüz.gfi.rların ku-rutup kavurduğu ovalar, onun 
bir dokunuşuyla silkinir. Kap· 
k~ra yamaçlar, yeşerir. Gelin· Trakyadan dönüyor 

Cuma gtlnU Trakyaya gidrn MUnn· 
kalAt Vekili Cevdet Kerim tncednyı. 
nrL buradaki tetkiklerini biUrdlği ha 
ber verllmc~tedir. 

Vekflin buglln şchnmi7.e (fümnosı 

muhtemeldir. 

Altın fiyatlarında 
yükseklik 

cıkler, katır tırnaklan, mineler 
açılır. Her taraf, suluboya tablo· 
!ara döner. 

Bu demlerde tabiat hem kele
bek. hem arıdır. Bir yandan gü· 
zelliği yaratır. Bir yandan d~ 
besleyici nimetlerle toprağı dol· 
durur. 

İnsan, eğer tabiatlc tam .,. 
uzlaşma içinde yaşasaydı, bahar 
gelince, ruhların, vicdanların da 

Ama, baharı S..:nnt havasından 
çıkarıp, bir de siyasi tnrih için· 
de muhakeme edersek, ne kor
kunç tezatlarla karşılaşırız! Si
yasi tarihin bahan; insan mcz· 
bahalou-ııun kapılarını ac>:ın kan
lı bir pençedir. Bütün sa.dınşlar, 
atılmı.k için onun gelmcsmi bek· 
ler. Kıı;J, t~bii bir mütareke ol 
duğu halde, bahar, bir hücum 
borusunu pek andınr. 

Huduttan knna boyayan o, 
çiçekle öümü. ''iperit'' 1 ıtn 
birleştiren, odur. 

Hani ya, ırtE:mla ta:biat ara· 
mnda tam \'e mutlak bir uyrnın 
luk vardı. Zavallı tesellilerımizm 
bir dakikalık bir muhakemeyle 
bile dayaMCak kuvvctleri yok. 

Hakkı Stiha GEZGiN 
Sade altın fiyaUan değil, beglbir

yerdo flyatlan da yükselmektedir. Ev· 
velcc bir (bc§lbiryerde) ıoo - 102 
liraya satllırken bu fiyat son günle11o 
de 120 liraya kadar çıkDU§tır. 

Portsailteki kahveler ge ·yor 
SaraOar, son günlerde beşibiryerde 

!ere rağbcUn arttı~ı :ıöyli!mckte

dlrler. 
D~er taraftan altın fiyattan gıt· 

tikçe yükselmektedir. Evvelki gUn 24 
lira 50 kuruş olan bir 8ltm fiyatı dün 
24.60 lira idi. 

---<>
iakeleden düşerek 

yaralandı 

.Mu.sta.ıa oS"lu Haydar admda. bil 
amele, evvelki gfin, Tcrkos golü clva. 
rmdnkt inşaatta çalı§ırken. iskeleden 
dti§erek muhtelit yerlerinden yaralan 
mış, ~aldınldığı Cerrahpaşa bs.etab~ 

nemndG dün ölmtlJWr. 
Ceaet adJfye doktonı Elri'er Kanuı 

taratmdan muayene ve defnine ruhsat 
Yerilınl§tir 

---0-

Diinkü ihracat yekiınu 
Dün ~hrlm!ı:den pek az ihracat 

yapılmıştır. Evvelkf gün 2 milyon 11· 
ra olarak kınlan ihracat rekoruna 
mukabıl dUnkU lhracatm pek az ola. 
§UDB oobep dOnkQ günUn yı:ı.nm mesa1 
g{lnil o~masıdır. 

uon. Yunanlstana balık, lsvlçroye 
tmdılt, Almanya VE: MrMrtl touın sa· 
blmt,or. 

Port.enittclU kahvelerin nlbayc.t m.ı~U. Uı.k1n kant.rol mııkamntmıa 

nav!ser ~rmcmcsl yUzünden kahveıe. 
rtn tzamı tcahhllı- et.mi~ tır. 

Bir mUddcttcnberi navlscr temlllll 
huau!>ı:noa aJCı.kadıırl:lr e.rnsmda cere
yan eden mllzııkcrelcr müsbet bir ne

Bu kllhvclerln evveıoo Şubat &'-"1 
"' Uce vermt~ tir. Kahvelerin k~ 

memleketlmtzc mOtevccclhen pek ya· 
kmda. yola çıkanlacağı dUn, şehrimız.. 
deki altıkıı.darlara gelen malQmatte.n 
öğ'renılmlştlr 

içinde yola çıkanlmn.ıu kararlaı,ıtırıl· •u 1_, lek tı.m•- Uril vesa. m .... e mem e .... o ge e-

l ceğt ııöylenmektcdlr. Kaşar peyniri buhranı Hı:ıten Portııaitto ıo bfr, so blıl 
Piyasada ka§W" peyniri bulw:uıme. de oır olmak Uzero 40 bin çuvallık 

<lığı vlUd şlka.yetlerden anlaşılmakta· kahvo partisi bulunmal<tadır. Bu ka.ı.. 
dır. 

Fiyat mürııkabc bürosu, kapr pey• 
n!ri yokluğunun, lUka kararmm kal· 
'dlnlrnnsmdıı.n 'f.JOIR'R gayri• tabii <ılc. 
rak mı ihdas edildi~ tetkik eWr
mekc.ıdir. 

Söylendiğine göre lıa.len BalıkeaiTI! 

ve Kayse.rill lkl taclrde kaşar peyniri 
mevcuttur. Bunlar da, peynlrlcrlnı 

memlekcUerıne göndcreccklerlnl GOy• 
lemlşlcrdtr. 

Fiyat mUrokabe komisyonu, Pazar· 
test gilnkll lçUmamda bu ~ poy. 1 
nlrlerlnln vaziyeti ile de m~gul ola· 
caktır. Komisyon karar ve~ tak• 
dlrdc kn§ar peynirleri şehrrnlzdckl 

bakkallara tevzi edlleeektlr. 
Bu ikl tat,ıralı tacirin h<.r birinde 

70 - SO mra. kaşar peyniri mevcut 
olduğu ıınllı§llmıııtır. 

veler, Erc:ı:llyıı kabvesıdir. 
Diğer tar:ıftan navlser yalnız kah 

veye değil, diğer lthalAt eşyamıza da 
verll:nemekte idi. 

Hı\sıl olan mutabakat neUcesinde 
bu ıthalAt eşyamızın da pek yakmclıs 
mem.,.ketlmlze ~tlrllmeırt milml* 
olacaktır. 

S!SylencUğine giSre Portsııit Te ı. 
kenderfyedc çuval, çay, jilt, ve jüt et
ya, kauçuk, kanaviçe, lB.stlk vesatree 
Vardı'". 

Esnaf cemiyetleri 
toplanbnı 

Esna! cemiyetleri müşterek idare 
beyctinln mUştcrelt ve yıllılI toplantı
sı, ctUn ya.p,Jlmı~r. 

- 29- İlllll' ....................................................... . man hiç mesele kalmazdı, Saip 
Han muhakkak muvM.fak olur
du. 1'üknt göıiiyorsunuz ya, bu 
müınkun olmuyor. Ben Sa.ip Ha
nı Hindıstandanbcri tannım, 
nun tesirine, tedavisine hiç bir 
fikir, hatta hiç bir sabit fikı. 
dayanamaz.. Fak~t neden benim 
iizeıınıde muvaffak olamıyor? 
Çünkü bendeki fikir alelade bır 
düşünüş değil, hakikatin aksi· 
dir. Anlıyorsunuz değil mi Mös· 
yö Masson. Beni tedaviye uğra
şırken Saip Hnnm muhayyilenin 
yar~ttığı bir hasta fikri tedavısı 
fayda vermez, esas ol.an yaşıyan, 
canlı ve tabii bir dilşünüş, biı 
hakikatle mücadele edebilmek· 
tir. Malbuki buna karşı da •ç 
bir şey yapmak imkanı yoktur. 

DUnkü topl:ınlıda müşterek yardml 
teşkUMının 1D10 senem rnponı ne blı. 

l.1nçoau okunmu,, tasdik edilmt,tlr. 
Bundan sonra yeni mU,,terek idare 

heyeti seçimi ynpı\mı~ Ur. Mll§terek 
yen! idare heyeti, l}U suretle te§ekklil 
etmiştir: 

Her ikisı de benim faaU~·e
timle alakadar oldular. Şimdi· 
lik bu kütüphanede yaptığım 
iş, bir kenara atılmış bakmısız 
kalmış olan bir çok mühim, 
nadir vesikaları kendi zevkir ıe 
göre tanzim etmekten ibarettir. 

Ben bunlara layık olduklan 
kıymeti vermek için kendi dil -
şUnüşüme göre muayyen bir 
plan çizdim. O plan dairesind<> 
hareket ediyorum. 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Ka it 
Yazan: Gaston Löru 

neden çıktıkları zaman onların 
doğruca konaktan da çıkmış bil 
mediğim bir yere hareket etmiş 
olduklarını anladım. Çünkü daıha 
ayale sesleri sofadan kayiboldu.k
tan sonra hemen bir dakika t. >n
ra kapının önünden kalkan bir 
otomobilin gürültüsünü duydum. 

.iemen bir dakika sonra da 
küçük salona açılan kapıdan Mar 
kiz içeriye girdi: 

- BütUn bunları nereden öğ
renmiş böyle Mösyö Masson? 
Söyleyin bana anlamak istiyo
rum.. dedi.. Çünkü Marki Jorj 
V ensan tahsil görmüş bir insan 
değildir, fa.kat bunları nasıl, ne
reden biliyor? 

-Neleri? · 
Diye sordwn •• Bir nefeste: 
- Konuştuğunuzu deminden

beri yapmakta olduğunuz edebi
yat münakaşalarını, bütün bun
lan nereden öğrenmiş? 

Demek ki Markiz kapının ar
kasından bütün kon~c;tuklarm · 
zı dinlemişti. Onun bedenen sıh· 
hatli olması kB.fi değildi, asıl me· 
sele onun düşünüşlerini tedavi 
etmekte idi. 

Yine onu hasta eden sabit fik
re saplanml§tı. Gözlerinde son
suz bir ıztırap okunuyordu .. Doğ 
rusu ben de müteessirdim. Sanki 
bunu anlamış gibi: 

- Sizi UzUyonun değil mi 1'öe 
~ Ma.-on? dedi.t 

Be ek 
ÇerJiren: M. ACAR 

.Kristin herhalde bana k3l'§ı 
merhamet duymanızı size telkin 
etmiş olacak. 

Ve daha yavaş bir sesle ilave 
etti: 

- Kristin burada yok mu? 
- Hayır .. Gitti ..• 

Bunun üzerine Markiz derin 
bir nefes aldı: 

- Oh, öyle ise daha iyi .. Şimdi 
sizinle daha rahatça konuşabili
riz.. dedi. Kristin hiç hiç şilphe
siz size beni hasta eden düşünü.c:
ten bahsetmiştir değil mi ? 

Evet burada ya...sıya.nlarm hep· 
si bende bir sabit ffkir olduğuna 
inanıyor ve herkes bana deli na
zariyle bakıyor, Mösyö Masson.. 
öyle 1.8.manlar oluyor ki artrk 
ölmek istiyorum .. Evet ölmek is· 
tiyonım. Fakat ölümden korku· 
yorum. Evet öyle zamanlar olu
yor ki ölüm korkutuy<>r beni ... 
Hatta bazan her şeyden ziyade 
ölümden korkuyorum. Hatta si· 
:r,e söyliyebilirim ki. bir gün. ... 
Fakat bunu simdi kendiniz de 
kesfcdeceksiniz ya .. Şimdi sövJi· 
yeyim .. Ne di:yordum, evet l>lfun. 
den korlruyonım. Oh bu Saip 
Han pek kuvvetli bir insan. Ya
pılması mümkiin olan ne varsa 
btt adom yapabiliyor. Eğer ben· 
deki fikri de btr dl~ ~ker gibi 
~ mOmktln olsaydı o a· 

Öyle değil mi ya .. Mesela şım· 
di Sa.ip Han tutsa bir dağı ye
rinden oy:natmıya .. alksa, mu
vaffak olabilir mi? Olamaz tabii, 
çünkü o dağ hak:kattir. lşte 
Mösyö Masson, yine saplandı -
ğnn fikir de bir hakikattir 
yal mahsulü değil.. 

1şte Saip Han benim bu fikri· 
mi değiştiremediği gibi, bir kül. 
bir bütUn olan KUltrey'leri de a
yıramaz. Anladınız değil mi? 
Anladınız değil mi? 
Ateş gibi yanan ellerini elleri· 

min üzerine koydu ve: 

- Onlarm hepsi birdir. Hep· 
si .. Bunu size ben söylüyorum .. 

Diye b;r cUmlede sabit fikı i 
tekn.rladı. 

Dehşetle bUyUyen gözleri .: a
zarlanmı arayordu. Gözlenm
deki merhameti görmemesi için 
nazarlarımı ondan kaçırdım. 

(~wr) 

Bakkallar cemiyeU rei.al ŞUkrO To
raç. Ekmek yapıcılar cemiyeti reil6 
Şc\'ki Başkaya, Arabacılar cemlyeli 
reisi Fnik Demlrcan, Marangozlar ~ 
mlyeU rcl.sl Al~eddin Kunt, K.ııhvecl· 
lcr cemiyeti reisi Celi\) Bozkurt. Ba. 
lıkçılar cemıyeU reisi Yusuf Yarar. 

Esnııf hıuıtabancs1 idare heyeti mü· 
dUrlt:ğtnc de Hamameılar cemlyetı 

rebıl Osman GUrsoy seçllmtşUr. 
Toplantıda, Eıırıat hastahane~ 

tedavi görenler ile ölenlerin miktan 
Uzertndo g!SrU~lmUş, bastahanenlıı 

tevaU ımktınlan aranmıştır. 
Ayni toplantıda tıastabaneye blrar 

serbest <ŞUkUr) ve (Şilt~yet) kutum 
konulmasına karar verllmi"Ur. 

Francala vaziyeti 
Francala unlnrır:m tahd;dill

den ronra franr:ıla istim1~\l{i )'Ür 
de 35 ni"'b"'tirö0 azhlmıı, bulun· 
duğu nnla!ıılmıstır. 

: Pazar 'Pazartesi - 23 MArt 24 art > 
~ 
cı $.!fer: 21 Sefer. 2J 
'-- K11S1m: J. Ka!lın: lS~ 

\alOUcı "3118 h Lzaru \-.at~ 

·Un~ 
1.59 11~ 6.67 ıı.n 

dt> ..... ı,tı 
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Amerllraam 
1armau 

Edirne melnlnn•n 
ldtabeal Yugoslavya 

vaziyeti 
CBO$ 'tarafı 1 incide ) 

ORTODOKiREISIYLE 
MtlLAKAT 

Belgrat, ıs (A.A.) - D.N.B.: 
Kral Naibi Prens Pol, Sırp Orto
doks kilisesi reisi başmetropolit 
Gabriel'i kabul etmiştir. 

( Ba.ı tarafı 1. tacide) 

slparjş ec!iler. 9000 tayyare 1n§a e. 
dllecektir. 

(Baf tarafı 1 iındde) 
.aı1sala mmı ile hudutlammf topn.k-

lanmızdan bir kan§ma '" ~ 
nere.si.oda olW'll& ol.IUıı ütlkW.lmitıe 

Y~av~ar, Almanya ve Itaı
ya ile bir safta yer almıya mü
t:em:ıyil bulunıu.Jduğuna inandık
ları takdirde, bunun neticesi u
mumi bir nefret ve ;ufial infil'!~~ı 
ol~tır. Yugoslavlar Roman
ya ve Bulgaristanın zelil vaziy;~
leıine düşmek arzusunda. değil
dirler. Onların istikl:i.l hakkında
ki hararetli arzuları Yur.anltla
mı parlak hareketlcrıylc takvi_.·e 
edilmiş bulunmaktadrr. 

INGIL!Z, AMERiKAN 
pI.,CILERIYLE GÔRÜSJ.1E 

Bel.(fl'a,t, f2 ( A.A.) - K .. 
Naibi Prens Pol, dün öğleden 
sonra İngiliz ve Amerikan elçi· 
lerini kabul etmiştir. 

SaIAh.iyettaı· bir menibadan bil -
dirildigine göre orta mesafeler ka,.. 
tına müsait a.vcı tayyarelerinin 
merhalelerle lngiıtereye uçması 
için bir hava yolunun tesiai hakkın 
da tetkikler yapılnuıktadır. 

tevecctlh edecek her tec&vtısU mlllet
~e k&rfllamap bulr halundutumuzu 
söyleml§tlr. 

MUU Şe!ln Be§incl IDlnılta)'Dl açı
l!:J nutkunda.D aldığı c1lm.lelerle daha 
evvelden ~ tehllkeyt karpllı. 

mak için n&81l tedbirler &lmdJlı ve 
tercih edilen İDgil1& ittlfa.kmı gem, 
bir VUZUh fçiııde mılatmı .laıatenuı.ç. 
lngWz 1tt1fakma sadık ~ 

Af.MA..'!'11' SEFARET1 Ö ;t)NDE 
NVMAl1ŞLER 

Bclgra.d, 22 (A •. '-.) - Görünü§, 
mi' verle pakt imzasma kar§r mu
halefetin ve memlekette nıhı va
ziyetin gittikçe kuvvetlenrnekte ol 
duğu merkezindedir. 

Be.zr milşahitloin zanııma göre, 
böyle bir Yol tesis edild'ğı takdir 
de tayyareler yarı yola kadar 
Anıerlkan pilotları tara.fmdruı gö
türlllecc.ktir. 

Buna binaen, Almanlarla bağ
lannırya karşı muhalefet her da
kika artmakta.dır. Kabinede çık
tığı bildirilen ihtilat Yugoslav
yada Almanya ve Itnlya ile her 
türlü anlaşmanm iınzasma karşı 
hissedilen antipatiyi aksettir
mektedir. Yug~Jav milletinin, 
Alınan gayesinin Yugoslavyayı 
t.&mamen çevirmek ve memleke
ti Alman askeri hedeflerinin i
lerletilmesi için kullanmak ol
duğunu tamamen idrak etmesi 
cok ınümkUndür. Yugoslavlar, 
S -l~k'in Yunanlı dostlannm e
linde ks.ımasmm Yugoslav siyasi 
v..: ikl!sadi hnvatı için ne derece 
elzL.a o!duğunu hiç §ilphesiz t·J{
dir ctmek:tedrler. Yuguslavlar 4 

mukadderatlannı geçen harp es
nasında.ki büttin ıstiraplarından 
mesuı olanlarla birleştirme. .ri 
ihtimal haricindedir. Hrrvatiar 
da dem.okra.tik Ulkeler için o de
rece oevk ve teh.aJük g<>Atermiş
lerdir ki, Almanya 'e Italyanrn 
emirlerini iyi ka-- damaları ihti
mali çok azdır. Almanya ile im
za edilecek her türlü vesika, . -
dece bir ademi tecavUz mua.he
desf dahi olsa, Almanyanm ~ 
tismar etmesini pek iyi bildiği 
kayıc: t:ıvizler yokuşunda ilk a
dmır teşkı1 edecektir. 

Veıilen malfunata göre, bu sa
bah Alman sefareti civarında t.4-
ll derceede ehemmiyeti haiz bazı 
tezahürat vuku bulmuşsa da bu 
tezahürat ciddi bir mahiyet kes
betmemiştir. 

5-0 \ ap1ll' geliyor 
Ncvyork. 22 (A.A.) - Nev~ 

york J ounıal Of Commerce yam· 
yor: 

ve oonun:ı kadar 81\dık ka~ 
tebru11z etU.rmıı, c<>k Bevdlğt.mta .W
hu 1hW edecek tecavüzlere k&rr.ı gU· 
nünde Ye vaktinde uml ha:arııuıwtı
mw bU,Qn dünyaya isbat edeoetiml.zf 
söylemfıtir. 

BERLIN BEY AHA.Ti 
Bern, f! ( .A.A.) - Basler 

Nachrichte ~tesinin Budapeş
tedeki muhabiri yazıyor 

Yugoslav başvekili ile harici
ye :oaz:ırmm pazar gUnU Alman
yaya hareket edecekleri ha~ 
verilmektdeir. Bu aeyaha.tin, 
Yugoslav kabinesinin ~be 
akşamı aldığı kararlar ll2rm.e 
hasıl ola.n hiikfunet ~~ ~7 
zlinden birkaç gün tehır edildigı 
bildiriliyor. 

Muhabir üç nazırın istifası ü· 
aerine hilkfunetin karşılamak 
mecburiyetiDcle olduğu büyük 
ııorluklan bilhassa kaydetmekte
dir. İstifa eden n.azrrlar ara.sır..~ 
çiftçi partisinin en nafiz şeflenn 
den ziraat nazm Bra.nko Şubri
loviç de bulunmaktadrr. 

Belgradda r,ok bUyük biı diplo
ma.si faaliyeti devam etmektedir. 
Bugün hariciye nezaretine giden
ler ara8mda Yunanistan elçisi de 
bulunmakta :leli. 

Salfilıiyetli deniz ka.yna.Jda.rnı
dan bildirild.Jğine göre, Bayilk 
Britanyaya 50 '-apur verebilmek 
için ticaret vapurl!lrDla <!erhal 
el konulması hakkmdald. planlarm 
hazırlanması tamnmlanmştır, 

Dtnleylcllerln ta§km tu.alıüratı i
çinde hatip söztinll çok kudret:U kah
raman tedak&r ordumu.u. ve m1lll de
h4 ve birliğin UmsaU oıan unu Şe. 
fimızle yenilmez bir millet oldufumu· 

YUGOSLAVY ANIN GAi eSI 

Belgrat, B! ( A.A.) - D. N • . 
ajansı bildiriyor: 

Yugoslavyarun siyasi gaye:e
rinden bahseden Politika. gax-.e
si şunları yazmaktadır: 
Yugoslavyanın emniyeti yal -

ruz askeri bir lnıvvete değil, ay
nı zamanda konışulan ile her za
man P.SaSlı iktısadi menfaatlerle 
bağlı bulunduğu dostane ınüna· 
sebetlere istinat etmektedir. ls
tikıalinin, arazi tamamiyetinin, 
milletin mesai semeresinin ve 
devamlı bir sulhun korunması 
Yugoslav siya.setinin deg-;.şm1...: 
temelini teşkil etmektedir. 

SOVYETLER RAZI MI? 

Belgrat. 2B ( A.A.) - Ofi: 
Sovyetler Birliğinin Belgrat 

el~isi B. Le.vrentiev, Moskova
dan avdetini müteaktp, Yugos
lav hariciye nazırı B. Cincar · 
Markoviç ile uzun bir görüşmede 
bulunmuştur. . 

llAl?P GEMİLERİ REFAKAT 
lffiEOJ.;KLER 

lfayana., 22 (A.A.) - Stefa.ni: 
N evyork Timcs gazetesi, resmi 

tekziplere :rağmen beyaz sarayın 
hı,giıtereye gönderilecek harp mal 
z:emesine harp gemilerinin refalcat 
etmesini ka.rarlaştnmış olduğunu 
yaznıa.At drr. 

Bu gazete, §imali Amerikcı hil
künıctinin harp gerilerine tayya. 
relerin refa'·at etmesi için de ha
zırlrklar yaptığmr iddia eylemek
tedir. 

Am "ril.an tayyareleri Terre -
Ncuvc, Labrador, Groenland ve 
Izlan.dada hazırlanmakta olan Us • 
lerden istifade edeceklerdir. 

DVNYA'tıı"'IN EN BtlYVK BOM-
BARDIMAN TA YY ARJı;St 

Ncvyork. 22 (A.A.) - NeT
york Sun gazetesinin bildirdiğine 
göre, dünyanın en kuvvetli ve e~ 
bUyük bombardıman tayyaresı, 
yakında Atlantik Uzerinde tCC?il
be uçuşlarına başlıyacaktir. 

Bu, Douglas b • 19 Douglas 
b - ı O tipinde 82 tonluk bir tay. 
yaredir ,.e 18 tonluk bombe. ha
mulesi ile Amerikadan A vrupaya 
gidebnecek ve hiç yere inmeden 
Amerikaya dönebilecektir. 

lyi ha'ber alan ~llerdekı 
kanaate göre, B. La.vrentıev, Yu
goslcıvlara, yabancı ~~ 
memleketlerinden geç:mesıne n:u
saade etmemek şartiyle üçlü 

pakta iltihakı tavsiye eyiemi,tit. (&§ tarafı ı itıefde) 
Diğer taraftan, lngiltcrenin mmtakasmı zaptetme.k S§iyle mtı§guJ 

Belgrat elçisi Sir Ronald Camp- iken Carabuba ka!'§ı: harekAtta bulun 
beli ile Amerika Birleşik Devlet· JlUl;rı mzumıu görmeml§ler ve ı:ıu 
]erinin Belgra.t clç;:i. dün, Yu- mıntakayı hafi! ke.,şU mtitrezeierlııln 

Libyada 

goslav Başvekili B. Tsvctkoviç de.!ınJ kontroııı altında bulundurmayı 
ta.rafından ~abul edilmiştir. tercfb eylcmı,,lerdi. So:ı. gtınıeroe va.. 

BiR ELCiNiN iSTiFA Zlyct bir hUcum tçln müsait görül. 
I t mtl§tllr. Bunun ti.zerine per§embe ~ 

T;JHD D nU hücuma kalkmıştır. Bunun netice.. 
Ne1rJ!<Yrk, f2 ( A.A:) - Röy· slııde İtalyan garnlı;onu ,başta kuman 

zu ifade etm.1§ vo sl5zlertne ııu cQmle 
Ue ııllıay...t verrul§tir: 

Gelecek varsa göreceği de vardır. 
BURSA GAZE'IESINtN 

MAKALESi 
Baı-, = (A.A.) - BugQnkQ Bar. 

sa Gazetesi, "lWIU Şefin bir loaretf· 
nı bekliyoruz,, b8§lı#I altmd& ruditı 
bir be.şınakalede Balkanlarda hadfa 
olan aon va.zlyeti tahlil ederek ezcüm. 
le diyor ki: 

''H'ldiseler ıstıratıe .seyrediyor. Bu 
ı;-öz karartıcı hattA bazan ald&trcı 

sllra.t anı.amda TUrktln uycuuk göztl 
dört açılını§, bunlan dikkat ve husa· 
Bfyct ve en geni§ mA.nada bir ceearet
le takip ebnektedl.r. MUll Şet emret· 
Uğl %aman onun tmırlnde çelik bir U.. 
le olarak g&ıtercllg1 bcc!efe kopcatız. 
.M1ll1 Ş fio bir .lp.retlni bekllyoruz. O 
f§a::ettir ki dünyaya asıl kimin nizam 
verecetlnl göııtereoekttr. Her zaman· 
d~ ziyade bugün daha çok hazırız.., 
HANGİ MEBUSLAR :NERELERDE 

Söl'Ul:~ 
Hai.ıcr aldJ#mma g6re kc:ıateramlar 

isimleri B§&lıdı\ yazılı olan mea..ter 
ts.ratmdan verflecekt1r. 

1 Şemseddin GQnabta7 { Bnu) : .An 
kara halkevtnde, ı.tanbııl Gnivenlt. 
Balonunda, Emln&ıQ halkmnde, S.,
o~lunda, Kadıköytmde, Şilede. 

Haaa.n Hurpt Tankut (Jııl'.arat) : JD
dirne, Kırkl&NU, TeJdrdal, (Çatıalca) . 

Aglb Bırn LeftDd (Aydın): Kay. 
seri, )ıiiğde, Adana, Kel'llln, (Tanua). 

Fuat Birmen (Rize): Buna, &lr
keetr, QanekJre1e, m.id,eh!r. 

Muh!ddin Pc.rs (Bursa): K1ltabya, 
ManLta, Afyon. (U§&k). 

Vamf Somyürek (G.lre8UD): ..Utak
ye, Gazlankp, Urta, lskendenm. 

Süreyya Örgeevren '(Bltlfa) : BıYU, 
Erzincan, ErLuııım, Kanı. 

SalAh Yarğı (Koeaell): Rbıe, Trab
zon, Gireınm, Ordu. 

Cavit Oral (Niğde): Çankm, Ku. 
tamonu, Zonguldak, İnebolu. 

Ferit Cel!l Gilven (!~): Toka.t. /STJF ALAR KAR,$/SINDn. 

Bern f! ( .A.A.) - lsviç:re a· 
jansı Belgrattan aldığı aşağıda
ki telgrafı neşretmekt.edir: 

ter: . . danı olmak üzere dlln öğleden sonra 
Nevcs ork Times gazetesının tngtllzlcro teslim oımu§tur. 

Belgra .. muhabiri bildiriyor: . HABEŞİŞTANDA HARP 
Amasya, Çorum, Sa.nmm. 

Kral Naibi Prens Pol ve Baş
vekil B. Svetkoviç üç nazımı lir 
tifası ile mevkii sarspan kabin& 
yi takviye etmek için cuma ~ 
eamı yeniden bütün gayretlerını 
sarf etmişlerdir. kşam geç va· 
kit B. Svetkoviç., B. Markoviç, 
B. Ma.çek ve Slovenlerin lideri 
B. Kuloveç i:~ ha?''!.riye nazırı Pa-
11~ tekrar saraya giderek Prens 
pol ile görüşmfuJlcrdir. Adliye 
nazırı B. .Mielo Ko tantiıMwiç 
ile içtimai muavenet nazırı B. 
Budisaliejeviç'in ve ziraat nazın 
B. Branko Şubriloviçin istifaıa
rmm kral naıöi tarafından kabul 
edildiği gece öğrenilmiştir. Mü· 
teakiben a.şvekil istifa eden !. ... -

zırlarm yerine başh.ala.rm.m tayi
nini ve itimat reyi ile ekseriyet 
temin ebnek maksadiyle partl 
aeflerini içti.maa davet etmiştir. 
B. Şubriloviç'in çiftçi partisi mu· 
holif vaziyetini muhafaza et
mekte ve her türlü davetlere 
kar§ı eağır kalmaktadır. 

Çiftci partisini idare edcnl.erın Londm, 22 (A.A.) - Bugün 
teyit ettiklerine göre partıni.ı, sa!Ahiyetli nuı.hf:ille.rde bildirildiği.. 
Yugoslavyanın Moskovadaki el- ne göre, Keren etrafında hilcum
çisi olup Belgrada. gelmekte olan Iar vo mukabil hücumlar devam 
şefi B. Gavriloviç Yugoslavya etmektedir. Bu harekat "ok çetin 
üçlü pakta girmek Ü7.ere, ha~ bir arazi üzerinde cereyan etmek. 
tadil edilmiş bir muahede m~ te ve derhal bir netice istJ1ısali 
imza etse dahi istifa edecegım beklenmemektedir. 
söylemiştir. Doğu Ha.be§fstanıda, Jijigada.n 

Halle a.rasmdaki umumi l.ana· ı gelen ve Hargeitmyı zaptede:n kuv 
ate göre ordu hillrumetin Alman- vetıerlıniz Jlerl hareketlerine d"
yaya yardım etmek için ya.paca- vam ediyorlar. B-..ı kuvvetleri.ıı 
ğı her U>şebbüsiln önUne geç~.k şimdi Berbe~an ~elen kuvvetler. 
ve Yugoslavyaya hücum edildi- le temas tesıs etmiş olması muh
ği takUil'de, Türkler ve ngilizk: temeltlir. 
beraber olsun veya olmasm ~'ı..l· Jijiga krtala.rmm Berbera ~v-
manlarla mücadele edecektir. vetlerinden daha serf fleTleyebıle

cekleri kaydedilmektedir. 
BiR Rtv AYETE GôRE Zira bu kuvve•· er dllz arazide 

iSTiF A ETTi ilerlemektedirJer. Berbera kuvvot. 
Bf>T'n, 22 ( A .A.) _ "Ofi Fran· Jeri ise dağlık yollardan geçmeğe 

· ,, . mecburdur. sız aJansı . 
Moskovadan Isviçre Telıgr._ a9 

jansma hildiriliyor: 
SomaDde 

Bazı malfunata göre, Yugcs
la.vyanrn Moskova el~ .B. Gav 
riloviç istifasmı vermiştir, 

Kahire, 22 (A.A.) - İngilU 
umum.J karargfUımm tebliği: 

Tra.blUl!I Eıitre ve Habeş.iıstan
da vaziyette hlçbir değ.lşiklik ol
mamışt:ı:r. 

-------------ı İngiliz SamaHsmde kuvvetleri-
Macar hariciye nazın 

Pe§teye döndü 
Miinlh, 22 (A.A.) - D . N. B. Ajan. 

m blldlriyor: 

ntiz Hargeisayı işgal etmişlerdir. 

İskenderlyeyl bombanlıman 
t~-0bbüsü 

lsvçre telgraf ajansına Bel
grattan gönderilen diğer bir tel
grafa göre de Amerikan ve İn
giliz elçileri Yugoslav lıill..iımeti
nin niyetleri hakkınd:ı malfunat 
almak il7.cre dün öğleden sonra 
B. Svctkoviçle görüşmüşlerdir. 
Fakat iyi haber alan menbalar 
dan bildirildiğine göre 'ne Ame
rikan elçisi, ne de İngiliz elçisi 
yeni teklif ve tavsiyelerde bu
lunmamışlardır. 

NtÇ.tN İSTİFA ElTİLER! 

JJelgrad, ::2 (A.A.) - "OfiH; 

Naib tanı.tmdan tayin edilen altı 
ee.nato hasmın evvelkf ak§am nazır. 
ı.v mecllal tara:fmdan dı~ .siyaset hak· 
anda alman kararlan ta.wlp etıne
llklertnı gösknnek için istlfıı ettik· 

La.dialas Bardouy bu sabah saat 
10 da MUnfh'i terketml§tlr. Ve garda 
Alman hariciye ııazırı Fon Rlbentrop 
tara.fmdan uıturlanml§tır. Bir çok 
partl sivil ve askeı1 idare mensupları 
Macar devlet adamının te§)11nde hıı.· 

zır bulunmuşlardır. Bir hUcum mUf· 
reze Y.ıtur başmda bir bando mtıZlka 
olduğ'.ı halde selAm reaınlnl ifa et· 
mf§tlr. 

rt bll.iirilm<>ktedir. Verilen mal\lma. 
ta l'Öl'e bunlar mQstakD demokrat ve 
:.ttı,;i pe..rtnc.~e mCllSUpturlar. Bu 
artının kabinedeki n:.Jm sslllcri de 
in ıstl!a etmişlerdi. ' 

---o
Romanya petrol mın
takaaı askerile§tirildi 
Bükreş, 22 (A.A.) - Stefani: 
Petrol tasfiyelıaııeleri ile men -

sucat endüstrileri :ıskerileştir.il
M icıtir. 

Feridun Flkrl (Bingöl): lzmlt, Bo
lu, Adapazan Dllzce. 

All Rıza Tarcı '(Konva): Karq, 
Malatya, Ellzığ, Dfyarbakrr, Mardin. ı 

Muzaffer Göker {Konya) : lzmir, 
Aydın, Denizli, Muğla. 

Necip Ail Kllçtlkağa (l>eıüzll): Bur- ı 
dur, lsparta, Antaıye, Konya. 

M:u:cı.tıcr Akpınar (Balıkemr}: CU· ı 
mll§lıane, Il:lybunL 

1 

Sovyetlerin donanma 
genelkurmayında 

deği§iklik 

BarÖ-·· tÖplantuı 
(Baf lara/t l İllCWe) 

Saaddr. lıçlll .... aftk&ttaıı 6.yda ya.. 
nm Ura almacak. prd:rop, .mllaamere 

haıalatı da buna D&n edil*1akt1r. 

&odJlm ihtiyat &lcçall "° bhı Ura. 
yı buldukt&D aıa.ra, &vukatlarm te
k&Qdlye JDNe1e81 haJrkmda karar ve· 
rllecektir. 

Raporun oJruDm•51Ddlm llODla, btr. 
çok &TUkatlar • alarak. flkfrlerinf 
81Jylemifler, bfO.e - sandıktan yar
dım görebilecek A.zanm en az beD se
ne ı.tanbul Qalıpn•amr emreden Jk!n· 
cJ madde81 hülmıda §iddeW mtına. 

1rapJ.ar l'UPllmiittr· Bazı awkaU&r 
bunun mtiddetle tabdit ediJme8lnf doğ 
nı tıntmamıt. buı1an fae ti eeneyi bl.
le az g&-erek bunun 10 eeııeye çıka· 

rıJ.ınasuu tatemişlerdf.r. Bundan başka. 

yıt.rdmı g&oecek Asanın devamlı emek 
artetmtt ve bu l§te yoııılmuş bulun.. 
mam f&l'tJ da mQnak•ııa edflnıı, ve 
neticede ildncJ :madde aynen olmak 
tızere talimatname Ufak te!tık tadil· 
ıene olduta gtbl kabul edilmlftir. 

Bundan aonra toplantıya 26 Nlaan 

gtmü toplanıbnak 11zere nihayet veril• 
ını,tir. Bu topla.ntıd& adliyen.ln ıslahı 
hakJı:mda neler JA.zmı olduğunu tesblt 
içtn -.;fJm1f oWı. heyetin raporu oku· 
naca km. 

Rapor nıüakere ... taavip olunduk. 
tan llODra awkatlarm temeıuıhıl tek· 
linde Adliye VelclleUne arzedllecektlr. 

,-----, 
Hattamn - sengin programuu 

TAKSiM 
stnemuı takdim ediyor. 
2 Stıper 1llm bhden: 

l - Yecıi DEANNA DURBlN 

OLORlA JEAN'm 

Açılmamış 
KONCA 

gbel mDd 

2 - BtGR!D CURİlll 
w BASIL BATllBONI: 

tarat'mdan a,naı:ımq 

RiYO 
YIL.DIZI 

m11htefem seagtn f11m1.. llAveten 
Atmada Bq JD71'.AKAASIN cena 
.. mıeruinı1 ... prkt .Atr1ka.da 
harp manzaralan. 

SeeneJer : 

R~: 12,40, 3,40, 6,46, ft 9,CIO 

KONCA: 11 • 2 • 5 -ve 1,10 

..,. SARAY Sine~ 
l4lldür1ycti; bOytlk bfr muvatfakfyeUc göel~uıı-

8PENCER TRACY • ROBER1' yO 
harflrulA.de bir tarzda yarattıklatf 

Zafere do~ 
Emalatz .Uper !llm'ntn uzunıuğu baseblle ~ J 

S-t 10 - l:Z - ! - 4,15 - 8,81) ve 9 oıru-&l' 't)&'(/P' 
n&veten: JrOKS JURNAL son dUnya ve haı'P ıtı" 

Bogtba eeat 10 ,.., ız de tenztIAtb IJJll 
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Eminönü ~vıenme memurluğun. Hafta ık Radyo Progr arrH 

da evlenenl:?r: Hacıkad n Kıble 
ı;corrıede oturan Osman Bölge şefi PA.G/ı.JC: ıa.&JllU 

00 Yunus Gunay Ue Zübeyde Coş. 9.00 Program ve memleket aat a. 
::i~iiiıı:=~U~!!~~ kun. AbdUrrrlı:na.ıı Yurtba)' Ue yan, e.os Ajana haberleri,· 9.ıs: lılU· 

Y 
. Havva Za!e. Yilcer, Sıvacı Hny· 1 z•:;: Har§lıır ve ha!it parça! Pl 

azan: Afıl OBA}' <i~r GUitepe ile Hanife Cide, tE.r- 9.45110.00 Ev k&dmı - Yem:;....~ 
lan halatla otomobili kamyone· : KaprJyel Haçik O ile Anna 

1 
ııı, 12.80 Program ve memleket Mat 

tin arka.sına sıkı sıkı bağladık. ten§Ur o, .Beyazıt Sururl Ma. de ayan, lZ.83 l!Uzlk: I~ sesler! 
Jerm~ direkaiyona geçti; Peı:? I ~ W'all .trikotaj işçisi !fehmet 12.IU Ajaııs haberleri, ıs.os Mllzllc; 
de yenne çıktı. Kısa bir tecrli- ~dar ile Soflya Mesa._i", Ye· 1 hıeesaa heyetl, 13.25/U.30 Mllzlk· 
beden sonra baiflamnızm ağ lam m şçt Khım Saraç Ue GUlaUm, 1 Radyo 6lllon orkestrası t vıyolonJtt 
olduğu anlaşıld~. Hep bır ağız· :~d':°n Jlali;unenkll Kaya lle ~a· Ncc:;ı ~km ldare&nde), 18.00 Pror 
dan subaylara tepkkllr etf k Carf".ır. 0 • Ku~"Umcu 'Mch. l'O.m ve memleket l!&at. ayan ıa oa· 
Madam Dllpiye camdan bağırdı: :~t ~:ettin K A~an ~e ~atmıı llı!UzUc: Radyo cu orkeatt..;, tlbnı.: 

- Çocuklar, ıia daha bura~ yeEbl"dinl er, ·'-ak. taaptı e:ıihnaşa ı blm ôzgllr ıdareslnde), ıs.oo MllzUc-
kalacak ., m. ı 800'\ o uran, Ban· ı . mısmız. ka memuru A. Adnan Çapanur i· So!o prkılar, 10.3ıı Memlckt.t aaat a· 
PeB~ sualin k~1T·~ ~eden le Beyoğlu Asmalımeacftte Bed"a yar: ve Aj:ul8 haberleri, 19.415 Koııup 

p gaza ba.sm1', kamyont't ha· Onur Kundurncı HaMn Alt l' ına. Ziraat t.:ı.kvlml. lD.~ Müzik: Bo 
reket etmiıti. Otomobilimiz şid- Emln~ Hikmet biletçi Şual tn ç ,e gazıçtnden seaıer, <ı0.16 M~k: Vı,>·c. 
detle sa.rsıldL Jermen direks~~ ... • kır fle ŞUkriyo' San, B::rber"iıüs~ ıon~eJ resitali - Davld Zlrkın, 20.45 
na yapı31U1ya ancak vakit bul· yln Pelı:esıner ile Cenıile Ek.it MUzik: Radyo taaıl heyeu, 21.15 Ko 
du. Subayla~ arkaroır.dan el sal· Tornacı Jlibeytn Ment~ ne' nu§ma. 21.so ?ılC.z..k: Leoncauııo -
hyor.laıdı. Bıı de onlara cevap Emine sen·ba Ark, tiltUncU Gu· Pu;·aço operumdan <PL), 2:..ı.ao Meaı 
verdık. lam ile Muzaffer nuoendil leket saat ayan, Ajaıı8 haberleri Ye 

Hava gllne§li, yol o!dukça ten· Be'.llktaıı evlenme mem~rluj;'Un. Ajaru spor ııervt.ııl, ~2.50 : M\lzlk: 
ha. Kılavuzumuz gittikçe hızla· da: Tüccar katibi Mustafa Tank DaM muz ttt IPl.J, 23.2~2::.30: Ya• 
nıyor. Zavallı Je~en hem mat· Iturmal ile Sanlre Kaçıra, Seyyal" nnld program ve kapan!§. 
c;ı Pepe~. linet edıyor, hem •.. dUlgeı B"§iktaş Abbasağa l{"pan PAZARTESi: U.3.tt'itl 
o~obılı yoldan çıkarmamıyıı, eı so~akta oturan İbrahim ÇP!ik 8.00 Program ve memleket aaat a· 
bır yere Ç~tırmamıya gayret ile Emine Rurter, ooför Mehmet yarı, 8.03 Ajans haberleri, 8.18 Müzik 
ediyor. Gög-sulile direkeiyoa";I,1 S tln Dilgi ile ldUıoyyen, Sıvacı Hafit r.ıırçaıar (Pl.) M5/9.00 Ev ~-
üstüne abanmıı; gözlerini a.dalt Celal Erozanla ümmeltan Enıan cııııı - Kon~ma. 12.30 Pro;ram ve 
Uzerine dikmi§; ayağı frende farangoz Ham GUrmerlı; u~ memleket uat ayan. 12.U Mü::lk: 
tetikte... Madam DUpiye kızın· "adiye Burgun, kunduracı Rı!kı Hatif §arkalar, lJ.ro Ajana haberleri, 
dan fula korkuyor. öyle aımı· Eski o ile Muhattar Fahriye, tUc ıa o:; MUZik: Halk tUrkWftri, ıs.201 
yor ki yUkeek sesle konuısa oto· tun a.melcst tsmail A.-u~ ile Gü· 14.00 Muılk: Kan§ık program ıPLı, 
~obilimiz bir tarafa c;arpıp dev· IUstan Gölkokan. ~ll~taş Nişan· 18.00 Program ve memleket aut a · 
nlecek. Maamafih yine dınltıyı taş Hı!ıcremln ef. eokakta Mltat yan, 18.03 MUzlk: Radyo c:.z orkt.ao 
bırakmıyor: Özkarnr o fle Unlvenıltede aııf5tan trMı ıtbrahlaı ôzgUr idaresinde) . 

- Allah cezaaım venin, herif Ha tice MUni~ I<aracalarh, Sinan 18.40 ?JUz1k: Solieıt okuyucular, 19.~3 
inadına hıuı gidiyor. I\abahat paşa Dizi •o. da nUtuı me. Meh. Mttzllt: Fllm mu!iktm ırı. ı Ut.ar 
Jcrmende. Ne vardı bilgiçlik L.llB- m."'t 'l'ekin ile aynı evde Şamile memleket Mat ayan ve AJaıuı haber· 
hyacak. Bılge. lert. 19.<U~ Koııu;ma: Ziraat takvtınt. 

MiıUnle ben sabahki mukave· 
le?tiııt rağmen bıribirimlzin yü· 
süne bakmıya cesaret edemiyo• 
ruz. Zat.en ge~ kadmm biraz ra
hatsız olduğu halinden belli. Eli· 
~ kanıma bastırıyor. mUtem.ı.· 
diyen yutkurıuyor; gözleri çak· 
maktanm11. 

Dik ve uauı bir yokUft,an .. •n 
lilratle indik. Bet dakika scnra 
küçük Etanıp k~haaına glrmio
tik. Sokağın kenanndan oyun · 
cak gibi mmi mini bir ba.nl yö 
treni geçiyor; sıska. aolufan l.r 
komotit kuyıııfuıu bwlınıt i· 
no köpeği gibi ciyak ciyak bağı
nyc,., Kaııabanm bHtUtr evleri 
kapılannı ka.pannelar. SokaklV 
da göçmen katlleleıi konukla· 
mıt. Bir fmnm önüne o kadar 
insan birikmit ki oradan geçer 
ken halkı ezmemek için Pepe :.:· 
lea11ratini keamiye mecbur uldu. 

Diinkii. yangın 
Şa:r Menmet Eminin evı yanuı, 
hır ço: kıymetli kıtap ' ar heba oaıu 
DUn eaaı 11 • doğru Ba~lktqte 

Senıııc~bey yoxuıunda fair ıı:ehnıet 
Emin ~urdakulwı Uç katlı evlııde 
aoba boruşuııdaıa çıkan kıvılc:Jm yu. 
ı:UıJen yanım çıkmıı ve ev tamamen 
yandıktu IODra ııOndUrlUmü§tUr. 
Yangın ıtfalyeye QOk sec; haber ve. 

rilmlJ u yUzdeıı l~alye yangın ma
ballf • 6Q- dak1Jta ııoara galebUmtıur. 

lttalye geldiği r.:ımau ah!JAp oJ&D 

Kütüptıaııemı üııivua!teye bJr&kacak. 
tını. Y'anıını bana baber nrdlkltn 
zaınaıı çatııma Odamda aenUz bltır. 

mi§ oldtıj'um tdıvrim tllrlaln)müaveo 
delerlnı tanzim ediyordum. 300 t>eyıı 

ten mUte§ekkll olan bU 9!ir1 TUrl\ 
milleUııe ıthat etml~Um . Son devtrdt> 

yqadıtırnız fellkeUert. ıstırablan. 
harp ve nihayet lnkılAplan an.ıatuı bu 
maeraıan kurtarablldl.Ctm ~ çok 
tıahUyanm 

Sonra mUU lnkıJAbımm &uenntırn 

eden ve geıı"llğ1ı tUıaf et~m :ıoo m. 
ytUI <kurtutuı deatanıJ nı da kurıanı. 
bildim. fı'aluıt maarif vek!leUnllı tek. 
lltl Uıeriııe hazırlamakta oldutum 

19.AJO Alü.z.lk: Rad,yo lııceau he,>eU. 
20.15 Radyo gautesl, 20.45 llUzlk: 
Debuuy'11ln prclt!d'lerlııden - Çı\lan: 

Valler GlcekJng (Pl.), %1.00 Müzik: 
Ulnle)'lct tııt.kleri, 31.80 Koı:ıu;ma. 

2UIS Jılllz!k: Raczyo orkeatraaı, tŞef: 
Dr. J!i, Pr&etorıuaı, 22.30: Memleket 
ııaat. uyan. AJ&oı haberleri,, ı:.•5: 

Wlalk: CUbud tPU 23.2~/2a.ô0 : 
!'armkt PJ'Olr&ID ve kapanır. 

8.Ud: IUllU 

ı.oo· Proıram w memleket -.ı 
ayan, a.oa Ajau haberleri, s.ıs MU. 
ztk: Hatu~ prosn.m <Pi.> e..:>ıe.oo 

ET kadını - Y'e.ıııek Lltiteli. 12.80 
Progcam '" memlelu.t uat ayan. 
J2.83 Mtııtk: Türkçe plAlclar, 12.60 
Ajaııe tıatıerlert. 18.~ Mllaik: TUrkc;t.ı 

PlAktu prorn.mUlfll devamı, ı:uoı 

14.00 Jııluı!k: ~ık proSram (Pi.) 

18.00 Program ve memleket Ellat aya· 
rı, 18.0& MUzlk: CUb&lld (Pl.J 18.IO 
KOl\UJrıuı. lÇittçln.ın Saati), lUf> lılU. 
l!ik ÇI!~ ıwı.tt, 19.00 Mllaik Na 

., t~ blrllğl koroau. Şet: Ahmed Ad· 
:ıı :l, 19.80 Memleket saat ayan, Ye 

Ajaııa haberleri, 10 45 K011U1ma: Zi
raat takvimi, 19.50 Mllzlk: Jııluhı.ut 

f&rlrılar, 20.16 Radyo gaze~.et., 20.<&5 

Mtuık : Rady.:ı aa.ıoıı orkeatraaı. <Vt· 
JOloıııat Neclp A§km ldarealnde), 
21.30 Konu~ tHıokuk Umtnl yayıııa 
kurumu adına" 21.4t'ı .MU7Jk: Mey. 
®n c~ıı. 2u:ı 1femlekel ... ı a.ran, 
Aj. 'UI b•berl•n. :2 . .a M~: Dana 
ınUzlğt tPl.J 23.~/23.30 Yannld 
progrı.m ve kapa.ıuı. 

8 00 Pro~ram ve 1111rnleket aaat a· 
yarı. e.oş Ajaııs haberleri, 8.18: MU. 
Zlk: Hatlt pıLrçalar lPI.) 8.46 1.00 
Ev kadını - Yemek Uetesi. 12.ao 
Proıram n meıııleket aaat ayan. 
12.'SS Müzik. Ha.it prkılar, 12.60 4 
Jans luıbcrleı1, 1~1.05 MUzUc: Neı·.ıı 
TtırkUlcr, 13.20/ 14.00 Mll%1k: RMSyo 
sa.ton orkeatraaı, t VVJ!onlat necip 
Atkın ıdarealndeı, 18 00 Program •• 
memleket aaat ayan, 18.03: Mllaik: 
Oda mu5lktsl !PL) 18.SO Korıutma 

\Dr~ pol!tıka tıAdlaeleriı. 18.46 Çocuk 
ııaatt. 19.15 Çocuklu için ı111ııUd 

ıPl.ı 19.80 .Memleket ... t ayan ve 
A.j~ baberleri. 19.45 Konufma: ~ 
raat ta!ıvtmt, 19.ro Mltzik: Faal be 
yeti. 20.1~ Ra1yo guetelt, 20.41 MU. 
dk 6010 prkılar, 21.10: Kon~nıa 

~1.2j :t4Uzlk: Radyo kUme sazı - Sal 
eeerlerl, 21.45: MllaOc: RiyueUcum· 
hur bandow, 4 fet: llıaD KQlaoer >, 
22.30 Memleket eaat a1an, Ajana b.
berler1, 2U& MU&lk: CUbaııd (J-ı.) 

23.%5/ 23.80: Yannkt PfOlr&lll ve ka· 
panlf. 

ev alevler lç!Dde bulunuyordu. io'a&la 
ınlkta.rda au bulunmaıı1us cıa ltlaıye 

nJn i§tnl gUçle;llnDto ancak Mehmet 
Eın!uin ıviıılD Y&DJJıda bulunan Nuri 
Demlraguı bahçalndekl eu clepoaundan 
ve denize uzatılan hortumlaı la ıru te. 
mm edllmi~tir. Bu sureUe millhl§ aıt:v 
teri !)aatırmaJc kabil olmuttur. Yanan 
ev 6 biıı liraya sigortalıdır. E"y&iarm 
ancak çok 11% bir kısmı kurtarılabtı.. 

111lşt.ı r. Ziyanın 20 biıı lira olduğu tah
min eollınektedlr. 

ı·angıııı müteakip b1f arlqu:tagıınız 

milli oaırtmlzle görü~lllU§lUr. Ark~da. 

ftaıız ?Jehmflt b'm1nlc &örU§Ulealnı 

ıö:•ıc anJatnıakt.ıd.ır: 

~9 tnkılllbmdan aonra yetl.§mit olar 8.00 !9rogram ve memleket eaat .. 
ve llS mllletiıı mııu ve tnaanı duyrv• yan, a.oa Ajana haberleri, s.11 Nllalk 
ıarıw anlatan 110 parça terctıme ıı. Hafi! proıram tPJ.ı l.43 ı 8.00. l:Y 
rlm, ıerck Avrupada w aerek me~ :Calluu - KonUfma. ıı.ao Procr&m 
ıckctlnılzde benim u;:tn yazılan tenkt<- VJ memleket aaat ayan, 12.38 Mi.laik· 
ynzıı:ırı, AtatUrkUn bana hediye etmı• ÇUndUz P'a.elı - Kan§ık ıarkı .,. 
o!duğu fotoğr&ıfı. ve şlmdJ batırhys. turkUler, 12.flO Ajtına b•berlert. ıa.orı : 

m&dığım bl!'90k iQymeUt vaetkalaı Mu.114: GUndUs faalı prosııunmm 
yandı .. ,. devamı. U .J0/ 1'.00 MUslk: Kal'lflk 

Bu r.ırada odaya yan8'ausuı kurt.arı- program < Pl.) 18 oo Proınro " 
lan t>lr kıamı yanmıt ve ıalanınsı bir :neı:rııekot aaat ayarı. 18.03 MUatk: 
detleT gctlrdller. Şair defter. s6eten. Radyo eu orkestruı ılbrahlm O&ıür 
rek: ldarealnde), 1!.•0 Mtıılk: Petre•, 

Sıhha~ "4AU, 21.15 ı.ıuzsıc: Rad.Yo or 
kcstrt.sı, t Çcf: P...aaan Ferid Alnar) 
~.so Meınlekct l!aat ayan. Ajans ~ 
bcrl:)11, 2Z.45 Mllz+k: Danş mllı:J (Pl. ) 
2::.S5/23.SO Yarınki program ' 'e lra· 
panıo. 

CUMA: %8.8.INI 

8.00 Program ve memleket. şaat 

ayan. 8.08 Ajans haberleri, 1.18: 1-: • 
z::lk: Hıı.fif parçalar <PI.) 8.4::iı!ı.dı 

Ev kaomı - Yemek lbt.e51, 12.şu 

Program ve memleket aaat ayarı, 

1ı.ss 1.lllzlk: Şark ve tUrkUler, 12.ş<; 
Aj3na ha bcrleri, 18.05 Mllzlk: Saz 
'1ıserJer1. 13.:0/14.00 Müzik: Kurşık 

program lPl.) 18.00 Pro{;'raın ve 
memleket saat ayan 18.03 !4U7J)t: 
Radyo Svıng KuarteU (1. Oz.ıtür ve 
A~§ böcekleri ), ıs.so MUzlk: Radyo 
ııwıl heyeti, 19.30 Memleket ua.t a· 
yarı, v e ajaıı3 babeılerl, 19.~ Konı,ı~
aıa : ıaraat tllkvirol, 19.ISO lılllzik: 

Mubtellt ı;ıarkıl&r, 20.lô Radyo gaze· 
teat, :.ıo.-ı~ Temsil, 21.so I<onuıma UJc• 
tıaat .aatlJ , 21.45 Müzik : Radyo aaıoo 
orkutrası, (l\'yolonlet Necip .A§km 
l~deJ. 22.30 Memleket ııaat 11 · 

yan, Ajans haberleri, 22.45 MOz!l,· 
Radyo ealon orkestrası p:ogram:ıım 

devamı, 23.00: M Uzlk. CazbaD:1 (PL) 

33.2M 2$.80 Yaru:ıld program " g . 
pe.lll§. 

CUMART.Est: ıD.S.1941 

1.00 Prasram •• memleket aat .. 
yan, 9.08 Ajana haberleri, i.18 UU•llı 
Hafi! parçalar (Pl. ) 8.•618.00 Ev ır.. 
cunı - Yemek ı tstcsl. ıı.so PrOlf'HI 
.,. memleket saat a.yan, 13.83 Uüaik 
TUrı<te plAkıar, J.a..50 Ajaııs h&berlert 
H.06 Müzik: Türkçe pllklar procra· 
mtnm deva.mı. 1'.20 MUzl.k: RiyueU. 
cunıbur bıLDdo.."U ~Şet : lhılau KUnçer) 
ı~.00 MUzJk H&flt melodiler tPL) 
~.80 14\lzlk: Konaer - Devlet Kce 
aervıı.tu\·armdan naklen UlfriY&L 
18.00 Program vt n>cınlellet aut &)'alt 

n. 18.Cıw lılUUk : Radyo caz orkeııtr&IJ 
t lbr&hlm özgür ldarealndeJ, 11..0 
Müzik: Hafit fU'kılar, 19.00 KODUfrDa 
ı GllnllD mueleleri), 19.16 MUsll&· 
II&lk tUrkUlerl. llllO Memleket aat 
2'Y&n, w AJ&U haberleri, JU& Ko 
nu:ıma zın.t takvunJ. 111.l>O lılllıJk • 
l!'a.ııı beyetı U<&dm okuyucular), 30 
16: Radyo ıueteli, 20.4:1 Muatl< : Şu• 
kı ve tllrkUlır, 21.llS Konu;ma llıU· 

t.p A&UI, 21.!0 MU&lk : Radyo akılı 
orkeatruı, 22.30 Memleket ıaat aya• 
n. Ajana haberleri, 2UO KODUwll1& 
<lngUtzoe - Yalnm ıu.. dalp potıta 
aUel , 2:r.ıso lılUzlk : Cazband (Pl.) 

( 5aD t 23.10 a k&da r yalnız uzun dal· 
ga lleı, 23.2&/ %a.80 Yfl"Dld p~ 
Ye kapaDtf. 

Tiyatro tle Sinemalar 

a
npeıı.,. OrW llMl 11 .. 

Ak~m .. t IO.H 1-

fmralının 
tnaanlan 

• • • 
&lıtikllı 1 "4ct-• "' ........ " ..... -

Gündüz ı~ ao da 
Ak .. m 'o.ao da~ 

DADI 

Kasaba.om ~k caddesi yine 
dik ve uzun bir yokU§la nihayet· 
lenıyor. Bu yokuou tınnanırken 
Pı:~nin egzoau biıe epeyce ho
murdandı. Motör birkaç defalar 
tek çalıştı. Hatti. bir defasıı.(..a 
büsbütün duracak diye ödümüz 
koptu. YokU§un LU!t b~ına :ar 
dığımız zaman ka.sa.banın kara 
suratlı, kasvetli evlerine rnuka.· 
bil tkı tara!ımır.da g8J'.lln alabil· 
dlflne yemye,ll tarlalıtr g5rdllk. 
Buradan itibaren malt tekrör 
baılıyor: lki yanı l>Ol yaprak'ı 
ağaçlarla R"Öl~leT'.nılş. bir behar 
çardağı gibi kıvrıla bUkUle. im 
c:ıka giden tertemiz bir asfalt. 
Sağ tarafmıızda kUC"Uk bir mar
pndiz istuyonu var. Tren yo
lu biraz ilerde ağa biikülll)' :
ve ufalta danbnnı C?ibi başını a
lıp öbllr tara.ta dofnı kaçıy.>r. 

.. _ Şair. BUyUk bir heyecan iç!.ııde 
ldf. Yüzü e&P&mllf w elleri titriyor. 
dtL. Geçmif oıaun c16c!lgLm zaman 
gUlerek : ··- Bu da dedi. benim l~n yapılar Beate. Semai. §&rkı ve su eemailert. Beyaaı: t.a.ıeu A._,.~ Şeb...,. 

(Devnmt tıar; 

GönUl ile Yesari bir paataha· 
nede oturmuş tatb tatlı konuşur
larken önlerinde kanbur, şekilsiz 
bir adam dikildi. Elinde tuttuğu 
piy.ıngo bileUerini uzatarak: 

- Buyurun. dc.di .. Şanstır. A· 
yağmıza kadar gelen bu §ansı 
çevirmeyin.. Ayın yedisinde çe
kiliyor. YUz bin lira •• 

Yesarinin hiç piyango bileti al· 
mıya niyeti yoktu. Fakat gtsnuı 
ısrar etti: 

- Al da baJıa hediye et Y"'" 
IW'i ... 

Dedi.. Y esarl nf ~ntnımı nasıl 
kırardı. Aldı bileti mnuı~ ua.t· 
·ıı .. Genç kız memnundu, ÇOCUI\ 
gibi eJJerini <:lf'PU. 

- Şayet kazanrnak, gfü:cl :ıir 
otomobil alır, !Seninle balayı ee
vahatimm bu otcmobille yapa· 
n~. 

Dedi .. Yesarl de bunun böylt! 
olmaım1 temenni ed~rdi.. GönUI 
ile nipn1a"lah on. on beş ..Un ol
mamıştı. Bu kadar t'abuk evien· 
meleri için anc:?k bayle bir teu· 
dflt olmu1 llmndı. 

Fa,<at hftdi15eler bu teeadl.;"il 
bekletecek zamar. bile bırakw.&· 

biJo toplaııtıda hUT1' buJuııanıum tıa. ıı.ıo Kosıuıma tSeyabat röportajla· aı •e l'OJ•llapıya 3totıQe ı..wn ,.._ 
na ithaf ettik'ert yazılardır." nJ, 19 80 Memleket .ut ayarı ~ A• -nuıtur 

DlGr:ıt BiR YANOll'I jaı.a haberleri, UU6 KODUflll&. Ziraat 
Evvtlk\ gece, !Jllbaha kar§! saat 8.46 takviinl. 19.50 uuıtk : Radyo ince su B ... , H lk s 

de Beycğlunda. Yenl, ehirde bir yan heyeU. 20.16 Radyo suet,.ı, 20.4&: evc;g U Q İnemtıar 
ı;ın \il•<nllll ve iki ev ile btr iUkkAL ı MUztk: Gençler mandolin takımı - 8u(t)r Matlnt ll de. akfaaı 11 •• 
tamıı.mf'r. yandıktan eonra llSndUrUl.. Sadık talu ldare•lnde. 21.00 UUıUc: 1 - KnmU, 1 - llonalıalar :ntar 
ınU§ttıı'. Dlııleylcl tateklerl. 21.30 Konuşma: ktn. ~ - Rt•nkll ttlkL 

------=~~~-------~~~-----------------~----- ı--------~-------
8 ir piyango bileti 

.. _ Zarar yok dedi. Mal falaıı bun. 
tar ':>o~ rey. Varşuı milletim sağ olsun. 
EvımJn yanmamıa aounıyorunı. llıful 

Uzen şey elli l!"DCdenberl bUytlk bir 
itina lle b:ızırladığım çok kıymeUI e
Ferlerclcn mUtefekkil ktıttıpbaııcmlr: 

mahvoımaBI. ve bence çok kıymctıı 

cJan bir çok veısikalann yanmaaı<Sır. 

dı .. o gUn eve cönerler ken kav
ga ederek bozuştulaı· ve bir <!aha 
görUşmediler .. 

Aradan bi ray geçti. Bir gün 
Yesari gazeteleri karıştırırken, 
eski nişanlısının resmini görd.1. 
GönUlün resmi altında §U iba~ 
yazılıydı: 

11Millt piyangonun yüz tin Ii· 
ra.hk bilytik ikramiyesini kaza· 
nan talili Bayan GünUt..." 

Yesari beyninden vunıhnuşa 
döndü. Bu biletin }arısı ona ı=.it 
sayılmaı mıydı? Fakat bunu ha· 
sıl isbat edebilirdi, biletin numa
ratıma bile ba.kman.t,tı. Sonnı 
iX)yle bir parıı mcsel~sl irin eski 
ni~anlısma mUraeaat etmeyi iz· 
zeti nefsine de yediremivordu. 
Nihayet karar verdi : Gönülle :>..· 
rııacak ve birlikte balayı eeya
ha.tine çıkacaldardı. 

Saatlerce bu karar üzerinde 
durdu~tan !onra: 

- Evet. dedi. gider GönJl;; 
bulur. !evglınden bahseder, 81 
dilerim.. Es~en niıır,nrnız da 
~en bnzulmu" dcı!il. O zamıın 
bUtün irııler yoluna Jirer. 

Bır saat sonra Yesari kalbı ne 
yecanla ç:ırparak ni§anhıının c· 
vlnin kapısını çalıyordu. Ic;lnde 
garip bir his vardı.. Hatta b .. 
kızı bira z olsun sevdiğinı de an 
lıyordu. Kapıyı açan blzme~i. 
~yan . GönUIUn e\•de olmadıjln1 
ısöyle'hkten sonra büyük bir ;1e
zaketle: 

- Buyurun salona. biraı bel< 
leyin .. Bayan Gönlil her halde 
birazdan gelir. 

Dedi ve Yesariyi salona aldı. 

Yesari aalona g;rdt'1 zaman 
garip bir kalabalıkla ka111laıtı. 
tçeride tam dokuz kişi vardı. J. 
kiı!er ikişer köşelere çekilmisler 
lerdi. Yalmıeo. tfokt1,.,,ncn ka1a1' 
zat ayakta lfabt A.sabt dolaşıyor. 
kendi kendine şöyle !5Öyleniyor" 
du: 

- Ne bilirim 'be!t hR"eoi~ •. A· 
ma her halde alt, .. mdan biridir. 
Yoksa hem yardan hem .erden 
germeli. 

KÖ§ede oturanlardan blr çift 
de §Övle konuşuyorlardı: 

- Ben mertçe hareket f!di1me
sini severim dostum .. Şimdi ba· 

Karız. bır kere Gonuı geısın. O· 
tomobille seyahat hangimize na· 
eip olacak .• 

- Fakat numaralan bilmiyo-
ruz ki... 1 

BORSA 
- 1-. n1<ara l2·._-b41 -

t."LER 
ı Stf'rlln 

ıOO Unlu 
•00 t'l"«I. 
1 ocı ,,,, .. , 
ıOO lı.,,t,.. P're 

100 t"luruı 

ı 00 Ka)'•tntl6rtı 
OCI l:lt•lc• 
ıoo uruııntJ 

ı r,r ı.-.ve 

ı 00 ()t'" t\ rona 
ıOO Pf\'t'la 
ı oo t.lntt 

ıOO Pt•nıc~ 

ıoo .... , 
ıoo nınar 

100 ""' 

llft teııtılf 

ı:ıı.~ 

•.. ~ 

0.9 

Evet, numar;.Jarı bilmiyor.ar· 
dl. Şu salonda toplanmı~ olan on 
ki!!intn hiç biri numarasını bil· 
miyordu. Gönül hepei ile o giln 
kadar ni§anh ke.lmıı. her birin· 
den birer milli piyango bileti he· 1 
diye iatemie ve eonra da bczu· 
şup ayrılmı§tı. Şimdi hepsi oto· 
mobille yapılacak bal.::.\'l ıevaha· 
ti için mUracMt edivorlar. fakat 
hediye ettikleri biletin ,.,umara· 
smı bile bilmivor!ardı. Hele " • 
yakta tek başına ih,ahf A!":ı.bi do 
taşıp söylenen delikanlı tamam 
altı tane bilet hediye et.11"ictti ve 
hiç birinin numarasını bilmiyor 
du ... 

Ye!ari de hedive etti~ hlJ,.tin .\tt111: 14.&CI 
numarasım bi'..,;,,or"lu .. De,.hsl 1 st ııır "e ı et-v· fı · _ 
oradan srvnrtı. A,,.,.=- bu ka"'cıtT"r -
seoop biletin nurn :ır~~mr bilme· l l!ISI' % 3 lk~lt 
meal de-liJ, bövk hfr tnzm fl"IHyc !:rsanı 
ner de "'0:ı 'ro'"TTI ~aşma bel~ ·,, ~rvıtfl • ı;nurunı n. 
ıilmeal ihtimali id; ... 

19.93 

ıo.ıo ı 
uuı 

CEMiL NIUAT 



"AKIT %3 MART mu 

Milli küme /ikstürü 
r hattadanbcri d dikoJwru 6UıTn :Milli kUme maçıan nihayet kaU oek llni wanık dlln fikııtUrü çekilmiştir. 

lu fıkstUrü tam bir §eklldc ll§ağtyn cedvcl halinde koyuyoruz: 

arih 

8-5-9!1 
30-S 911 

ü·l 91 
6-4 01 
ıs 4 n.ı 
19-1-!l' 
20 4 94 
2G.4-D' 
27 4 91 

.ı 5 !)1 
11.5.9 
115 fH 
18-5-D' 
2'l 5 !)4 
25-~-94 
81 5 !14 
1-6 9t 
7 6 9-t 
8-6-94 

15 6 !).t 

22691 ' 
21) 6 . !)J 

5 7 9-1' 
6-7-9H 

Is tan bul 

ı~. · G. S., 1. por • Beşiktas 
B;1i~. - Gençler, İ. S. • D. S. 
B)•. • D. S., J. 8. • GençlP.r 
Fc. • llsk., G. S. • t. SJ>0r 

Dşl .. · Harbiye, J. . ·Ali. . 
n ! . - l\J. S., İ. . · Harbiye l . 

G. '. Bşk., :Fener • t. S. 
n .. -.. · '\lf:ı.y, t "'· · Al. Or. 
ns'•· · Al. Or., t. . · \ltay 
GentlC'r • G. S., Frn<'r D. S. 
Gençler • }'ener, D. .-G. • 

rener - G. S., Bsk. • t. por 

l'C'nf'r • n"ı •. , G. S. · t. tlOr 
G. ~ • it"'• 'FC'. - A. ordıı 
R :S. \. ordu, Fe. • \füı) 
G. S. B"lc., Fenc>r · l por 

re. Harbi~(', G. S. - !'il. '· 
G. • • Harhl~ <', Ff'. • 1\1. ~. 

Ankara İzmir 

D. S. • ıu. S., Hrb. • Gen~ler Altay • Altmordu 

D. S. • Gençler, Hrh. • M. s. 
Bsk. • D. ., Gençler - t .... 
l~hk. - Gcnçlcr, D. S. - t. . 
Altay • Gençler, D. S. ·A. O. 
A. O. • GC'nçlC'r, D. S.· ~ltay 
G . .. . - Hnrhiye, Fc. - M. ~. 
Fener Hrb. G, • • 1\1. spor 
Gt'nı;ler • 1. ıs., llrb. • n. S. 
Fe. - G~nı:lcr, G. • • J>. S. 
G. ıs. · Gençler, Ff'. • D. • 

\.. O. - Harbiye, Altay l'\f • •• 
Alta~· • Hrh., A. O. • lU. S. 
c .. ı ... llarbl) e, 1. s . . 1\1. :--. 
lh'k. - :n. ~., 1. S. · Harbiye 
D. S .• M. ~ .• G<'nç1er • il rb, 

D. :S. Gt•nrl<'r, llrl,. 1\1. S. 
Grnçln • M. ., Hrb. - D. 1 

1 

A. O. • il rb., AJtay • M. S. 
Altay • Jlrh., A. O •• M. S. 

Fc. · A. O., O, 8. - Altay 
G. S. • A. O., l<'ener • Alfay 

Altay · G<'nçlf'r A. O .• D • ...,, 
Gcnı:lcr • A. O., Altsy.D. S • 

B-ık. • Altay, A. O. - 1. S. 
B~k. • A. O., Altay • t . 

A ltrnordu • Altay 

M aari I V e/,ilimizle bir saat 
mt·mleketlerde <le b'.yle oldu. 1 

r 
VAK11· 

1 

IJaZetede çıkan l>tıUlD yaa .,. 
C'eSim1erln bukuku mabfudm 

.t.JIONZ TA..IUFE8l 
Mewıl.eht AılemJeJcet 

tçlndo d1frııda """* IG 106 &r. 
• •Jlıık - 06 • 
8 ayldl t.76 DO • 
l ,ı.ı.wr uoo liOI • 
I'arlted~ Bş.tkan Bit'Ugf lçtn 

ayda otU2 lr.UMJ§ dUşWllı. Posta 
OirııgiıM gtrmlJeD yerle1"e &Jda 
vctmi~ tıcaer kUnll zaaımedütr. 

Abone kaydmJ bildiren mektup 
ve telgra.t Ucretlni abone param. 
aın posta veya banka ite yollama 
Ucrctinl idare kendi Uzertne &llr. 
l'ftrldyeıılıı bor posı. merlır&taclf 

vAAJ'l.-. aboae yawu. 
Adres değfftirme tıcretı 26 fCJ"f. 

iLAN OORETLZRI 
l'lc&ret UAıılarmm aaııtl.m • .. 

tın &ODdaD lUt:ıa.ren llAn aaytaıa· 
rmda '°9 iç eayf&laı'da ~ kunq. 
dördtlncU eaytada ı; l.kJnd .,. 
UçtıncilC.\e 2; o1tincfde •: oqlılr 
ram ıceamece 6 Uradır. 

BttyUk; çok cıev&DJJJ ~ 
renkli UAn veNnıere ayn ayn tn
dlrmeJer yııpılır. ResmJ UA.ıılarm 
taııtJm sıı.trn 50 kuruştur. 

Ticarl Mahlyet.ıe Olınryaıı 
KtJÇttk O!nl&r 

Blr defa SO; UU ctetuı &ı. ~ 
cSeta.sı 65, <iört deluı 16 ve oıı 
defUJ 150 kuruştur 

·-----··-t ()ocuk Ocklml 

Ahmet Ahkoyunlu 
l 'akJlm l'nlimhRn~ l'Rlae No. 4 
i'a7.:ırdun maad:ı hf?rgün MU l!i 

'tM1 sonra, Tt'lf'fon -!01!7 

TilrlliJe tamllurıyetı 

ZiRAAT BANKA 
K.urulU§ tarihi: 1888. - ::)ennaycsı: 100.000.~ 

Şube ve Ajans adedi: 2.65. ~~ 
Zirai '" tıcari iter nevi banka MlllJ.Wdl""'...:;. 

Para blıtktlnınlere ı:utO Unı lkramlf9 

(Baş tam r sı 4laidC) 
çalışan doçent arka~nnız filo· 
loji ve lengUirt=•· mevzularım. 
en ileri olan bir 'llillctin, al· 
manlann, ilim müesseseler.nd 
okumu§ ve milletlerarası şöhreti 
olan bir filimin talcbclığini et· 
miştir. Türk dilin1t> doktorasını 
da yapmıs bulunuyor. Garp ıl· 
minden ve metodundan müstag· 
ni kalmıy-3cağımıza göre, bize 
yeni ve aykırı gelen cihetleri gü
zel niyetle karşılamak ~in kc-ı 
di hesabma lazımdır sa""ırı n. E 
sasen biz. okullarımızda okutıı· 
cağımız grnmcr mutlaka böyle· 
dir d\yc bu broşiirü n tmis 
değiliz. Bu mesele ile ilgiH zat. 
•-a kendi imz:ı.m ile mektup yaza
rak fikırlerini, tenkitlerini, mü· 
talealarmı söylemeleri rica.sınd~ 
bulundum. Önümüzdeki ay i -
~inde bu cevaplar gelece.Ktir. 
Bunlar ınceden inceye tetkik o • 
luna caktır. Bazr arkadaşlan..ı 
zannettiği gıbi m-~cr brosürU 
tal~be eline verilmiş de d ğildir. 
Bu. sırf hocalar içindir. Yap
tığımız bir tamimd0

• hangi ,JJ· 
nıflarda han~i bahislerin, 
do?.da okutulacağı tesbit ve teb· 
lığ edilmiştir. Bu kitapta bu· 
Iunan ve Tiirkce olmıvnn bazı 
ıstılfıhl•r. tanı ·karnlıkl:ı.rı kat'i 
surette tesbit edilmediği ıçı ı 
böyle kullanılmıı=ıtrr. Görüyorsu
nuz ki gram"rimizin daha b:this 
başları hakkında kökle-miş 'e 
kat'ilecı.miş bir halde değiliz. Bu· 
nun sebepleri münevverlerimı 
mal\ım olmak Hizımdrr. Son se
nelere gelince) e kadar Türk 

la tıp bastu ıyoruz. Türk Dıl Ku
nımunun .ıkinci cildini basmıya 
muvaffak olduğu Dıvanü ; • .;~t
it · Türk bu haz.ın ... 1eı in başında 
gelir. Bu suretle gerek l niver· 
ıste tedrisatında, gerek Dil Ku· 
rumumuzun çalı~.. 'arında, ge· 
rek dil hocalarımızın hazırlr 
dıkları eserlerde, kendini tetkik 
fırsatı bulan türkçeıniz, bütün 
bu mesaınin bır araya gelmesiyle 
hakiki efk<:"ı.rı umumiyesini ka· 
zanmış olacaktır. 

lim idealizmi büsbiitün başka bir 
f ydir. Onu fert duy~r • ~ 
cl'.?miyele telkin eder. Eğer f .... rt 1 

cemiyet telkin etsin diye bekl ... -
miye kalkışacak olursa, bizde ol· 
duğu gibi çok zaman kültür !la
yatımız fı1<arahktan kurtula· 

··----.. .,.. _,,__,. 

Kıymetli !\ıiaarif Vekili, bu il· 
mi izahattan sonra, sorduğ. l'l. 

diğer sualler için biraz düşüni.ı~ 
hafızasını yokladı. Ve şunla ı 
söyledi: 

maz." 

Değerli ilim ve Devlet adamı 
H~an Ali Yücel'in kıymetli i.~
hatı bur.ı.da bitmişti. Kendisini 
- ekserisi fikir ve samt adamı 
oian - misafirleriyle 'başbafJR br 
rakarak ayrıldım. 

(YE~'/ MECMUA'DAN) 

UNtVERStTE T ALE
BELERJ ARASINDA 

AÇILAN ANKET 

Komisyon cevapları 
tetkik etmeğe ba!ladı 

Üniversite talebeleri arasın· 
da yurt, birlik ve içtimai yardım 
kollarından neler istedikleri mev· 
zuu etrafında açılan anket soru· 
!arını tetkik ve tasnif etmek ii· 
zere iktrsat fakültesi dekanının 

b~şkanlığı a !tında profeösrlcr
den müteşekkil bir hey t teşek· 

Davet 
Beyoğlu }'uka.rapen·er Cemiye

tinden: 
Beyoğlu Fukarapen er Cemiye

ti idare heyeti 20-3-941 günü için 
davet olunan umumi heyet nisabı 
ekseri>et hasrı olmamış olduğun· 
dan içtimalar mueıbi k nun 
27·3·941 perşembe gUnü saat 16 
yn tehir edilmj~fü. 

Bilcümle 8.za yevm ve saati mez 
kfırda cemiyet m<'rkezi olan Bey· 
oğ'lu Telgraf eokıığındn 9, l l nu
maralı da.irei mahsusuna davet o
lunur. Her kaç aza bulunursn bu· 
!unsun eksPriyet aranma'ksrzın iç
tlmam Rktedileceği UA.n olunur. 

R z. :ME 
A - Son ıçümaa nit zn.ptm ki· 

rnnti. 
B - Heyeti idare beynnat.ı, 
C - Nizamnamenin 51 ve 71 

ci maddelerinin tadili. 
Beyoğlu Ftıkant.peT\ er CCllliyetl 

(35293) idare Heyeti 

M.rtıat Bankumda nmbarab "ihbarım tuıarrııf ~"' 
CM> llruı tıuıwıanJ&nl eeııede • defa ı;eklleoe1' kur'• 

CJIAna &"ftre l.krainiye d~c11lttır'· ~ 

ı ~ ı.ooo llralık •.ooo ııra ıoo n.dOO ~ 
• • 600 • ı.ooo • ue • tt • 
• • ~ao • ı,ooe • ıso • zo • 
~ • 100 • (,000 • ~ 

Dtıou T: Hes:ıpla.rmda.ld para!~ tı!r seııe l~~ 
~e.n.ıere tlD"alııiye çıkt,Jg'ı takdirde % 20 t jıjll 

Kqidrler: 11 Mart, 11 Haziran, ıı .E..);JQl. 11 BiriJlC1 
rinde yapılJT. 

"" .. . 
Devlet DemiryoUan ve . Lı. ~ 
işletme Umum .... idaresi llA 

Muhammen bedcU (1805) lit'a olan 1000 adet ı5XHi el> ~ 
lak Çini ile 24 adet termoslton (komple) (3J.3.1941) ~ 
(11) on birde Hayd:ırpa:ada Gar buıABI dahilindeki konı1'r 
ekalıtme uaullyle salın almac:ıktır. tııllff 

Bu işe girmek lstly<'nleıin (135) lira {Be) ıcuruşlul< ,,. 
ve kanunun tayin ettiğ! veaalkle Mt!ikte eksiltme gilnU 

- Sıze şunu açık olarak söy· 
lemelıyim: Maarif davamızın 
hepsini okul ve talebe işi ~.n
netmok büyük bir hatadır. Onun 
dışında biraz önce sorduğunuz ve 
bunlara benzer öyle esaslı .ül· 
tür meselelerimiz vardır ki ni· 
zam vermedik~. yani okul i:ışın· 
da kuvvetli bir iı t.ı.ı .• ayatı tan· 
zimine imkan bulunmadıkça, 
resmi veya hususi öğreti m ve 
eğıtim müesseselerimızden tam 
randıman almıya ihtimal yoktu. 
Faraza okuma kitapla.rı iyi ve 
kuvvetli olabilmek her saha· 
smda kuvvetli bir Türk edebiyaı:.ı 
ve bir milli küti.iphancmız olmı.k 
lazımdır. Okul tarih kitaplarımız 
mük<'mmel olabilmek için taı ::ı 
mevzuunda e~slı, geniş neşriyat 
yapılmış olmak icabeder. Bütün 
bunların olması için yalnız l v· 
lcti mu\'azzaf ve mul.anik tanı· 

kül etmiştir. Heyet cevaplan kı· 11••••••maa 
sa bir zamanda tetkik edecektir. Dr. f( emal Ozsan 

misyona mllracaaUan !lzımdrr. ~ 

Bu ~ tut prtruurcler konı!syondan p:ırasız oıarf\l< 

li, l:nivcrsitemizdc mustakM_ı 
bir kt: linün bile sahibi değildi. 
Asrrlarc::ı. ki.11 ürürr • istiknr ~ 
vermiş olan mrorf'<:C' Türk dilini 
bir ilim dili bile addetmiyordu. 
Namık Kemal'in Tıbbiyedeki 
türkçe tedrisat ir'n yazdığı 
kaleleri okumak laznndır. Bey
oğlunun o zamanki Levanten ga
.zetıtcri "Me:lresede dini ilimle· 
rin dili arapçadır. Tıbbiyede de 
fransızca olmak liızmıdır. Türk· 
se her ıki tarafta da bir tebliğ 1 
vasıtası olamaz." diye yazılar~ a
zıyorlnrdı. O devirde tıp tedıi· 
satının türkçe olması için ad!arı 
unutulnııya~k Ustadların .! çe 
tin bir mücadele yaptıklarım ha
tırlamamız icabecler. Bu dav,· 
lar nihayet üç çc} rek asrın için· 
dedir. Türkçe böyle yanlış hır 
an'aneden vnrlığn.ı kurtarar~ j 
biz.im elimize geldi. Uç günde 1 
tasfiye ve takviye edılebihr mi:' 

- Bu ıtiba •• a •• eler yapıln .... -
smı düşünüyorsunuz? 

Vefat 
mak da a)TI bır hatadır. .Muha- Riz0 ePrafında.n Ali Rızıı Mııtaracı 
taplarmı tayin ed<'n, arıyan, o .- mUptern oıduğ'll hastalıktan kurtula. 
larm muhtaç olcluidan bilgileri mıyaruk bugün Alman hastanesinde 
vermiye uğraşan, etı·afındn. .• rahmeU hakka intikal etmiştir. Cena 
ğıl, işin kendi fü:t"' '..: konuşan zesl yarın 23 mart 941 saat ıı de 
Samimi fikir adamları muhak - hastan den kBldrnJBrnk ;Ey{lplc aJIC 
kak çoğalmalıdır. Şemseddin makbcrcslne dctnedıleccktir. Köprüde 
Sami merhum De. :etten v11.rC. ı:ı Eyüp ;•k<'ıcslnde saat 11.80 da hBre. 
değil. müşkı11at ~ördii. Yaptığı kt'.'t etmek Uz('re bir Motor bulunctunı. 
eser er mevdandadır. Mıthat - Jacnktrr. Genabı hak alle6inc ve dost. 
fendinin n~ratı hangi himaye- lanrnı &abır, kendisine mağteret lh6an 
nin mahsulüdür? Bu, t~~ka eyıc.:ıı., 

, '· .. ~~:. - ·. _. .. i!7 . • . ,,.... ', . ·.1 - ·----· 
KAN Dit\ 

7 Beygirden 110 Beygire kadar 
Deniz ve kara mazotlu 

MOTORLERiMIZ 
GELMiŞTiR. 

Sahibinin Sesi MüF~ssesesi 
- Ana dılini kutsal bir v.ırJı:, 

sayan her Türk münevveri oğüt 
vererek d ğil, eser vererek ona 
hizmet etmeli. Bu duyuı:; ve t 

!ayış uzun seneler devam ctı!~c· 302 İstiklal Caddesi, Beyoğlu Telefon: 44934 
lidir ki. bugün şikayet ett. . z iil•••••••••••••••• anarş;den dilimız yakasını kur- 1 •••••••••I 
tara bilsin. 

Bu iş~ başlamk icin evvc:' ". llltl•••••n • J : •• , " # ·.v ' ... ; . ,.. . . . ... 

"' VAK iT matbaası 1 
dilimiz hakkında Türl: olan ve 
olmıyan i~:ı.nların vücuda getir· 
dikleri eserler milli kUtüph&ne
mizc korımalıdrr. Ş"md"ye ka '!ar 
bu mevzuda yarılmı~ t"tkik 
.istis .. rı•n~a nı> rerlilmer lir. M~
arif Vekilliı'.;ıi b:ı vaz (eyi d .. ya· 
pıyor. 

J. Deny'nin büyük gramerini 
Ali Ulvi tercüme c' :ıi...,ti. Müel· 
lfl bu f.(>.,.r··rrı0vi g0!"'.l:\Ü!=; ve ~
ğenm\et{r. llk ,,.,y;ıu.,ü b:tir· 
mek ~u-rt"vfz. Tl"r1'"" va~lm1s 
olan eserleri de durma.dan h:ızn- 1 

Kitap ktsmıııı 
tanzını edip 

gen iden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
TabiJ,,.,. n1;1mm" ,ı;z;.; i"'!er· alır . 

t<lrar yolları hastahl< 
İarı mütehassısı 

tSeyoğlu latlkl!J Oaddeıli N;ı.. iLi'• 

Bu,,.. Pa""flltl 0p;tU Oh-yıu• 

"-P"rtr • - .. ı.: 41Zllı .................. 

ı ~'\\ PARA 
'\ \ HAYAT YARIŞll\tS 

DİREKSİYONUDUR .....-- - ___ ...._...._ -

T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
·ştDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

l Ağustos, 3 1kınclt.e§ri.n 
tarıhıerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 nıiet 2000 L.lık 2000.-Ltrıı 
3 1000 .. - 3000.- .. 
~ .. 750 .. - lCiOO.-

" 4 500 .. 2000.-
" .. 250 " - 2000. 

35 
" 

100 " 3500.- ,. 
o 50 .. - 4000. - " 

ıoo 20 .. 6000. - .. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: ·1<stt 
Değ'lrm~nıcrin huRUsiy11tıerinc uygun 15ekllde .?Jı sıı'L 1 

Irkla satın alınacB~13.n taliplerin 24.3.941 Pnzartesi gunll 
hanmdakl §Ubeml.r.c mUracaatlan. 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

İstanbul 

• 
-------------------~ıı•''·· Bandırma ve Balıkcsirde ciğtittl!mck §artiylo t>cber 1<t r ~ 
san~ fiat tahmin edilen 2:4000 ton tıutday bğUttUrUI~ • 
eksiltme.!! 31/3/941 Pazarte6i gtıntr saat 16 d1t <;anakk drf -..
ma komisyonunda yaprlacaktzr. ilk temınah ıp,250 ıırs ırıt tıır .. 

1 
~nd& görülUr. Tallplertrı AA:ıuni vesıkalartylc tele~~), 

------------- 1!11\&tinden bir sa.at evvel kom.lııyoııa 'l'enMlert. c~ 


