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~t~ rn~nevverıne ~üşen vazife .. 
~:11bı~ devırde yaşıyoruz kı teminatların, taah

erın, muahedelerin hiçbir kıymeti yoktur 
~AP - ETTi~i- GüN 

l\lilli Şef 
ı.1:11tLECEK BİR İŞARET DZEBiNE 

BAL MiLLI AIÜCADELE IE 
•Azın BULUNMALIDIB 

Yazan: ASIM US 
kahraman aı.kerlcrlmJ:dn bc.r hlrl \la· 
tanı h a m iyetin vo fdaklrlıftn birer 
M."mbo1lıdiır . 

1 tıı bugllnlerdc 'llAyetl" rdP- , .e ka
zalnrdR verıını .. ğl' INlflAnan ı.ont·e. 

m ns la r hu m e, 7.u Ü7.er lnde nıtı1nleket 
e fk rı umunıl)cslıı l ıı)ıutık , e hı•r lh· 
t tmale 1.anrıı hnur bulundıı rmağl ıstlh· 
daf ı~n bir fikir lıarkrtldlr ki, bütün 

TUrk milne\" erle rtne dü~n bir \ıttan 

\ııırife ini do göı<t1>rnıcki.edlr. Zira bu 
konfPmn !ardan a~u f"dl lt'n mak!illdnı 
husule gell'bllınutıl her nerede ve ne 

me,·kirn• olursa olııun her Tflrk nıü· ' 
ne,,erlnln kendi muhitinde bulunan 
\"ata nda 1annı a~ nl Jne\'7.U li7.erlndo I 
aydınlatrnolarrna baflıdır. Memleke
t in yalnız büyük "blrlertncle ck>tll, 
kütük kaaabftla rmda '-e M lıüc:ra köy• 
lerind tıuluna.nlar bile mfllet~ nıan11. 

bulunduğumuz tdıllk") 1 nnlamalı, 

fo bct11ğl gün ınu . tton lecek bir 
ı,.ret ~erine clertw lhlDI me..dele 
:'.\e hıızır buhınrmtlıdır. 

.Yugoılavyada 
karışıklıklar 

HALK 
Alman elçiliği önünde 

nümayİ§ yaptı 

Uç kurmay 
Kılıçlarını bırakarak 

Y unanistana geçti 

Londra, fS (A.A.) - B.B.C: 
Yugoslavya ile Almanya ara

sındaki müzakerelere dair he.'lüz 
sarih olarak hiçbir ~Y bilinmi. 
yor. 

Yugoslav efkarı umumiyesin. 
de Alman taleplerinin kabulü 
aleyhindeki muhalefet gittikçe 
artmaktadır. 

(Devamı Sa. 4 sii. 1 do ) 

ünıverıHe Rekt6rl din Edlrnede 111 r lıoaleranı v•• 
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T ·ürk ordusu 
Bu aziz garda istikbal içi• 

r ............................................... , em n i g et vermektedir •. 
Yugoslavya 1 :-_, ____ .... _,_ .. _ --·-,------------ı 
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Alman hücumla- ıı .,: DflD oldata gibi bagln de gar~~ ve lltihanaUZ Ohıa ..,, ı Tttrk mıı~etlnln btlyllk evlAtlı ismet lalnl bap•ız adıru 
rına ugrarsa ----- -- - -·------' • •

1 
1 Edırne, 23 (llusm.i) - Üniversite I atı!ctçJllk ve garptcn medet umma· devam eden Rekttir, bütün 

1 n g 1 tere . RektorU Cemil Bilse!, bugUn §ehrlnıiz ı zıhnlyct!.nin bUyUk kurtancı AtatUr. f kayıtsız ve şartmz tstiklAl Aşıkı v 
İ hnlkevlnde "Tanzlmatın başıırnmadığı J kUn ı çtığı büyt\k cidıılle r.c.sıl non& mUdııfit olarak tanınan ve bun 

H t .. 
1
.. d ! dava,. mevzulu bir konferans vermi§· crdlğınl anlatbktan sonra Lozana da aslA fedakı\rlık yapmıyan Türkün 

er ur U yar imi i tir. Hnllccvi salon ve koridorları bin. işaret etmiş ve: yUksek vazifesini de canı~ 
yapacak i ıerce dinleyici ile dolu 1.di. HaUp, tan - tşte Tanzimatm bapramadıJ'ı BOnra kont"eran.sma Dl1 ~dl-"'81bıı 

i zimııt.uı ilmi b!.r tarifi ile mevzun geç- d:ıva burada başarıldı. dcmi§tlr. yet vermiştir: 
(Yazısı 2 focı ~"(l.yfa.da) mi§ ve o devrin belli ba.şlı ha~ı olan Çok 1'eyccanlı blr surette eözUne - Bı: şuurlu azmin ilk remzi. 

----------- ---------------- - - - ---------- _ radan uzakta olmıynn huduUamnltdıı 

J 

.ı\mavutJuk Cll'phe8h1de bllJnk nunaf :faki,\ ı•l),r ı..1.l. ı.ı.ın \ ,. t•n uu_, uk taar ru71arı kahramıu~ 

n,.1,nleri \ r. k umnnda nlnn bir tarassut. me\•kUndP ... 

ptı!lkilrten 'l'uncıı, 

TOrkiye Pravda gazetesine Bir gece 
göre: taarruzu icabında topraklarını 

ve boğazları Nihai zafer Tardedildi MUDAF AA EDECEK 
-<>- Şimdiki deniz Tanklarla yapılan 

Geriye Sovyet harbinden sonra 

HUcum muamması kalıyor belli olacak 

(Ya::ıs-ı 2 ncide) (}"azısı 2 ncide) Hiç bir ne tice vermedi 

nöbet bekllycn Türk eridir. Onun .,... 
kMmdr. bu aziz yurda isUkbal ~ 
ernnlyct veren muzaffer TUr1ı: <ınlıll9u 
onun arkıı:;mdn fcdnk11.r Türk ~ 
ve Türk babası ve onlann yetıı:ıt\ı:di1'. 
lerl aan yUrekll. Tilrk gencllği ve 

0

Jı.· 
hayet bUUln bwılarrn hepsinin Ost:Ur. 
de de dün olduğu gibi bugiln de pıru.. 
rumuz ve ittlhn.nmız olan Türk m • 
Jetinin bü)1ik cvlAdı lsmet lnön 
vıırdxr.,. 

Hitler 
Kendi mezarını 

kazmağa başlamıştır 

Almanlar 
Büyük kuvvetlerle 

taar ruza hazırlanıyorlar 
Londra, %8 (A.A.) - Garvin, Obo 

<'rver gazetesinde B:ılkanlardaki u 
•eri vazıycU tetkik ederek u.c.Uın 

şöyle demektedir: 
- Almanlar, Balkanlarda muhAr 

lıl:lerin en §lddı>Ulsini yapmak mecb -
riyetinde knlncaklnrı için tehevvür 
lçlndcdlrler ve t&Ba\'\'Ur etUklerlndfon 
daha uzaklara sUrUklenooeklerindt'n 
korkmaktadırlar. 

Diğer taraftan Alınanlar bUytı 

kuvvetlerle taarruza geçmek itin ha 
zırlanmaktadırlar. 

Naziler bugüne kadar Avrupa lıı.. 

tasınd'\ mağ1Qb1yctc ugTnmadıL-ır. Fa
kat fi!mdl muvaffakly<'tııizllkle ka.r§ı 
lqmılları mUmkUndtlr. Balkanlard;, 
yakında beklenen çarpışına. mUthif " 
l.acakt.r. Fakat bunun bir ecne evveı.. 
ki yıldımn harbi olmuma imkAll 
yoktur. 1811 in muhteril! Napolyon 
gibi HiUer de taUbdat senelennd 
sonra kendi mezarını kazmağa bil§ • 

mış bulunuyor 

Dünkü maçlarda Beşiktaş Feneri 7b1, Galata
saray istanbulsporu 4-2 maQIOp etliler 

A tma, 28 ( .ç\ .) - Yunan ordu .. 
ları ba§kumanda~lığmtn dün ıtk~m 
ne§redl1m H7 numaralı tebliği: 

Mtıtc!:ınn·U şiddette keşif kollan \'C 

topçu !aally.cU olmuştur. Bir miktar 
esir aldık. 
Atiııs, 23 (A.A.) - Atlna radyosu 

mntbuat nc?.nrcUnin bir teblığini ne§ 
relm~Ur. 

Günlerin Peşinden: 

Maktuı F ar ~naçi 
1
. TAI..YAı"'lı; kabinesinde ne 

zaretsiz nar.ırken Mu.sol 
ni'nin emri ile istifa ederek Ar 
navutluk cephesin giden faşlfit 
erkanından Farinaçi'nin Tepede 
len etraf md~ki muharebelerd(' 
maktul düştüğü anlaşılıyor. Fa 
rinaçi Rejime Fasista h~mindek 
gazetesiyle İtalyada imparator 
luk ihtiraslarım körükleyenlerıı 
ve 1t:ıı..l~an milletini bugUnkı.; 
harbe süıiikliyenlcrin başmda.y· 
dı. O kadar ki bu adam henü 
Afrikadaki İtalyan mağl\ıbiyet 
başlamadan evvel İtalya. içir. 
Akdeniz imparatorluğunu bil~ 
kafi göıemez hale gelmişti: "Ak 
deniz nihayet bir iç denizciir, l 
talya için Büyük Okyanuslar 
çıkmak 18.zımdır." mealinde b~ 
makale neşretmişti. 

Bu tebliğde ezclimle fı6yle &ııJj. 

mcktedir: (Devamı Sa. 2 sı1 .. ~ i::' 

Amerika 
Ordu ve donanmasına 

tahsis edilen para 

25 milyar 
183 milyon 

dolar 
Farinaçi'nin İtalyayı böyle kı 

\ ıı.şlnı;-ton, %3 (A.A.) - Mebusan talara !'!Iğnuy~n bir imparator 
meelisi Maliye Encümeni reis v~kıu luk ihtiraf.ına sevkederek a('.ıl· 
WOOdrum'un beyanatına göre, bu s • masma. sebep olduğu bir harpt 
ne w gelecek eene için ordu ve do- bilakis memleketinin temellenn 
nanma.ya tahsil! edilen paranın yekO.· kadar çöktüğiinü görmesi ve bu 
nu 25 nillynr 183 milyon dolara bnll# çöküntü altında kendisinin de 
olmaktadır. 7 milyar dolarlık fc,,kalll· 1 ezilip g•tr>ıef.lİ hakikaten t.adhe 

1 
· · ..ı.. -.:· i bu IN.ınıe,m J h ı ibret~ edenAif lı~disedir. 

( ~ r sı 5 l•Jdde ı ~418hll .-.'!!.....ut. 4 B'Alll.fJll! K UMC A v 
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:-\frilia ccph :;nnc!e 

ür ranstz 
kuvvetler· 

t 
A .. man el~ilerinin gizli 

toplantısı Yugoslavya Alman' I rıadıse er 

YAZAN: l :üu)I Amari tad 
end şe uyan Jrrdı 

tacı rruzt na A a, 
81 _, tıantı~ m . 

HiKMET MONİR ULrars1 b 51 
Kahire, 23 (A.A.) - Röyter: rr: u. l C r Ob ~~ 

Kerene altı kiiometrede 
bulunan tepelere 

Hele şu söze bakın: 
-'Şehirleıin bombaıdımanı 

hiı· talih eseıin imiş!! 

llerl yarlar 

Yeni esiıleı 
alındı 

S.:ınUn~o, %8 (A..A.) - L!nıa'dan 
\'er h:ıı bır habere göre Almatlyanm 
ArJarı• in. Ş111, Peru ve J.>ollvya elçi· 
!erinin Sıınllago'da yapt.ıklan gizli 
toplantı etkAn umumlyeyt telA§lan· 
dırm~,tır. 

"La Cronfca.. gueteat. bu huauııta. 
trunla.rı yazmaktadır: 

Yug-o~lav hUkOmet.1ntn ekseriyet ~.ı 
tal'a1Uldan son Alman aruarının luı B:ıg!lnk!l c hıı.n nıubll' 
tıulUne karar vıırUmesı Uzerlne ısUfa etlantfk me.}~cln.n ı.rıgilil 
eden uı; Yugoslav nıızırının batu nıı. I neticesine bagl.Iaır.ıaııt.11' 
rekeU resml lnglli% mabtlllertnce tak 1 klll ÇörçiJLıı (/•!

1 
bU).ıl) 

h b ·) dedi" • <Sir edlJmcktc ve blitlln Yuı;osınv mil· mu ar~ ~sı t fıtere fi 
'eUnuı bu harekeli Jyt karoııarugı ka dele b Jh:ıssa ng_ Uk 
·aaı:: ıznnr oturunnktawr Keuı.ık O\. ka nrıuımdakl bil> 
• çıkl r1 ercyan _.ı natıflllere göre. Yugoslav aUkümetı a arın a cd b"tl SC'" ~ AZETE havadisleri arasın-

da gözüme İli§ti: Bir A. 
mc.ıkaıı mımar, Ing11tere•hükfr 
mrtıne muracaat ed.!rek Lo •. d· 
rnnın bombardıma ... ar neticesın
d ı-arap olma.tını bir "talıh e3e 
rı yuıguu bıUiirmiş ve bun· 
dan u • .:ı.yı Londra hu.•umctim 
Meta teorik etmıştir. 

Te.:>rıkın böylesını de yeni gö· 
rüvoruz!.. Amerikalı mimarın 
m..ı.,3adı anlaşılmıyor değil. Ak
lınca demek istiyor ki: "G<ırçı 
ta:-yarcıerden atıJan bombalar 
§u binalan yıkmış, bu caddeleri 
har .. p etmış ama. yarın bunların 
yepyenilerıni, tam mii.nasile as. 
ri b•r tarzda yapab1leceginızi du· 
eünün !.. Lonclııı şehrine adeta 

·evyork gıbı bır şekil vercbile
ceğtnızı tasarlayın!.. Bu. ka.çın
lır fırsat değildir.', 

Amerikalı mımar, bu fikrin. 
den 81Jnra. alameriken bir açık 
gözlük ederek. Londrarun, ilerde 
nasıl bir şehir olması UizımgeJ· 
diğıni gösteren birtakım p18.nlar 
da yapıp hükfunete vermiş. 

Bu vaziret karşısında. Lond· 
ralılarm ne suretle hareket et -
m .. len ıcnp ettiğini. artık tasav. 
yur edebilirsiniz. HergUn yeni bi
rer tayyare a.kım bekliyerek, yu.. 
kardan yağdırılacak olan çelik 
ve ateş yağmurunu latilokum Jez 
zetıle karşılayacak: her bombar. 
d !naran ardından Allaha şUkre· 
decektir: "Oooh ... Ne iyi etti de 
§U harb çıktı. Şu sokağın k~e
sıni zaten bezenmiyor; belediye· 
ye bır türlil ytktıramr., or<iuk. 
Şu meydan daracıktı. Şu kilise. 
yolun ortaqına dUşmüştü, •. Şim· 
di ise her bırinin yerinde yeller 
esiyor! .. Ozerine istediğimiz gi
b; bimıları çıkar; meydanlan a
çar; b:çimsizlik!ere nihayet ve
ririz. Londra ~hri de, gerçekten 
dünyaya pe.rmnk ısırtan, harika 
bir şehır olur ••• " . . . . . . . . 

Bizde bir söz vardır: '"Ne ~a
mm §C.keri, ne Arabın yUzU!" 
der:er .•. Varsın ~irler şimdiki 
gıb kalsın da. ve!ev çirkin ol
su· Be :enmediği tarı:ı.f!arıru 
iııs,; .ı:ı.r, kendi rıza'nrile yıkura
ral. Ja yapurabllirler. 

Bır echrin istenildıği gibi bina 
Wliıne i için harcını, mutln.!rn 
kanla mı karıştırmak lazundır? 

• .ı; 

lacakbr. Bu gibi dukkanlara gi
recek olanlar, kapıda bir uıüd· Hartum.. 23 ( A.A.) _ Keren 
det duracaklar, etrafına bak..n- cephesinde harp eden hür Fran. 
dıktan ve gelip ge~enlerin dik- sız kuvvetleri, §ehrin altı kılo · 
katiru enikonu ceU:ettikten son· metre ~imali şarki.sinde bulunan 
ra içeri dalacaklardır .•. Laf de· tepelere ka""'ı yaptıkfan 18~" • 
ğiı .. •'LUks Mag~ aza" ya girı'l·o:. ·:. 

J ruzu muvaffakıyetle ilerletmek-
lar ~emektır .•• , Ve i~e,. bi~ tedirler. li'rnnsızlnı hücumlarını 
hay~ı ~ab.arara.t, - ald~.t1an mı !{erenden Cup Cup'e giden yo _ 
nfmım bır paketten ıbaı et. olsa , lun Barkına tevcih etmişll!rdir. 
da, p_armaklannm . u.cuna adeta 1 Kerendeki ltalyan mevzileri dai· 
bır zıynet eşyası gı~ı sal~~a~a mi surette tayyare ve topçu : ı 
~karak. kapıdan, yır.e munasıp vetleri tarafından bombardunan 
bır fırsab.nı kollayı~ çıkacakla_r- edilmektedir. 
dır ... Yanı. kalal:ahgm bastıgı, 
herkesın •'Lilks Mağazalar" ö- Kahire. ~3 ( A.A.) - Ort~ark 
nüne hasret ve hayranlıkla. yığr İngiliz umumi kararg"cilımın teb· 
hp durduğu bir sıı·ada... !iği: 

"Lüks Ma<Yaza'• dan çıkan Libyada; kaydedilecek bir :.rey 
müşteri. bu esnada, "lüks müş- yoktur. 
teri" unvanına bUtlln mfinasile Erilrede; Keren mmtakasmda 
bak kazanmış bulunuyor .•• LUks muharebeler devam etmektedir. 
ma~a.za. lUks mü-teri. lüks eşya. Dan kıtalarımız bazı .nevzii mu
lüks alış veriş ... Böyle bir tertip ı varta··ıyetler elde etmişler e 
uğruna avuç dolusu para harca. düşmana a:;ır zayiat verdirm .
manm üzUntilsU de her halde !erdir. Elimize yeniden 130 esir 
'1ilks" bir şey olacaktır ••• Merak ge;mıştir. 
etmiyelim. &rtum. ı3 CA.A.) - Keren mev-

"' * * ı!lertnı bUyUk bir ıılddetıe tutaı:ı in· 

Tek b:let usulünün 
en büyk hizmeti 

B ELEDIYE tramv:ı.ylaraa 
"tek bilet" usulünün tat· 

bikından, ziyan etse de. yine bu 
usule devam etmek kararınday
mış. .• ÇürJ:ü her şeyden evvel 
halkın menfaatini gözönilnde 
bulunduruyormuş. 

Af erin Belediyeye! Halkçılık 
böyle olur. İdare buna denir ••. 
Fakat Belediye bu tek bilet usu· 
lile, İstanbul halkına, en çok ne 
gibi bir hizmette bulunuyor bili
yor musunuz? •. Onları, yürüme
iie alı..1!ınvor. 

HIIiMEET MÜNiR 

Tor iye 
Y unanistana yapılacalc 

taarruzda 
y go av a 

ile müşterek hareketten 
İçtinap etmiyecek 

~Ulz kuvveU~rl Itaıyanıarın ytnl ve 
şiddeUI t>lr mukabil bUcumunu pUs. 
kUrtmU~ler ve SD esir e.ımışlıı.raır. Bu 
tıQcum ..,ehrin gnrblndekl tepelere ha 
klm Dclo~orodol{ kalesine tevcih edllo 
ın~tL Kcren'e şlmal! şarktden bflcuın 
ı!dcn HUr F'ranmz ltuvvetlerı twıyan· 
ıann muann!dane mukavemetine r&g.. 
men ilerlemektedirler. 
Habe~tancla İngiliz: kuvvetleri fJe 

Habeş cengllvcrleı1 It.e.ıya:ıl&n Dcbra· 
Markos etrafında aıkrştırmııkta de· 
vam ediyorlar. Bu kıtalar efmdl Adls· 
Abcba•nm 170 k!lometre kad-r Olma. 
11 garblslnde bulunmıı.ltt.adırlıu. Deb 
ra • Markos clvarıntia mUııtnbkem bir 
mevkJe ;ı.apılan htlcum esnasmda dU§· 
mana nytat verdJHımııııur. 

Matsuoka Moskevada 

.ıa o llarfclye 
Nazırı 

A manya ve 
ita ,yaya 

"Perı bUkf.ımeU Bantıag-o'da ıtaSJl 
bir tr.ııl:ast hazırlandığmı dQ§Unme!t 
mecbu ~•;yetlı:dedlr, Hariciye nezareti 
Alma.:ı elçi.sine aruıızm nlç!n hareket 
etttğ!•.t corma!Idır. 

laJlun ııı.ssıyo.tm: nazarı itibara aı. manlnr altray an l~U g 
nail a.ecburlyeUndedlr. Yugoslav no yaptıktan d:n~~cnıil;ıtııı 
<ClmeUnin oazan dikkatten utak tu- hlzı bUyük hn_rp }.ıtıer' 
:runıyacagı cilger nokUJaı cıa 9uı:ııar n ·z tayynrclcrınl dJJll 

. g-"ıt:reye gelecek Y8_1'ııJıI:rd' 1

~· - Sanı"o,.lu ile Eden aruınds rfni d:ı.ha açık d:,,ete ~ D ·· t ı0·· r'.. .. .. d'bilm •. ın hlll'"" t o r m o f u {lbt'ıSta VUkUbUlaD a:ülAka t, Kanıre. ~ ~ CX I~ !tet ~bl 
ıe ve Ankaracuı t.etınrü& etUrtıd!"' erdir. Du ar~uzu.rı1~rııe 

1 Amerikan tayyareleri ,reçhlJe bu mülakat lngilız. ve fUrk 1 ~n:laai:ıa;~adı .• r:ii. öylZ ::o 
İngiltereye geldi ıUkoınrnerı arasındaki tam f:'ö~ kir nsisnn:ı.:yı~"inde en 

L->ndra, 23 (A.A.J - Öğn:ınlldlğine llrll:S'iııt bir kere dııha muve .. de~ Unl bulacaktır. ıtı b 
göre drirt moWrlU ııskerl tayyarelcrl:ı ı .. esile olmuştur. lnglUzlcrle • fUrkler Almanalrın denfıa~ tft 
ilk k•l!l!esl AUantıği geçerek Amerı. unsmdaltl bu t.maslar Ingll:.z · rtırk dikleri ııtlııntik ıne~·derl 
kada.I. tngtltereye gelm'ıtir. Bunlıır j nUnascbatını bozınak için Alman pra. b~sı de istihdaf ettilt\a 
uzun nıesa.Cell Llberator Uplnde ağır :>agı:.ndası tar~mıüı:n son zamarııaroe tanya a:lalnrmı ber ubs.5": 
b:>mllapdıman tayyareleri olup KalJ ,•apunn te§ebbUBJen akamete ugre.t nfzd"n ve havadan rıı ıı 
fornJyada San Dlego şehrinde Conso· nıştır. re!t 1nzil z milletine ı~'-
litated Aircraft Corporatlon fabrika· 2 - Yuırosl:ıv bUkf.ımetlnln c:Hzll. sl:ü.h ne de yiyecek ı·)lı 

ollnde tutmak mecburtyeUnf'le oldu· ' kdJr lan tc1.ratındıın ımaı edllm §Ur. Llbe. 
1 1 1 

1 kan bırakmama ~ 
rator tayyareleri 20 metre uzunlu- !U diğer bir nokta da n d':.ını~ da çıkan bir Alınatl ~~ 
ğunda tek satıhlı tayyarelerdir. Kanat : e r e D 1 D Yunanistana J Alman rısk:?rl müt arbİ 
uçlan arelillldakl genl§l~ 34 metre· faptığı ve yapacagı maı.zeme. mO gUn bu denizaltı h •Je dl 
alr. Bunlar 1200 beygir kuvveUndc • ılmmat. hava ve deniz yardımıdrr mallırnat vererek şli~tit ~ 
tan .. Pratt Vitney motörü ile mUceh ~ğer Yugoslavya Alman bUcumUDa "Bir giln görUI::c!:? ·tıııı)" 
hezdır. ı{trayacak olum Yug~lav tıUl:Ometl d:ınfz.ıltı semiJeri .Brl fe bll 

1e lngtllzlerden her turıu yardım gö- nm etrafını earncıık ~'f' 
-ecetıne tabiaUyle güvenebilir. harist:?D bir ton sııcılı ıııJ) 

3 ir gece taarruz J 3 - Yuıt"oslavY8, Ba lkanlarda açı C:?k eşya fth:ıJ oJU~ ~ 
acıılc bir harb1n ~skert tehllkoıen Aı. Böyle bir mulıasa;:ıcı 

Pus 1,'lu··rıuı ua nanısrın da ehemmiyetli teltıkkl et glllz m'lleU _in elde 
,\ .lklerlnl herhalde te.rketml§Ur. Bu Faltııt bu ncUc?nind ııı•· 

:ehlJkeler ltaıyanlarm Arnavutlukta bJr avda mı, iki aY ~ıı ııi' 
(B<UJ tarafı 1 incide) ~ şark! AJrlkada uğradığı maglflbl· aydn. veya daha fa .

1 
bull11 

lulynL}ar, merkez! Arnavuuım yetltr dolayuılyle bU.sbütUn artmıştır da mı olacak? Tabbil deli 
den tayin etmek ktı Bu mWAhazaıar Yusoslavyayı ge· aıtılııtl 

:ek kendi menfaatler! ve gerek kom. lnglltz devıe• ad siJ11ll ı 
ıularmm mentııatıert bakımmdaıı Yu meydan muharebe y~ 
lanlstanla Türkfyenlll be.ttı barekttl• yetinJ asın inkar e~yet ~ 
:ıı ttı.klp ederek Alman manevra vt- bu mUc:ıd:lede ni o?ıeıeı· 
tehditlerine karşı met !.lletle mukave o!nc:ıklarmd:ın da. şllbjt 
:net etmege aevketmt-lldtr. d·ğını en ku rvetlı 

Tlrklye ıcabında 
Bojaziarı ml4a:aa 

. 4ecek" 
lermon Fernınıı. t3 CA..A.) - Av· 

rupanın cenubu §llrklıılndekl vaziYt!t 
Atin~ 28 (A.A.) - Yunaıı umwu• bugünkü gazetelerin ba§lıca mevzuu• 

emnıYtıt ııczaretinln tebliği: nu teşkU etmektedir. 

ceph"SJr:!de yeni bir gece taarruzu ya· 
P'J.rak Ros umağuım ş!mallDdekJ müs 
t.ahkcn. Yunaıı mevzilerine bUcum et. 
ml§lrrc.ir. Fakat iki atı.at sonra btl 
yük u.~1at vererek perloan bir bald., 
tik mt.vzUerlDe çekilmek mecburiye
tinde kalmışlardır. ltalyanlıır piyade· 
lerlnct~.:ı daha lyt neUceler elde etmek 
arzusu tle tanklarla yaptıklan on 
taarruz da CUmn günü Uç de!a no. 
cuma geçmll'lerdlr. Fakat bu hUcurıı 

da YUDan topç~nun ate§f ka!'§tSm 
da ktr.L1DJ.1§ ve b1r tem tahrip edU· 
m!şti!'. 

~INtvET NEZARET1.NtN TEBLIG1 

DUşm&I! hava kuvvetleri. dlln, Ki Aksiyon Fransız gaze~lDde Dele· 
parl!ya ~ehrtnl bombardıman etmı:. bek ounınn ya::..·yor: 
Ur. m.ı:ar ehemm.Jyetsizdlr. insan.:• Bıızı Balkan aevJeUerfnln vaziyet. 
znytat yoktur. ıert daha §lmdıden kati olarak testm 

Kortu da bombardıman edllml~· edllml§ bulunuyor. Romanya, Buıse 
Sivil t.aık arasında ölU ve yaralı va- rutan, Macarıstn.n ve Yunantstaıı 
dır. libFar pek azdır. bunlar arasındadır. Fakat Türkiye !Jı 

Epırdt' ve Girft'de, Kand!yede kı: Yugoslavy1U1U1 siyagetlerlDde aon da· 
mmta.knlarma bombalar atılmı§tır klkaya kadar meçhul ve ııUpheU nok 
Hiç tıır ha.sar ve zayiat yoktur. talar bulunacaktır. Türkiyenln icabın. 

J.ondm, 28 (A.A.} - Tc.ymlsln dip-
ÇoTap tipleri lomcıtllt muhabiri yazıyor: 

Hiç bir hususi niyetle 
gitmediğini söyledi 

MOllkovıı, 28 (A.A.) - 8.8.U: 

O TA. Yl'ARE DüŞtlREN PİI:.OT da boğazlan ve kendi topraklanın 
AtJna, 23 (A.A.) - YunanL'lttında· mUdafaa edeceği temin olunabilir 

ki lngfltz lruvveUert umum! knrargc.. IAk!n Türkiye, Yunanistan bir Bal 
hından dlln tebliğ edilmi§tlr: kan devleti tarafından tecavüze uğra· 

:;6yhiyorlar. Son ge;11rr~ 
göre AmerCta C~ deriJ ıı"' 
volt lngiltereye gon rflı~ .... 
m:ılz~melerfnin .A:rJ:l0 8~
milıri ile muhafaza et''°' 
le halinde sevkedfl~._, 
vermiş gibidir. .A:rJ:lcr 
rinden bir ıa·mnl~r~detl'• 
tedbirin tntbildni ş1 sıııı~ 
ğe b.ı~la.mışlardır. tııgilt~ 
bsr Amerlkad:ın rre!D 
cek yardım eşya.sıtı1j51,,ııd• 
rador. Groenland, ttsl' 
meU.'l:lc, burı:ılarda 11;rıı::, füıl~rden !.stüad~ ~ıu e!<te~ 
rt:e:::ğl de bild rı1tıı 11~.ı~ 
hn.lde Amerikanın ~~te' 
İngiltere lle birle§t rel1 
ntlantık meydan nıu~cettll 
lngfllzler leh·nde rı~ ıııı ~ 
şüpiıe edilmem~ 

bacak tipleri &IgraddakJ ılyn8t mUcndele Tür 
kiye tıuafmdan bUyUk bir al!ka ne 

I• KTISAT VEKALEI1. ka.dm takip cdJlmektcdlr. Türk slyas1 mnb· 
çoraplarını, belli ba§lı tip. :filleri, Almanyanın k~ndlıJlne derhal 

lere üyırdı. Çorap sanayicileri sevkull'f'y§I men..aatlcr temin etmlyen 
de bu tipler üzerinde. biraz mü· bir ltilBf ile iktltn <'debilmc.s.ne gayri 
.na.kaşa ettikten sonra nihay~t u- kabU n&ze.rtıe bakmaktadır. Bu al". 
yuşmu~ar; işlerine ~lıyorlar. beple Yugo!lavyanm bu tarzda \'Uhu 

Diğer ta.nı.ttan, bu çorapları bulan arır talepleri redded p ctmlye 
giyecek olan kadınlar da, çorap- ceği ve binnellce muavenet telep et· 
la.ra gore kendi bacaklarını tip.. mek üzere ml.ıt.cfiklere dönüp d!Sr .. 
lere ayırmalıdır. mlyec!ğ. cay! sual görülmektedir. Her 

Bana kalırsa şimdiye kadar, halde -rı;rldye eskiden oldu!j'u glbl 
her Kadın, istisnasız, ince çorap j bugüo c!e Yunnnıstana karı71 yapıla
giymckle büyük hata ediyordu... cak oı:ır· bir taıırruz halinde Yugos· 
Bacak var; değne!t gibidir •.• Ba· l&vya llt mü§tcrck hlr hareketten iç· 
cak var; löbut kadar zariftir... tinap ~tmlycoektlr. 
Bacak var: patlıcana benzer_. 
Bazdan da tüylUdUr. 

TüylU bacaklara, ince çorap
lan asla tavsiye etmem. lğri ve
ya cılız bacakları, renkli çorap. 
la.ra sokmamalı; - batt.A revk ve 
~anat namına - bunları, uzunca 
eteklerle biraz örtmelidir de •.. 

Macar· Yugo lav 
ticaret anlaşınası 

Bud:ıpe5te, %3 (A.A.) - Sletanl: 
Bir Macar Uca.r~t heyeU dUn ak· 

şıı.m Bt-ıgrada hareket etmıour. Ik
yet, ge.rcel' hatta lktı d! mllzakerc· 
lere ba,,byacıı.kur. 

Alacak yüzünden 
kavga ettiler 

JapJr.yu bariclye nazın Mawuokıl 

bugün öğlede.n sonra Sovyet hUkOmet 
mt:rk'?zıne vaını olacaı,ur. Garda Sov. 
yet ruırıciye komlserl!ğl ytıksek me
murları taru!ındıı.n karşılanacak, ak. 
• .lma Jr:.pon el<:lal tarr.!ından ~eret1ne 
tıir ziyafet verilct.ckUr. 

Japon tarlclye nazın yann saat l'l 
da M•>loto.la gbrüşecek, 23,20 d- .Mo!I. 
kov"dan ayrılacaktır. 

"Hava Mar~!lll Slr Arthur Lonc;.. dığı takdirde bu memlcket!n yardımı 
more·ın bı.vıılye!Jf üzerine Majeste na kO§Up ko§Dlıyacağım sarth t>Jr su. 
l{ral, Jü gün içinde yapmış oldUğU hıı.· rette oala blldirmcmiıtır. Bu mUnim 
va m•ıharebelerindc dU§rnanm do!:uz noktada §Üphe devam ediyor: 
tayyare$lıll to..tı.r!p etmi;, olan tıı.yyarc Diğer taraftan Yugosıavya da uzun 
m~i J. F. Fraııac.r'e "lmUyıu:IJ mt:ddet ortada sallanıp durmu~tur 
Hava S&llb1,, ni ibda etmiştir. Mıllı birliği tıenUz taırıamlyle te;ek 

Tayyareci, bu dokuz: tıı.yyııreden be· kUl etmem!~ olan bu memlekette ba· 

§iDi son hava harbinde tahrip etmı:. zan b!rb!rine muhalif bir takım cerc 
Mos7;ova, 29 (A..A.) - D. N. lll". )'anlar görülmektedir ki, tunııını: 

B: Japon Hariciye Nazırı Mat- ntn ı•noFEsön MARTOL DUŞTt" kendJ mevcudiyetleri namına tel,f e. 
~!!oka Moskovaya geldikten bi - Roma. 28 (A.A.) - D.N.B. bildin. 1llml'~ znruı1dlr. t§te BclS'radm taklı; 
raz sonra Japon bilyUk elçiliğin yor: ettiği po itikada görülen zahiri tcred 
de Alman b:ı.sın.ınm Mos!Iova Mll!U;odıı.ld "Fa:ıst ldeolojlsf., mek· ı.tUUer v., tez:ıUar bundan Her! geliyor 
mUmessillerini kabul etmiştır. tebl müdürU, Pıı.vıe Unlversıtest pro· Yugoslavyanın, bazı UıUre.z! kayıUar-

Matsuoka bu seyahate ümitler !es8rlerlnden Nikola Glanl Amıı.\U•.. lıı tiçlll pakta Utihakı hJ<: klm.ııe l!:ID 
dolu olarak çıktığını söylemiş, luk cephesinde Alp avcı kıtaıanna s1lrprlı: te§kll et yecekUr. 
Hitler, Fon Ribbentrop ve diğer mensup bJr k~ mUtrezes!ııfn bafm- Geriye yalnız Sovyet muammuı 
Alınan ricalile taz:.i<>acağından . da dU;manla çarpı§"trken 61mO,tUr. ltalıyor. Filhakika Sovyetıer bahlE 
dolayı duyduğu sevin;i bildirmiş Pro·e."!Sr G!nnl daha önce lto.lyan hu· ınevzuu olunca muamma tAbirin! kul 
ve demi§ tir ki: dudunun arbında ve şfmall Afrlkada j tanmak b!r Adet olmu~tur. Rusya tıu. 

cereyan eden muharebelere de ioUr&.k gün yakin ve orta §arkta olup biten 
"Bu devlet adamlarile yalnız etml§til'. !erle bazırlananlara k~ l!kayt ka· 

tanışmağı değil, fakat aynı za · ınmaz. Almaııya. Ruıı men!aaUert) lt 
manda onlarla dil.ha sıkı temasa 1 ? açıktan açığa çarpı~madan nereye ke 
geleceğimi limit ediyorum. Bil - em 8 dar g1deb1leceğlnl pekAI! blllyor. Da 
h~sa Uçl~ pak~ il~ bırıbirimize Ha tebıı-ıerinde erk eık ee- ba uenye gtdebllmeaı lçin Ud mcmıe. 
b:ıglamı.lırıanberı Hıtler ve arlta- ı rpfb ~ Ani ara rad . keUn arumın açılmasmı g!Sze almalı 
d ... 1 ·ı · · • k di çen §U areyı ya t JOSU· a..,..nrı e ıyıce tamşmagı ·en - 1 8Ö u n d f<ı"tiyor ya 14.zımdır kJ bunu Bertin tstcmcdtği gt 

Zarif b ca.k!ara gelince; ne çe· 
~it çorap giyerlerse giysinler; bir 
fikir s5ylemeğe kendimde lıak 
göremiyonım ... Hatta giymese. 
Jer de._ ÇiinkU Tabiatin o latif 
maT'l.zarnsı. gözilnü yerden ayır
mıyan mahcup zavallıların ye
gane te:ellisi ve - ba§a~ağı tutuı· 
mu~ konyak şişelerini andırdığı 

KUçUkayıusotyarta, Liman c:ıddestıı· me bir vaz·fe te!~ltki ediyorum. , neunt le dzı: skn en ..... ' ga- bl Moskova da. diğer her bangt blı 
Ô B l·t J h · • · .

1 

z e r o o uyoru .. . de 174 numarada oturan HalClk :. . • ~ pa!~ , n.pon ~ıcı .sıyase ' (Bir kaç ölil veya yaralı var- memleket de tatemez. 
kaymak uo aynı semtte camı sokı:· j tı ıç.ın.. Japonr~nm §ınıdıye ka- dır.) -o---- rıktir. 

halde - zararsız içkisidir. 
••• 

Lüks mağaza 
lühs müşteri 

M URAKABE F'omfsyonunun 
yeni karannı okudunuz 

mu? Başkalarından fazla fiyatla 
mal satmağa mezun ma.t"..z:ı!arm 
vitrinlerine ''LUks Mağaza'' lev
hası a..oqn~lan mecburi tutulu· 
yor. 

snretfe yeni bir ~ müş
teri çrkaea~nr dn unutmıynhm. 
''L:iltB Ma3aznlnr'' a girmek 
b~lı ba~ına .bir caka vesilesi o. 

ğmda oturruı Et1: ın özdol. evvelkı dar_ ıştırak ettıği e~t~~asyo~al Bu yanlış tercUmeyf ajane ver. Al k r 1 
ak~am bir alacak me,,ele.slnden dolayı vesıkalann ~n mtihımını t~.dl &a bile neşre ~ıta olanlar dü· m an 1 ş a arı fi, 

, kavgaya tutu~u~I:ı.rcllr. Kavga esna· eder. Bd.Zl kı~s~er! Almanyaya zeltmelidir. S ,8 C8 
smda Ethem bıÇl\glllı ı;ekml§ ve Ha· ve 1!-81ya~ şımdı ~ıder~en. husu Asıl tebliğ b'ze ölil ve Ytırnlmm Tahrip edildi ua .. 
ıuku omuzundan Cğır surette y raır. s~ nıyetlerım old~gunu ıddıa e - bir kaç kişiden lbsrct olduğunu dit 
mıştrr. dıy<?r!ar. Halbuk! yegD.ne_ arzum ı hnber vermek fstlyor, biz b'r kaç Londra, 28 (A.A.) - Hava nez:arc· ı d~ ~ 

Yaralı tedavi llltma ıılmmış, carlh bu ıkı memleketın geflerıle bu - ki~fnin musibete ul;'radığını, fal:at tinin tebllği: (Tnzl5c) ııe JJ.,: '1 
yakaıanmı§tır. luşmak ve onlarla. tam&r.1aktır. ölil mil, yaralı mı belli olmadığı. Bu t bı\h Fnuımz aahlllert Uzertnde EyQli'dc semn candl-tJl'el rı 

Bundan ba§ka bir yaralanma hM!· l\fatsuoka bu seya.hnti, Alman nı anlatacak bir elimle ile nakle- yaprlan hareketler e8llasmda l!!lhll I Taziye fvJc" ~rt cdeıı ., 
sest caba olnıu§, Karngümrükte 40 ve ltalyan hüktlmetlerinin dave· diyoruz. sen1sL"le mensup tayyareler Klbcron olan a.:ııbca· b''" .ıı:eLl~ft ı 
numarada oturnn Ahmet Bczbircan tı üzerine yaptığını, bunun ken- Kilide: (ya. veya) nm arruıma. limanında toplu bir h:ıtde bulunan A'. dır; öir ölUsü oıı:ınn. eııbıt' I 
adında bir çocuk, ltnrdcjjllc bahçede dı arzularına da uyduğunu, bu girdiği iki kelimenin her llti~f de man Ja&lalannı tahrip etml§ler ve/ raynna "AIJah s.ü;e vııtıı1 
hır.sız t"c polls oynarken karde,;ıl elin· vesile ile Almanya ve ltn.lya hak m:ı.n!lya dahil olmaz; ya evvelki Bre:rt. clvarmcla bir dU§mıuı refnkat gibi c5zler ı:5yl:-Yıb t,ıl 
dt:kJ ~ıçağı kazara sağ bacagma sap·/ lu~da §ahecn .lr.;tibalar .toplıya - v:ıl:'d'r, ya t:ınr:ıl:f... 1 S'Cmis1nt' bir tam isabet ~kaydetml;• I r: iti din Jchnb!ct'l , ,il 
lamıo:or en <~nı v~ bu ı!tı dovletın zafe"e (Dir ı.::._ ölü ve ·a yaralı vnr. terdir. rur"t o!mn1·::"':ı ..,5rı. 

Yaıı:.lı çocuk Gurnb:ı hııstahanc.slnc giderken nnsıl iş gördültlcrmc d:r.) d r'.'Cmcll, (Ölll ve yaralı bir Bu hıırelccUere lştlrO.l: eden bUtUn ra yın»lmruıını ve Jledd 
ka.ldrnlmtf, tablLıtMta bıı.§lanmı§tır. 1 bakacqğını söylemiştir. 1 kns kişidir) demeli. J tn.yyarelerlmlz ilalcrine (lönmU§lerdir. ııılnuWıasmı tav&Ye 



~ it·k ı a. 

~ 'O ınıYoniuk . 
~ ~ lahsısat ve 
;ı ~un tezahürü 

- ' . ; . . ~ 7 
11uiuL 

f''.!~I\ ,~ , .. p,.._, , r. ...... 

Vuuıuuiİ 

~ MUlct ~edl<J 
'~ 1() Plantısmda Milli 

,,,.--.. - .. ~ llılJyoa liralık fc\'· 

toplantılan sona erdi 
izmir vilayet bütçesi 1.605.394 

ı ir a olarak teshil edildı 
Ankara_ (Hımuııi) - lapa.l'U. KU· 

tabya, Diyarbakıl', hmır, Mıırü, .Af· 
3on, Çanakkale. Amasya Ye Çonım 
vilA.yeUerl umumi mecii ,1~ 941 bat. 
ı;clerinl tamamlayanık toplantııanna 

E-On Vt'.nniş.Jerdir. 

ayrıim.ıı bulunmaktadır. 

Marq vW\yeti bütçesi 27 bın lıra 
olarak tc.sblt edilmi§ ve bu mikdardan 
90.263 Uram nafta f§lcrinc, 86.105 li
nuıı maarif ve mlltcbald kısmı da vi

l~yctin cllğer mubtcllf ~erine aynı. 
mı!JUl'. 

-~ vtı da ittifakla. ka· 
&..;· -~i l<'uııt A~ 
~ ettağl ini 'eci:r. bir 
~Q t.ah.<Jsat MU. 

lılt tlJısu ile, mill'On)a 
• runu.n elde cdll-

~.\ıt ~"._ 1:nkAn 'ücude 
t~ "'"'il l.'latm kabuhi 

""""' bir hi.dlsc hali· n.. ~'""lYCt '"" rki ~"'«tııbe <LU •• lCısl kU· 
t~ b_Ji but<.;esl iize. t . <UQ 
~ 1tn onun Wr ana· 
llıJii ~ e Cumhuriyet 

.,_ ~ ~eti dataa, mnıctin 
' ıne,~mu bahis 
tıq,. "havetfn <'n ilsfün 

~~ ~ ... ri 
~'· Htt bir ııren· 

,~·ettn 
~ llolitu e ı.."\J\ en erek, 
~ ~«il<tl• hu :ka\ft.oto 

rw~•..:.,..,. 'cin 
t 'ld b 0 l lc de\ Jeti •r 

ltııı bir~ ~reıısipi n n ..ı· 
~'olu Utce faciası yü· 

f~ ı;f tmislerdJr. 
"-~le sı clef,-il, prcn. 
h ~ da siynsefl«-..rinJ 
~Ptetnıek lmkiı

d 1 lardır. tlmit
~ hı.. ~,Jetıerın politik 
~ ~tiJ :unı laruır. On
'-~~ ' esu !ill'ri de bunlar 

.:"llı~ ~I olmuştur. 
~~"~bu nc,·ı hadise iP
\~ lıft Uı gibi U7.ak ta. 
'-' bit ~~k ınisallrr \ar. 
1 ~I ~{'ye sahip ol· 

' lıolitU;a yapabile· 
~ de, letter tarihin 
~ "-t\Jc ınaııcup ~e dal· 
~ İ) lldoonmislcrdir. 
~ "-~r~t, her şc3den 
~ ' D(', kendi sili-

' ona itimat et-

~'l'tiııe . 
illa. btttııı g\l\'enmlyen, 
.:"lıtı ı len de, J('t :ı.u.
~ "'''t Ya vaktinde bi
·~ ıiı!aJıut tecrübesfni 

'tıı~ı~ndc yapar. 
A, rupanm po· 

' en hüvu-·· k ~ın ,, J.'11 en-
\..' da eıtı('k, keneli kU\ 
"-'' k hazırlamamak 
: ' "•· eJıdi arzusunn' 

~~te ta ' 
nıim edeme-

'l'ii 
~·~~ ~lesinin bütçe
.. ~~ 011 YnakJan sonsuz 
S ~re:1'1 istiklal askı 
~ '-'ııı~ ile kendini ko: 
~"- ~ bti+_ur. llunun için. 
\."'-~ ... esi nJC\'ZUU ha· 
~ ~~dC?uınhuriyet tur

~liııt..~t Sôstermcmiş 
~~U~t·~ ği bir a h . 
,"."'bl • Ut • 1\ • 

Isparta. villyeti bUtçesı 339.000 lira 
olarak tasvip edilın1.ıı ' bu ıntkdar
dan 142.466 lirası maarife. soı52 lira 
sı naftaya aynlmı,,tır. 

Klltahya vilAyetinln bütçesi 803.352 
lira clarıı.k tcsblt edilmiş ve bu mik· 
dardan 119.141 lirası hususi muh:ıse. 
be l§lerine 2286452 lirası nalla ve 
246 569 lirası maarif hizmetlerine talı 
sis olunmuştur. 

483.258 Hm olaralt tcsbit cdılınlıı 
olan Diyarbakır vHAyctı bUt çcslnden 
161 bin lira manrlfe, 103 bin Hm n8.4' 
!laya ve mUtebnkl kısmı da \•1111.yoUn 
muhtelif müşterek işlerine nynlmıı,ı

ttr 
tzmır \ilsycti bütçesıne gelince, bu 

vllAyetimizln bütçesi l.605.89f lira o 
tarak tasvip edilmiş "'·c bundan 869 
bin lirası hmıus1 idare işlerine, 216 
bin 197 llrnsı nafiaya. 323.876 lira vl
h'l.yct turistik yollarının in~tınn . 

989.21'0 lirası ziran t ve veteriner işle
rine, 989.280 lirası da maarlt işlerine 

Bilecikte 
ağaç bayramı 

1 

Kırklar tepesine 1 

binlerce ağaç dikildi 
nilct'lk, 2S (A.A.) - Her sene ol

duğu gibi bu yıl da burada. yapılan 

ağaç bayramı verllesUe Kırklıır tepe
sine vilAyet fide.zılığında yeUştırllen 
binlerce ağııc; dikildiği gibi .Arlfiyc fı. 

danlığmdan getirtilen elma, vişne, 

erik, kiraz ve §CftaU ftdanlan ile Bura 
aa zirnat mektebi fidanlığından mU· 
fıayaa edilen binlerce kay.Bt §Cftali fı
danlanndan da yeni meyvalıklar tesis 
olurunu§lur. 

Denizlide tek tip 
elan ek 

De11iz.ll, 23 (A.A.) - Yüzde 15 çad .. 
darlı undan tek tip ekmek yapılma
sına nyat mürakabe komlııyonu tara· 
tından karar verllml§tlr. Bu kararın 
tatbiki neticesi olarak unlan Denb:li 
!abrikalarmda ilğütfilmekte olan Muğ 
la vllAyetl Ue Na7.llll kııza.!l dahlllnde 
de tek tip ekmek istihsali.ne bıu!lana -
caktır. 

Tokadın imarına 
doğru 

'l'ok.ıt, %3 (A.A.) - Ycnı imar plA
nmo. ııygun olarak burada yapılma• 
sına lmrar verilnıl§ olan bahçeli ev· 
Jerle vnll konağının temel ntma me
rnsimı dün yapılmı!itır. 

Afyon vı!Ayeti biltçcsı ise 963.114. 
tim olarak kabul olunmU§ ve bundan 
301.0h3 lirası maarif i§lerine, 89.048 
lirası l!lhbat işlerine nynlml§ ve nafia 
işlerine öe adi bütçeden 89.870, fevka• 
liidc bütçeden de 162.869 lira tefrik 
olunmuştur. 

552 191 lira olarak Lcsbıt olunan 
Çnnnltkalc \ilAyet bütçeslndcn 22Z 
bin 277 !im maarife, 65.788 Hra nafıa· 

ya, lD 035 lira ziraat işlerine tahsis 
olunmuştur. 

292.381 Jirn olan Amasya vfldycti 
bütçcıılnckn maarif itılcrine aynlıı.n 

to.hsisat 97 .950 lira, na!luya ıı.ynlan 

tııhSlS<lt da 18.595 liradır. 

Çorum vilAyeti bütçesi 568.338 lıra 
olarak tcsblt edllml§ ve bunun 196 
bin 3H lirası maarif işlerine, 123.293 
lirası nafin işlerine, 57.870 llmm da. 
sıhhat. işlerine karştlık olarak ayrıl· 
~tır. 

Bahkesirde 
Kuzu etine 50 kuruı 

narh kondu 
Ra lıkf'!.lr, (H uSUhi) - Belediye dai

mi enc!.ımeni reisi Naci KodaBAZm 
riyusctında topl:ınmıa ve Ş!brin bazı 
ihUyaç!nrı üzcrlnde mühim kararlar 
verınlşUr. 

Bu meyanda 65 Jcunıııt.an satılmak· 
tn. olan kuzu <'tme 50 kurus narh ko· 
nuımu:ıtur. 

kastamonuda 
Urgancılar kooperatifi 

kuruldu 
Kıwıtamonu, 28 (A.A.) - Dün va

llnln l:.a~knnhğında olmak Uzero tica
ret odasında toplanan urgancı esnafı 
aralarında bir kooperatif kurmaya 
karar vermişler ve içtimada bulunan 
urgancılar 524 hi.sse ile kooperaU!e 
f§tlrAk eylemişlerdir. 

Bartın belediye reisi 
istifa etti 

Bartm, ( Hıısu&ı) - Bartın beledi· 
ye reisi Ali Torlak, rahatsızlığından 
dolayı çekilınl§, istifası vllli.yctgc k~. 
bul edJlml§tlr. 

DUrüs! ahlftkiyle umumı bir sevgi 
\'e itimat k:17.anmıt olan AU Torl~ğm 
tstiCası teessUrlo kar§ılanmıııtır. 

Pöflse hakaret 
eden şapkacı 

Bir ay hapis yatacak 
Harbiyeden Fatihe gelmek Ur.ere 

tramvaya binen Emlne ndmda genç 
bir ko.dına tramvayda takılan ild ar
kada~ tramvay FaUoo geldikten .son. 
ra da Eminenln arkasını bırnktnaını!l"' 
lıırdır. 

Emıne Çarşambada oturdugundan 
otobüs durak mahalhnde otobUs bek· 
lemcğ~ koyulmuş, Jkl delikanlı da du
rak ll11lhalllnde ve kadının etrafında 
dolnşm.<tğa Deri geri söylenmcğe ha • 
lamışlardrr. Nöbet~i polis krııdilerine 
ihtarda bulunmuş ve evlerine gitme
lerini söylemi§Ur. Fnkat, şaplta imal· 
cLi Mehmet RIZ3 Mar polise hakaret 
etmi~tlr. 

Hadise dün nöbetçi bulunnn asliye 
7 inci cezn mahkemesinde b:ıkılmış· 
tır. Neticede hakaret sabit olduğur • 
dan bir ay hapse ve 30 lira parn ~

zasma çarpılmış \'c derhnl tevkil edil· 
mlşUr. 

Bir bahkçı ile 
bir terlikçi 

Sarhoşluktan para 
cezasına mahkum 

oldular 
Osm:ııı ndmda bir bıı.lıkçı QVVclk1. 

a.k§am Kumkapıda Garbisin meytıa• 

nesinde ka!D.yı tlltsfilemi§ ve snrhoş 
olarak sokakta ileri geri konuıııruıya, 
sataşmaya başlamıştır. Osman ynkn
J&nmqı ve dlln nöbetçi bulunnn Sul
taım.hmet sulh cezıı. mnhltcmesinde 
sorguya çekilmiştir. Neticede bır lira 
para cezasına nuıhkOm olmuştur. 

Yine tcrlUtçi Abdullııh adında blrt 1 
ıınrho~ olarak KUçllkayasofyndn ot -
ran eski knnsmm kapısına gıcrer('k 

bağırıp c;nğırdığmdan yakalanmış w~ 

blrincı sulh cezada munakcme edil· 
m!şUr. Neticede bir llra para ccznsı· 

na çarpılmrşbr. 

ACI BiR KAYIP 
Adana mıntaka

sı su f§ler:I müfct· 
tişllı:l'lndcn mUteka. 
it tüccardan 610 
Bay lsmail Fuadm 

• kardeşi YUJaKok mU 
hcndl!ı Muııtafa Na· 
dir .Alltınen ınllpo 

telA olduğu haata · 
Iıktan kurtulamı. 

yarak 23.3.941 Ptı.· 

zar güni.I rahmeti 
rahmana ka~ 

mugtur. 
Cenazesi bugün 

saat yarımda Şi~lı 
de Halluıka.rga.zi caddesinde HUsnU .. 
bey nparumıınmdan kaldırılarak Tcş· 

\'ikiye camii şerıfindc öğle namazı kı• 
Jındıktıuı sonra Fcriköy mezarlığına 
defnedllecektlr. ~ 1 11~'rupanrn bir ~dk 

r 'tıitıu "Prl:dcr halinde 
~~ıJ.- Oumhurfyetl 

\:'~ ltlJ>a~1t'slne~ e ha~la- - 30 -
~k."llıı.-tiın te hlsi koy· - Madam, madam, dedim, si· 

......................................................... 
Esrar ve maceralarla dolu ~~ tıha l1. anlamakta zin gibi reki bir kadın nasıl bun· 

~ll&s llla.dı. ları düşünüyor .. Madam kendini· 
\..~te ~hahannda hidl. ze dikkat ediniz.. Öyle fikirler 
"-' ılıııı lcı Büyük Milli vardır .ki bunlarJa hiç oyna.mıyd 
'--'~ erııı.,, \e gelecek gelmez .. Siz de bırakın bu düşll
'~ tnadlli w mane' i ntlşleri... 
"-' ~ ~~ı. - Ben bu fikirlerle oynayor 

~"-'11 ,~Yt'si ıstıkliil muyum ki? .. Ben gayetle ciddi 
\..~ d •• ~s etnıı~ bir iti- konu~uyorw11 .. diye bağırdı .. Be· 

ca-ı -una kendi ,_u,·. nim söylediklerim hayal değil, 
~ ı.._ kltılita.Jea etmek hadiselere dayanıyor. Kocam, 

'dıı.da:rıdi kuweuı;, Marki Jarj Vmsan sizinle edebi 
"''Is bli•~"· Bunun ı~ın yat münak~a.n yapıyor, h al-
1\.'•~"" 0 "\'l'si adi olsun buki onun böyle bir münakaşa 
~4ıı"1 Vl.teı rıun itin daim~ yapabilecek ilmi malumatı yok· 
~,Ilı ''tıı a17"bnistlr. na- tur .. Bugüne kadar gelen ' : 

~~ ~r. Kültrey markisinden, yalnızcn 
,~~<' ... ~~tıdini kunetle bir tanesi, on besinci Luinin ya· 
~ı lc~di(' lnanınıstır. km arkadaşhırmdan olan Markı 
~~ lıatbı 111 idare <'d«-n- Lui Krayston okumuş, hatta a · 
Sı"'ııı ~ 11ıı.:n~r1 feda· limler sırasına kanşmı:s bir zat· 

t'ttııı ~? rile ~omıüs tı. Diğerleri ve benim kocam 
~~ ~ 'rfıtı..ı"'-. . I Marki Jorj Vensan hepsi cahil-
.~ 'il ~t 1~~,,. lıallmım dirler. 
~il ~ıt\i l(.ı:~ . ed;~ı~~ln - Evet bıliyor~. dedi~, hal-
~) llıııl<adıı klle~ı onun mki demin yaptıgımız rnilnaka 
"tbf~rıu ;' hızmetli> :ılarda. birçok ilmi hakikatler· 

lt)ltl!Ut? 'cnıu·sı kacln ~fon bahsetti ve büyük bir bilgı 
ıı, '!. 3o nııı '.e konuştu. 

~ lııı "'"cLı.r Voııhık fr , - Demek ki ben size veni bil' 
ıı ~ııt1ı..:d:·a~ isatır ·yler öğretmiyonun .. ·Biliyor 

11"f flldu. hun 1 ı .usunuz, !\larki Jorj Ve~ .n 
• '<\ bir papas oJa~ n.mcasmm . ıhtı-

C\. ~ ERT~-:.\ mamı ile bUyümü.5tür. Deının ko-
"ttl ~ nuşurken aynı sözleri ancak Mar 

t'tlob · ı ki Lui Krayston'un söyliyebile. 
1 Çarptı ceğini tahmin ve takdir etmodı· 

~koııuı niz mi? 
tııtlllı l> da Henbır a. - Fakat madam, dedim, biz 

~it. ~V'\>eı~dros Ohnnn . demin Marki Lui Krayston•dan 
g~rken 1 gUn Şişhanl' sonraki hadiselere de temas et
otorıı.obıun ~f6r İl!IAmın tik ... 

~ ' ısoı ':n.tın sademt'slne Markiz dudakla.rmı mrrdı: 
~lı.a.ıannı dnn ynralan - lyi ya, dedi .. iyi ya.. işte 

ıştır. onun hatualvı da. hep bunda •• 

zabıta romanı 

Kanlı Bebe k 
Yazan: Gaston Löru Çeviren : M. ACAR .................................... --............. 

Eğer öyle olmasa Floransa kü -
tUphanesinın en kıymetli eserle· 
rini toplamazdı. 

- i tiraf edeyim ki madam, 
dedim. Beni en .ziyade hayrete 
düşüren Markinin klasik cdeb! . 
yat hakkında pek sağlam esas· 
lara dayanan malumata sahip 
olmasıdır. 

- Sahi mi? Siz de havrct ~ 
diyorsunuz demek?.. • 

Ve bu sözlerle beraber, gözle
ri yeniden parlamağa baqladı. 
yeniden ellerimi tuttu: 

- Ah, dedi, eğer benimle dost 
olmak isterseniz.. dostluğumu 
kabul etseniz.. 

Ona b:ığhhğnnı gösterir ıbazı 
giizel sözler söyledim. Bit·dcnbi. 
re f ev kala.de heyecanlanması 
beni endişeye düşürır.üştii. Doğ 
rusu btiyle başbaşa kaldığımıza 
nedamet getiriyordum. Hatta 
hemen şimdi San,,,aor hatt.fı. Sıng 
Singin bir taraftan c:ılnp oonı 
bu vaziyetten kurtarmasını isti· 
yordum. 

Markiz ellerlmi hrrakmıyara1' 
sözüne devam etti: 

- Evet, hissediyorum, mz be' 
ni ~k iyi anlıyacaksmtz. Ben 
şu dünyada hayat ile ô!üm ara -
smd a kalınrş ~ok ?.avallı bu· in 
sanım .. ne Sa.ip Han, ne de Kris 
tin beni anlamak istemivo:-Jar. 
Kristin beni deli yeri"le k;yuyor. 
~p Han da daima hasta mua-

melesi yapıyo!·. Ve lx·nim bütiın 
muhaJefotime r'2,'men beni söz
de iyileştirmeğe, :;enıden normal 
hayata ç1karmağa b:ı:uyorlar. 
Beni yaşatacakla1· da ne olacak'? 
Beni bir başkası için yaşattık • 
tan sonra ne olacak? Jeme.k ki 
onlar da bu suc.ı ortak.. Evet. 
onlar beni bilhası:ıa ya:-.atmak is 
tiyorlar. Saip Hanın binbir ıstı
rap çektirerek ba·ı:L temin ettiği 
muvakk1t haya~tan korkll}'O · 
rum. lsttmiyorum ben btt lı<ıya
tı .. Halb~ki b.!ua .'.>lfun c!e mem 
nu .• Ah dostum .• Ah benim ye
gane do::tum .. Hiç Kultreylert~ 
şatosunu ziyaret ettiniz mi? Ha· 
yır değ:i mi? Bu şatodan bahse. 
derkent.}rihi şato derler. Fılha· 
kika kıLlesi bıı tarzı .ır.inıa• ;sı 
hakikaten bir şaheserdir. Fakat 
sizi temin ederim ki, beni bu şa
toya çeken ne tarihi oluşu, ne de 
fevkalade güzel olan gotik mi -
mari tarzıdır. Hayır, mösyö 
Masson, bu şatonun en şayanı 
dikkat yeri mahrenleridir. Ora.. 
da Kultreylerin me7.a.rlru-ı var. 
Gidin bakın Mösyö Benedik Mas 
son, gidin bakın, Lste o zaman 
Marki Lui Kraystonun mezarı · 
nm boş olduğunu göreceksiniz. 
Boş.. anlıyorsunuz değil mi ? 

- Hayır, hiçbir şey anlama
dnn •• 

Diye kısaca cevap verdim. Yi
ne anlama.makta ısrar edişim o .. 

liör ·p dif;adalEç~.: 
7lf 

Bir v·cdan 
• mese e ı 

Dıinkil gazeteJcrdc. Bulgarıstan 
da Yahudi dilşmanlığınm başladı
ğını bildiren haberler vardı. Mü
him sı~ıısi ve teşrii mevki sahibi 
bir Bulgar. Yahudilerden telC'fon 
kullanmak hakkının alınmasını is. 
lemis. Buna .sebep olarak da, bun 
lıınn casusluk ettiklerini, 1n ,iliz
lerc s:ıtılmı~ olduklarını öne siirti
yor. 

Bu, doğru mudur? değil miclir ? 
Bilmiyoruz! Fakat Almanyadn bru:
lıyan Yahudi dürpnanhğınm. onun 
her ayak bastığı yerde, ateş gibi 
parladığı inkar edilemez. 

Dilşmnnlığm sebeplerini ara
mak, bu hmcm, tarih igindeki a. 
kışını gözden gecirmC'k neye ya
'l'nr? Herkes, bir davada muayyen 
bir fikirle hareket ettikten sonra, 
bin tane vesile bulabilir. 

Yahudiler, Çarlık Rusyasında da 
az mı .zlüm görmüşlerdi? .. 

Bu iş, İspanyadan dt>ğil, ook <ln
hn <'Skiden v<> üı. "Küfe" den ba.c;. 
lryor galiba. Geçmişin ortaya koy
duğu sebepler, doğru veya yan
lııı olınu!', ne ctkar? Buglin ya5ı. 
yun gerçek, su, ki Yahudiler, dUn
ynrun bir çok taraflnrmda kn-b..-ıç 

nltındadırhr. Azgın denizler ü~ 
Hind •, delik t ekneler, yamalı ycl
kcnlt>rlc kendilerini sıl;'Illdı.mc.nk 
bir avuç ~prak arıyorlar. 

Alman w J "':ıJıle bcr er, Y ahudı 
du manhgmm, Bu r ı d. 
gırcligıni gör uyoruz. Bu I :ili 
daha n rclC'rc> bula a.c:ık Bın1 
cPvap verilemez. 

Faka t şu çok gurıp 
bakınız, ki Yah J il n 
ha.klıırmdan mahrıım f'di ' · ı · il 
diren ga.zetC'nin ba kn bir sahi C' 

nndı\ Türkiy lı bı 
"Nı adır iht'kün,. , pt'. 
\ lizd"n c zn\ a u r td• wı 

Türkiyeli Ya udi, ı 

züntin en m c;ut n !'l 'ır Ib top· 
rnkla'l' üstünde ona hi<" k. • ) an 
bakmaz. Kazancına göz d' i'mc>z 
E\indc sarnv ko:ıforu , altında o 
tosu, cebinde çelı: drfteri vardır 

.Mcml ketin en vüksek refahı on
ların, en mesut hayatı onların. eı 
kolrı.v kazancı onlarındır. 

Şu hald" bu kact:ır nımetlE>ı, bun
ca mazhariyetler knrn ·nJıı 
Ynhudiler bu \•ntnnn karşı borc 
hırını nasıl ödü·vorlar? Daha d g 
rusu nasıl Öd"meliıiirler? 

Arada sırada röz açıldıkC'n, İs. 
panyndan gördüklPri zulüm arısı
nı da, yine bu sevgili vatan kuu:ı.
!;'lndn dlndirdiklC'rini söylüh>rlar. 
ı.~a.kat bUtün bunlar, nicıadır ihti 
kan yapmaya mani de"ffidir 

Türklyede herk C's bu f nıı yola 
sapsa bile Yahud'ler. etraf arma 
ibretle bakmalı ve yurdu i" rd<.'n 
vurmağa kalkrcım:ınıalı idi. C'i•nkü 
böyle bir hareketi gören her Tlirk · 

- Sende mi Briıtüs? 
Demekte ha.khdır. 

Hakkı Süha Gh"ZGIN 

I GO N DEN GONE 
g 

r Kitap cocu 
uhtcrem Şair Mehmet Emi 

nin evinin, büyük bir kil
tüpbaneyle beraber yandığını o
kuyoruz ve şairin lisanından, ga. 
zetclerde şu cümle çıkıyor: "E
vime }anmıyorum. Elli seneden. 
beri biriktirdiğim büyük kitap 
kolleksiyonuma acıyorum.,, 

Bu bakımdan, kitaptan kay
betmek Mehmet Eminin yüreğine 
bir evlat acısı gibi çökmUştUr •.. 
Allah beterinden saklasın; fakat 
teşhis doğrudur: 

Bir kütüphane, çocuk kada'r 
krymctliciir. Çocuk büyüdükçe, 

ailesine neşQ verir. Kitap, v er
diği neşeyle beraber büyiltUr ... 

Çocukla sokağa çıkmak, yep
yeni bir alemin köşe bucağına 
dikkatle bakınağı icap eder. Ki. 
tapla bir yere gibnek, bilmedi
ğiniz Dünyaların güzeUiğiJ.e baş.. 
başa kalmak demektir. 

Çocuk, kederli bir yorgunun 
ruhunun pasını siler. Kitap, pe
riı:ıan bir zihnin karanlık yc'sini 
giderir. 

Çocuğunu giydirmekten zevk a
lan insan, kitabını ci!Uetirken o-

nu da sinirlendirdi: 
- Boş, ne demek anlamıyor 

musunuz? diye bağırdı. Bu Kult 
reylerin son mezarıdır ve ondan 
sonrakilerin de mezarları yok' 
tur. Şimdi anlıyorsunuz değil 
mi, Kultreyler ölmüyorlar. 

- Fakat madam, ya ecnebi 
bir memlekette ölmüşlerse ... 

- Muhakkak. muhakkak, ola
bilir .. fakat ben size mezarların 
boş olduunu söylüyorum. 

- lyi ya .. fakat düşünün ki, 
ihti151 oldu ve ne kadar mezar 
buradan sökülüp göt:irüldil. 

- Hayır.. hayır, mesele bu 
değil.. lhtililin bu iş ile 7.erre 
kadar aJakası yok .. Ben size şu· 
nu söyliycyim ki, Lui Kreysto -
nun cesedinin mezara indirildi · 
ğınin hemen ertesi gü mezarı boş 
buldular. Cesedin ye:rine bir ~ 
konulmuştu. Ceset ortada yoktu. 

- Şu halde? 
- Şu halde ne demek? Siz 

Kultreylerin tarihini bilmiyor 
musunuz? Halbuki ben sizin Lui 
Krayston hakkında daha esaslı 
malumata sahip olduğunu zan. 
nediyordum. Lui Krayston bir
çok makaJeler yazmış bir müncv 
ver olduğunu söylemiştiniz. Hal. 
buki Lui Krayston yalmzra biı 
tek makale yazmıştır. Hem onun 
da mevzuu ne idi bıJiyor musu· 
nuz? Hayır değil mi? 

Durun öyle ise ben size g idip 
bu makaleyi getireyim. 

Ve Markiz koşarak çıktı gitti. 
Ben orada hayretler içinde kal
mış biribiriyle pek münasebeti 
olmıyan bu sözJerin ne demek 
olduğunu anlıyamamıştım. Söz
lerinde bazan mantık hissetme -
sem bu kadm.m tamamen çılgın 
olduğuna bir an bile şüphe et • 
:m.iy~ (~mı var l 

na ye.km bir zevk duyar ... 
Bir çocuğunuz daha olur; bır 

memleket kazanmış gibi sevinir
siniz. Bir kitap dah:ı elde eder· 
bir kıtn. ke fetmi.'i kadar keyif 
lenirsiniz .. Fakat fazla kitaplan 
muhafaza için nagıJ bir "yer'' 
muntazam bir kütiıphane ıa. 

zmısa, fazla bir c;ocuihin tam ma
naslle zevkini çıkarabilmek için, 
iktısadi bir mUsaadc rahatlık ?C 
refah lil.zımdır. ' 

Bununla beraber, yoksulluk 
içinde dahi, çocuk< bir viik oldu
ğu halde, kitap gibi bir- yUktUr ... 
Onu ta.şnnaktan belki bıkarsnıız. 
Fakat asın terkedemezsiniz. 

HİKMET lUtThr~ 

1 Yırmı yıl evvelkı Yakıt 
24.8.&Jl 

Şehremanetinden 
acığa çıkarılanlar 

Şehremanet! bütçeslnden ta.sarruf 
maksadıyle 21 ri kadm, 79 zu erkek 
olmak üzere 100 memur açığa çıka 
rılmıştır. 

Ancak bunlardan otuzu münhal ka 
lan bazı memurlyeUere tayln edllm s.. 
Ur. Fransız anlı§ barakaları ıdare 

de münasip memuriyetlerde kullanıl· 
mak 1lzere Şehremanetinden bazı 
mcmurıar istemişUr. 

24.3.1941 
19.SO Ajana 
19.45 Zlr:ı.a t 
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~ 
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dn"""ışn 
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Yugoslavyada 
karı şıkllklar 

(Baş ta~ fı 1 incide) 
Ordu ~.cfleri dün, Belgratta 

'Jü~iik bir eha'Illlliyet atfedilen 
bir içtima yapmış1ardır. 

Dün kalabalık bir halk kitlesi 
Balgratta Alman elçiliği önünde 
'lllmayı:ı yapmıştır. 

Belgratta talebeler ve vilflyet. 
!erde zabitler lngiltereye sempa. 
tilerini izhar için fırsat kaçırnu
yorlar. Sokaklarda. Ingilizler 
mnumi harpteki askeri marşla
rmdan ''Tipperary" yi söyliye
rek dolaşan zabitler göriilüyor. 
Beıgnıd, 23 (A.A.) - Röyter: 
Öğrmild•ğtne göre, başka vatıuı. 

perver teşekküller de ihtiyat subay· 
ıannuı yaptığı ~ebbllsc mll.ılablh te
febbUsler yapml§)nrdır. 

.Almanyanm Yugoslavya.ya 48 ıııaat· 
llk mühlet verdiği hakkınd:ı el haber. 
!er, ~ ldığma g8re, yalandır. 

lki yüksek memur istifa et. 
mittir. Bunlar Vardar valisi ile 
Hırvatistan v.:ı.li muavinidir. 

Belgrad, 23 ( A.A.) - Röyter: 
Huduttan gelen bir ha.bere .. ·;_ 

re, ikisi binbaşı biri yilz~ı c • -
mak il.zere üç Yugoslav kurmay 
subayı, ''kılıçlarını Yugoslavya
da bırakarak" Yunanistana geç. 
mişierdir. Kıbçla.nna b:ığlı ola
rak bıraktıklan bir beyaJUL.'llll~ 
de, bu Uç subay, hemen derhal 
carpışnıak arzusunda bulunduk. 
arını bildirmişlerdir. 
D;ğer bir habere göre de, 

Jört Yugoslav pilotu, tayyarele
rini müttefik kuvvetle:in emrine 
vermek üzere, Uç tayyare ile 
Yunanistana gitmişlerdir. 

Belgrad, 2S (A. A.) - Röyter: 
İhtiyat aubaylan federasJ onu, 

Kral Naibi pren~ Paul'a aşağıda.. 
ki telgrafı çekmiştir: 

"Milll şeref ve mllll itltikl!llo 
pyrikabUı telif bir an1&1J1Danm ak
di arifesinde bulund•ığumuzu öğ. 
rendik. Buna karvı proteeto ma • 
kamında, biz ihtiyat subayları teş
lrilltnnm feehctmeğe karar ver -
dik. Ayni zamanda, iat.ild&limizi, 
bUkUmranlığımm ve hudutlarmu-. 
mı tamamiyethıi cammW& mUda· 
taa etmeğe ve milli an'ane ve ide
ıllerden mülhem olarak krala ve 
memlekete udilı: kalmağa hazır 
ulur.duıhımuzu da beyan ederk.,. 

L<:mdra, ~s ( A.A.J - Taymis 
gar.et.esinin Nevyork muhabiri 
bildiriyor: 

Belgraddan buraya gelen bir 
telgraf btltUn Y~oslav dahHin
de vaziyet:n gergin olduğun.u 
bildirmf'ktedir. Ordu ile köylüler 
A.Jır.any va verilecek biltUn ta -
vfı: e şfı:!detle muhaliftirler. 
Har bic:Lı.yetmde Yugoslavya -
nın tn meşhur generallerinden 
d~rdüniin azleclı miş olması bu 
gerginlit:'i daha ziyade arttırmış 
tır. 

PRENS POL BAŞVl:KİLLE 
GÖBUŞTO 

Belgrad, es ( A.A.) - D. N. 
B. bildiriy.or: 

Kral Naibi Prens Pol lbugtin 
saat 11 de Başvekil Svetkoviçi 
kabul etmiştir. . 

Başvekil nıubtell.f siyast ri
calle son gilnlerdekl roııuşma -
larmı anlatmış ve istifa eden Uç 
nuırm .:erine tayi edilecek nam 
zetıeri arzetmiştir. 

MAHREÇ MESELESt 

Londra, es ( A.A.) - Taymi
sm Atina muhabiri bildiriyor: 

Sel!nik li.manmm vaziyetinde 
hU9ule gelecek heriıa ngı bir te
beddUIUn Yugoslavya için yUk -
sek menfaatlerine ve hürriyete 
karşı bir tehdit mahiyetini ala -
cafı §llphesimir. Bu sebeple Yu· 
goela.vyanın Almanya.ya yaptığı 
mukabil tekliflerde imza oluna -
cak muahedenin kendisi için Ak
denize yeg!ne malıreç teşkil e -
den SelAnik limanı statüsündeki 
hayatı menfaatlerini nazarı dik· 
kate alması lazrm geleceği bildi
rilmiatir. Almanya taraf ıru:lan 
bu menfaatlerin tasdik edilme -
mesi Yugoslav siya.seti ve Hır. 
vat · 810\'"n efkan umumiyesi 
ü:zerinde tesir husule getirebilir. 

Cebelüttarıka 
Büyük çapta yeni 
toplar yerlettirildi 

Eloezlre, 28 (A.A.) - Ofi: 
Cebel!ttarıkta bUyUk bir faaliyet 

görfilm •·tedlr. 10 ticaret gemlstııden 
mUrekkep bir kafile Uç torplt.onun ~ 
may,,slnde Atlas Denlzlnden gehırek 
mezkl\• Umanda demlrlemiştlr. Llma· 
nm mtıdafaası J~bı büyük çapta yeni 
toplar yerle§Urllmektedlr. Kqlalar sa.. 
kcrlc dolu olduğundan yenl gelen kı· 

talar vapurlarda yatıp kall".Makttldır. 
lnr. 

An nama 
İstiklal verilecek 

Tok~o, 23 (A.A.) - D.N.B. bildi. 
rlyor: 

Nlal Nlşl Şlmbun gaz.eteslI:.m Ha· 
noi'den öğren41ğ1De g8re Uzalı Şark 
Fransız tmparatorluğwıa dahil bulı.ır 

nan Awıam'a lstiklll verUmesi meae· 
Jel!li lctkık olunmaktadır. 
Fmnsız HlndlçlnJ valllli Decoux ııe 

umumi kli.Up B. dö Salle'de hazır oı
duğu halde Hlndlçtnı maka.matı An· 
nam'a blr intikal devresi olmak üzere, 
geni§ bir mtihtariyet tekli! etmişler 
ve Anna.m kTalma da Hue do ot~ 
masma müsaade eyleml§lerdlr. 

Stoyadınoviç 
İngilizlerin elinde 

esir kalacak 
Kahire, 23 (A. .A.) - Röyter: 
İngiliz mahf11lcrinde resmen 

teyit edildiğine gorc, sabık Yu -
goslav başvekili ve hariciye nazı. 
rı Stoyadino iç, İngilizlerin elinde 
Lulunmaktadır. OJlrenildlğine gö -
r , Stoyadinoviç, iyi muhafaza al .. 
tmda bulundurulmak taere Yug<>-
slav hükOmeti tarafından İngiliz 
makamlanna tnslim edilml,Jtir. 
Kendi~!, tn~lllz araziflinde mevkuf 
bulundurulacaktır. Yugoslav hüku
meti, Stoye.dlnoviçc, nı.ibver tarnf
tarı hwyatı d.,layıs ylo Yugoelav 
arazialni terketme8l emri verilmiş.. 
ti. 

Ayan maliye 
enctlmenı 

Demokrasilere yardım 
tahsiaatmı kabul etti 
v•usı-. U (A.A.) - Ayan mec· 

lia1Dbl mallye eDcUmenl, deınokrllal

lere yardım için talep edilen 7 nıllyar 
dolarlık luedlyt mUteffikan taıvlp 

etml§ttr. Ancak, daha evvel, bu mik· 
dan yanya indirmeyi istihdaf eden 
bir teklifi reddeylemlşt1r. 

Birinci sınıf köşesi: 

Kuzum 
BAHARGELDi, BiZiM KOYUN YAVRU

LADI. KUZUNUN ADINI NE KOYDUM BiLt
YOR ~1USUNUZ? KARAGOZ. ÇUNKU GOZ 
LERI, KAŞLARI O KADAR KARA Ki.. BE
NiM YANIMDAN HiÇ AYRILMIYOR. NE-. 
REYE GiTSEM ARKAMDAN GELiYOR. O- ,. 
NA ÇIKOLA TA, ŞEKER, KESTANE VE
RiYORUM. YARIN HAVALAR DAHA FAZ
LA ISININCA BERABER ÇAYIRLARDA 
GEZECEalZ, OYNIY ACAGIZ. OYLE DEölL 
Mı KARAGOZ? 
L1lusal Oykü : 

Büyük zafer 
o lab&h, Dunı .. 

lupınarm berrak 
ve mavi S"ln'.l.Sm

dan bütUn parlak· 
J.ıtlle doğan güne§, 
Türk kararg&hm· 
da mUateana b1r 
telA§ ve heyecana 
ıahJt olmU§tu. 

Cephe gerl.ı mu. 
madJ lılr gayretle 
işliyor; bataf7a}.ar 

mUstahkem mcv· .,~~-
kilere yerle§tırııı. 

yor, tayyarelerin 

Ul:\l&ı hazırlıkları yapılıyordu. .Arada 
bir, sUvari'erln şalurtılıı.n, ka!ntl!ırm 
gıcrrtııarı duyuluyor, bütUn bu telAş
tan bUyUk bir tnarrı.za bqlana.ca.ğı 
anlagılıyordu. 

Filhakika iki taraf ta son blr talih 
tecrilbeat.ne karar vermişti; fakat bu 
de!a taarruz kudreti Türk orduınmda 
t~lll ediyordu. 
Şafakla beraber, ordumuzun gtbıler

denbert sabmnzlrkla bekledlğl. taar· 
ruz emri ~ Nihayet 1llt top 
patJaat. Bombu'dniıan Mı' da1d1ca &r.. 

ta arta, bir an geldi ki, cehennem! bir 
hal aldı. 

Harp lu~§tı. Şimdi sUDgtl hü· 
cumu baflıyordu. BIDlerce ağıZ<L'Ul ı;ı· 

kan ''Allah! Allah!,. ııesleı1, J;'tlkteın 

gelen :yekpare, D&hl utuıtu balinde, 
düıman .e:lperkırlne akaedl7or; orada 
mlllh1J b1r korku~ he)'eOUl G)'lmdı
nyordu. GUlleler harp meydaıımı btr 
mahfere goYiriyor, toprak dtanlarılu 
havaya fnlabyordu. 

Süvariler iki taraftan llerttyerek 
dll11manm ric'at yolunu keameyt çalıp· 
:yor, hilı\Uahmer )'&l'&lll&n toıpl&J'IP 

çadırlara~ 

Artık Türk neferleri ilk ~an si• 

(DetxmK 6 tnClda) 

Hayat konuları: 

T ılefonla konuşmaJ 
Sea insanın kulağına 

nasıl geliyor 
Bugün en mUlllm konupıa 

vuıtaaı telefondur. lnaanı ha.y· 
rete dWjüren bu konuşma vuıta 
smm naaıl işlediğini şüphesiz he.. 
piniz merak etmlaaini.zdir. 

Her telefon &Jeti, içine konu
,Wan bir m.ikrot00ı ile kulala 
götihillen bir alreı parçadan i -
barettir. Haber vermek için de 
8.lete bağlı bir zil '\-ardl:r. 
Konuşmak 'l1zere kulakb#I e -

linize aldığınız v&krtta makine
de batarya vasrtaaile elektrik a,. 
kmı hbıl olur. Makinenin mik.. 
rofonunda kWıUrden ~k bir 
levhacık var; bumm arkumda 
da gayet ince kömür toru var 
dır. MJıkrofoca • eöyled.iğiıniz 
~ ... tarafından vUcude 
g~en dalgalar k<mOr levba.· 
lan oynatır, tMyik ya.par, !kö -
mür tozu levhaları ne kadar !...z 
la srkıftJ;nlll&a <ıereye.n kulağa 
tutulan ~ o kadar kolay akar. 
Ses dalgalan mikrofonda bir e.. 

r~~:;;.~ 
ses halini alır. biz de bir ses 
ivfdir, cevap ?erir ~ 

Romanyada Yahudilere 

~-:..~ ~z~. ~~~~u&l~ H '3 aha ır g e od ı 
rin çırl\klık etmeaı menedilmlııtır. 

~::!u!!!!!!!!p~!~~r!!!!!!!!;c:;-v!!!!!!!a.~:!!!!!!!!!~tı~~!!!!!!!!!ş olan!!!!!!!!" Ta b i atta, insan ve hayvan 1 arda 
görülen değismeler nelerdir? fer taraft.an kendi coğra.ft vazi

yetini na.zan dikkate alarak de.. 
ğiştirmek meoburiyetinde bulu· 
ııacaktır. 

Ha.yat bilgisi derelerinde a«' • r..;, 
retmenleriniz size beharm gel -
diğini, ta:biatte bu mevsımde gö
riilen değişmeleri anlatma.ya 
başlamJf}a.rdır. 

Bugiln, biz de sizinle bu mev
zu üz.erinde konuşacağız. 

Ba.ha.r mevsiminin bqlangıcı 
mart ayıdır. Bahar geldiği za -
man, ilk olarak havalara.da d~ 
ğişmeler olur. Orm.a.nlarda, kır
larda, nehir ve göllerde lbir can· 
lılık ba§lar. $Jcaklık h~n ibi~ 
ra.z daha fa?.lalafır. Kışın BOğuk 
yUzUnden gU.ney sreak me:rnle -
ketlerine giden kuşlar tekrar 
memleketimiz.e dönmeğe başlar
lar. Ağa.çla.r yaprak ve çiçek to· 
murcuklannı açarlar. 

At kestanesi, ceviz, akuya. 
ıhlamur, ökçe yaprakları, eonra 
çiçeklerini, ibadem, erik, teftali, 
kayısı ağ&'ilarmm önce çiçekleri 
eonra yapraklan açar. 

Tohumlar bu ay ekilir ve ya
Vaf yavaş s1CAğm tesirile ibir 
mtlddet aonra gelişmeğe !başlar. 
Kıt uyku8Urul yatan, ayı, kurba
ğa., sinıca.p, köstebek, kirpi gibi lara yuva kurmaP 'hatlar. Bazı mi birimden itibaren gfuıler ~ 
hayvanlar uyanırlar, çalışmaya çocuklar ve avcılar k'U§ avlama· mafa 'başlar. Akeamlan da ge.. 
bafhırlar. ğa. çall§ırlar. Fakat mart ayında. celer kısalrr. Bu uzama. ve kı -

Mart ayı kwtlarm ilk ayıdır avlanmak doğru değildir. Yalnız salma üç ay sürer. 

G··nte u ' 
ninnı 

Diğer taraftan Balkan vaziye
tinın son İtalyan taarruzunun 
atı'adrğı kanlr akametle de m!l
teeuir olma3ı ihtimali vardır. 
Burada işaret olunduğuna gôre, 
bir taraftr...n İtalyan hezimeti, bir 
taraftan da Amerikantn son yar 
dmı kanunu Yugoslavyaya ye .. 
niden ce!aret venniştfr. 

Xahinenin bu içtimamd& ha
nciye nazın .Markoviç, Alnıan
ya tarafından Yugoelavyaya ya.. 
puan teklifleri izah etmiıtir. Bu 
izahata nazaran Almanya, Yu · 
goslavyaya üçlU paktı lın?.a ta -
lebinde bulunmaın~ ve fakat 
haddiza.tinde, yalnız aekeri yar
duna dair maddeler müstesna 
olmak üzere, aynı pa.ktm imzası 
ve pek ağır olan lbazı ~klifler 
serdetm~tir. Bu arada Almanla. 
rın haı p levazımı, milhinunat ve 
mecruhlarm müsaade edilmesi 
talC::bır.de bulundukları ve Yu· 
goslav matbuatı Uzerinde en. atla 
bir kontrolün tatbikini istedik -
leri anlaşılmaktadır. Bunlara 
mukabil Yugoslavya üçlil paktı 
imza etmiş olan bütün devletler 
tarafın.dan mülki tamamiyetinin 
garantisine nail olacak ve keır 
disine Ege denizinde bazı arazi 
ilhakı dı. vadolunacaktır. 
Yugoslavyad:ı. açılan hükUınet 
buhranının birinci derecede bir 
ehemmiyeti haiz olmasına inti -
zar edebilir. Kabinede bulunan 
bütUn demokrat Sırp nazırlar Al 
man tekliflerini kabul <.;trnekten 
ise istifayı tercih "tmişle11dir. 
Buna mukabil Hırvat nazırlarla 
hariciye nazırı ve Sırplardan AI· 
rnan taraftarlığı iU> maruf olan
lar tekliflerin kabulü lehinde rev 

demı§tik. Kwtlar bu ayda. ağaç - zararlı kuşlar avlaıu:r. Aynı ylı- T&biat değiemesi olduğu gibi __ ...::.....;;.... ___________ _;;...__.--~--.....:;.~~--~~------..;;._----_..;.::.....:::...;_....::.:=..;;;.::...:----

KA.BtN.E vAZJYETt vermLc:lcrdir. Şayanı dikkat bir 
Londra, 23 ( A.A.) - Taymi • nokta AAvekiHn, Sloven partisi 

sin Belgrad muhabıri bildiriyor: reisi Kuloveçin \ c diğer iki na-
Kabinenin son gürültülü içti- %trm 1€'hte aleyhte herhangi bir 

mamdan sonra hasıl olan vazıye-1 rey dermeyanından içtinap etmiş 
ti, iyi haber alan mahfiller şu ohnalarıdır. Bıı.~vekil bu yolda 
petle hul~sa etmektedirler: istinkafa &:•Vk esfon Sebep gözö. 

"Tugosla.")"A şim.4 ye kadar nUnden llZfl~ tutulması icap eden 
takıp ettigı katt bitaraflık siy~ l mühim bı. amildir ki. o da ordu 
lettnl, bir taraftan Balkanlarda· v~ h:ı.lk arasmda gittikçe btıyt.t
ki son vaziyet dolayısıle ve di - yen mt•!< ''c:nct filtridir. 

MACERALAR l N DAN: 
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- Alo! Affederalnlz Bayan Le
man! Sl::lnle muhakkak konu§mam 
lhzun. 

Leman esnIJ·erek saaUne baktı. 
•ram gece nin ikisi idi. Her zaman
ki soğukkanlılığını muhafaza ede.. 
metli: 

- Bu saatte mi? Kimsiniz! Be
ni uyandırmağa nasıl cesaret edi· 
yorsun uz? 

- Şimdi sebebini aöyliyeceğim. 
Fakat evvela, sonuna kadar beni 
dınleycceğinizi vaadedin? 

- Çok y\17.sUz bir adamıımız 
doğru$u! 

- Affediniz. Fakat çok mUhJm 
bir mes2le mevzuu bahis! 

- Pek Al!! Sonuna kadar sizi 
dinleyece~i vaadediyorum. On
dan sonra da ağzıma geleni söyle
yip b!r insanı böyle gece yarısı u
ynndrrmanm ne kadar bilyUk ne
zııkets!zlik olduğunu öğreteceğim. 

- Evvel! §Unu söyliyeyim ki 
b~n sizin bJr arkadqmrz veya dos· 
tun uz değilim! 

- DU,.,nanmı mııımızT 
- Hayır! tanımad:ğmız blrial ! 
- Eğ ~r burada olsaydınız ..• 
- Orada olsam b&§ıma neler 

golcceğlnl tahmin etmiyor değfJlm ! 
Buna rafınen yine ılzden bir rica
da bulunaca~ım. çUnktl ne kadar 
l~I kalnll olduğunu bUlyorum. 

- Daha çeneniz yorulmadı mı! 
- Hnyır! Leman, daha B6ylf. 

yeceVierlm var. 
- Ne cesaretle bana Leman dl· 

ye hitap ediyoraunwı. Sizi tanımı· 
yorum bile! 

- Evet ama arkadq olmam .. 
lAznn. 

- Size B:ıktrk!Sy akıl butanesl
nln telefon nu.mıtrasıın vereyim de 
derdil'lzi oraya anbtm ! 

- Hakkmız var! Daha kendiır'f 
takdim etmedim: Adım Klmıran 
S6nmcz1ir! Ariı:adaşl.ırm!zda"l en 
aptalmuı arkadalllyım. Biraz ev
vel sizden bahsettik. Kend·.F. gibi 
işi gUcU olmıyan biı kaı: nrkadnıfl· 
na sizinle bir müdıiet ı>ğ!r:ndiktcn 

sonra öteki kızlar gibi puaportu 
e.inlze vereceğini söylUyordu. Ben 
sizi tannnıyordum. Yalnız temiz 
kalpli fakat aynı zamanda biraz 
hrrçm ve ı;nnank oldı.:~unuzu ll'it· 
tim. Kadri Tcp:!'r'ln eizden bu ka
G.lr fena bir ıekllde bahaetmeaJıe 

tahammül edemedim. Aklıma litY
tant bir fikir geldi. Kendim! sizin 
arkadqmıımışun ıibl glSaterdlm. 
Aramızda garip bir anla§ma mcv· 
cut olduğunu da llAve ettim: Biri· 
birimizi hiı: sevmemeye ve hiç bir 
zaman biribirlmize yalan sCSylcme
meye karar vennl§lz gibi görUn
dilm. ırzın ondan nefret ettlğtnlrl 
ve onunla alay olsun diye konu§· 
tuğunuzu bana itiraf etmi11 oldu· 
ğunuzu söyledim. Ve ıu neticeye 
vardmı: "I~eman seni sevmiyor! 
Hiç bir zaman sevmiyecek ve s&. 
ninle hiç bir zaman evienmeyi ka
bul etmiyecek,,. 

- S'zin boş laflarınız beni al~
ka.dar ebnez. lkini:: de her hnld!' 
blribirinizden aşağı kalmazsınız. 
ÇUnkü her ikiniz de yalancı oldu· 
tunuz gösteriyo:sunuz. 

- Leman! B~ııi eonuna kadar 
din!rmeyi vaadettlnlz. SözUmU bi.. 
Ureyim. Ka.drl bana tok kızdı. Ar
kad:ışlarınm eğlence mevzuu şe
refine dokundu ve s!zf tannnadrğl· 
ma dail' benimle bahse tutU§8ca
ğlnı slSyledl, 

Sizin hakkmızda bana bir sUrU 
sualler sordu. B?n lhl~ birisine ce
vap vermedim. Fakat mU~kUI bir 
mevkide kıılmI!Jhm. Arkadaşlarım 
da yal:ın ~ylediğimden fl'Johelcn· 
mlşU. Nlh:ıyet onun teklifini ka· 
bul etmek mecbt:rlyetlnde kaldrm. 
Kadri benim !'!l:r:l tanrmadığnna dair 
elU llrMma bahse glrlştJ. Ben dt 
kabul ettim. Şimdi sldn elfnhde. 
yim! 

- Elli Hrayı verfnılnlz, aklmrz 
ba•m:za gelir ve bir daha yalan 
eöylcmenlnlz! 

- Fakat bu pa?a bende yok. 
Borca girmem JAzmı. Haydi bu 
parayı buldum dlycllm. Fakat bir 
de utancmıdan yerin dibine gire
ceğimi dUşUnUn. Nihayet s 'z.i tanı· 
madrf:nı halde müdafaa etmek 
kaatUe bu milfkül vaziyete dile· 
tüm.. Sonra bent tanıdığmw ı!Sy
lemck size bir şeye mal olmaz ki •. 
B~ de k nd~lni a-ördiiifüm zaman 
para~-ı alamryacağnn, Yahut Krzıl
aya vermesini llSyllyeceğlm. Bu 
suretle hayırlı b:r ie de işlemiş ola· 
eaksrn•z! 

- Evet tanln"adT"mn bir P.l'l!'ma 
tntuftıı buhınac:-~rm O•·le Tl"li• Ser· 
aemliğiniD ne tekil ve ..1~~9 ol. 

duğunu bilmediZlm bir adama? 
- Boyum bir metre yct.m'o beş 

santimdir. Esm erim. Gözlerim ye. 
şildir. Az konı.şmasmı .. evto riı:n. 

- O.) ! •. Belli. 
- TetıekkUr ederim. Başka 

söyhyeceğim rok. Geceniz bayır
lı olsun! 

- Hayır Bay ICA.mrrnn ! Asla 
nrkı:ıdnş olmryacağız. Bnhsi k &y · 
bcdccekelnlz ve parayı öd emek 
için geceleri de çalışacaksınız. O 
zaman aklınız ba~mıza gelir! .. "' 
Kamırnn bir arkadaşına gidip 

ell illra borç istedi. Ve paralan al
dı. Biltiln gUn dalgın dalr,m çal·.,_ 
tı ve mütemadiyen Lemanr düı,ün· 
dU. Neden bu kadar katı ytirekli
lil· etrniı:ıti? Kamrran ir."n elli lira 
çok milhlm bir meblftğdı. 

Tam bankadan çıknc ğı sıro.Aıı. 
kapıcı kendi,in! orta hnlll. kızıl 
s:ıçlr bir kTz·n aradığını Eöyledl. 

- Bay KAmırnn Sönmez eiz mi· 
s 'nlz '! Size bir mektup gctird!nı. 

- Kimden? 
- Bayan Leman Eser' den! 
Kamıran mektubu okudu: ''Size 

karuı çok h~"ln hareket c ttbn. Fa
kııt bir dere vermek ~temiştlm . Bir 
hiç Mn clll lirayı bavava ate.mı -
yncıı."'m•zı blllvorum. Sonra n'ha· 
yet b"nl Kadrinin lfttraıarma kar
§1 mlElafa ebnf .. stnlz. Bira:: evvel 
tP.lefon'a glSı füıtMilmUzde ııJzinle 
ço!t iyi iki arlu:.c1!l§ oldu~umuzu 
söyledim. Bu aJ;qam ~Pllrı de parl\· 
lan v-:n-ecek fakat eğer !Jlz'n yala
nm•zı meydana çrkırmnmı istemez 
ıe11fz paralan kabul etmeniz IA· 
znn!,, 

Kı\rrnran hiddetle k~~dı buru§
turdu. Sonra kıza baktı. Tatlı bir 
ytlzU vardı. 

- Kimsiniz? diye sordu. 
- Lemanm b'r arkadaşıyım! 

Fakir blr kızmı. Fakat Utman çok 
mütevazı olduğundan mektepten. 
beri hep arkadaşım olarak kalmı§· 
tır. 

- Gnl'in Şey! Herke!i bfr kuk· 
la gibi kullanmaktan ıevk alan bir 
kız olacak herhalde! Fakııt Bu se
fer aldnnıiı. Bu kadar eevlmll bir 
kt zolan siz onul"la na«1tl anla 0 Abl. 
llyc'"l!lun•ız? Rtn 4ftı'.,f tP"'.,..,""·""m 
hııl 1 ... ~o·c !'athl d::!1ilniiglil olduğu· 
na §Upbe yok ... 

~ - \'ı\?UT 24 l\U.RT lMt 
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.~~\./\ PARA (Ra.s tar"'' 5 inria.r.) 
ne demek istedi<hmi? 

1 
\ 

Te etonaakı kız 

- Leman iyi bir kızdır. lstik- ı 
balinizle alakadar olur. Babası 

bankanızın umum nüdiirüdür. ~::~:~~:::::;;:~~=--~~~~~I~~~~~~~...,~~~= "---,,;.,.o.;,...__,;::;:;::'T! - Havır. Beıı hayatta kendi ~ -;,; 
kendimi ilerll'tmek isterim. Bit _;;;;;;;;;.~~;;;.:;;.~ ..... ""'""'----
mdınm vardrmını istPmPm. Kadri 
'>lsa \ dı .. ba.qka. O bantı \'aadct
mi!!ti Bir sözil ifo şub'>lr•rd n bi
rinı:ı lirelrtör oı.,~·ı,. .. l'ktim. Fakat 
'> mahut mt"!!ı>lctlen som'fl bendea 
"'"fl"'t r>di,·or. 

Tam :ıvrılııcakları zaman Kamı. 
n İncive bir zaıf vE'rili. C nc kS 

\ ln•z himen su satırlan okuduı 
"SizC' bir h<'dh e almak istedim. 

'Fakat vaJr•jm o 1 ll"·ıdı, B0nim na
mımA ken':flrıiz ' t di"iniz :-ri aU. 
nız. V • o'lun 11<>t7ası bu yıldızlı \il! 
tnth P.PCPvi cız unuttıırmacım. Bir 
dnha b"ıl"hn balı "'rı<>mPnizi d<' 
nr.a Pd rim. 

li funını.n.,, 
Ertı>qj gun elli lira ~cndisinc ge,. 

ri geldi, 
17.z • "l foine dokıınduıfonu zan. 

nMcrek gidip inciyi evinde aradı, 
Bularr dı. Bir kaç gün bekledi. 
Kimse çıkmadı. Nihayet umana 
telefon otme) i düşündü. 

- Ben küçükllik arkad:ışmu:, 
Kılmıran. Bizi Kadri nvırm~k iste· 
mbtl Fakat gökten bir melek ine. 
rek tekrar biribirmiır,P bağinılı. Sir.. 
cien o güzPI mPleği bana gönder· 
nıenizi rica edlvorum. 

Kendi.sile C'li·lenmek fstodiğimi 
lıitfen söyleyin. Biraz sonra sir.c 
kmlny kunımundan elli liralık bir 
makbuza ilave olarak aldığım kır
mızı gülleri giind"'ıeceğim. Yansı· 
nı ona verirsiniz. 

- Sizi bir cl:ıha yalan söylemi
cek san?TJıGbrn ! 

- Fakat neticedfl yine doğruyu 
sövlcdl'!l. Rica edr>rlm lnci sizde 
mi? F"'er orada ise bana gönd<'
rin... Kı>nı'!fcıini mesut Pbnek iste
diği.mi ve iş ha\·atımda muvaffak 
olduğum takdirde ..• 

- Onu ~örmek isterseniz bu· 
raya aeliniz! 

- Hayır. Kendisini ynlnız gör
mek i~tiyonım. 

- Mcrnk etmeyiniz. Sizi yalnız 
bırakaMfuma s()z veriyorum. 

- Ne i~; kalpli iniz. O da bana 
sizi methC'tmiştl. Peri gibi iyi 
kalpli, melek nıhlu bir insan! dc
micıtl. Ne doğru söylemiş. Teş€k
kfiı- ed€'rim 

~ . .. 
Nihayet Leman Eser'in oturdu· 

ğıı n.r:ırt:mınnda İnci ile bnşbaşa 
idi. 

- ~~rhrrnr lxnattm mı? 
- EvPt ... Leman ısrar etti. Böy-

lf' ti""'" .....ıı,..,ı olac ı"mıı söyl€'di. 
- Hı •fkatr-n ~k yakt!}mrş! •• 

Sovle b"'~"vım. Lf>man sana. bir 
!iey sli"l"rfi mi'! 

- EvPt .. 
- Övle lse ben bir şey daha 

ıl"ve Pr! 0 •rim. B 'li banka:ım Mer
:ııın m•l--rainf> dir 'ttör tayin ettiler. 

- Bıınun i<:in Lt>mana tcııC'kklir 
ctm,.,~ icıtrrim . · 
Tım htı ırad:ı Kndri TPp<'r İ<:<'

ıi .Pireli 0.,1ın görünce duraladı. 
~cını T" • mıranq e1ini uzatarak: 

- B0 ni affetti.. M~l mi? Le· 
nıamn ,,,,nln en SC'\ g'ili dostun ol
d "•mu b•lmi•·o.,.dum. H"le scviş-
t. ır·n1" ,.,;,. ııl-lı"'n gelmf'zdi . 

- Fakat bir. onunla sevişmiyo
ruz JrJ. 

- GözlerindP sandet olrnndu<';u 
nıı ..... ...,...,., ·n.. mı•"l'n" Bü'lin bu 
!f ~'liklik!eri senin için, ) alnız se
nın i ı, vnrıtıfunın farkında değil 
m"slb':' 

Hi" binsin in cr>v'l p vermc>di;;ıni 
,.,orf'n"" ı. ... ., i'"'lrl i: 

- Lt~mon ! O senin kendini be
ı:{ •nmi-, insan tavıı bnn ne oldu? 
O ç•'<>ın h<tllrrın? Onu sevdiğini 
blJp ı>-Oı lemr~e s 0 carct edcmiJ or-
un! 

- Bunu s<>vledim. 
Kii.mırıın s<>vri1isine baktı On· 

da lncM !"ÔrmC'k iııtedi Fakat o 
t'lmamc:ıı d ~ ,,.,: ti. l-"TTl'ln c'ı ne 
ka'.lar Nj\•,.1-li ~ .. ; .. h-ır ket'cıi rn 

dr>ti ıj .,..; 1 rıi• ""h'l' lj 
Kal 1 ., .. ._ 1., ... -ı ~·i--"li: 

- BA'ı fi ıti ; ;r;,., ki l C'm'lnt 

tik gördli"1in rünıi"nbC'ri !! vivor
n ! 
- H'>\'lr r\.,,.h, t~ın T.f'n-nnı 

\ l'lr>: br>!! d.,lı:; 1~'1 l .. ı,..,rİ E;c>Vİ\ O· 

nım. 

- f""ld.'lr volt bu f: f"r lnıın· 
"nn ! 

Ve talJU hu " ~ r Pr1"ll ö !·aklı 
dı. 

, T. iŞ BANKASI 

1 /( üçük tasarı·uf 

hesaplan 1941 

ikramiye planı 
~İDELER: 4 Şubat, 2 Mayı. 

l .Ağustos. 3 lklnclte~rin 
tarihlerinde yapılır. 

J941 ikramiyeler i 
ı adcl 2000 L.lık 
3 " 1000 
2 

" 
750 

4 r.oo 
s 250 

35 100 
'\O 50 

'lOO 20 

CIN~t 

S'{lpUrgc bilyUk 
SOpUrge 1..-üçük 
l•"ıçı mantarı 

.. .. 
.. .. 
.. 
.. 

2000. 
3000. 
1500. 
2000. 
2000 
3500. 
4000. 
6000. 

1\llkdıın 

2000 adet 
200 adet 

76200 adet 

1 1 

fuhamm 11 H. " 7,ü trm~nntı 
Ltm Kr. Llru hr. 

2049 7 151 

IOARESUH BİlEN E$ BANKASINDA 
İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

~ı.ıı 
p, rık 
Paznrlık 

A. Ek ltm 

' 

sınd.ı 

.tuplarını ih lC' gllnu 
'1916) 

Glmlı ~ti 

2~.3.941 14.30 
2 .a.011 14.30 

2.4.041 1630 

ı - NUmuneleri mucibince yukardıı cins ve mıkdnrları y 7.ılı 2 l m malz m hizal ım1a gostcrtlen usul· 
ıerle satın alınacaktır. 

n - Fıçı mantarının muhammen lx'dell, muvakkat 
Ill - EksUt.mc ve pazarlık yukarda. yazılı giln ve 

deki nlım komisyonunda yapılacaktır. 

mObsyaat şubesin· 

IV - NOmuncler sözU ge~en şubede gurUleb1lir. 
V - İsteklilerin eksiltme 'lie pazarlık için tayın olun n gtın " 

tikle mozkOr komisyona mUracaaUnn. 
ti rd r 7,5 tıv nınc paraalnylc bir. 

(2105 

Dörtler kupası 
maçları 
(Baş t<ırafı 5 itır.i<le) 

sabaka çok muntazam ve heye. 
canlı olmuş ve mükelleflerden 
hariç olarak müsabakaya .giren 
Galatasaraydan lzak 2.18.15 de 
birinci olmuştur. 

----<>-

Bisiklet teşvik 
mü sabası 

Beden Terbiyesi Istanbul Böl· 
gesi Bisiklet .Ajanlığı tarafından 
tertip olunan hazırlık müsaba -
kası 14 koşucunun iştirakile dün 
sabah Mecidiye köyü ile Büyük
dere ara.c;mda yapılmıştır. 

Neticede Topkapıdan Halit 
Oflas bir saat kırk dokuz daki
kada birinci, Süleymaniyeclen 
Haralambo ikinci, Siilcymaniyc· 
den Agop üçüncü gelmisleTdir. 

--o--

ikinci küme terfi 
müsabakası 

Dün Kadıköy stadında ıkinci 
kUmc terfi müsaba1<ası yapılmış 
tır. Şişli · Güneş - Davutpaşa a
rasında yapılan bu maçın birinci 
dcvrcsı 0--0 heraberliklc netice-. 
lenmiş, ikinci devrede Davutpa
şalılarm 1 golüne mukabil iki 
gol atan ş;.,li - GiineşliJer 2-1 
galip gelmişlerdir. 

---o--

Hususi m açlar 
Dün sar.ah Sc:ref stadır.da Vr:

fa · Beyo~lus?or A ve B taJ.-un. 
!arı aıasıncla hususi birer mü -
se.baka yapılmı tır. 

Saat 9 da vapılan B takım!arı 
mü~~bakası:u Bcyoğlusporlular 
2-1 ka~andılar. 

Şazi Tczcanm idaresinde ya
pılan A takımluı ara~ m 1 ki 
rniısaba"•anın bır•nci devresi ı.o 
Vefa Jchirıc neticelendi. Fı:•at 
ikincı devrede E"'yo~lueporlul· r 
gii7..C'I ve h&kim bır ov1 n <'ıbrı
r.ı\: iki gol atm.,ğn rnuvaff ık < 

1 xj ;:a•n•bmu11l~:a::ıL:ıı::;ei2'vll:iaC'.:z:::o:ı:ı::m:ı:::i1=:A~m==ı· r=l~iğ:m:i12n2:d!!Ieı:ı:::n=:ı::ı:::ııvc:ı:e::::roi~l er11n-•h•a•
1 

ici a. eri a ı · " ları 

&herine tahmin E:dilen !ıy tı 2:.:: kuru olan 20.000 ad t yün fanil~ kn. 
~lı 7.arfla ckslltmey konmust•ır . .ili l l 4 OH S..ılı günD saat 11 d An· 
karada M. M. V. Satınalma kr mi yonunda .} upıla.: ktır. m~ t minalı 3375 
liradır. Ev af V" şartnam i 2' 5 kuru a k m yondan alınır. Tal!plerln ka.. 
nunl vcsikalarlylo t klif m ktu"ların: ihale tinden b r S.'.ln.t "''el ltomls· 
yona vermeleri. (2083 - ı 83) 

Devi t O miryoli n v 
Umum "dar 

Muhammen bedelı (300.000 lır ol n ıo ad t d mir kbprU n.ltsamı r; 
Mayıs 1941 Perşrm'>ı gUnU sa t c ı ,::; ı) ıp •ı zarf usu!U il Anknrnda Jdıı· 
re bınasınd atın alın:ıc ktu. 

B 

Ak .mı .. GDn ş gunı 

cl.u. HcnUz lmtl galeb 
fakat zafer perisi T\ır 
z nnıte (lol::ı m ğo M 
sınıd ı Tiirk ordusund 

sn bir l<c im , bllv ı~ bir 
1 ~tı. 

- G zi! 

Ev t tt;yllk Gazı ordur n a 
ıdl. Şlmd. h rk in k •ı cnm .} 

Orwlık kararıyordu. 

ı,n !HDl'l ltumand m 1 

ık n uva .kn.t t min t il kanu 

v H .1 !arpa a veznel rlndl satıl 

(2212) 

r 
bir !§ık 

l \Ş\Jt xuu 

rnı yollnrı hastahl< 
iarı :nü ehassısı 

ısı ~oğl•ı ı.ııtı.llıl llıL<ldı•tıı Nu ~. 

JJUn<..'l Pr. 'it Usttı llltnnytı 
., • '12:<!1 

1 
Ç• C'U~ B 1.1 'il 

, dtılar ve sahıdan 2-1 galip ay-

Ahmet A '·nvunlu 
l'akırıtm Tı\limhanr Pn l:ı11 No. t 
J~l&7~rdarl mıııı-1 11 hrrı:-U11 u: 1 !' 

t.f'll Ylrt1'1l TPl"'"l' 'n 1 "': 
1111 ......... llill.D!r • 't ıs 

rıldılar. 

ı G.S. B. - Bc~iktas B. 
Dörtler kuptısı • marl;rından 

evvel yanılan bu IT'liı:ıabaka~lr-ı. 
t..ır:-ıflJr 1-1 ber ... iJc.rc k.ılnt!Ş -
lnrdıı . 

~'."l'ı~b : A ~1.:\1 US 
B~ ld m vı.:r: V AH.iT • atıaa.sı 

Umum "(>Cl"JVatı idarr eden: 
R fik Ahmet r:!et':f:Yn(/Ü 

BılHOn ajrıların panzelllr~ İ 
Beyhude ıstnap çekmeyıB 
ıR TE KAŞE 

OZi 
Bu rnuaıınlıl B '\Ş \"e DIŞ ağrılarmı 

ııUr'ııtlo lznlt•yc ldUidlr. Romatlz.m:ı 

o\•cnı, lnlr, mııf al ~ a<ll'lc rstın.,ııırr 

F.\'UOZIN'fo t.Mavl l'dllir. 

l\lüe sir ll!lç: , • E \' l t O Z ı l'lı"'dlr. 

OZi 
lOABIN DA GtrlliD1'~ "S,, K 

Dev1et Deniz y olları 
umum müd ür lüğü 

htelif ~iO 24 Marttan 3 1 Ma rta kadar mu kı' 8..-

kaJka cak vapurların isimleri, kal Jşf• 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtıJ11 <'flf 

be' 12 d 
Ranıd••ııtı. h ıthım - Salı 1.2 de ll'rz ırum), Perşeın 

zar lG da (Karad,.nlz). Galata nhtımınd:ttl· 
Bıırtııı hattın - Sah ıs de (Çanakkale), Cumartesi 1 

Sirkeci rıhtımınd ın. pıbl' 

Ç ba pc~e 61 Mmbıı~a hnttma - razartcsl, Salı 9 . .,o, an; m • p.501 
(Trak), Cumartcrıl 14 de (Sus) ve Pa.7..81" 

• Galnta rıhtımmdan. 
5 

d' ( 
nnıııtırına hııt1ma - Pazartesi, Çarı;nmba ve Cuma .l !il ,o dl 

nhtımrıuan. Ayrıca Ç'ıır§Rmba ve cumartr 
Tophnno nhtımından. rı11tıt' 

K ırabi~ hattına - Salı \'e Cuma ıo da (Seyyur). Topb~llıı'· 
tnıroz hattına - Pnza1' 9 da (Barlın). Tophane rıbtınıın si J5 dt 

~"Vttlık hat:tıııu - Çarşamba. 15 de (Bur a), cuına.rte 
Sirkeci rıhtımından. uu:ıı11ıl 

lzmlr ııili'at lıııttına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıh rıııt 
l:r.mir nmlık t>OSta.oıı - Perşem':e .ı.3 de (Tırhan). G ls.i1' dJI 

"OT: ' npur ~tnlert hııJ{kmdıı her türlü m:ılflnıat ıt:fllğt 
rnlan yazılı Acentelcriınl7drn öl:'J1>11ilclıllir. 

11111
11 

Galata Baş AceJ'lt.eliği - G:ılata rıhtımı, Limnntnr 
MlldurlUğ{l binası nıtınd ~ıı,ıJI' 

Galata. Şube Acenteliği - Cialatn rıhtımı, .Mmtaka 
RcLsl!ği binıım al tınd • 

Sırkeci Şube Acentelıği - S~rkt.cl, Yolcu Salonu. 

Satılık Enkaz. 
Li. J{r. 

1500 Hnskoy<!e Piri Mehmet Paşa m'lhall sinın 
126 12 sayılı gayri nıcnkuller. •af ' ıos ... 300 Tnkr;lmde Sırascrvilcr caadesind" Slrkccı ı. 
nında 5/,6/1,2,3 No.lı evler. 111i)ıld Yuk ıriliı yazılı gayri m nk .ıll ıin cnknzlan 15 gUO ıı;ı ~ 

tızerc mlizayl'deye konulmuştur. lhttl<krl 2613/941 çarşıııtl ,1.Y. 

de B yoğlu Vakıflar idaresinde ynpılıtcağındnn lsteklilerlll 
H\ı; kalemınc ml1ıaca11Uarı. 

TGrklye tiumnuriyet Si 
ZiRAA T BANKAr~ıl' 

K\llllluş tarihı: 1888. - :;crnıa)esı: ıoo.uuo.OOo 
Şube ve AJans adedı: 265 ttrfl· 

Zırai ve ııcari 'ıe1 rıevı brınka muamell! 110,. 
Para biriktirenlere U.800 lira Umuntye ver 

- . 
' ,~"""1: e""" ara.at BanJtQ.smda ırumtmrtı.ll ve lhbarst2 tasamı! D Ut 

50 Uram bulunan.ınra senede 4 defa •( ldlec<ı.k ıcur 8 ,,,, 

pıa.nn göre lkrnm.iy~ dn.ğttılaeJl'tır• flJ 1-Jıa 
~ 1':0 ıırıt ~ ' 

' Bded ı.ooo ıırnıııı ı.ooc ıırn ıoo nded " fT 
• • 1)00 • ı,oeo .. ızc ~ : 
• • !50 • l,000 • 160 • ,.; 

ıo • ıoo • •.ooo • cıe 50 rtt;~ 
DIKKA 1': Hesapıarmdak:I ı>anılar tıır sene l(ln rıt•'" 

ıc rsr:ııı: o :ıU~mlyenlere Utnımlye çıktıg-: t&kdıt.de % rU1 
Kt'.ridPlPr: 11 M rt, l1 Hulrnn 11 ~·oı, 11 a 

rınde yapılır. 

m 


