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li,.k milleti istiklal ve şeref mücadelesinde Milli Şefin 
e11ı'fr ve kumandasında canını feda etmige hazırdır 

Milli birlik hakkında 
,vı echs reıs vekih Şemsettın Günaltay 
uugün Un ıversrteoe konferans verece~ 

C. ti. J'. l!.1. \ Ulhl't 1dl\f'{' llC)l'tl 

'~Plı;lıjtındrn: 

BUylik ıuııet :Meclisi Reis Vekili 
SJ\ [IS mebusu Şı:mseddln Gllnalta} 
t.ı.tantulda wµıt;'lda yazılı gün ve ma 
hnllc?'tle ahvali hazıra ve mllll birlik 
hakkınall kontcııınRhlr vcrcccktlr. Va 
tııuda~Jarm bu mUblm konferanslar. 
da hazır bulunmalan 

Berllne akın 

i ngiliz ta yyareleri 

10.000 
fangın bom
bası attılar 1 

(l' a~ısı 4 il r.ciidc) 

Dr.br<'ılc bulunan k m ' t•f tein Ti· 
ran \t' Ura~ bundan dah a nz tt>h· 
tikeli bir d urumda değihll r. 

ttııiiflar, lttlfn~tlar f 1 itllı•r ara 
.. ınd:ı büt\in lhtlliifların bertaraf 
"<lihıu.•sl ~artile sem('f'f'li olabilir. 

h·a"i m:nraatlf' rin c•upı...-tııı Bal· 
k~nlarda tarihen de• sabit olduğu 
\ edıilc her tarafı nw nmun edn· 
rek anla"malar ,·aıımak mümkün 
de~ilılir. Bu lmkfın.,ıı.hğı blh'n n 
kendi topraldıırilc bir değil htr k~ 
'1f'\'l<'tin t~i mlni m.-,..,uıı hııh!Wll
clui;tınu ;?;ör en Srrplann, mJhn•rin 
içinde \"e dı~mıla ne ya ııat'ftiı me
rak edlle.c.ek bir mevzu olarak kal
maktadır. 

2~ rnert IHl salı saat 17 de Unlver. 
site konferans salonunda, 27 mart 
941 pcr§embe saat 17,80 da Eminönü 
Hıılkevl binasında, 28 mart 941 cuma 
saat 17 ,30 da Bc~oğlunda Fmruıız 
'I'lyatrosunda, 31 mart 941 pazartesi 
20,30 da Kadıköy Süreyya sinemasm. 
da, 8 nisan 941 pcl"§embe saat ıı,sr 
da Şile Halkcvi binasında. 

Alman 
ordusu 
Struma 

Vadisinden büyük 
mikyasta 

Yunan 
hududuna 

hareket etti 
Belgrat. ıl1 ( A.A.) - R<>yter 

bıldiriyor: 
Burada dolaşan şayialara gö· 

re, dün öğledenberi Stnıma vadi· 
sinde Yunan hududuna doğru 
Alman kıtaatınm büyük mikyas 
ta hareketleri vukubulmakta
dır. 

Aln1anyanın 
hedefleri 

(Ytmaı 4 ~e) 

Bir rivayete göre: 

Yugoslavya 
Alman paktı 

.. 

I 
/ 

Hatip divor ki: 

TEHLİKE 
HUDUDLARIMIZA 
YAKLAŞMI~ TIR 

HALK 
Cevap v e riyor: 

Biz hazırız 

Türkün çelik göğsüne 

çarpan kafa mutlaka 
Parçalanacak 

(Yazı31 4 'llncüde ) 
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Sovyet Basya ile 
aramızda ademi 

hldise Türkiye harbe girmiye 
lngiltereni?~elgrad 1 mecbur kalırsa 

elçısı • 

v~GOSLAVVA v~. Sovyet Rusya tam bitaraf-
8~ .. ~2~(!.~, v~~~ı llQmı muhat aza edecek 

i 
1 
i 
1 

lyi haber aldığı söylenen b:r 
membadan öğrenildiğine göre Yu· 
goslavya baevekili ve bari"iye na
zın bu akfiam Viyanaya hareket 
edeceklerdir. Aynı menban göre 
Almanya ile pakt yarın öğle,>in inı· 
zn edilecektir. 

Kabinedeki münhal n~arcUere 
yeni nazırlar tayin edilmiştir. 

I..ondra, 24 (A.A.) - Mtistakil 
Fransı?. ajansı bildiriyor: 

Gazeteler, alınan son habcr1erı> 
göre. Yugoslav buhranının devam 
ettiğini ve efkan umumiyenin 
"maskeli bir teslimiyete,, karşı 
gösterdiği muhalefetin hafta so
nunda arttığını tebarUz ettiriyor· 
lar. 

Bu sabah ifşa edilen çok mn -
him bir hfı.dise cereyan etmiştir. 
O da birinci krsmı bugUn neşredi
lecek olan ve Almanya tarafından 
Yugoslavyaya yapılan teklifin Tay 
rxıis gazetesinin Be1grattaki muha
biri tarafmdan h ulasa edilerek 
verilmiş olmasıdır. Teklifin ikinci 
mahrem kısmmı elde etmek ic;ln 
88.rledilen gayret bir netice ver-

(DetJamı Sa. -4 mı. 3 de) 

: 
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\.nkam, 25 ( \ . \.) - Türk l3 c ı.-c So\JCt lıüktiınt.'1.lerl, btı~ün Ankara. f 
d.ı tUrkçe ve l\IQSk?\"nda nıst.a olarak Rı!ıtl"ldıtkl h>bllği n~retmltJerdir: 1 

Bugüolt>rdc SovJel \ "l' Türkl_vc hUkunıctl rt anı ınd:ı bir dt>kl!~oa f 
ıautlsl ynpdnuııtır. 

TUrklJC harbe gım~c m ec.'bur olduğu takdirde lS<)\Jet lcrln Türkiye_ ı 
oln mu-;kllA11ndan lstlfnde C<J.•rck ıu:ndblm.' lıfü'tlm cdcceklerlııe dair et:ne. ; 
bi matbuatta •• ıkn.n haberler tiz• rine ve bunlarla nJiıkadar bir istifsar do. i 
laJ,ıılle Sovyet tıUkümctı Cltldeki bn511Mtı l 'llrklJe hlikOmctıııe blldlrmlttir: ı 

i l - Rıı gibi babı r lrr SoV)et hl\küınetl vıu.l~ i!tlnı• kat'IJen tevafuk 

etmemektL'dır. l 
2 - Şııyet 'l'ürkiyc haklka l<>n dü~ın tecın liz olur \O topraklannı 

müdafaa lçln harbe ~lrnw.ğc ım bıır kalının o z.ıını.<tn Tiirki;\e, So''YetlfTle 
arasında mP.\ctıt ad.:ır.i teeavli~ mbakmu bıtınadcu ~n·yeUer Blrll#fnln 
tam "Comprehenslon" ve bltarafiı~rna glheıwbllir. 

Bu bt-~ıuıat dola.),ı;lle Türk,ye blikQmdl Sov)et hlıkfimctlne en l&llll 
!nı te&ekklirlerinl beyan f"hnlş ve So\ ")'Ot Ru!I · 11111 d:ı bö) le bir TU.lyete 
düçar olduğu takdirde TUrkl.)enlı:ı tam "Oomp~hmı lon" ve bltaraftıj'ma 

gtn·eneblleceğinl blıdlrml,tır. 

'---------------·------..... -----------·---------,--------
Gazyağı, benzin ve motörin 

fıyatları tesbit edildi 
(Yazısı4 ~ 
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,_ Haaya tiazeıes. 1 
M!lcaıte"enıa 
)ırlıjı nerede? 

Hafta ~ında dünya vaziyetı 
,yledır: 
lnrıuere ile Almanya a.~:n· 

"lki mücadP!enın ağırlığı Atlan· 
kte toplanmıştır. Almanyanm 
merika yardımı karşısında 1.v· 
"lce kararlışan tarihten evvel 
.ıalıyete geçtiğı anlaşılmaktadır. 
\!manya 941 ılkbahan ıçın b~· 

1. rlıkl rda bulunmuştu. Ilkba 
tıırd~m evvel taarruza başlaması 
.\.met"'ka yardımının gelmesinE 
nani olmaktır. Ticaret eemileri· 
~·n zavıatı haftadan haftava .,. 
ıılm'lktadır. Dıı"c; taraft;\n \ · 
nerika ln2iltere kin vi.izler.:e 
•emı lrşasına bacılamı.,t1r Ame· 
'ka kendı tavvareelrivlf' ticare• 

... emilerini himaye edecektir 
i'ayvareler kafilelere bUcum -
decek Alman 1eniıı:?,)tı gemileriy· 
le denızüstU gemi!erini tn~liz 
harp gem;!f'rine bildireceklerdır 

YUGOSLA VY ADA V AZ/YE-
Yugoslavya vazi 'f'ti gittikQ': 

tevazzuh edıyor. ~vekil ı' 
harıcıye nazırının bu akşam ~ 
line gıdeceklt>ri anlaşılıyor. Ma· 
amafıh ımza edece'deri anJa.şma
nm mahıyetı belli değıldir. Pakt 
8.leni ve g•zlı olarak ikı kısmı ih· 
tiva edecekmiş! Yugoslav bUitfı· 
meti bu kararı verirken memle
ket içi na... ve dısmde buhran 
çıkmıştır. Almanya. Yugoslav
yaya Uçlu pakta girmesi için ttk· 
lifte bulunmuş, Yu~oslavya is.: 
saldırmazlık teklif etmiş, uzun 
müzakerelerden sonra anlaşma 
esaslan Yugoslav kabinesine 'l...~ 
zedılmiştir. 

Kabinede bu esnada Uç nazır 
ıs~:!a t-tmış kabinenin anlasma
yı ka.bul edeceğini halk ö~er.in
ce nUma.yişler yanılmıştır. Sırp
l~r anla..~a}'a tarnfta.r değıldir. 
Ordu da aleyhtardır. 

E~kı muharipler birliği de :n· 
sah karan vermiştir. 
Maamaflh kahine bt'hranı ·za. 
edilm!ştir. Bugün gelC'!l ha

rere göre adlive nazın İEltifasmı 
=eri almıs diğer iki n.f':7.art'te de 

ven· rı~zırl;ır ~tirılmiı:ıtir. Röy-
terin verr1•~1 hahere ~öre, pakt 
vıırm im?.t!hnacakttr. 

Bunun Bulı?ari~tan ft di~ 
Jevlctler tarafından imzala1 an 
anl;•c;mıya benzemiv('reği, hattS 
Alman askerlerinin YugoslRvya· 
da ry çirilmiyeceği de söyleni
yor. 

Bın.n muk~bit Y11<roı:ılavva 
matbuatına mihvere dost bir 
veche vererek. Ynal')calA,vva Al
m .. .,va nm iktTs?,:ıi h&."PJ"nnvası
na l?'trerf'ktir. Almıın1qrm bu· 
nunla iktifa etmlyE'reei. Yu~os· 
lavvayı tamamen hef?emonvas1 
altına alacağı söylenmektedir. 

SOVYETLER SUSUYOR 

bahsetmemiştir. Bu şayt!llı dfr 
kattir. Dığer taraft.J. ı Radyo, 
kafılelere Amerika tayyareleri
nin refaketı meselesinde de §Öy
le dernıştir. 

"Görüldüğü gibi Amerıka · : 
mesele ile çok ciddi meşgul Jhr 
yor. Bu mesele yakında lngiltere 
lehine haUedilecektir." Bu. SoV' 
yetler tarafından lngUtere lehi· 
nl' söylenen ilk ..sözdür • 

Yugoslav meselesinin efirar
·ng 'ı mescle'erinden biri de Sto
yadinoviçin lngflizlere teslimi· 
dir. Bır taraftan Alman politika· 
sı takip edilirken. diğer taraftan 
Alman nolitikasrnı takip eden bir 
adamın hudut dışına çıkanlma
'I gariptir. 

MATSUOT<A BERLIN 
YOLUNDA 

Matsuoka nihayet Moskovaya 
vardı. Kısa tevekkuftan sonra 
Berline hareket ettı. Yarın Ber
line varması beklenmektedir. 
Bertin ve Romnnaki ikameti hay 
U uzun olacaktır. Mat.-;uoka · .ne 
~ovyetler yoluyla dönecektir. 

Japon hariciye nazın Alınan 
hiıkumetmın daveti üzerine A•
r u pay n gcldiğ:rıi. 
maksadı Nazi ·ve F a t i ı t 
şefleriyle tamsmnk oldutun-. 
hususi maksadı olma<lıimı 1&7-
lenıiştir. Naz.i ve Fa.~iMt ~te
teri bu seyahattan bilyJ~ net.i' 
celer c1kacağını sövlcrlce:ıt Mat• 
suokaııın yukarıdaki lbe\ıanat.ı 
Janonyamn bu z!y&rett pek o 
kadar ehe-mmiyet verrıied.i,ğ:ini 
gösterm~ktedir. 

BULGA RIST ANDA 
TAHDiDAT 

Bulgaristanda tere;-afı ıre ve
jetalin yağı vesikaya tlbi tutula· 
caktır. Ekmek de frrından ~ 
tıktan 24 saat sonra istihtllt etti
lebilecektir. işgal kuvvetlen art
tıkça bu gibi tahdıUeriıı ~ 
cağı muhakkaktır. 

AFRiKA HAREK.l.T,I 

Şarki Afrikadakl harült fİf11' 
ledir: Keren muharebeS hara
retli safhasına girmiştır. lnpll& 
ve hür Fransız kuvvetleri ~ 
ruzlanru arttırmışlardır.. 

İtalyanlar bütlin mukavemet 
kuvvetlerini burada sarfetmekte
dirler. 

Merkezi Ha.beşistanda Habeş 
kuvvetleri Debra · Markos mu
haearamıı tamamlamışlardır. 

Son gelen bir haber Berbera 
- Cicika yolunun açıldığını bil· 
dirmektedir. 

ARN AVUTT.TTK'P A 

Arnavutlukta Ares böt~esinde 
mevzii taarruz ağır zayiatla püs
kürtillmüştUr. Tepede'en oııundc 
!talvanlann siper kazmala.n rl"" 

tık taarruzdan vazee<;ip Yunan 
taarruzunu bekledikleıinc deli
let eder. 

-8-

Sovyetlerin bu vazivet kıt"'6l
smda vazivetleri ne olabilir? 
Sovvetlerin. Yue"Oslavvava UrlO 
pakta iltihak thnelerini tavsive ı 
ettiP.i haberi tPPV'..fit ehnPmiE:tir. 
Sıwvetler bu mesele hakkında Bir g1ln arkııci89lardan birhı:n 
sük(!Jn muhafazsı. etmPktedirter. haline acıdan ve kaundrklanmı 
Sovvet radvosu ha!Uı.hk m08a- geri vermek istedim. Belki thtl
ha.besinde bu anta~adan hiç yacı olduğu hald..? almadı. Fa.ka.t 

benim bu hareketim fevkalide iyi 

A 1 1 
teeir yaı;mıştJ: 

m an ar - Böyle 6CY olur mu. senin 
hakkmdır, emeğinle kazandm, di· 

Na?:i dini kökleştHı:ten yorlardr. 
Mamaafih İngilizler paraya o 

sonra 

Holandayı 
l" ahliye edeceklermiş 

Lhbon, 24 (A.A.) - Röyter: 
Buraya gelen haberlere göre al· 

man ve Holandalı nazilerln son gUn 
terde yaotrklan bir tonlant ,fa Ho
lan-l""lllki Alman umumi milmes
all S vss f.nkart şu b0vnnııtta bu· 
lunmıı~tur: 

"Holanda işçi teşkilalınm tesisi 
Holandalılarm da diğer milletlere 
ta.halckUn: etmeğe llyık Cermen 
ırkından bir mlllAt olduklanm is
be.t d.nıl'.;tir. 

Almanlar Holandavı eb<'diven iş
gal etmek nlyeUnde değillerdir. 
P' ka+ ımr'\k nn.z.1 dinl Holanda si
vast hayatının Psas prenelbJ olduk
tan sonradır kl Almanlar krtala· 
mu Holandadan c;ekeceklerdlr. 

kadar kıymet vermezler. Bilhas'>8. 
memurlar. bizim gibi değildir. 
Bizdt'TI kat kat fa7Ja para alırlar. 

Hem orada muhtelit nuntakala
ra göre maaş verilir. Sıcak menı· 
leketlerde bulunan memurlar, 
mutedil memleketlerde olanlardan 
daha ~k sıkmtJ çektiklerinden 
maa~lan iki mislidir. Fakat bura
da da nara saTfedilecek yer ol· 
mııd1~nd"n rn'l.S.qlar, cepte kalrr. 

Bir gün oyun ovnarken Fllaver 
yanımıza geldi. Bir müdd€t sey
rettikten BOnra: 

- Mistır, dedJ ıu oyunu benim 
hatrmn için oyna •• 

- Baş üstüne Miılls, dedim. 
Teaadllfe bakm ki bclld tık defa 

'kaybettim. Bir daha teklif etti. 1-
klnclslni de kaybettim, 

Arkadqlardan biri: 
- Elizabet için oyna .. dedi. O

nu kazandım. 
Filaver bozulınu3tu. Fazla dur-

madı gitti. Ertesi gtln nöbet ye-

l 1 
rinde karşıla§Uğnnız vakit bcrmu· 

Saate cevap 1 tat suratı urktı. Gene booanacak-
tJ ve ben de ister istemez onu din· ._ ___________ _. llyecek, kaprlsler'-11e taha.nunUI 

Refik Hal: 'in yaşı 

- Refik Halid kaç yqındadrr? 
- Refik Halid 1304 (=1888) 

martının 2 ne! gilnO doğmuştur. 53 
\ aşmı bmrmt~. 04 1lnc0 yılın onun· 
u günUnil idrak et.mi§tlr, 

edecektim. 
- M·~tır, dedi. Gördün mll, E

liubet için oynayınca yazanıyor
sun, benim için oynayınca zat ar c
diyonmn .. 

- Fakat Misis .• 
- Hayrr, hayn-, m6daf81' edil~ 

1. Hakkı Baltacıoğlu 1 sıı 
ı 1 ttadıse er cira 

Sovyetıer 
Yugosıa yeni eserleri DUO 

S0\1)'etl 
llaltaaaıpa, Ull -.ır..tJDJD )'etif. 

UrdlCı flk!.r adamlarımız içinde Türk 
cemiyetine büyük ve Caydalı tesirler· 
'4e bulunan bir p.b.alyetUr. Yaarlt 
tefkilAtçw ve Ul'Jverııtt.e bocaaı atfa. 
We peoagoji llcmlnde belli batlı bir 
la1m ve göhrettir. 

(Tıl.lım ve terblyede tnkıl!pt dalı 

(Toplu tedris) e ka<hı.r ~k eserler 
yazrar, ve bu eserlerdeki orijinal fi 
kirler umı:ml alikayı tem1D ettlg! gL 
bl tatt.ikat.çııua ve icraatçılara ~ 

ilham vermııur. Baltacıoııwıwı ha 
yatını bu m~slekl, Cikr\ !aaJıyeUn dol 
uurnıadığını bep biliriz. u en proJok 
tl! cdeb1 bir simadır da. YazıldlD'ld 
bir o!lyat ııezl§i. okuyucuyu &ilAMU. 

t!.ıaaJaruı uatUne yükJleJı.a ldulla' ibL 
hava v~rdJr. l§tc (Kal aMlı. laU 
şar ettlg! za..u ultp!ttme•• lbir • 
debt esenllt k1. ~. arad&D ,..aaı 

geçt.ütttıı 901lta • ~ C&Jcaa -.. 
bt ~ unaıı:a.,.ae .CW!ıDOe ,.,...,. 

oeı&«rliil AA!amtf olu7oırw. Oatadıı: 
ıtl(jltıi.D 06d) ile ~ ... fıl la.. 
aıqeu. ~ Ge.11 r.a.tıt.W 

lddUrlDCU ~ tıtrdela yem w 
tıUlkVUı.dt ıbU tüJfa.la IDUbal Gıl • 
m.~. ~Uı ..,.~ .ue a»o 
taklüb ıtaı.M. •mi.mi ft .ak! dıeıılt. 

~ atn:ıa.ıı, ~ lı&ı •rı.t 
ımuımi ... oQOOUkl~beı1 ... 
rilk ~ ~ ~Wyatuldt. lb. 
da"let ~ .~ IJDM.ıı ..,._ 
mlfCıL oıwer. AadffaJ ,..... nr1ı 1.1. 
,.tiO tlll1MDdıe.., ~. lluD. 

~ ~ ~ lıılrfOll :P'J'Mlet 
~ ..... llıll'tadıt qn lliı' ... 
•• DGMr .....-. bma9 ffa!ıı:lıı:me ba 

rat "~ "ıawnıara Ul'fı-. 
patlii\a1d bıa fM ft MI :Nw'ba.an O. 

ym\OW&l'ı n ~ CIOfWraıüı.. 
dır. l"üat ı-.a llUla ~ da 
i1*m ôtflldit. BU OOJWl acsa.m bir 
(QOk 1.AtallrlJlt> rat'dır. o. , ..... fi. 
iktr, pnll unat adllaı 91faWe blltaa 
nrlıfau rMl balqwltıaa alır. 

IMJkı. bl.z.met lıiıil aw..t.ekldr m.u 
11118YCUc!I~ ldk.eu ~dGr. 
Tel ActaıDda lekta ... Neıı._, dw
.madaa Te «Jttllloe llıratanM bir .,..... 
po ik. ea Yel6cl kaMm erbatifııllu 

penbM aaırtamll bir Dlıfti.YAl bum. 
... lıc;faoedlr. Halka lıit.p ~ 

cul;tJr: rtmıu ka.temı enae aıu ber. 
ıke:ı ütu. ama UWDelde yaprı:ıa.ll ._ 
t&lıiDdlı ne ikadat De.ate vardır. Hal
ka hitap edebUmek lGln ~ ... 
lllh11at.t.e tııır nill w kata IAamdır. il&. 
4eUk ... wsatı prektJr. OalObuada 

ısaMltltt&D pleD bYm. .. ~ 
ğa fa:tıune .aJllp o1UI ~lu 
eık sık yapt.llJ .Anedola 9e7~ 
menııup olduğu baJk De öyle llilla.)'Iflı 

bir teroa.a ve kaynaşma ballDCledir kl, 
bunw: yazılı mahsullerini obje1CW W 
mU§,.bldln hükümleri degıı, deruol 
bir tccrtlbcnln mahsulleri ı:aymak L 
cap E>clt"!r, Onun için her ıııamlmlyct 

gibi sUrilkleytcf ve lnandmcıdır. 

tsm'.lfl Baltacıo~lu anlamıştır ki, 
TUrk lnkılfibmm en ba§h hedefini 
halk z1hnlyetlnde ol!Ln degi§med'r O 
tlnlverı;ltetlckl ktlrsUsUnd('n ayrıldık _ 

Yazan: 
HUSEYINOGLU 

b'll tüıaı.t! h.-ulla.namadığmdaıı öğren. Ajansların tıelf 
dl~ A•t.l kolayca da unutmu§tur Sen graL ~.un LaV~ e 
akım aJamıy~ bu ba81t baki.katı !{Ovadan avdet ede g 
.u.ıı~ ..nUD l>f.ll! tıaşu febirlennoen raınanncı...n as.-er aııJ.ll 
20 klloır.etre uzakta bulunan btr köy. Aarc.ıyıe :X ugoMı.VY \"e 

t.: taV"lı 
de ögı-tondtın. Bu köyün mektı)bintn ta gırmesını . .Aettlo 
k&pıımoa toplanaıı cıelıkanlılara _ kı dau uır haber k3.Y;o.ıı 
'lepııdnı.ıı koyunlarında Uç yıllık Uko. yıa henuz Mosk~ 
kul dıı.ıomuı v2.rdı - t Vakıt> gazete. zıp, ne de teyıt 11uı 
ıtnın «>qu~ aöktUrememtşUm. '.-"ün ı }; ·a.ırnt Mostwva ııJJ 
d okumağı unutmuııardı. Okuma Balkan ııadiSclerı ettıf 
azma tekniği öğretmekle lfinl.n oıt. şımuıye ka.d'.U' ı.aklP iJI 
ıgtne :ıllkmeden btr maarif poUukası sete gvre bu ba~eJlleJo 
~ath! hJı alAka lle vazUesı:ıtn oitUğt nıa:Hllb. rnuruai ver &.» 
cı nUkrı.et.ıııek kadar yanlıftır Mek. .ôu· kelt: U(ilU pPg~ 
epten 80nr~ ı.absll:.nı b lileı.ı...ı;ık ve o. tav l:ıl.) ı..::ıı; ıe ci.i1'fl oıI 
.umag dUşUnm ğt lhUyıı.ç hallne ge §cl.1 u aı u..:ı.ınua L~ puı&-' 
.ırme.t ıtı.zım. Ya ounu nasıl yapwalıl' wr. l'.ııı.t:.ı:um ouJlU e0eı .. 
Halkı bilmtyen ve ve çekinmeden u!;!U paKıa uWl~ 

iil)'llyeyım, enkonatyanmda onu aev. ye swuı:.ıt)Ll kayıt \'t~· 't} 
ı:ıüyen ırsanlarm eline yilz bini~ ça oı ta; a .ıtoy.uıl.1§ ıısOt_ 
tf.n.yı emıa.nct ederek balk neşriyatı gar baŞVC.ıUll f'J"O' 0eJd 
yap\'rm&Jl .. ı? lııte bu OD bq ·~ \' ıyanaua OKUdugu orı> 
dtıııllleri lllü eb:ntştir. Burada mak a liUı"'cu·ıstana AJ.lll~ 

o tO 
dJmd lftı 7&raJah a~mok degtldir. Bu gıru.ıt:sıne musa• b ııuJI 
GualA ta Rôe Ye IDUsbet yol tıaJka ut:Ut!l'K.ell f°ıııyat u:oıfl"' 
wrdaıı ve tanidıtı eeerJert okutnıalt suz.ıugunü ısoat ~ovY~ı.l 
11a lfi ,.,ıamuur. . yet bvy.ı:e o' urı.a t; •1.ı 

klt&cMlllU ift.11 mı lwıaaUe Nas- gosla.vyaya. topra.ı> ı.JY•' 
mwa Hoca rdllAJtifrtn.I \'e ata ııöz· .ıter geçırmemeA fU b&'1 

tan 9nllra da tı&lk m Mblıılai Olmüt Wüii M ~. ej,)e.}'Oe ıııatmıat çokerck gı:-nıt!lt ta Vôı} esıııuB tlce ~ 
tlbl )U&dtlıfuım llOrla4ı&'t a.ı.aıueti iMi !dlc.'1ık oaı11 ldtap1U11U meydana SJ da mantıki btr nesY' 

Ba1tkt. 8alt(l.('fo!il11 
Atıkora P'.akKlteai 
Profeaör~ndn 

tılr IUI l'1Je ihmal elUıemlfti. Jeııu A, ptit&l\. lluftl!akıyetlıı 91m burllda.. Sonra Sovyet ftU Jlj_~,ıııJ 
damcı UtUen bu, t'enJ \it ke.u.mGm dü'. ltı.f"Jaıtôl Kôioaatı ~ıbl dl)'eollıriz f yamn öuıga.rıstafll Pl""...o 

EWıto -.ııu ....... ,.n da ppaollirdl . b ..... u"'ord:J. 11 
en f\1&Uk deıtri Ut ,eroekUm &4IUI ru oş goı~ ,; a.ııa • 
d&lı roe.e-z n.W ötteıımitlerdlr Yem lali.al ı; ppt.a. garısta.ıım ıiçlU p oıJl 
Adaam:ı ttlrla o~tı iÇiöde oyıtıe 1 aeıı evvel l'as aJ~ 
rt var 1ı. aUbbtft ol&filitm l6dDt bL 8 M · ı· t M ği te.czıple ımha.1' 
~~::.:.M:ı'~a~-=~1:° UwU. 118 ec- ~;~~~:ıe~~~:~~ 
::.~.:e:;~~~· 1 Sinin toıı antısı ~~~~~~~~~;~1:ıaı:.0 -~ 
SUııarı ifil klt.apiUa oakıp chlda ıl .......... • (AA.) _ BU)'Ük Mll· bildiğmden şa,,c;JJ18 itJJlP. 
btlket <re geçti vt bu da lf mı diye 1 ıet IUcli.111 buCU DOitor M.ubaı da daha ileriye g ti 
tıılllr. C.nabml fudur: Hu Ufi! tıi... Qermetılii ~ıtmda topıanmııı kınd:. c3f1ll 
aitur; takat k•edU&kteu aonra. Bu 1 " naanaıileai mevcut Ola Büytlk Ortada böyle '&~ 
kefO ~•JIU Mr teıı ı.naaııdır. Wul\Ml M!Del JietHM• 1 .. 1 ,,w tutıat ayı mevcutken Butgat~~ 
bep!mı.ı. tdr Ulk nf!ftSyatmcau. uııu Mıi&tl lbülrmdalü mecn.ı baıapıar: Sovyetier içın bır ıaıı 1 
Okut~a aıtıttrmak to.sıutn.ı.nclü teUWi mı:tiiem .u:tıatumm okun· zak sayılabilecek #Jetl'ı" 
ba.M~r dUrunız. ÇUılJll ~ ld. ya Uzerinde SO a51 il' 
~ııt "6ylerM yttinJ ~*' faal bır rol oynaJll 
mektep oıııutu Da.ide oa be; ,..mdü mez. "":A 
,.ubrı wkeaeeı U'UU:da Mll ôlnl ,. Bununla tıcrabet eU"~ 
IDU,........ blMa kU:Ma ,.arwt... ifeati ~it 'ttlM•ll" çaı,amba bu &ÖZlertmlZ so;reıc r~ 
ganp tAdı.ee ne demektir J ıwyl.~ ~ - gü'J ~a.ce.Jrtii.. yan edecek b!d•. dd•• ~ 1 
aıklan 8 • u r.11 araamdA meJttebe ı t =ô yıtsız kalmasını ı ,~ 
eitnilf. orada bir ,eylet •e meaell o. v ğildir. Bulgarıstatl ıP 
kuyup -.uma t.eıüııttm ~lftlt. ·ı .ol ltıtaab kında Tas ajansın ~et 
Fakat bu ~dfRtne kendi gtlMeliJ( sık sık verdiği ~:~ 
ba,ıatmdfl hlÇ lhtlyacı olma~Dıdaiı. ~ ylounun aa!alt trotu - gösterir. Ancak. l'"e .. ''c , . 

1 

i'iiiaii tüiamlanmıııtir. Nlııandan l. b .,1.1"" ,. 

Ulııihn Firuzagadan belediye hasta. metinin siyac;<>ti ·rtıı'eO. -~ 
Ke emeU 7 ıüiiiiio kadar olan kısım seyrüsefere varması uza~ ~ Jı~ 

kapatmuak kaldırımlar sökülecek ve harbine kendısıJll ıY" eD 

Bi b ......... U"" orta kl5mlD beton a..raıtma hnaln"a· suretle kaptınnaıtl'J,,~A r a§JD~nr po taanuu ıu ~ ...... dU~fl ııor-~ .... 
•'Hedefini fqmU., 4Jye tavsü edi· caktır ve kendisine ~· k 

'' d .ı; if d k 'd ~.ı .. n· ano - • --pkapı yolunun ve söylemiye fırsat yor. runna Ot;ru, a e aı eye ay- ,.. ......,.,, 
kırı... Lünaparlt tretm•annm gcnlgletllme • 

(Şa5maz) fiili (ni) ve (i) ile ek- si 15 bir. liraya lheıe edilmiştir. 
!enen mütemmim alamaz.. Bunla- Diğer taraftan Dağ<.ılık KlUbUndcn. 
ra (llı.znn) denildiğini billyol'uıı:. Taşkışlaya ~riderı yol plAn mucibince is'1ec 

(HPdefini şaşmnz) dememeli genl§lly ektir. SUrpagop "4haııı da. 
ya (hodeimde "~maz), ya (bede· 1 hllUJue yol inşaatına hazirandan sou. 
flni ~ırmaz) demeli. ' rn ba,ıanacaktır. 

b
., 

Askeri ted 1 
) .,; 

Oiıa SevlyoriiiD -ı 
Z&betin resmini göğııUmiln llstüne 
koymuştu. 

Gözlerimi açtığmu görünce ta
savvur edilmez lılr sevinç ve saa· 
detin yilzUnO kapladığını gördOm. 
Gözya§larmı silmeden: 

st{lkholm. 2.ı (.ı\-~o 
nazm Skoeld pazat° ~ ~ --' 
lrad etUf,i bir nutul< ıı}4! ~» 
1svuçln her tUrll\ uıU~I 
bulunması ıwnıgeld 
ezcUır.ie deml§Ur ı.ı: 

1 
tııt11 

'1},mdllik hiı;blr ft'ö~ 1 ~lr lnglllz kızı ile bir Tlrk o 
l_.!•brlyelıııaıa macerası 

cek cihet yoktur. Bon wbebini bi· 
llyorum. 

- Nelir bu sebep? 
- Ne olacak. Onun itin can-

dan oynuyon.ıun, benim ic;ln istek
siz. 

Yüzünü bu~rdu ~e: 
- Ah şu Elizabet.. diyerek u· 

&aklaştı. 

HtlTIUŞ BİR BASTALIG.\ 
TUTULDUM 

Bu haJ ile Amerikanın ccnubun
daki Ümitbunıu ile earlund~ki 
Madagaska.ra. uğrayarak tamam 
yüz yirmi yedi günde Hlndista.na 
vasıl olduk. 

Fakat ben, on beş gün evvel 
yolda hastalanmI§tmı. Hlndistana 
geldikten 80nra yirmi beş gUn da
ha gemide kaldnn. Hastaneden dı· 
şan çıkamadım. Hastalığım, şid
detli bir humma idi. A:I. kaldı gidi
yordum. MUthlf bir hararetle ya· 
nıyordum. Hayatnndan tamamlle 
ümidimi kec.miştim, Gözlerimi atıp 
etrafa bakınca, dUnyanm bir ucun
da ve yabancı insanlar al"88Inda 
bulunduğumu görllyor, bUsbUtiln 
yclll içinde kalıyordum. Hint deniz· 
!erinin öte11lnde ölllp gitmek o ka
dar acı geliyordu, ki.. ne derdimi 
dinlivecek, ne de teselll edecek 
k:msem vardı. Annemi, Elizabeti 
dil§Unüyor, ~tJrahımı onlara anla· 
ta.bilmek ihtiyaa içinde kıvran~ 
yordum. 

Bu hallın bir kaç gUn sürdü. Bir 
gece Filaverl başucumda gördilm. 
Güzel kokulu mendilı ile gözle
rfmdcld yaşı siliyor.. na.bızlarımı 
tutuyor, ellerile a.lnımm hararetine 
bakıyordu. 

Bir gün bir kaç defa bayıldım. 
Bütün kuvvetimi muhafaza etmeğe 
~lt§ıyor, bir ttlrlü mUthif hasta
lığı yenem.iyordum. Bitkin bir hal
de gözlerimi açuğun vakit Fila
verin mU.,fik balcışlarile k&r§ılaş
tmı. Kendisine bakmam, onu o ka
dar memnun ediyordu ki.. 
- Misur, dedi korkma •. Doktor 
rapor verdi. BI rkaç giine kadar 
hastalığın geçecek. B·"raber lngil· 
tereye gideceğiz. ElizabeUne ka
vuşacaksın .. 

Bu teselli beni bllsblitün varalı· 
yordu. F ltat vefakAr Filav~re ce
vap verecek halde dcğildiDJ. Taka· 
Um kalmamıştı. 

Bu buhranlı saatlerden l!Onra da· 
ha şiddetli ateşler geldi. Gözlerim 
kendil'ğnden kapanıyordu. Ben 
de ölmek itz:ere olduğumu sanıyor
dum. Biltiln gayretimle gözlerimi 
açarak son defa Filo.vere baktım. 

Zrn'l!llr kız müthi~ bir çığlık ko
pardı: 

- MlstJr. l\listır, Aman Mist:Ir 
ölme .. 

Bundan sonrasını duymadım. 
Kendime geldl<'Hm vakit Filaver 

karşımda tdl. Gözler1 yq icindc idi 
ve bavulumu açarak çıkardığı Eli-

- Mlstır, dedi Hele bJr kere 
eevgiJlnin rcsz::Jnc ba.k •• 

Hastalık insanın en has'Jal! :ın
landır. Filavere karşı izahı mOş. 
kUI bir bağlılık hissettim. Onu o 
kadar kendime yakın buldum, ki.. 
kucaklamak, bağmna bastırmak 
arzusu içlml ynkmağa baııladı. 

tIAc;larnnı verdi: 
- Doktorun tavsiyesini yerine 

getirlniz, dedi. Bu flAçlar seni kul'
taracak. Haydi, biraz acı ama, bir ,. 
yudumda tç .. 

Ertesf gün hlru iyi ld'm. Fila
veri aradım. Yoktu. Üzüldüm. Biz. 
met.çiye 90rdum: 

- Drııan çıktı.. dedi. 
Ng gariptir, bu kadar tızdn~ 

ve sevmedi~ Fialverin dışarı 
çıkmasını kıskanm~tnn. 

Bu dilşfincelerlm çok silrmcdi. 
Telaşla ve nefes nefese geldi. Ba
na gUzel. sulu armutlar getirmJşti. 

- Hiç zaran yolı:. Doktora sor
dum. Bunlardan bir iki tane yiye· 
bilirsin.. dedi. Ellerlle soyarak 
verdi. Aman yarabbi, ne gilzel 
şeydi bu armul. Hararetimt öyle 
teskin etmlşU, ki .. 

Ber armudu yerken Elizabet 
hem memnun hem mahzun bakı
yordu. Son yudumu aldıktan 80n
ra: 

- Şimdi dedi mUjdemi ve-
rPyim .. 

- Hayrola.. 
Bir zan uıatt: . 
- Kimden geldiğin1 tahmin et 

bakalım .. dedi. 
Ah Filaver, beni ne kadar tbtl· 

yordu: 
(Deoomt mr) 

ıp tehdit eder gtbi g de ıı:ı;-;. 
ÖnUmllzdekl ayı.ar i~d' ~tll~ 
rin kati bir nettcc ,,.ıJJı" 
gayret ııarfetmeıerl ç~ 
bumUddet zar.wcta_!.~e 1Jtf 

dut devresi doıaY'";~~ ,o' 
kat'§ı hszır buluıını" dl! Jd· 
dır. Yalnız bu ııebeP:1~ 
lerde aakerl h~rll 

etmıı~ 

P . . ı· .. deı' 
arıe ışga ,... ' 

315 mllJOll f; f 
bfcret e ,: 

_. ır re'I 
v1~ı. 24 (A..ı.> 

1
,. ~ J' 

J ı.ınıal gazetesL'l ti "'"cffl 
göre, Seine vilaYe p(I~ 
ylizde yirmisi ya.1ı\10 eti 
henüz memleke~Jcl'l rı yerl...ı O 
ter ve ütfca ettikte 1119 tr ,.r'/ 
~lardır. parts ~~..J 
verilen maıeunats rı etı" iti f'..ı1 
kıtalan Parisl işgal ıQe,,J 
vel Uç buçuk ıni!Y0~ ettır 
haziranda şehri ter 
b't edilmiştir. A 

~4J" 

iş yüzünclel1 ~ 
ıer '° . .,,6' 

Tophanede scrb r t '<>"'.t 

numarada oturan 'f~d' tıl 
dlln Erzurum vspufll ııı'' ; 

mı ,e. ıı' sele.si yUztırıdcn a) ııe 

aoka;cta oturan Ta.tıııUI ır~!l,ııı 
nıdll 

mlş. k:ı.vga csnııs bllea 
nı çekE-rek )'. eşarı 
eurettzı yaralamıştır· t;llJ,.st" 

Yaralı Beyoğlu baS ıoJ 
nJDU§, llUçlU )lllk81Bll 



• 

''Hürriyyet 
apartımanı ,, 

S - VAKiT 25 l\IAR'I UHl 

laır p d çs: 

Müdürü Ankaradan döndü Sedat Simavinin eseri 
bu akşam oynanıyor 

Korku 
Kurban arı 

"Siti" la-, yaralı 1:;4'"Ryi::.r \ 1U 

ra sıra Ct;lla.4 • .::.r \:ar. Fakat 
bunl.,.rın hcpsı rr.a ı uı ve ı Wı
te,.em bir b::ıyru..,ın go.g .... ı aı~ın
dadır. Dlışeıuer: 

24 saatten fazla ders oku tan muallimler ders yılı 
sonuna kadar vekaleten derslerini okutacaklar 

lıfaarif Veklıloti ile lsta.ııbul okalla. seıcsı de tetkik eclilmi§tir. ÖDOmUz -
deki danı yılı ba§mda kadrolar buna ı 
gOre taıı%lm edilecektir. 

Jannm bası işleri etratmda temas 
etmek üaere Ankarcıya giden !ılaarU 
MOdürtl '.I'('\'flk Kut dlln §8hrimWe 
dömnll§Ulr. 

Son umanlarda bazı gazetcıer:ln 

yazdığı gibi orta tedri.sat mOeaseac -
leriııde der:I Ba&Uerinln dl~ 
haberi doğru değildir. Tatbllt edilen 
ders saaUeri programı tedris senesi 
sonuna kadar devam edecektir. 

Diğer taraftan da halen yirmi dört 1 
saatten fazla ders okutan öğretmen. 
lcr fazla saaUerlni ders yılı 80l1Una 

kadar vekAleten okut.makta devam c. 
dcceklerdir. 

Okullarda öğret.menlerin haftada 
y'.rm! dört saat ders okutmalan me. 

önümüzdeki yıl okullnrdn icap edeıı 
ttımlrnt ve tadilllt için Maarif Ve • 
kAleti bütçesinde tahsisat aynlnu~r. 
Bu tn.hsisaUa yaz tatilinde tamirlf'r 
yapılacaktır. 

Sakallar ve şekerciler 
kooperatif kuracaklar 

Şehir Tiyatrosu bu hafta ikı telli 
eserle 940 _ 941 tiyııtro mevsimini 
kapıyor. Bunlardan biri Vedad Nedim 
Töriln .. lmralmın ln.sanlan" dır. Ge
cen hafta başlamıştır. Diğer tellt e.. 
ser de bu gece başlamaktadır. Ay so 
nunıı. kadar temsil edilecek olan lkln. 
el telif eser Sedat Simavllıin •·HUrri. 
yet Apartm3lll" dır. Fujl Yama 
lamlndek1 romıınlyle kuvvetU bf r knlc 
me sahip olduğunu gösteren müellif 
UAnı hürriyette 10 temmuz ı;UnU ge
çen bir vak'ayı o zamanın tiplerilc 
yeni eserinde canlandırmaktadır. He. 
nUz pek eaki bir maziye alt olmıyan 
bir devrin hususlyctıerinl gösteren 

küllerden evvel birer kooperaU! kura 
caktardır. 

Şlındiye kadar kurulalı esnat te • 
sekkül!orlnln faaliyetlerinden mcm • 

de birer kooperatif tema etmeleri ka· nun !talan alAkadar maltamıar, yeni 
rarlqtırılDU§Ur. Bu arada bakkallar esnaf ı{ooperıı.tiflerlnln kun.ıım881 fik 

ve §Ckcrcller cemiyetleri, d.lter t~k rint de memnuniyetle knr§ılamı§lar_ 

Marangozlar, kunduracılar, doku · 

macııar vo saraçlar koopcraWlerin • 

den ba§ka diğer esnaf te,ekkUlleriııln 

Fiyat murakabe 
memuriarı ıçın 

Kura açılacak 
Tica.uıt VcldUeU. yeni kurulan H

yat mürnkabc işinde çalışmak Uzerc 
halktan nalirekkep gönüllü teı:ıkUAU 

kurulmasını derpiş etmektedir. 
Maamafib bu hususta henüz bJr 

karar verilmemiştir. 
Diğer taraftan, hnlcn murakabe 

te§ktlAtında çalışan memurların he • 
men hepsinin gene olduğunu nazarı 
dikkate alan vckAlet, bunlar !çln de 
kurs açmağa kD.rar \'Crm~tir. Kuı"S· 
1arm açını tarihi ile nerede açılacak. 
ıan benUz kaU surette tayin edilme. 
mi§tir. Bu kuralarm Ankara ve lz _ 
mirde açılması muhtemeldir. 

Kıvırcık eti 75 kuruta 
indirildi 

Fiyat mUrakabe komisyonu, dlln, 
tekrar toplanını§tlr. Komlayon dtııı· 

kil toplantısında et fiyaUannı yeni • 

den tetkik etm.13Ur. Komisyon kıvırcı 
ğın narhını 75 1.-ıırup indirmiştir. Bu 
fiyat. evvelce kabul edilen narh& gö· 
re 80 ktıru§t.u. Yine evvctce kabul e. 
dilen ı:.rırba göre dağlıç !iyatıan kilo 
başma 75 kurD§tlL Bu !ıyat fbka c • 
dilmiştir, Böylellkle dağlıc ve kJVU". 
Clt;m flyallan bir olmU§tur. 

Dahiliye müstetan 
şehrimizde 

Dııblbye VekAleti Müsteşan Ethem 
Aykut Ankara.dan İstanbul& gelml§ • 
Ur. 

-31-
Arada birkaç dakika geçti ve 

Markiz aynı süratle nefes nefese 
içeriye girerek: 

- Çabuk. çabuk dedi. Çabuk 
bunu alın. 

Ve elinde tuttuğu bir paketi 
bana uzattıktan sonra ilave etti: 

- Çabuk bu paketi saklayın 
ve gidin buradan diyorum size, 
dikkat edın Sing Sing merdiven
de bekliyor, Sangor da arkam
dan geliyor.. Allahaısmarladık .. 
dikkat edin. 

Markiz bana bir moda mecmu 
asının sayfası içine sarılmış v~ 
ili.eri siyah kurdela ile bağlan • 
mış küçük bir paket bırakarak 
çıktı gitti. Paketi aldım, rhti 
marnla cebime yerleştirdim. De
mek ki artık bütün bu muam · 
mayı öğrenmiş olacaktım. 
. . . . . . 

Xl 
Vakit geceyarısına yaklaştığı 

halde ham atelyemde kapalı kc. 
penklerin arkasmda okumaj;a 
d-0vam ediyordum. Markiun 
verdiği küçük paketin içiıırleki 
notlan tekrar tekrar okuyordum. 
Artık bütün bu işlerin üzerine 
çöken esrarı öğrenmiş bulunu · 
yordmn .. doğrusu bu esrar per
desi arkasında gizlenen hakikati 
bu asırda ka.bul etmek pek im· 
kansız bir şey.. Simdi Marl<izin 
niçin muttasıl: ''Ölilmden kor. 
kuyorum .. " dediğini anlryonım. 
Halbuki o ~aktan da aynı 
derecede korkuyor .. Ona ne a· 

.:-:----ı itim var, ne de hayal.. ''Bana ö-
lUmU bile menetmek istiyor, o
nun için c:;a.lışryorlar •. " derken 
ne demek istediğini şimdi a.nlı.. 
Yorum-

Birinci sınıf 
mağazalar 1 

bu ikinci teli! eserde ~ rolU değer 
U sanatkArlanmızdan İ. Galip Arcan 

Bunlara yüzde 35 kar alnınktndır. Calip Arcan "Yavcranı 
verilecek hazreti ııehrlyariden Arif Paşa" oltı. 

rak .snbneye çıkacaktır. Cahlde, Şazi. 
t<~lyat mUrakabc komisyonu, dün 

IUks mağazalar mescınsını tetkik et • 
mlştır. Alman kararlara göre, piya • 
sada. ltıksten gnyri (birinci smıf) na. 
mı nlt.mda mağazalar ihdas edilecek. 
tir. Bu mağazalara yüzde 35 nisbctln
do meşru kı\r verilecektir. Malfim ol. 
auğu tızPıe lllks mağazaların bu kAr 
haddi, yUzdo 50 idi. Bir kısım tUltS 
mağnznlann da birinci sınıfa ldhnll 
kara rltı.ştınlmıştır. 

Müfettİ§lerin Maarif 
müdürlükleri 

tmuıtoul vilAyeti ilk tedrisat mu -
fettiş:.Crindcn bazılarınnı Anadoluda 
maarlt mUdllrlUkJerine tayin edile • 
oclcJmoi eöylcnmcktedtr. 

---<>--

Jelatin ihtikarı 

)'t!, Muazzez, Suavi ve Avni de diğer 
rolleri alacaktu. 

Bu rullnasebetle Şehir Tiyatrosun • 
dan lılr dilekte bulunacağız: Her iki 
tarafta yeni ba§lıyan ve lklsı de telli 
olan cttrlerln bukadar az bir zaman 
tC'msillne gönül razı olamıyor! Biri 
dUnUn §8.hslyeUerlni, diğeri bugünllıı 

lnsanlnrmı gösteren senenin yegAnc 
telif eserleri hiç olmazııa on beş gUn 
oynanamaz mı? Y. R. 

Denizyollan 
Kooperatifinin 

toplantısı 
Dentzyollan Kooperatifinin yıllık 

umumi heyet toplantısı, yarın yapıla. 
caktır. Toplantı, Topl:ınnedekl cskı 

Seyriaefaln binasında yapılacaktır 

Umumi heyet toplantısında bir sene 
llk mesai raporu okunacak ve yeru 
idare beyeU scc;imt yapılacaktır. 

Jel~tin lhtiklı.rı suçundan ikınc1 ll.'J· ı 
lJyc mahkemesine verilerek tevkil o.. 
lunan Ra§lt Sevilin muhakemesine 
dün °'1 devam olunmuş, müddelumu. 

auıevıerlade 1 
Konferans 

mi miltalAasmı aöyliyerek maznunun 
2 sene sürgün w 500 llm para ccznsı 
ile tcczlyeslnı ve suç birkaç defa te. 
kcrrtır etUğlnden de cezn.nm tezyJdJ 
nl istemiştir. Muhakeme, mar.nunun 
mildalaasını yııpması ve knrar veril. 
mest 1çSn bafka bir gtlnc bırakrlmr~t:rr. 

J{nıtıkoy llalkcvlndcn: 26 mart 941 
çnrşamb:ı saat 20,80 da Bay Prof. Dr. 
Süheyl Ünver tarafından (Dargmlıkl 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Herkes gelebilir. 

... ------------------------------·!----., Esrar ve maceTalarla dolu zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

Va.kit gece yarısına yaklaş 
ınışu. Birden pancurlara vuru • 
lan bir darbe ile kendime gel · 
dim, Kfiğıtlan topladrm .• Dışar. 
dan Kristinin sesi geliyordu. 
Böyle gece yarısında nasıl olup 
da benim evime, dü.kkimnna gel 
mek cesaretini gösterebilmis, 
bunu neden yapmıştı? 
Kapıyı açtrın .. Kristin yanında 

nişanlısı Ja.k Kotenten de vardı. 
Delikanlıyı bana takdim ~ttikten 
sonra: 

- Bu gürel yaz gecesinde şöy 
le sahilde bir dolaşmağa ~kmrs· 
trk.. Avdette sizin haHl yatma -
mış olduğunuzu gördüğümde?' 
uğrayıp bir merhaba demek is · 
tedik .. 

Diyerek ziyaret sebebini an . 
latt. 

Ve bu izahattan sonra her ijcf· 
si de sanki eski bir dostlarım zi-· 
yaret ediyorlarmış gibi teklifsiz 
ce içeriye girdiler. 

Ben bu güne kadar Kristinin 
nişanlısını hiç bukadar yakından 
görmemir;tim. Belki ou görme. 
ğe biç tahammül edemezdim. 
Fakat güzel Kristinin bu adamı 
hiç değilse manen aldatmakt.a 
olması bana hl.lZUnı kalb veriyor 
ve bUtUn ~irkinliğine rağmen 
Jak Kotentenin yüzüne bakıyor
dum. 

Jakm büyQk mavi, derinden 
bekan olduk~ JIJekf ve hayat & .· 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR -----

hı gözleri vardı. Fikir adamı ol
duğu her halinden belliydi. O ka 
dar dalgındı ki, belki evimde o • 
lup ~lmadığını bile bilmıyordu. 
Sankı bulutla geziyormuş gibi 
hayali bir hali vardı. Alimler i 
ç:.in bu biraz maksur görlilür a· 
ma, onun yaşında bir insan için 
bu bana garip geldi. 

Güzel Kristin otururken mu -
tat uf ak hareketlerinden birini 
yaparak: 

- Size, Markiz paketi verdi 
değil mi? dedi. Her halde tama.. 
men okumu.<;sunuzdur. Ben Mar 
ki tarafından size ricaya geliyo 
rum .. Marki bu ka~tıann hep -
sini biu.at sizin m;'hafaza etme. 
nize veya muhakkak ortadan kal 
dırmanızı rica ediyor. Fakat u 
kağrtlan sakın Markizi" iade et 
meyiniz.. ÇiinkU zavallı kadmı 
hasta eden bu k~nrtlardır. Ş m · 
di bütün bu hayallerin hangi e
sasa dayandığını, yani hangi e. 
sassız düşünüşlerden crktığını 
anladınız değil mi ? 

- Evet, okudum, anlamaktan 
ziyade ziyade bir şeyler öğren· 
dim. 

Dedim ve Markizin verdiği 
paket içinden 'çıkan ''en müthiş 
vampirler •. " isimli notların, mat.. 
buaların bir tanesini aldım. 

Markizin bana verdiği ve "en 
mUthi3 vampirler" başlığı altın.. 
da toplanan bu yazılar, ihtilal 

lnsanlığın bir kabus içinde ol
<luğunu, herkes söylüyor. Fakat 
bu kabusu anlayış, bir değil. ~. 
ten yeryüzünde fıkirler dagılmasa 
iradeler birleşse, milletlerin ha
yatiyle, vatanların ıstiklali ve 
~yrakların şerefıyle oynıyan bır 
kabusun, nefes almasına imkan 
mı kalırdı? .. 

Bazı milletler, son günlerde. 
bUtün nıh kuvvetlerinden malı 
rum kalarak devrildiler. ''iki el 
bir baş içindir!" demediler; "gc· 
lmıin de canı var'' dıye düşlin
mediJer. Yürekleri, korku potası 
üstünde su gibi eridir. Ellerinde-, 
sıl9.hları düştü. Vatan kapıları 
~rdına kadar açıldı ve istıla sel
leri, boşa.nıp şahlandı. 

"Paris" i müdafaa ctmiyenler: 
- Bu güzel şehir yakılıp yr 

kılmasın diye kaçtık! 
Dediler. ''Panteon'' daki kah· 

ramanların kemiklerini titretti
ler. ''hıvalid'' in şanlı mermer 
len. dü~man cizmeleri altında 
kaldı. 

Kurtulan Parıs. acaba şımdi 
ne halde? Sokaklarında hangı 
Fransızın b;ışı, dik duruyor? 
Çmlıyan mahmuzlar, nal seslen 
ve mağrur saflarla ezilen bu yol· 
larda mı vaktile "barikat'' lar 
kurulmu§tu? Dünyada hangi ö
lüm, hangi yangın. hangi haraoo 
bu işkenceden daha acıdır? .. 

Londrada isli duvarlar, yanmış 

- Senuı ıçın oldillı: ! 
Derken, o: 
- l.ı.0ılızlık b-nımle ya t\ ın ! 
CevaJmJ ver yor. "Le ı tan '. 

bugün b r y.ın n bu tu .tltu da
dır. li'akat ' ... J\ ' L, t oir 
giıneş gibı lhtışam,a t.J ı.ıe gir
di. 

Batan gunec !er crı.esı • balı 
daha parlak ve daha renklı do
ğarlar. 

'"Varşova" kahram...n müda
faası, harabe1eri v"' delık de ık 
göğsuyle yaı ınkı Lehıstan ı::-tık· 
lalinin kanlı bir beratı halinde 
duruyor. 
Şımdiye kadar abıdeler f'ehır

lerin şurasına burasına serpılir, 
meydanları süslerdi. Bundan 
sonra "Londra", "Varşova" ve 
bütün teslım olmıyarak nan.usu 
uğrunda parçalanan ~ka Ş(hir
ler. tarihin abidesı olaca lardır. 

Tehlike, köpek gibidır. Onüı:ı
den kaçana saldınr. Duran ve 
vuranla karşılaoıınoo., ha vbnak
tan başka elinden bır şey gel
mez. 

Kabuslu gece, daha ne bdar 
sürecek? Bilmiyoruz. Faka• bil
diğiınız bir şey var, ki hes p g-:·
nüniin gllneşi doğduğu \"akit, 
hasta dünya.ya büyük bir ameli
yat yapılacak. Yeryüzü, korku 
kurbanlarının kokmuş varlıkla~ 
rmdan kurtarılacaktır. 

Halılcı Siiha GEZGiN 

ı_G __ o··_N_D_E_N_G_o_· _N_E_ı 
Deuyı kış ırtma zev r 

Ç ORABI düşük, etekli;;.; 
yırtık, ba.5ı açık ve kuın

ı al saçları kısmen gözleri üz.e
rme duşmüş, yirmi beş, otuz 
yaşlarında kadar kirli yüzlü, 
hırçın bır kadın, nyaklannı -ü· 
rüye sürüye ve kendi başına 
söylenerek, gidiyordu. 

ilk bakışta bu kadmm, mü 
vazenc.sıni kaybetmiş bir :ıet
baht olduğu an1aşıhyordu. Fa
kat her halde, zırdeJ.i olmadığı 
için, ser~ dolaşmasınd:: 
bir mahzur· görülmemiş... Ar
kasından bir müddet hüzün ve 
düşünceyle baktım: O, sallana 
sallana ve elleriyle bir takım i 
şaretler yaparak kalabalığa ka
nşıp gözden kayboldu. 

İki gün sonra ona teknu 

Münakalat Vekilinin 
tetkikleri 

Trakyadan şclırimlze dönen Mllna. 
knlAt Vcklll Cevdet Kerim lncedayı, 
dl.in <it! buradaki tetkiklerine devam 
otmı,ur. Vekil, dlln Mıntaka Limnn 
Reisliği.ne gelerek muhtelif l§lcr Uzc 
rinde l<'tklklerdc bulunmu§tur . 

sırasında Pariste basılmış bazı 
eserlerdi ... Bunlar öldükten son 
ra gecelerı mezarlarından çıkan 
ve uyuyan kimselerin kanını e· 
men vampırlerin hayatından en 
ince tclcrrüata kadar bahsct
mekteydi. Bu vampirler bütün 
gece istedikleri kimselcrın kanı. 
nı emdikten sonra doymuş bir 
halde mezarlarına dönmekte i -
mişler .. İşte bu yazılarda böyle 
tatmin olmuş bır halde me?.ara 
döndükleri sıralarda yakalanan 
ve sırlan öğrenilen bazı vampir
lerin isimleri de yazılıydı. Bil
hassa bu vampirler Macar1stnn 
ve cenubi Almanyada tutulmuş.. 
lardı. Bunlar hakkında şu malu· 
mat vardı: Mezarlarına girdik -
leri sırada yakalanan vampirler
de hayat dolu bir kırmızı renk 
vardı, damarları yenı emmiş ol
dukları kanlarla şişkin bulunu · 
yordu. Bu vampirlerin damarla
rı açıldığı 7.alllan yınni ya~ların
daki gençlerin heI\ÜZ tare ka11-
larınm aktığı görüldü. 

Bu vampirlerden bazıları çık· 
tıktan sonra bir daha mezarla· 
rma hiç dönmezler .. Bunlar cadı 
Karakruıco!oz ismi verilen vam
pirlerdir ki, bunlar;n tehlikelerı 
diğerlerinden daha fazladır. Çür 
kü bu vampirlerden kurtulmaıc 
imkansızdır. Bunlan bulup ele 
geçirmek iınkfuısı7.dır. Bunlarn 
hayatlan çok uzundur. Kanları 
nı emdikleri kimselerin hayatla· 
rı da bunların hayatına ilave o 
lunur. 

Bu vampirlerden kurtulmak i. 
çin onun kafasını vücudundan 
ayırdıktan sonra hem gövdesini 
hem de kafasını yakıp kül haline 
getirmek IAzı:mdır. 

(Devamı var) 

rastı adım. Bu E.ef er tenha bır 
sokaktan o~çıyordu. li al.at ·
kasına b~ altı çocun tuı.ıımış 
''Deli!.. Deh!.!' dıye hep bir 
at;'IZdan heyecanl cmloa.,,ı ı. 
biçareyı hakıkaten zıvaı.adan 
çıkaracak derece.ere gc-tı ıyor
lnrdı. Dönüp, boğazı yırtılasıya 
haykırıyor; yerde bulduğu taş 
lan fırlatıyor; göğsünü v 
kollanru tırnaklıyordu. 

Bir kere daha acıdım ve dü
şündüm ki: Çocultlarrmıza ~r 
biye veriı ken her Jıalde bu za· 
vallı meczublara ka.rn t.asıl 
muamele etmek lazımrreld;ğini 
de öğretmıye mecburuz ... .Mcr 
hrunet etmeyı oğrdmPlıyiz. Zi
ra bu a.şırı muııplığ n hazan. 
bir akıllıyı bile deh ede ek kuv
vette olduğunu ınkür etmemek 
gerektir... Deliyi kı~kırtmak 
zevki, bir insana, kendi aklın
dan şüphe ettirse yeridir. 

H/Kf;1ET .ı1.1trNIR 
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Berline akın 
Londra, Z4 (A.A.) - Bu a:lq;.am. 

bildirildiğine göre, cumartes' ge
cesi İnüfilz hava kuvvetlerinin 
~..ine yaptığı akm esnasında ıo 
bhıdcn fazla yangın bomba.sile ~ 
'3ek in ilB.k'ı bir çok bombalar e.
tJlmI§ur. Bu n.kma hır çok Polon
yJ.lı tayyareci de ~ et.mi§t.ir. 

Loudra, 24 (A.A.) - Hava ne· 
mretinin istihbarat .servisi bildhi
yor: 

Sa.hll servisine mensup bir bom
bardıman tayyaresi bu sabah Şer
burg doklannı bombaladıktan son
ra ~ rrhttmlardan blıi Uzerinc 
' crleşt!rilmış kllçhk çapta toplanl 
pike hücumu y&pmıştır. Bombar -
dmıan tayyaremiz daha alçaktan 
uçarak Şerburg civarcı.da. Ba.rflör 
knsabasmm bn..slıca caddesıııde. 
sabah kahvaltısmda.n önce kışlala
rmm önilne dizilmi§ olan Alman 
askerlerinin teftiş edi ekte oldu
ğunu görmUş ve b•ınlann llzerine 
şiddetli bir mitrn.lyöz ateşi aç:n~ 
tır. 

Lonclra, U (AA) - 1nglllz hava 

nezaretınln tebliği. 
İlıgWz; bo.mbardmıa.n tayyareleri 

dlln gec Berllnl, Klell ve Hanovraı 
muvaffakıyaUe bombardıman c~ _ 
:-rd r. OOytik çapta bombalarla yaıı
m bomJalıın atılmıg Hanovreda çok 

ırJyUlt !nfilAklm' vuku bulduğu mu -
ae ecU!.:nlş!.ır. Alma.nyanm §1mall 

gar e!llılllc.-1.ndc ve A1maDlarm. iş _ 

gali ıı.t mda. tımww.n topraklarda :nuh 
tclit ht deflcre karşı da dalı:\ küçük 
mlkyatıtl\ hUcuml.ıı.r yapılmı§tır. Bu 

h1lcuml&rm baZilıınndan bllhaasa 
muvaftDJayeW neUcelcr almdığı ıın _ 
lq:ılm~tır. 

Dcu He.lder deniz tıssUndc çıkan 
blr yangın 1nglllz Mhlllerinden hAlA 
glS:ülme:ktedlr. 

Bu lıarekAbl 1.§tlro.k eden tayyare • 
lerlmiZ<!en biri tıssUne dönmeml§Ur. 
Hullazıda rohillcri ıı.çıkl.ıı.rmda dtl§. 

man gemilerine kar§ı yapılan hllcum
lam l§tirak eden salıll muhafaza ~
kUAtuın mcmup tayyarelerden de L. 

l:::fBI ttsıcrlnc dönmem!Jlerdir. 

Londra, 24 (A.A.) - Ha.va ne
zaretinin i.stihbamt servim bildiri
yor: 

Bu gece bombardmuın tayyare -
ieri!lllz Be?'llnin merkezine ta.arrnz 
için efddetll bir baraj at~ a.ç. 
mak mecburiyetinde kalmlşlardir. 
Fakat bu himaye teşebbllsllne rağ- 1 

men bUyUk bir 1ngiliz bombardI -
man filoe;,ı mütemıı.dlycn BerlJn U· 
zerinde uçmuştur. Tayyarelerdeı 
bazılan Unter di!Il Linden boyun
ca uçmuş, diğerleri de bombalan 
ilk tayyareleri ntevlit ettiği yan
gmlarm Our:ine atmışlardır. 

Tayyarelerimiz bundan başka 
şehrin cenubundsld emtea garla
rı ile fo.brikalnn da bombardıman 
etmişlerdir. Tayyarecilerden bir 
çoğu Berlinl daha evvel bomb:ır -
dmıan etmiş tayya.recilerl ve hep
si de bombarlnrmı şehrin en ha -
yat! kısnnlarma atmadan dönme -
meğe azmetmişlerdi. Alman bükn
met merkezine binlerce yıı.ngm 
bombalarmdn.n mürekkep diziler 
düşmüş en ağır bombalarmuzdan 
hir kaçı ile btlyUk miktarda yüksek 
intillk blınbası bunlan takip et -
ıniştir. . 

Bir çok bombnlarm ba.§lıca. he -
def olarak tesbft edilen bölgeler
de ve bu arada. bir kaç bombanın 
da hedeflerin ortasmdıı. patladığı 
görUlmUştilr. Fabrika üzerine dü -
şen çok bilyük bombaların IŞiğı bu 
.fabrikaları aydmlatamakta idi. Ar 
im arkaya çıkan yangmlıır sisi kı
zıl ışıklarla deliyordu. 

Teyyarelerlml.zden ~an. d6ner_ 
ken Hanovre tı.zerinden uçarak §ki • 

cıeuı b1T hücumda bulunmU§la.rdir. Fı 
lotıa.r ısehrln merkezinde §iddeUl lr:!i. 
ldklar vukubulduğunu görmtlflerdlr. 
Hanovreun bir mahallemnde piloUu 
O kUçUk yangının tcdr ccn fabrika 
blnalan:nn aırayet ederek nlhayct. u 
az.zam yangınlar haline geld.ltlnl gör
milJlerdır. 

Keza bombardıman filolanm:z bU· 
yllk der.iz UssU olan Kleldekl doklara 
bah.1 tezgAbları da bombıı.rdmıa:ı et. 
ml§lcrdlr. Deniz tezgtüllrı.nna. d~en 

yükse!< lntUD.k bombalan 7 bUyUk 
ruıgm çıkarm~tır. 

.Ba§ka pllotı.v da lnfil~k ve yangın 
bomtcı.13n ve oyııı derecede m!lkcm_ 
mel nctıcc!e• aldıklarmı bllcllnnl,.q'}er. 
cllr. 

Brcmcı ve Emden Umanlan da bom 
U-rdın'.an edllmi:ıtlr. Almanya dı§m
da Almanlar tarnfmdan kullanılan 

ll:n!U1lun to.aınızl:ır yapılrnı§ttr. Clı

lalade dokle..r bombardıman edi mlş 
ve Dcnkeldı.:rd~ blr çok yangın ç•ka 
rümt'l'lr Bu son bombardıman kUçük 
mikyasta olmasına rağmen bUyUk 
bir muvnffal;ıyet elde cdllm.işUr. 

glltere e ardı . 
Vaşington, 24 (A.A.) - Sen:ı.

-0 demokrMilerc ynrdnn için sar
~ck ilzcre 7 mflyıır dola.r tah· 

t vArilmesine dnir olup d:ı.ha 
M'Vel mllmessiller meclisi tara.fm

n kcb ıl cdill'Jliş olan kanun Hiyi
,.smı t.asvip ctı:nişti:r .. 

A friJCa cephesinde 

Sid etli 
B camlardan sonra 

enı mevziler 
zaptedildi 

Nairobi, 24 ( A.A.) - Doğu 
Afrikasmdaki Brltanyo. ve impa· 
ratorluk kuvvetleri umwni ka
rargahının tebliği: 
nerı krtalarnnız Jijiga'nm gar

binde:..i Mnrda geç:dini tutan 
Jn;:vveli düşman mevzilerine hü
cum etmişlerdir. Bu hU.cum mu· 
vaffakıyetle neticelenmiş ve §İd
detli bır mukavemetten sonra 
bazı mühim sevkülceyş noktcla.
rı zaptedilmi.ştir. Zayiatnnu: ha
fiftir. Harekftt devam etmekte
dir. 

Daha ga.rpte batı Afrikam kı· 
talarma mensup bir kol az çok 
bir mukavemete maruz kaldıl tan 
sonra Negelli'yi işgal etmiştir. 
Bu bölgenin gerisinde doğu ve 
batı Afrikası krtalan tarafından 
devriye faaliyeti gösterilmekte 
ve düşman kuvvetlerinin bakiye
si temizlenmektedir. Birkaç esir 
ve bir miktar tüf ek alınml§br. 

Birka.çı 600 kilometre mesafe
de olmak Ü7.ere bazı uzak mer 
ke?.ler tayyarelerle nakledil-en kı
talar tarafzr.dan i.~ edilmiş
tir. lngiiz Somalisi halen kuv
vetlerim.izin kontrolü atmdadtr. 
ve H~isa - Berbenı yolu açık
tır. 

Arnavutluk cephesinde 

Berata 
Muvaffakıyetli tayyare 

akınları yapıldı 

V unanhların 
Çok insani bir 

hareketleri 
Atım. ı4 (A.A.) - Atma ajansı 

bfldlriyor: 
ttaıyanm ayakları altında çtg:nedlği 

entcnıaayonal hukuk kaldolerlne Yu. 
nanLtanm bagitlığmı gl5st.e.ren yeni 

bir misal de ıudur : 

İtalyan Toskana baatane gemisi. 
6 martta, Glrid!n §imalinde Cerf.go • 
Cerlt.to boğazından gcçml§ ve garbc 
doğru •~yredcrken donanm&mJZ cU.. 
zl'blmları Ue kar§lla§!IUftır. Donan.. 
mamız cUz.Utamları. bu İtalyan hasta.. 
ne gemisinin yoluna dcvamıı:ın mu.sa. 
ado etmi Ur. 

Bu vaka ile tamamllc tezat hallııde 
olsmk, 12 martta bir Itaıyan tayyare
si, alçaktan uçarak Yunan Soknıl 

ha.ııta.ı:e gemisine bombal rmı atını§.. 
tır. 

Kahire, 24 (A.A.) - In;;iliz 
ha.va kuvvetleri umumi kara.rga
hınm tebliği: 

Yugosravya Almanı G · "' b . , 0 paktım imzaliyor azgagı, enzın ve moıd 
m~.==~= f iatları yeniden tesbi e 
ıe~ti~tm~~ınn vecibe- ! y . f. ti b .. den ı 
lerini ifa etmek mecburiyeti alına- iman enı ıa ar ugun .., 
:!.a~~ Yugoelavynnm ilçlil h d f. 1 ren tatbik edil ece" 

Yugosln.vyanm hudut.lan ve top- e e 1 
l"aklan garanti edı1ecektlr. Yuga&- Aıakara, 24 (A.A..) - Ticaret 
lavyannı hudutlan değişmlyecek • Vekılletinden tebliğ edil.miştir: 

ve üçlü pakta dahil devletlerin hep- H ı T L ER Gneyağı, bemln ve motorlnln 
si bu gnrmıtiye riayet edilmesini yeni fiyatlan: 
temin edecekfa:rdir. Yugoslnv top. il ... I ı - 29 sayılı koordinasyon Juı-
rnJtlan Oçlil paktı J.mm eden bU.. ogaz ara taarruz ramı.m. btrbıci maddesi delAletlyle, 
tün devletleım.i orduları için gny- etmeyi dü§ÜnÜyoı·n U§ milli koruı;ma kıı.nmuınun 31 insi 
rikabill tecavüz olııcaktır. maddesine tevfikan mayi m.a.hru· 

Yugoslavya, psktI imm eden Londra, B4 (A.A.) - Milsto:ı· kat flyatlart yeniden. teebtt edll-
devletlerin mUşte:rek meri ha.re- kil Fransız ajansı bildiriyor~ m!ştir. Bu fiyatlar 25 mart 19~1 
ket mecburiyetine alt hilkUm.Je:r - Balkanlardan buraya gelen ha- tarihinden Whare:ı tatbik edile-
den 1stl:ma edılecektir. bcrler, Londranm diplomatik cektlr. Buna nazaran ga.zyağı, 

Gizli tutulmak istenilen hillrllm- mahfillerinde gelecek h8.diselere benzin ve motorln 1sta.n.bu1. 1zmir 
ler de şunlardrr: bir hazırlık olmak ti7.ere "g~te- ve İskenderun depo esas flyntlan 

Hnrpten a~ Yugoslavycmn riş manevraları'' suretinde teHUt- şunlardır: 
Akdeniz için beslediği emeller yeni kı edilmektedir. Gaz yağı çift bUyük tenekede 
Avrupa prensiplerine tevfikan ~ Geçen hafta sonunun en beye- 675,68 ku~. hazin çift bfiyilk ta.. 
mamiyle nazarı itibara alınacak- canlı hadisesi, Rusyanm Türlri- nekede 893,94 Jru:ruş, motorb. çift 
lardir. yeye verdiği teminattır. Sovyet- bUyük tenekede 464,74 kuruş, gaz 

Protokol muclbinoo Yugoslavya Jer Birliği, Türkiyeye karşı has- yağı döltme kil06U 19,11 kuruş, ben 
harp ve szhhiye mnlzcınooin.in 61· mane hiç bir niyet beslemediğini bin dökm", kilosu 31,28 kuruş, mo
malden cenuba doğru bsşlıca demir ve bir taarruz takdirinde kendi- torin d6lmıe kilosu lI,76 gazyağı 
yollarmda.n ge~eslne müsaade e- ni müdafaada tamamiyle serbest dökme, litresi 15,67 kuruş benzin 
decı"k ve bu nakliyatı kesmc-k ve- bırakacağını temin eylemişti:. dökme litresi 22.83 kuruş. 
ya kontro1 etmek ha.k.kma. malik 6.- İngiliz mahfilleri bu ha.bere ve- Bu suretle halen cari benzin de-
lanuyacaktır. po esas fiyatlarmda. bi'r değiaflı:. y rilecek tefsirde ~.ok muhteriz gö- ~ 

mih
ugosla

1
vya kendi topnı.lı:lanr.ı.da zül.-ınüşlerdir. Nikoc.nler b:mu, Iik ynpı!mam~tır. 

ver n eyblnde yapılacak fr.ali- 2 - Bu esa11 fiyat.lanı naıaran 
yetlere mani olacaktır. ~yanın Balkanlardaki hare- gazyağı benzin ve motorinin An. 

Yugoslav milli iktısadlye.tm.ı Al- ketlerinden muğber olan Rusya- kara, 1.stanbul ve lzmirde azamf 
man iktısadI sistemiyle hemA.henk nm vaziyetinde blr değ" ;ıildik :ı- sat1' fiyn.tlan euniardır: 
olacak §ekilde ıslah edecektir. la.ıneti olarak ileri sUnnüşlerdir. Ga.z yağı clft büyük tenekede 

Tnyms gazetesinin muhabiri şun Fakat umumiyet itibariyle Ingi- Ankıı.rada. 845, İstanbalda 71 o, tz-
lan iffi.ve et.mekt€dir: liz mahfillerinin umumt tel~ mirde 720 kunıştıır. 

Yunanistan bu maddeleri mllli Sİ şudur: Benzin c;ift. büyük tenekede An-
menfaatlerlnc mugayir addetmek - Mos ova. Almanya ile her karada. 1.065, lstanbulda. 9M, U
tedir. Çilııkfi bu maddelerin hUk - türlü ihtiHlfta.n içtinap yolwıda mJrde 965 klll'UŞrU. Motorin çift 
mil He Yu.nanistruım bir düşmanı.. bugüne kadar aldığı vaziyeti 
ı:a a.skeı1 ya.rdtm temin edilmek - deği§tirecek hiç ıbir eeY yapmıya· 
tedlr. Çok kısa bir za:nan<la Yuna- caktir. 
nfstarun keyfiye~ B 'grata bir dek- Çok emin bazı ıbitara.f kaynak 
18.rasyonla bildirmesine intizar e - lara gwcn. haberler bu nolttai • -
dllmektedir. Yunanlılar bu suretle zarı teyit edecek malıiyettedir. 
ltalyanlarm Adriyatik deniz yo - Bu haberlere göre Almanya Yu· 
lundan geçmeğe mecbur olmadan nanistanı yola getirmek işini 1-
Arnavutlnk cephesini takviye ede- talyaya bırakarak kendi ordula· 
bileceklerini zannediyorlar. rmı en kısa bir zamanda Boğaz-

Mebuslarıoııı 
konferaosl8~ 

Niğde, f.f ( .A.A..) - Şehrimize Iamak için * 
gelen parti müfcttişi Aydın Me- tince alınaJl i Dcyli Meyi gazet~i Yunanista· lan tutmak üzere Türkiye liI.eri

nm Yu(l'oıslavynya yn.pacağr llıtart --u·- d;;~"' ...... n.,.tür Bu 
bir valmı olarak kabul ederek dl· ne ~-uıayı ~.u~•IA'.i' • 

tasavvurdan ha.berdar olan Rus-
yor ki: ya nz çok hayat! addettiği bir 

Almnnyanm harp ve sıhhiye mal- mmtakanın y.akmlarına harbin 
zem.esi nakletmesine mllsaade et. 
meği AUnn hasmane bir vaziyet yıl.mamnı önlemek için azami 
addetmektedir. §eyi yapmıya karar vermiştir. 

Diğer taraftan Ta.yms'.in haber İşte Rusya.nın Ankarada.ki te· 
verdiğine göre Almanyanm Bel _ şebbüsünii bu baknn.dan miltalea 
grattnld elçisi paktın ~m te- etmek gerektir. Rusya.n.m fikri 
hir edi~ Olmasmı evvelki gtın şu olabilir: Almanyayı, Türki
Yugosiav başvekili nezdinde pro- yeye tanmız etmeden evvel Yu-
testo etmfJtir. nanistan üzerine yürümfye mec-

* ,., .r. bur etmektir. Bu suretle Al· 
Kablro, 2.ı (A.A.) _ ru; rtor: manya, taliini bir yerine iki yer-
İllgi!tere:ıin BeJgnı.d elçtst YugtJB _ de tehlikeye koymuş olacaktır. 

lav hllkQmeUne tevdi ctuğt blr not. Eğer hakikat bu ise, Yunanistan 
da efkiın umumiyenln tezahür eden bugün her zamandan ziyade teh
kanaa.t.ı kargısmda. Yugoslıı.vyanm dit ediliyor demektir. Her halde 
maz.i.'.ifne llı:ınct edllmcmcsln! iste • Türkiye ciddi en.dişelerden kur-
mlşUr tulmuştur. 

Kıı.hfredckl resmi Ingillz ma.hfillc.ri, ================== 
İngiliz hfikQmoUnln Yugc .. lavynya. 
mUteaddJt ve gayet S(lk btT ~cklldc 
mUracaatta bulanarak Ro:ruuıya ile 
Bulgnristanm tıı.kfp etlikleri yolu 
tuttur,u takdirde hayatı bir hata t.;ı.. 

lcınlıs vlncatmı ve kc:ıüislnl Almanya 
ne bern bo~r yllrUmeğc mecbur eüecclt 
bir a."llafm& yapac&k olursa bu hare_ 
ketlndcr. dolayı hiçbir .zaman marJr 
g6rmıyeccğlnl ihsas eylemi§ olduğunu 
hfldlrmi!ktedirler. 

Buda~ H {A..A.) - Harıztye 

nazın lJ:ı.rdossy, dün naip tanı.fmdıın 
kabul ~dilerek Almaııyadakl seyaha... 
t:I h:ıl:lmıd:ı ml\J!lmat ve~Ur. 

Muhalefet bilhassa Sırp ıria.h
fillerindedir. Bu vaziyet mihver
}"' teşriki mesai taraf tarı olan 
Hırvatlarla Sırplar arasında nok 
tairuı:.r.;a.r ihtilanarnıı tekı-ar can
landırmıştır. Vaziyet anayasa 
bakmıınd;ın bir kat daha. muğ· 
lak mnlıiyet almaktadır. Filha
kika Hırvatlar namına karar veı
mclc B. Maçek'e aittir. Halbuki 
Ba!}Vekil B. Tsvetkoviç, bugün· 
kü diktatörlük rejiminde de de
mokrasi an'anclerine bağlı kalan 
S:rrp partisi birliğine tabidir. 

busu Agfilı SiıTI l.event tara!uı- re ile aki:o~iıı'!ııi'. 
dan dün burada dünya ahvali ve ve isabetini d~.Aı · 
Türk milletinin b: ahval ka.rşr- latarak çok sev
smdaki durumu hakkında lıalke- 181 edecek}e~ ~ 
vinde veril<m konfcrana salonla· vereoeğiınizl .~ 
rr dolduran halk tazafmdan 'bü- miştir. D~!.!tılı 
yük alaka ile dinlenmiştir. Hita- kun ve he~400.ıt 
benin milli birlik ve Milli Şef'e de hatip kaJlr~ 
bagillık mevzularına temas eden ordumuzla ._,~ 
lasmıları: 00§\.-un tezahürata. se· tmisali olan ~ 
bep teşkil etmiştir. nilmez bir S;;ıl.,,. 

DIY A.RBAKJRDA :em~rıe ~ 
Diya.rbakır, ! .. ( A.A.) - Xoır laka p~~~ 

ya Mebusu Ali Rıza Tören dün neyebilir" cüıil rst'5 
burada halkevi konferans salo- tir. Bu konfe 
nunda cihan haminin aldığı son derin tesirler lb fJ) 
vaziyet karşısında milletçe aldı- BOIJO 
ğnnız karar ve hUktlmetimizin .A) .,....~ 
takip etmekte olduğu siyaset >t- Bolu !4 ( ıl·~ 
rafında bir konterans vermiştir. busu Feridun.,"' ~ 

fettişi Tekırd ~ 
Apak dün şetı TOKATTA 

Tokat, ı.; (A.A..) - Ankara 
halkevi başkanı ve İçel Mebusu 
Cclfil G\.lvcn dün Cumhuriye~ 
meydanında blıılerce Tokatlının, 
parti ve halkevJeri mensupları 
huzunında dünya."'llD bugtinkü 
siya.st \e askeri vaziyeti karşı
sında Türkiyenin durumu halr 
kında. bir konferans vermiştir. 

dir. _.,.6 
öğleden sou-~~..ı. 

toplanmış o19Jl ~ 
kütlesi önUnd~.::.a 
konferansta. }31Plı_:~. 
ridun Fikri, 1' . .,~ 
lan dünya ,,af)l · 

miş ve Tür~ U 
Milli Şef ~ıı.~jjlll 
yurduna ve ili1 ~ 
cih edilecek ~bit 
keti en şiddetli~ 
le.mıya karar _r..tit· . 
nu kayde~~~ ~~e 

Arnavutluktaki İngiliz ha.va 
kuvvetlerine mensup bombardr 
man tayyazeleri dün Berat Ur.e
rine bUyük muvaffakıyetle neti
ccknen bir akın yapmışlardır. 
Berat uçuş sahasına ve dağınık 
vaziyette bulunan düşman t.ayya· 
relerine birçok bombalar isabet 
etmiştir. Bu tayyarelerden en 
aşağı i i.!li tamamiyle tahrip c· 
dilm~crtir. Diğer bazı tayyarelerin 
has:ıra uğradığı v"' parçaların e
peyce yükseklere fırladığı görül
mii§tür. Avcılarımız ayıu mınta· 
k~a C.50 tipinde İtalyan avcı Benuı, 24 ( .A..A.) - Ofi aja11SI 
tayyarelerine rastlıyarn.k iki t.a· bildiriyor: 

3 - Yugoolav devlet adJ.m· 
ları, luı.ricl olduğu gibi dahili se
bepler dolayısiyle kabine buhra
nına siiratle bir çare bulmak hr 
tiyorlar. 

Halk, bu konferansın mevzuu 
ile çok ya.kından alakadar olmuş, 
hatibın verdiği izahlara. karşı 
derin bir heyecanla mukabelede 
ederek şeref ve istiklal mücade
lesinde Milli Şefi emir ve ku
mandasında istenildiği gibi can 
ve mnlmı fe:ladan asla çekinmi· 
yeccğini tebarüz: ettirmistir. Ha.
tip sözü.nü her türfü vatan mU
c.adelesinde d!ı.ima ön safı i~ 
etmİ§ olan Tokatlıların, vatnnr 
mıza karşı tecavüz edenlere la· 
zımgelen tokatları indirm.ea: . ..ı
susunda ders almryn. ihtiyacı oı· 
madığmı söyliycrek bitirmiştir. 

Ha.tip ~;Uıf ~-
tiin milletçe ..,. cJOY;. 
ordusuna )Ul~de~~ 
maz inanct bil' '-~ 
ettirmiş ve bil t' 
ten ve CO§)Ctl11 

nesini muhakkak surette düşü:r- ı Yugoslavya vaziyeti hakkında 
mUşler ve bir çoğunu da ciddi birı irini nakzeden ha.berlc."e 
hasara uğratmışlardır. Iki C.50 rağm-m aşağıdaki noktalar kat'i 
tayyaresi de Berat bava meyda- gibi gözUkmektedir: 
nma yapılan hücum esnasında 1 - Be:grat ka,b;nesi .Alman-
yerde tahrip edilmiştir. ya ile bir siyasi vesika imz.asın.ı 

ıngiliz gemileri 
Virjona tezgahlannda 

tamir edilecek 

karar vennlştir. Ve Almanlar da 
bn kararı yegane nazarı itibarc 
alınacak hadise olarak telakki 
cdiyorhr. 

Mihverin noktai nazarı hak
kında iyi malt1'llat alması 1Uzım
gelcn müşahitlerin mütaleası iş
te budur. "Bukaresteı Tageb
latt'' ile Sofyada çıkan 7..ora'nın 

Ncvyork. 24 <A.A.) - Bıı.lU- Berlin muhabiri ve "Neue Zur
mor Sun gazetesinin ne§rcttiği bir cher Zeitung" 1 n Budapeştedc.ki 
b&~re göre, Virgini!'ada. Norfolk muharıiri hep bu mütaleada bu
d~ız te~Cı.hı.~ tamir edil~ ln- lunuyorlar. 
g~liz. g~milcnnın em~e talı~ e- ı Bu sonuncu ga?.etenin muhabi
d~~ıştır. Gı:zeteye gol"e, bır İn- ri diyor ki: 
gilız kruvazo~ Norfolk tezgahla.- Belgradın Ü 1U akta iltihakı 
nna gitmek uzere yoldadır. Ame- . ç . P ~· . . 
rikndan kafilelere refakat etmek- artık_ hıç bır şeyı~ ?egıştııemı-
te olan diğer İngiliz harp gemi- yecegı b1

; emriv~ıdır. Anglo -
lcrl de bu kolayhklnrdnn istifado Soksan dıplomasısıne atfolunan 
edebileceklerdir. ~b~Usl;: ~lgradm hattı hnre-
Vaşingtondnn bildirildiğine göre ·etını degıstıremez. 

İngiliz bUytık elçisi bir kaç İngiliz 2 - Yugoslavyada, palm' ilti
gemlsinln tamir edilmek '!17.cre A- baka muhalefet vnrdır. •·Neue 
mcrl':avo voJa çıktıklarından ha.- Zurcher Zeitung" gazetesinin 
ben.:ar olmadığım hevan etmiştir. Belgrat muhzbiri §ÖY.le yazıY.or: 

Har~ci bakmıdan, Neue Zur
cher Zeitung ga.retesine Belg.rat
tan ge;en bir telgrafa göre, Ja· 
pon h2I"iciye nazın B. Ma.tsuoka 
Berline gelmeden evvel Yugos
lavya paktı imza etmezse Alman
ya ile arasının açılmam tehlikesi 
vardır. 

Dahili bakımdan. muhalefetin 
tezahürleri hükfunet tarafından 
alınan ka.rarlar üzerinde müessir 
olacağa benzemiyor. Fnka.t h 1· 
ledilcmivcn bir kabine buhıanı 
devammın memlekette yarataca
ğı ka.rarmzlığı idame ederek bu 
muhalefet tezahürlerini de de
vam ettirmekte biç bir menfant 
~oktur. 

PRENS POTIA MÜRACAAT 

Auckland, !4 ( A.A.) - Ekse
risi Hırvatlardan mürekkep olan 
Yeni Zelanda.daki Yugoslavlar 
kral naibi Prens Pola. bir telgraf 
göndererek mihvere metanetle 
karşI koymasmı ısrarla talep et· 
mişlerdir. Telgrafta deniliyor 
ki: 

Yugos1avyanm istiklfil ve Ş&
refini konuna.om istiyoruz. 

KIRKLARELINDE 
Kırklareli, ı.t ( A..A.) - Parti 

umumt idare heye.ti 3r.asmdan 
Maraş Mebusu Hasan ReRit T .ın
kut diin lıalkevi salonunda, salon 
ve bahçeyi dolduran binlerce 
dinleyici önUnde dünya ahvali 
mevzulu konferansım vermiştir. 
Hatip hudutlarımıza. gelen teh
likeyi işaret ve mihver devlet" 
!erinin hakiki maksat ve gayele
rini tesnn ederek misakı mili! ile 
çizilmiş topraklarmımdan bir ka
rışma ve mııkadde~ istl.kalimir.e 
vukubulacak ve her tecavüze bü· 
tün milletçe çelik bir kUtlc halin· 
de ka.rşılamıya hazır bulunduğu
muzu söylcmişt"r. Hr.tıbin bu 
sözleri halk tarafından "hazırız" 
sed:ıla.n ile karşılanmıştır ve aı· 
kcylanmıştxr. Hatip bundan son
ra Milli Şefimiz InönUnün daha 
evvel de sezilen tehlikeyi karşı-

karşı arun#· . oı: 
~ 
Perd~'!'~· ~ 
"Çıp!akJa.r' • _ .. tı ~ 

yolu., tsımıı roıı...- ııtP...J 
larmm xnuıısrrır1 ~ 1 

vengfUn •'Pe~1 Si_~ 
yazdığı yeni roın ~· 
blbevi tarafındarl tıfl• 

ııııuş 
Ealıasuın konu ~ 

Aleııİ te 
Muzta.riP o~ rJ1 

miş ve çok tebl Jı.~_.d :.. 
dns etnıı,., olatl .,ıı:ıe!U'.:.,P""• 
va!:fakiyctli bir ·ıe ~ 
gUz('ı ihtiıncıJll1~o 
taran kıyınetl · ~. 
mizdcn opera~ s~;"' 
mail ile tstan u;tll ~tef 
değerli opera et .,e .. J 
Batu'ya. ı:nlnJl '-°.ı 
a.rzederlı l . . _, "''.....,, 

Cemal ~P"~ 



roı; - ıs -
t lk1d b' döııer .. ı. e lr durup ar 

'"il. ve -ltcw. .. _ agır kw.urler 
---nun Yanına dön 

\'~Yonet \1.Zaklasmrn 
"' -..ılı tU . -ı "'' 0 ı hlJA nelınde kaybol· 
'1aınıy0 gtllınekten ken-

lcıktılığı rduk. Fakat vazi· 
lôlldilrdu kahkahalarımızı 
~ · M~dam Dupi-

O!ııe~1~lacak ?dedJ: yet
Ycl kolay aıın

" ı~; 
~ rır~ ~aYin~aydr: 

ı..._ et\aYi Şof~ledıği g•hi ~a."'· 
~~a be:rı~r huluncıva ka· 
~ '"'e<'t>cnz. dıvor-

h dtıl'd:k ku\>Vetli bir mo-
r g~ k Arkamızdan iri 

ır..._ llıtıa~ anıyonu P-eliyor 
"lllUtt nı tekerlek üs· 
~ t~ar ve kük"('mde:::--

ltılrıjr. a"._an bu "ltomo
bizj k agır siklet şam· 
l'di llrtaracak bir Hı-

~lc. 
içi llııt b~nu Önlemek içir• 

11 eı· !?la r.~hık. Dur 
Soror ·e~ 1.ınizle lr.:::.retie 

ti... "'l'aı a dnın?~ft~ e:ecti. 
~tıcı ~~e, otomobilimı

koşt~ 1nce durdu. Ar 
lıllıuy k. Rerifin insafa 
"-r~l> ~tduk. Fakat, su· 
liiı it" olu bir kursağa S 8esJ~loluk şof;; .. kalın, 
~ ten ~ · Jen aşa· 

tıı ekın .b. 'ste . gı ı yamyas-
~trı. lllıYorsnnız çabuk 
,-.qltıi~ 

A.,· n e:ı Ytlmu.-::.k 
~.:ı . 
~ e~s}e yaJ ·ardık . 

tıı18 °hı.ı vedef!ınıze 
~ Trııı Mfi'r pf'endi. 

~ Benzinsiz k~l· 

~' tuk,.;;··· 1 -' ~ • • ... g"Uy e -M>n· 
~-... ',. !!ıs:rarac.ın,. dndak i, "'."'tı,,a •• 

lrıi .
1

1"1ce er.diktt1" 
fttı~ "'te Yolun kena 
·~,· tı: 
~: k' dedi. ui>TMmrva 
~ 0 ~"ura ba '{ma vm. 
in 1 .. n. şu vohı bosaJ 
~' 'l"I nrtncu,..n:ı dPra· 

""' Görüyorsunuz !< 
~·· ~ ...... atıadı· 

"'!il d . 
tı başt: Yı.rdım edeyim 
!l~ lll.ııa bu işi CC'.;e 
~ile d' 
~ ~rk 1tekı:ıiyona Jeç-
~ adar ittik; Polun 
~' <Suıt .. n .crı>hasıı 
~- c~~.a kadar silı'lik· 
~k"t . 1 $0för tek par
~~nın U<..una götüre· 
~ l' adı ve kendi \'Ü· 
~ ~artı;ıııbruşa benzi} er; 

ltı. 0nunli. athyanli 

~~rıes . 
~ lrıda ~~U~enmiş topu 

at0 °v:urı.en batarya 
s~ ~ili tevaf cdir & orta.ya bir fı 

S: ~~~dedim; şu yoktı 
ta 0 tararta bir kah 
~~~Unüz mU? ~ • .. 

~ ~k~ t~lunıbalı !ih . 
~l'lt,~ ru goznme ilişt. 

:ı dUksker dunıvordu 
~~I' b kl~ı . mUPadc•c 

~t ~alde ıc:ınde benzir 

'~' a ı dllkkan müsade 
~· . 

~ ~~~~:ellerini çırptı 
~~ 1~ışlinbb dibisin, dedi. !\... '~itıii~ b Uta.da kalsın
~ ~ eıne.n gidip ba-

~lt'tı .aldaınnıunıfltmı. 
~;~v:~ eli~d~y.di. Na 
~ "~tı ..... t"t"dımızı sabır 
~ ""nra· 

ıı. :tin ve.. . . 
"'C beı. . rırım, dedı : 

I'\_ "'lı'1a..-k . . c
~ vrlea J '"~"'! sımz. g-

r11 1 t ~ nda.ı bir sarnıç· 
~t... ~ ~lrı;~gehtirecek. Yir

ı ~~Ut- ~orür mil? 

~~~'liııe l'ttirn: Jermen 
l h.,' Sal'lldı· 
·~ı· . biıe ~r,;~1: bizi. Vieı-'>· 
~ ~\> lilr dıyordu. 

L~ ~~ <:ıe-bklan, sı<" 
~b 1ll~a rı··~ ı:ur kahka· 
~~1 RUn.....u k!ln?an c,ı..k· 

•. fak';1 et1mızi. deri 
~~rıı "'t .>n'delerimizir 
~ııll ı. elllıMi s·t· .. uir .,... • ' ışı 

fen er sUtlü kahvE' 
~ ltı ll. a olnuva<'aktı 

" :ılı"e~1vle kııhvp· 
~ılii cı. tez.,.ı\hımr 
ltıa a""'""; mliı;tP"i 

llleşg,ııdu. Hic 
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sır avukatın batira delter.nten: 
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Yazan: Afif 
yüzümüze bakmadan, ağzmm oir 
formitl gibi ezberlediği cUmleyi 
bıze de tekrarladı: 

Esnaf hastanesi 
genışlet.ıeceK 

Esnaf şimdiye kadar 
15.000 lira tebei'ru etti 

M01terelc bD&l Cellliyeuertnln cu 
Ql&J t.e.ı "'1JıU yapılan yıUık unıumı 

beyel t.opllUILWJıd& Eaııaf H&ıtwıeal. 
lllJl teviline de karar verUmlgtir. 

llavsalaya sıjmlga .. ~ 
bir vaka ! . . 

- Ne sut var. ne kahve. 
- Oyleyse birer çay o?sun. 

Ha.ata.neye 81 Eanıı.f Cc::nlyetı yar 
dım etmektedir. M blıı llralık teberru 
llatc ~ı hazırlannut. teberruatın top • 
Lanaıaınna tııa§lan:ı:u§tır. YekCın elde 
edildı.Jcteı:ı ııonra Esnaf HllBta.zıeeı ıçin 
munuip ye.nl bir arsa aranacnı<lır 

Hutaue ı~. latanbul Bclcd!yesıniD 

elindeki arsalardan birini teberru e • 
deecği de eöylenmektedlr. Şlmdlye 

kaJar 16 bin Ur:ı toplanmı§tır. 

Antika s'.lahtaki altın para!ar kiminji ? 
- Ne çay var. ne şeker. 
- Peki. ne var? 
- Şarap, hkör. g:ızoz. 
- Sı~ bır şey? •. 
- Dışarda hazıran gUneşH .. 
Milşteriler ~rilltUIU kahkaha· 

Lar attılar. Başımızı önUmll.&. 
eğdik. Carcsız. hfrer t>ardak , · 
zoza razı olduk. Bu g.:.zh su 
gırtlağı yakıyor da ınsanrn ıcinf' 
sıcaklık kuruntusu veriyor. Tez· 
~ahın çınkosunun Ustun~ 1kişeı 
frank bıraktık. Madam Diipi e 
ile Mişline benzin mUide!;ni ver· 
mek kin otomobilin vanına dön
dük. Onlar tatil tatlı kahv~ltı e 
divorlardı. Bize de birer pa~ 
ekmekle sucuk verdiler. 

(Devam' Vm' i 

Dünkü ihracatımız 
DünklJ Uıracatm yekQnu 800 bin 1i. 

radır. Bu arada Almanya ve Mısıra 
tUtUn lsvıçreye deri. Filiatiııe balık 

satıtr:.Jftır. 

--0--

Altın fiyatı 

Altm tiyatlannda dUn hatıl bir t!D. 
~k!Uk kaydedllml~tır. DUn, bir altı· 

n fiyatı 24.M lira Jdl. 

I şçi sağ 1ığını koru
ma talimatnamesi 
Alakadcr,ara tebl ğ ed:lji 

Ikuaat ve SlJıhat Vek&.letJen tara ıuımrlATaa tıarmdırıl&c&kur. 

tından tıaaırıanıp oeşred!Jen ışçueril Saı1 ve mesleki butalıkJare k81"§ı 

ııagııgını koruma ve ~ ellll!ıyeti tali cc hlrler alınacak, tıaUUar, yemekha 
maLDamesı bUtUn vWı.yeUerc gonde .ıcıer, yatakhaneıcı temiz. bulunııcak. 
rllmi~ur. YeDJ talimatname lı ma ur. LUzum görU!Unıe, ııar1 ııaat&Jıkl&.. 
yutan itibaren tatbik me\ ı~llne ko ra sebcbıyct veren baZ1 yıyecek mad. 
a.u:aktır. Bu nJzamnamede 1§ knnu deleriD aartı menedllecektlr, 
ounwı ~omuıu dahUUıde oulwıan he. , lş verenler, ltçllerin aıhbl vaziyet. 
tUrlU l§ yerıerlnı.n ve l§çllere aıt tka. ıer!.ı. yakmdaıı aJAkalaııacak.Jardır. 

metgMUarın ııaız. oımaaı tAzımgelen Altı ayda bir kere lşçller umumi mu. 
vasıt ve pruarm, 1f yerlerinde ıruııa a.>cn-Jye ııevkedlleceklerdlr. l§ yerle · 
~ ...:ı.n a.ıa.t ve ecıevat. maklDe lptlaai rinde tedavi ıevuımı ve aıhbl tealaat 
maddeleı yüzUndeD zuburu mutıtemeı bu. ..ıacak, eo aı (>() l§çi ç&lı§tırılan 
:SArl ve mesleki 11&1t&lık1&ra mADı tod ye :erde doktorlar buJunacak, Wu den 
olrler ve vuıtaıarıa ouluoduruJwaaı yukan ltçı çahftırıl&n mUeaııeaelerde 
tedavi ıevazımın.m nelerden ibaret oL de tıa.ataııeler açılacaktır. 
auğu, 1.§ yerler1DID ne aureUe kurula. lı; ycrlennde emn.lyet. yangına kar 
cağı. açılma şekli tıakkında hUkllınler fi da u.dbu'Jer ıLhDAcaktır. 
tıuıunmut.adn'. Backma yeni lf yeri kuranlar bu ta-

lo yerıen, Kapalı l§ yulcrl ve yan umatname hQkUnılertne uyal!akl&rdır 
kapalı ve yan açık 1§ yerleri olmak Eski tf yerler! de bir Rne zarımda 
ızere kwmıara ayrıım1'ur· Kapalı ııoksa.nle.nnı ikmal ederek bu talimat 
,11 yerlennde işçilerin çaııştığı yertn nameye uyacaklardır. 
.rtUa.ı Uo metre 80 eaııUm olacaktır. Devlet. vt!Ayet ve belediyelerin bt. 
du ~rıer tarıU gündllz. z!yUile tcMJ u~mum sıhhat. ten teftiş t~kilAtı ve 
Jercccde aydml&utmııı olaca.kur Ha. zabıta kendller1De alt suçlar hakkın. 
-aret derece& de mutedil olacak, ya
ıuı sıcaklığa tahammW edilemlyecek 
otr d receye çıkmamaıu lçiıı tı yerle. 
uıde aertnlctlcl tedbirler s.ııııacak. 
tı;;ııı ııonnaJ 111Ulac&k, l§ yerltrlndc 
'IJ.lıhl ııartıara uygun KA!l mlktarJa 
içilecek su buluııacakur. 

da ~ yerıcrtnde kontroller yaparkeıı 
if nJzanıııameslniD l&tblkma alt tef. 
Uglerde bulwuıcaklardır. Tallmatna. 
menin nokN..ıı tatbik edHdlglnı gör 
dUkleri yerlu varaa, l§ ldareılne bU. 
dlreeeklerd!r. Noksan I§ yapanlar 
ceza kanunu maddelerine göre ceza 
tandırılacııklardJJ'. 

Şüpheli görülen 
bir ölüm 

Dudaklarında hafif bir teb s
sUmlc. beni dinliyordu. lnsauı ade
ta tahkir edAn bu gill~ beni kız
cıı makl:ı. beraber sözUme devam 
ettim: 

- Beractinizde ben~ hiç bir 
tesirim olmamıısur. Eğer teşekkür 
etmek istiyorsanız w·n kleptoma
ni hastalığına duçar olduğunuzu 
tcsbit eden ehlivukufa teşekkür 
ediniz. Benim sözUmU dinlerseniz 
derhal gidip kendiniz bir ruh mu. 
tehassısınm teda visf altma korsu
nuz. Ancak ~izi bu haıstal ... tan böy
le bir adam kurtarabilir. 

O: 
- Fakat benimki bir hastalık 

değildir! dedi. 
Ben: 
- Kleptomani bugUn patolojik 

bir hfı.dlse telı\kkl edilmektedir. 
SözilmU kesti: 
- Ben Kleptoman değflirn, dl. 

yorum 8lze! • Ve böyle diyerek 
gözlerin' gözlerime dlktl: 

- Bende zannettiğiniz hastalık 
ynktur. Ben çalmak mecburiyetin. 
de olduğum için c;aldrm. Gerdanlı· 
ğJ gördüğüm zaman fevkalbeşer 
bir kuvvet beni ona el uzatmaya ic
bar etti. 

- Zaten ehlivukuf da bövle tıl>y 
lüyoı ya! Size biran lç'n hakim o
lan şuurunuzun UııtUnde bit kuv· 
vet bunu 11lzc yaptrnyor. 

- Hayır Ben yaptığımı bile 
bile yaptım. Gerdanlığı elimd~ 
görmeyi arzu edivor ve bun için 
çır-pınr\•ordum. Yaşamak için Çll.L 
mak lhtivacında olmadrğnna şUp· 
be yok ÇUnktı ?!engin bir adamrm. 
Fakat buna rabnen o gerdanlığa 
sa.hlp olmak istiyordum. 

Hevecan içinde ayağa kallı:tı: 
- Kleptomani' Patolojik hldi

se! Çalmak hastalığı! Bunlar be
nim neden çaldığımı izah edecek 
mahiyette sayılamaz. Benim neden 
kleptoman olduğumu neden çal. 
mak latcdlğlmJ bilmek !.t.zımdır. 
Siz bunun sebebin! blllyor mu.su· 
nuz? Hayır değil mi? Fakat ben 
bili::onım. 

Sükunetle: - Peki dinliyellm! 

rum. Bu kanaate çok geç vardnn. 
Bu muhakkak! Senelerce kendi 
kendimi tetkik ettiın. Yokladnn. 
Siı.e bir misal ııöyleyim: Geceleyl: 
bir gilrUltU Uzerlne uyansam ka. 
nrnl.ıkta gayrUhtJyıa' olarak bir 
mum yakmak için kibrit ararcn 
Anlıyor ml.isunuz? Mum yakmal 
fikr le bunu yapı)orum. Halbuki 
kendimi bıldim bileli hep elektrik 
kullanırım. 

Biraz durdu. Sonra devam etti: 
- Renim dedemin dedesi ·•yıı 

ma7.",1A.kablle maruf Pol Volteri n
dınd:ı meşhur bir haydutmu~ VP 

"Kazıkçı" adın verilen 'Stefan 
Pellanl,. nln çetr.sm~· danilmiş ve 
ben znnnedlyonım ki ... 

Ve sanki söylediğinden kendisi 
de dehşet duyuyormuş gibi yUzU. 
nU ellerile kapadı: 

- ... ve ben zannediyorum ki 
Pol Voltri'nin ruhu bende yaş1v0?"! 
İşte bunun için çalıyorum ve bu
nun için ~ördüı'tilm altnı ve mUcev· 
hf"rler gözlerL"DI kamaştırıyor. Ru
~umdo.ki havdudun tç!mde canlan. 
rıığ'rnı hlssedlvonım. 

- Fakat siz dcl!slnb~! diye ba
ğırdım. O dudal~larmı ısırdı. Söy
lediklerine pişman olmu§ gibi gl>
rUndü Korkunç nazarlarla yüzü. 
me baktı: 

- Deli miyim! 
Alnmda ter taneleri bclirmfıti. 

Halbuki vazıhanem sıcnk değildi. 
Bir kaç dakika ağız ac;madar. bek
!cdim Sonro neşeli bir vaziyet ta· 
kmd•!n. 

Antika ~t!Ah 
- "Kazıkc;ı" nm bir arkad&4) 

ha? Fakat bu sövledlkleriniz an
cak ha'\-ali bir roman mevzuu ola
bilir. Demek siz Bay Vnlteri bir 
asır evvel ,.aşamı~ olduğuntızu id
dia edivorsıınuz... Şu huni şeklin 
deki sllAhlrırın kııllamlrlıl?l uman
larda değil mi., Arkanıza bakm 
'?11 duvardaki silah ! 

Blrdenbil'e arkumıı dlSodü. An
tika diye saklad·ğım aillhı bir mild 
det havret içindr- seyretti, eonra: 

- Aman vara.bbl ! diye keke
ledi. 

dedim. 
Tenasüh 
Yerine oturdu 

ba§hyan ellerini 
rlne kenetledi: 

YlizU.nün bembeyaz olduğunu 
ve bir külçe gibi koltuğa çöktUğü

Hafü terlemeğe nU ~ördüm Ellerile koltuğun ke
ıısa.bıyetJe blribl- na'rlnrmı sıkıyordu. Gözleri hep 

- Siz tenasüh bA.dlSP.s'ne ina
nır mısınız? Ruhun bir c:Slmdcı 
başka bir cisme intikaline \nann 
mısınız? Y!lzllmP dikkatle bakınız 
bay avukat: Ben bir deli değilim. 
Muvazenem yerbıdcdir. Fakat aöy 
levin siz bunlara inanır mısınız? 

Katl bir eda ile: - Hayır! de
dim. 

., dehşet içinde s1llha bakıyordu: 
- Aman varahbi ! tanıyorum. 

fWpt benim sllA.h'lll ! 
Ne yapacağmıı bilmez bir vazl

rette o:du!nım halde isi alava dök
mek istedim. Çünkl' artık tama· 
men cıldırmıı olduğuna hükmet· 
mlritlm: 

- Elbeh~ dedim! Hangi silah 
olsa kendinizin zannedeceksinız 
Çünkil hepsi blriblrine benzn, on
hr! 

lfl mablyeU tşçıleriD kendi elbise • 
ten.ne zarar verecek tekilde ı.ae, elbl.. 
.erer n.Ucaseııe sahlple.rt taraıuıdan 
vcrUec.ekUr. 1tçl lkametg6hlan, Uıtl. 
yaca göre, bekllr işçiler için mU§terek 
yerler, aııeıcrUe birlikte oturan tKf. 
ıerc rnahsuı mtatakil evler, apart -
nanlar şeklinde lnşa edl:CQektlr. Be
l<llr 1.§çUere mabswı umumt binalarda, 

- Fakat bende höyle btr hal 
olduğuna kanilm. Kendimde ben
den evvel vaşamış bir adamm nı-

.Ayvansıırayda, KOcUkmuetatapqa hu bıılunduğuna eminim Bundan 
da 23 numarada oturan TeofU06 oğlu takriben bir ıuın evvel yaşamı• 
Panayut adında blrtııt, düıı evinde öll• "ıldu~mu his'led'vonım. Ve baz• 

- Hayır! haYır! dlverek btra'l 
bana döndU Sonra gidip s1J&hı du. 
vardıın aldı. Yazıhanemin üstünP 
'coydu: 

çiler arasmda bekAr kadmlarıa 18 
> d.§ıtıd3.l'I kUçük çocuklar varsa, ayn 

olarak bulunmuş, ouedi. adlly6 dok hRllerfmde o zamanki Adetlerden 
tonı tnratında.n morga kaldmlmı§tıı bir c;oklo.rma lnhlmalt c'·ıvuyo-

- Dlpçiktekl madent nlilkayı 
tnnıdrm ... Bu efall bir kana~trr· 

~--------------__,,:::-::::------------=:::::-------------------------------------------------~-----------------

["ft9iK t!lfillfl 
Azmi Candar, korkun~ bir hal

de ·di: 
- Aman azizim. dedi, mahvol· 

dum. P\!Jaket •• 
- Ne var yahu .. Ne '>u ha.J.. 

- Kaçtı. beni bırakıp kaçtı. 
- Kim bu kaçan.. 
- Kim olacak. Cahide.. 
Azmi Candar eJli beşlik bir 1 :l" 

damandı. Ca.hideyi çılgın gibi ee
viyordu. Etrafında pervane gibi 
dönüyor, onu biran gözlerinden 
ayırmak ietemiyordu. Fakat bir 
alev gıbi yanan Cabide -ele avu· 
ca sığar mı? Genç km. ilk evli
lik aylarında evin bülbülü idi. 
Siliyor, sUpllrUyor, ve kocasının 
Ustilnde titriyordu. Fakat bu, 
birkaç ay sürmüştü. Sonra Cahl· 
'eyi koydunsa bul.. Bugün Şit
lide, yarın Adada. yazın pl!J1ar
da .. Zavallı Azmi Candar hafa. 
çıkamıyor. öyle iken aevgili ka· 
nsının en küçük bir arzusunu e
sirgemiyor. her mevsimin ilk mo
dası Cahidede görUnfiyordu. 

Bir gün: 
- Azmi, demif, artık bu ha· 

yata taha.m.mm edemlyonon. O
tomobilsiz yaşanmıyor. 

Azmi. bu muhaverenin 10nu· 
nu şöyle a:ılattı: 

- Otomobilin kötnHlftınU id
dia edemP1.dim elbet. Fakat oo· 
nun bizim hayatnnu.da yeri yok-

tu. Benım outün emelim. sayfiye
deki evime çeltilmek, orada asu· 
de bir ha.yat sürmek •. 

- Cahide. dedim. Senin son 
aylardaki halini zaten beğenmi· 
yorum. Bu kadar hercailik )a· 
!'B§maz. Doğru değil. Kocanı bu 
~ iıhmal etmeni herkes a
yıplar. 

Cahıde kıpkırmızı kesildi: 
- Vay. diye baflrd1. Beni e· 

sir mı sanıyorsun. Bu derece 
mOdahaleye hiç bir zam&n hak· 
km yoktur. 

Benim de tepem kızmıştı. 
- Kaltak' diye bafırdmı. Oy-

1e iee iatediğtnl yap, istediğin •. -
re git. Benim evimde senin yerin 
yoktur. 

işte azizim, gidiı o gidft .. Bir 
daha gelmedi. 
Soğuk kanlılıkla: 
- Bu haber tabif bir eey, de

dim. Sen istemlpin.. 
Azmi Candar, titriyordu: 
- İ§te onun için dö,ıilnUyonım 

ya. dedi. Pi§D14.n oldum. lt ka· 
dar pi§Dlan oldum. Meğer onu 
ne kadar seviyormu~um. Onsuz 
yapyr-ııyacalnnı anJryonım .. 
Ne y&pıp yapmalı. onu tekrar e
vime getirmeliyim. 

Cahideyi, Azmi Candara ben 
bulmuştum. thtiyar komşumu
zun karım öldükten bir mUdd.?t 

Koca avlamak yolu 
sonra şik~~ete başladı. Ona: 

- GUul. fakir, namuslu biı 
dul var .. diye Ca!'-ideyi tarif et 
mis göstermiş ve evlendirmİ"' 
tim. Azmi Candar, beni her gö 
rüşte teşekkür etmeyi ıhma! c. .. 
mezdi. 

Zavallı dostum, bit,niyordu, hı 
Cahide uzun zaman benim met 
resliğimi yapmış. açıkgöz anası 
nın kızı bir kadındı. Beni cicl 
den seviyordu. Fakat ne ya_.,a· 
yun, ki bende onun kadar ser
vet yoktu ve onu mesut edemi· 
yordum. Bu evlenmeyi Cahide 
ile bn.şba~ vere~k kararlaştır
mı~tJk. Cahide. ev!endikten aon· 
ra beni unutsımamrştı. YalnJZ 
buluşamıyorduk. Benim baeka 
maceralarım, onun başka mace
ralan vardı. 

Azmi Candar: 
- Bunu ancak sen vanabilir· 

sin, onu mutlaka görllp buraya 
getirmelisin. K11snnp;.şada tey -
zesinin evindedir. 

Gidip Cahideyi gördüm. Fet
tan kadın beni görllr S?önnez: 

- İkinci dPfa m1 e\•lendirmi
ye gelivorsun?. dedi. 

- Eğer muv&fık bulunıan. 
- Na!ıl, moruk yanıp tutU§U· 

yor mu? .. 
- Sorma .. 
- Yansın biraz.. 

- Peki. ne yapacaksın .. 
- Dönece!rim tabii.. 
- Sahı mi? 

- Neden ~.;;hi olmasın .. Onur 
t)isini nereden bulurum Böyl' 

lz. yapmakta da hakhvrm. 
Kolumdan tutarak çekti: 
- Senin anlıvacağm. dedı 

ışlideki apartımanı Uzeri111 
Taptırmak istivorum. Bunu b.;1,§ 
ta suretle tekl;f edemezdim. Şirr 
:li iş sana düştü .. 

ikinci gtln Azmi Candara me 
seleyı açtnn. sana güveni yok 
mu,. yann öbUr gün bent sokak 
ta bırakır. diyor. Başını sokac~ 
evi yokmuş .. 

Uzatmryahm, o gün Cahirle' 
Azminin evine ~etirdim. Tapu 

·muameleleri aynı gün ıkmal e· 
dildi. Gece beni de bırakmadılaı 
MUkellef bir zivaf Pt hazırladıJ::.ı 
Yedik, iMik eı?lf>,..dik. Hepimb 
memnun ve mE't'uttuk. 

Sabahleyin beni ueıırlarker 
CahidP lmlııf!tma fuu1-1qdı: 

- DUn e-e<'e en °hRcıc:cıı: ve bu 
lunmaz zamanı idi. Bir yolunt
buldıım. Mağ~!arı da bana de' 
retti. 

Sonra lnılar!Jma e~ildi: 
- ~ıınnn .,,,,.a1:T1'1rfıı nes; t.ıl 

dı ki .•• Yakında sef::ıcrt"'ı ~ureriz 
AHMET RESAT 

Bakınız! 

Paslanm!§ olan madeni pla
kaya parmağını bas..ı ~onra çcvi· 
rlp kaldırdı. Dipçıgın boşluğundan 
c.ltın paralıı.r dökiildü. 

Ben donıı.kıılmı§tım. Bu eski al
lfıhtıı bu paraların bulunduğundan 
ll!lberim yoktu. Halbuki o görllr 
görmez bunu anlamı§tı.. ŞatJ<ııt 

ı;aşkın kendi9lne baktım. O ma&a
cla durnn paraların üstüne elini 
kapadı. Öteki clile alnındaki ter 
taneıerıni sildi ve başka tarafa ba
karak, alçak sesle 11ankl s lik ı,a

klta.bm yazılarını okuyormuş gibi: 
- On Uç tane olccaklar! dedi, 
E1ini kaldırdı. Paralan saydnn. 

On ilç tane idi, VUcudumda bir 
ürperme hissettim. Kendi kendi
me: 

- Demek bu sll.8.b onunmue ! 
Kaz:kçı çetes·nJe haydutluk yap
tığı ?.aman.ki hayaunda kullandığı 
si!Ah! 
Korkmağa başlamI§tım. Bflıni· 

yorum. nı>den? Fakat korkuyor
dum. Onda fevkaltnbıiy", şeytani 
bir varlık seziyordum. Ağzınıı ~ 
tım: 

- Bay Voltrl! .. 
Sözilmü kes l: 
- De Gaude\"'zl! di ·c mırıldan

dı! 
Ru bi risimdi. Fakı:.• k.i.ır.in -. 

miydi? l{cndi"ine sora anı. llafmı 
salladı: 

- Bılmi}cmım! .. Dedi. Birden
bire dilimin ucuna geldi: 

- De Gaudenzi ! 'e diye bu is
mi tekrarlıyorum.. yarabbi.,. Bmı 
böyle bir adam tanunıvorum. 

Durdu. Sonra bir feryat kopar
dı: 

- Aman yarabbi?. Evet o ~
mana aft bir ls1m ! Bunu bissedi
vonım. hl!Bedivorum. 

Gözlerini kapadı ve sendeledi. 
Hemen k0$up keııd!sini koltuğa o
turttum. Kendisini kaybetrnlş ~ 
bi idi. Fa.kat sayıklar gibi bir -.. 
le: 

- De Gaudenzi ! Fiyume'll ! E
vet paralar onundur. Ormnnda on
dan ben çalmıştım ..• Ben öldUrmtış- • 
tilin onu .. 

Kendine geldi~ zaman bUy1lk 
bir ısrarla altmlan lı:~ndi"!ine ver
memi ltıtedi Karşılığını nltmm bu
~nkil !!vatı Uzerinden vereceğini 
sl5v1Uvordu. Reddetmek fmklınmı 
bulamadrm. 

Son ı'IP.111 

.1ki ay wnı-a gl.inlUk bir gazete· 
d<': " ltınlan altıktan sonra kaç
mış!, başlığı altında Fiyume'di:!n 
gelen !'>U haberi okudum: "Dün 
şehrimize dvar növlerdcn birinde 
bUyUk dedikodulara SPbeb1yet ve
ren bir hCtdlse olmuştur: Çiftçi 
De Gaudcl\zi ailesi yemek sofruı
nm etrafına oturmuş olduğu sıra
da meçhul bir adam: "Aldığımı 
iade edl\'oruın ! diye ba~ırarak 
ocncPredPn iceri bir kaç nara at
mış. Evvela deh!'let sonra hayret 
"cinde knlan çiftcl ve cocuklan pa
ralan toplamışlar ve on ne altm 
olduihınu l?'ôrmilsler! Meçhul ada
mm izi bulunamamu;tır . ., 

YazıhanPmde olup bitenleri Fi· 
yumc'delti arkadaı:ılarmıdan birine 
yazdım ve frr.;:ıt bu ursR ıırar:ıtrr· 
mnlar yanrrasını rica cttitn. Bir 
kaç mln sonrR n Mı"•l"l cE'vapttır 
'>U satırlar• neklrdivon"'n: 

" •.. V P bugün \ tmf ... b~" 'a0ın
jn olıın lhth·ar n(' C:'ltı'°'f"'" 'd n 
dedesinın hakikııtı>n b!r ormand., 
hR\•dutlarır taarrıızunl' 11.-rnvnnık 
ö1-lliTiilmUP olr111 ·unu ö • rrıntJim 
Bu "akan·11 11853) ,,ı. o- dört 
~emmuırunda enttıih ııtın nıırecıilr 
at P07arlllrlıın dörıer ·en cercyııır 

~tnıicı f)'rl•ıo'l-tınu n"'r"nı'li"Tl. R linclf' 
atm c;~tıı:ıınrlııı hqq•J• olan bir ka<' 
"'ltm l-tılvnan bir kf'mer varmrs 

~nmc..ı.ı?ız onnanr'l-ın ahlan b. 
·'1~hm lrnrPunu llP öldilrlllmUş .• 

ld sarhoc; mru kfrm cld1 
Kop:li altında oturan Mustafa 

J3man acımcl3 iki arkadaş gc~n ak 
~m Ulr bnyll tçUkten sonra caddey 
;ıkaı"lk tilrlU rezalet yapmı,1ıar ' 
neticede. ı<arakoıa götUrUlmUşıerd! 

Mustafa yaptıkları kAfl değ'llmlg g:lt 
'lurada da komiser \·c polislere rıır 11 
rU nakareı etmiş ve ikisi de dUn m~ 
nud"'n aıııtyc ııekizlnct ceza mahkeme. 
ilne \'ertlml&'Jerd!r. 

MuhRkeme sonunda Mustafa lıab 
retten 2 ay hapse bir Hraaı aarb~ 
ıuktau olmak ou~e :u Ura para oe 
zasına. Oııman da yalnız sarhOfluJr 
·,.o ı lira para cezasına mahktun e 
dilrnl.ştir. 
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izm ı rde at yarışları 
.nir. (Husu .. i) - İlkbahar at 

yarışlarının ikinci hafta koşulan 
pazar gilnü Bucnda ko. u alanrnd::!. 
cm bine yakın bir kalabalık önün 
de yapılmıştır. nk defa tatbik edi
len ikili bahis de b•ıgünkü koşula
nıı sürpıizini te kil etmokll 'lİi 
""ticeler ı;unlardır: 

Blrint"i kosu: 

Üç yaı:;maa ~erli yarım kan er 
kek ve diRi taylara mahsustu. Me 
saf~i 1.000 metre olım bu ko u. 
da Sait Halimin Elhnnı birinci 
Karaosmanın Hevesi ikinci v' 
Selçuku üçüncü gcJmiı:;tir. 

İkinci koşu: 

Oç yaııındakl halis kan Arap er 
kek ve d 1&l taylara mahsus olur 
mesafesi 1800 nwtre idi. Güzel bir 
koşu yapan ,,. ... .,.,snıanm Hevesı 
birinciliği, Fehmi l.'uralın Tarzımı 
ikincıliği vn Fı.kret Altının da Cill 
1~i ücüncülüğü almLc;lardır 

tlı:Uncü ko<>u: 

Dört ve daha yukarı ~astaki A· 
ra.p at \'C kısraklara mahsustu ve 
mesafeei ısoo metre idi. Sevim 
Nergiz mücadelesi Sevimin Gali
biyeUle neticelenmiştir. Nergiz 
ikinci ve Yıldırnn UcUncil gelmi$
tir. 

Dördüncü koı--u : 
Oç yqmda ve bu koşuya kadar 

kazançlıın yokunu bin lira~, dol
durmryan halis kan İnıtiliz erkek 
'e dlsl tay !ara mahsustu 1600 
metre mesafesi olan bu koşuda 
geçen haftanm galibi Subutay yl· 
ne birinciliği almış karaosmanrn 
Ruvıuıı ikinci ve Kuvandıkm Ye
tişi ilc;üncii olmuştur. 

Betincl kosu: 
Bu eon koşunun Hendikap olma

sı "Ye ikili bahsinin de bu koşuda 
tatbik cdDmeei sebebile fazla he
yecanlı olmuştur. İkramiyesi dört 
yüz lira olan bu koşuya dlSrt ve 
daha yukan yaştaki hali&kan İn
giliz at ve kmraklan k?ürak et
miştir. Haftanın en uzun mesafe
m olan bu iki bin metrelik koşuyu 
Alalmşun ''Dandisf'' rahat rahat 
kazandı. Sıkleti 68 kilo idi. 52 ki
lo ile kô§an Taşpmar ikinci, ve 54 
lulo ile koşan şfpka ilçilncD gel· 
mlşlenlir. 

Balıkesirde spor 
faaliyeti 

Bah ki'!iir, 2~ (A. \. ) - Dün Ba
lıkesir gib:el bir spor günii yaşa
mı tıı. Öğleden önce beden ter
biyesi teşkilntına men.sup bes yü· 
zli mütecaviz gencin talimleri ile 
uğrafiılmrş vP. bunu halkcvl ile 
memleket hastanesi arasında 5 
bin metre mesafe dnlıilindc yapı
lan kır koşusu takip cylPmiştir. 
iki gündenbeıi ö(;'l'etmen okulu ile 
lise arasında de\'am etmekte olan 
<ılış müsab:ıkaları c1a dün sona cr
mişlli. 

ÜğlPdPn sonra dn 940.941 böl· 
ge futbol birincilikled finali ~n
nılmışUr. 

Bandıınıa gençlik klübü ile Ba
lıkesir üçüncü ~ençlik klübü arn· 
ı;rnda ve büyük bir seyirci kütlesi 
linUndc yapılan bu birincilik mü
ııabakasını 2-1 galip gelm<>k su
ı-etıla Balıkesir uçuncü genelik 
klübii kazarunı5tır. 

İneboluda atış 
müsabakası 

l nebolu, 24 ( \ . . ) - İnebolu 
avcılar klübii tarafmdan tertip o.. 
lunnn atL'j nıUsabakası dün kalaba
lık bir halk kütlesi önünde ve bil
umum klüp ııjanlan huzurlyle ya
pılmıştır. Müsabaka büyük bir mu
vaffnkiyet ve heyecanla devam 
etmiş ve atışa üılimlı: eden 25 ki· 
şi arasında Mehmet Denizci birin
ci, Mehmet Şapkacı ikinci, A1ımct 
Akait de üçüncü olmuş ve kcndi-
1 erine mükafat verilmistir. 

Tecrübesiz güreşciler 
müsabakası 

Htiretj Ajanlığından : 
30 Mart pazar gilnU Fatihte Gü

ree klUQü salonunda f.~cril~iz 
güretc;iler arasında greko-romcn, 
burgu; saltQ .müsabakası yapıla· 
caktrr. Tartı 11 den 12 ye kadar
dır. Miisabakalar l3 tc başhya
caktrr. 

Hakem namzetlerinin bulunma. 
lan mecburidir. İki kilo tolerans 
vardır. 

Yoklamaya davet 
Fatih Askerlik Şubesinden 

1 - lhUynt cra.~ yoklamat.a.r·ıe (337) doğumluların ilk yoklamalarına 
apğıda gösterilen g\lı:lerd~ devam edilmektedir. 

2 - h:dihama meydan vermem~ için her mükellef doğUmu itibarile 
ıNOTJ alar.;.k mczı,eır gUnlerde .şubeye müracaat ederek yoklamasını 

yaptıracak a.kai t&kdırde Aıı~erlı.k MUkellefıyeU Kanununun (94) madde 
ine te\•fıkan ceza J:Öl'?CC'klerl ilA.n olunur · 

( 817 ) l LK l 'OKLAM \ 

26/4/9U Çar§amb:ı Şehremlnl :ı.ahlyeSi 
27/3/9U Perşembe ,, 
2S/3ı~l Cuma 
31/3/941 Pazartesi 
1/41941 Salı 

21•ı9t. Çarşambıı 
3/4 94J PeJ1lcmbe 
Vf/94' Cuma 
7/4~4 ı Pazartesi 
8/4/941 Salı 

9/4/114 l Çarşamba 

10/4/94J Perşembe 

11/4/91! Cuma 
J4/f/941 Pazartesi 
16/4/90 Salı 

16/4/941 Çarşamba. 

17/4/941 Perşembe 

18/4/941 Cuma 
21/4/94 t Pazarteaı 

22/4/941 Salı 

23/•t94J Çarşamba 

2'14/94 ı Perşembe 

25/4/941 Cuma 
28/4/941 Pazartesi 
29/4/94 ı Salı 

S0/419"> Çarşamba 

1/15 941 Perşembe 

2/4/94: Cuma 
5/5/90 Pazartesi 
6/5/9;ıl Salı 

7/5 9·0 Çarşamba 

8/5/04, Perşembe 

9/5/941 Cuma 
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ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Tiyatro ve Sinemalar \ 

Şehu- Tiyatrosu '"» 
~ 

Tepebaıtı Dram kısmmda y;ı :;.::-

----· Ak5Q.rn fiaat 20JIO d 

H ürriyet 
Apartmanı 

Yazan: 
Scclnt Slmavı 

* * ~ 
bdklAI OaddcKı f\c-DlC'di kL'OIUındı; 

Akşam 20.811 da: 

DADI 
Beyazıt fAlcll, Aksara7 Şehremı 

QJ ve Topkapıya otobUs teın1n olwı 
aıuştur. 

H • ;; 

, 
Beyoğlu Halk Sineması 1 

T. tŞ BANKASI ' 
Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

Buı:-üc Matine 11 de, akşam 8 de: 
1 - Hor.ali, 2 - Bombalar yağar 

ken, :ı - Renkli lUlkt. 

ilan 
Klitı'h~"' Sulh llüklınllğiııtl••ıı: 

Kfitahlanm Paşamsultan mahalle 
sinden Rıza eşi \'C Mustafa kızı Hali_ ı' 
cc Yalpır Ue Sıınıy mahallcslnder 
Mehmet CclAI ttin Arslannpa ve S:ı 

ray nı"haUcsinden tahsildar Murat 
Turanı'l şa)'1nn mutasarn! olduklar: 
Fclentl:.a.şı m!'\'kiind" hudut ve O\"Bnf. 

salr<'sl E<artnameslnde yazılı ve (700 
llrn muhammen kıymetli yec11 dönUn 
tarlnnın kabili tnkslm olmndığındaı 

satılar.ık şuyuun lzalcsfnc dair \ crı 
len Karam blruıcn 24--c-4 !lU pcrşcm 

be ı;tlnll saat 14 do m~hkcmc Kale. 
rnind açık artırma ile satılacaktır 
Artırma şartnamesi 4-4-941 den i_ 
tibarcn açıktır. Alm:ık isteyenler ytız. 
de :ın nisootlndo temlnnt vcrmcğe 

mccburcıur. Muayycn gUndo usulcn 
nidadan sonra en çok arbranm Uzc. 
rinde bırakılır. MUşteri bir hafta zar
fında parayı vermezse ihale bozula.. 
rak lG glln mUddcUc yeniden artır. 
maya çıknnlrr. Bu ikmel artırma en 
dyad artıranın üzerine ihale olu _ 
nur. Ihı ihale arasındaki fark ve faiz 
öne' ı:1'ından tahs!l edilir. lşbu gayri 
mcnku!Un lbalcsJne kadar birikmiş 

vergi bor~larlle ve delllllyesl alana 
aittir. MUştcrl §artnamcdc yazılı bU · 
ttın §Crr.IU kabul vı:ı itiraz h:ıkkını 

iskat etmiş sayılır. Fazla malQmat 
edinmek üıteyenlcr mahkeme kale • 
mindc mevcut 1941/3 No. lu dosyada· 
.kk~~~ (~296) 

---·----~ .... Çocnk Hck1mJ 

Ahmet Akkoyunlu 
l'akalm Tallmhane Pal&A So. 4 
l'ılF.&rdan maada lıergün satı I~ 

t.P.n ııımıra. Telefon 40127 
! ..................... . 

~·~tol<:LER: 4 Şubat, 2 Ma_}JS 
1 Ağustos, 3 lklnclteşri.o 

tarihlerinde yapılır. 

J 94 1 ikramiyeleri 
ı ndct 2000 L.lık = 2000.-Linı 
3 ., 1000 " = 3000.-. .. 
2 .. 760 .. = 11500. 
4 .. 1500 .. "-- 2000. 
8 2~0 .. - 2000. 

S5 100 " - 8500. 
ıo .. so 4000. 
00 20 .. 6000. 

.. , .. 

Bursa O~uncii Sulh H ukuk Mahk(•. 
ıı~,.fndcn: 

SH0/617 
Aslen Ad:ıpazarlr olup halen nkıl 

hastalrğmn mllbteld olduğundan ts -
tanbul Emrazı Akllye ve Asabiye Has_ 
tanesinde tedavi altında bulunan 
bahriye subaylannd:ı.n Hüseyin Çanı. 
lıeaoğlu 330 doğumlu Sadettin Çam_ 
lıcanrn iyileşinceye kadar hncrcdllcrek 
kendisine babası Burs{! tbrahJmpaşa 

mahallesinde Hamam karaumıda 8 
No. cvd~ HU<Je.}1n Çamlıcanm vasJ 
tayin cdllml~ olduğu il!ln olunur. 

(85305) 

Şubeye davet 
l '<'rli }~rnlniinü A•kerlik :;;ubesinden: 
Aşağıda adları yazılJ yedek subay. 

larm kayıtları tetkik edilmek üzere 
nlltus ctızdanlan v ellerindeki ves! 
luılarla 2777 numara fü ş!.lbC'ye m.ıriL 

eaatıarı. 

1- Tablb t ğmcn (45059) Mı tafa 
oğlu Ferruh 324 ~§mc. 

2 - Tablb teğmen (45-020) Ahmet 
RUştU oğlu Asım 825 Giresun. 

3 - Levazım teğmen (39600) Kl. 
mil oğlu Nuri 321 Dursa. 

...... ! .................. " 

VAKiT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edi p 

gen iden 
açmtştıı 

Kitap, mecmua, ga.zete basar. 
Tabiler namına dizi!i isleri alır . , ........................... .. 

urkiye 11aaanarıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
~uruıuş tarihi: 1888. - ::ıcrmayesı: ıuu.uuo,uoo Türk Lira!:ı 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve tıcari lıe7 nevı banka mıUJmelelen. 

Para blrlktlrenfert' !M.llOO 111'9 ikramiye •eriyor. 

Başvekalet Matbuat Um11m. M,~ 
1 
lüğU şu şartlar dairesinde bır 
rüvüş Marşı,, müsabakası •e 

ı Bu nıUsabakaya ~tırak edecek bestekarlar TUrk oı.c' 
2 - Marşların besteıenmesindP. prt1ar §Ulllardır: 
A. - lılal'§lar güftesiz olacaktır. , 
B. - Kltslk ma.r§ formuna, yani, iklncl kı.mll TriO ~· 

kıaunlık §Ckle uygun olacaktır. Entro dllksyon ve kod3 fll 
rıom ll2 11& U6 dır. AJe 

3 - Partisyon veya kondUkWr pıano pariliıl vo 1>and0 

blrln~ mahsus partiler ma.vı veya siyah mürekkeple \•e teın!S 
rak verilecektir. ~ 

4 - Partisyonda ba§ka marşların çnlmabilcccği J)all )(l<el' 
kadrosu en az a,aı,'ldakl cetvelde göııtcrilcn sazlardan ınure1 
Re Bemol küçük flüt, Do büyük flUt, ild obuva, 1 1'11 tıctı1~ ~ 
rbıci Si bemol klArnct, 2 ikinci Sl oomol klArnet, 3 oçuı:ıcU 'fT.<Jfl°' 6 

2 fagot, 2 Mf bemol trompet, 2 a1 bemol kornet, 2 .Bilğl, 4 -""' 
bon, 2 Si bemol bariton, 2 .MI ve Si bemol kontrabaS, 2 b8tetL 1' ~ 

6 - Marşlar tamamllc orijinal mclodik:rlo yapııı:xıış oıa:: ~ 
gl lıir marşın bu itibarla "kısmen dahi" benzeri olmn)"8calCltlP 
ayycn bir melodi aynen aJınml§ o ımamak ııartıle, yaınız ~cJlf· 
nıllll nağmelere uyguruuk vo benurllk bu kayıttan ınUS 

6 - - lfar§lar cvv<'leıı bcstelenrnlş. nc§redilml§ ve l,1fdUıııl,7 ~ 
7 - Mllsabıklar isim ve adreslerlnl eserlerinin uzcrlO" 81J 

yazmalıdırlar • .Ancak, lstcytnler lıolmlcrinl gizil tutabiUrl~~ ..-A 
sarih adres yazılmak suretllo rrOstear is1m ,. cya ııınıuz ıı: rO P":ıtı 

8 - Jüri, eserleri evvclA partls)on veya ptano kondU1<1-Ö tJt ' 
rinde tetkik ile bir elemr yaptıkt&n ııonra, kalan tan b8Dd

0 _.retli 
orkestrasyon bakımı:ıdluı d3 blr eleme daha yapacak; Te ~ tJJ' 
va.ftak olmuş marşlan eeQecektir. Bunlardan en tyi altı edl1 
telif hakkı. beht'rt için lOO·er lira olarak seyyanen taı<sl10 ~ 

9 - Altmcıdao sonra mavatıakıyetll görllleıı uın~ıardl 
tamimi temin edllecekUr ıtP"' ,,,. 

10 - Marşlar Uı Dl3.yııı 19'1 gin~tlnUn akşamına kadar' 
MUdilrlQğOne göndertlmı. bulunacaktır. 058) (22715) 

Vali ve Belediye Reisliğinden : 
11 

,-
ocUD' · _.ı 

lstantnıı Umumi MecllJ!d ııçnnco intihap de\•restntn. 0 r 
ıçUmamın lJ.k ln'lkadmı l/f./941 t&rihlııe raıııtıayB.D saıı gill'ı;ıııııoıl 
akdcdcceğinden mubt.erem A.zanm o gtııı muayyen as.atte 
salonunun tcıJriflcri rica olunur. 

RUZNAM~ı ~~""" 
1 - Klmsesiz çocuklan kurt:ırma yurdu doktorunun 

teren talimatnamenin tetkik ve tasdiki hakkında tckilf. cııl' 
2 - Panıılyonlu ılk okullarc.ls vildyct h~&ıbım oıcutul" d ır 

sureU kabulU hakkınoaki tallmatnamcnın tethlk \'C tııııdll<~~) 
3 - 7.al)ıtn '>e:l'c..iyc tnllmR:nıı1ı1eınnln mllzııkrıest ( 

Kıymeti Pey ııkı:;etıl 

L. K . L. K. 
53 4!! 4 00 

363 6S 27 30 

43 42 3 50 

114 50 8 62 

174 89 13 50 

'317 10 25 00 

1 ad'd' 

,,-
Ç".ar§r Cevahir Bedesteni solda bırfnC 
dolabm te.mronı 7213 oeısJ..ı' 
Mahmutpaşa Surun mahallesinde sulf.&llısıl ~d 
ğında 21, 2a No. ıu iki dUkkAnın taJll3 

6uııP"" 
Çaf'61 Kazazlaı orta tıokak 27 No. ıu 
mamı 2346 ~ 
Fatihte Hoca Uvcys mahallesinde şc rft'ıff 
sokağında csk· 27 yt'nl 82 No. ıu (SO> .... , 
baında bulunan ımıanm tamamı 7235 dÜıı!Cf"" 
Çarşı Kazazlar orta sokak 25 No. lU 

mamı 7230 ~ 
Çat'§ı Safran h:ın alt katta ıı No. ıu 

'1168 eti' " 
· Yukarıda yazılı emlA.k satılmak Uzcrc on be§ g;ın ıııOdd 
ırmaya çrkarılmL,tır. ~ -'" 

İhalesi 28/3/9fl cuma günü saat (15) de icra ccuıeoe~lll"' 
in ~nbcrllla§t& İl!ltanbul Vnkıflar BaşmüdilrlUğO MahlOlat 
"l\caatları. (1935') 

''
.--

İstanbul Levazım Amirliğinden 
rici askeri kıta'lh ilanlar• ____ ... _. ........................ ------~,~~ 

Esldşehlrdc yaptırıiacaktır. Aşağıda cuıııler! yıızıll ~fi' 

4.raat BanKamnda ıru.mbara.lı ve uıoarm tasarruı tıe"""'A--ııııı en u 
'IC Unısı bUJunanJara ııenede 4 defa ,.rkllecc1< kur'a Ue a.pğ'ldl\JD 

ptAna göre Lkramiye dnğt1;ılaô"lrur. 

• ac1eo ı.ooo ttra1ı11 ı.ooo ıtra ıoo ıt.ded 50 Uralıll 6.000 Ura 
• • 000 t.000 ~ 1%0 IO • t.aeG • 
• • '!50 • 1,000 • 

.. • 100 t.000 • 
UiO tO • 1.%~ • 

OIKKA1': Hesaptarmdıüd paralar blr eene tctnde 50 Llradaıı AN• 
~yeıı.ıere iJtramlye çıktığl takc1irde % ıo tnzlııslyle "rtı~k11T 

Kc.~in,.ler: 11 Mart, ıı Hı:ızirruı. 11 1<:y1oı, 11 BirlnclkAnun tarihle. 

el ckslltmt'ye konmuotur. Ihalcsl 28-3-941 cuma gnnU ıı•.,-".; 
-ıa:ı.Uerde Ankaracla M. M. V. Satınalma Kcmlsyonunda ysP tıl' 
tiplerin kanunl veslkalarlle teklif :Mktuplamıı ihale ııaatıııdetl __,,,'JI 

vel komisyona vermeleri. .,...-
cııı .. ı rutan Teminata Ş. Bedeli 

Ura ltr. Lira Kr. Ku'°' 
60 Hayvanlık ahtr. 21 .ss2 20 2068 e1 2as 
S Memurin evt. 16,731 39 1255 84 
2 Yüzer hayvanlık ahır. 57,191 42 4110 286 . . . ,.. 

so ton pirinç alınacaktır. Kapslı zarfla eksiltmesi 1-;;:; 'I' r' 
günU ııaat 15 de AmaBy&da Askeı1 Satrna!ma Komf..!YOil .pi pi 
Tahmin tutan 12,300 llra, ilk temlnau 922 Ura 50 kuruııtur.t e<f't.,ı 
nunt vealkalarile tekli! mektuplıır..nı :Jıal:ı saııtlnden bir f!8I' 
yona Yermeleri. (2081-1865) 

Karaağaç mucsscsntında <'l vc:ut otomatik telefon santralına ynptırı. 

lacak llAw. temdiden aı:rk ek.ıılJ'mc;.c konulmuştur. Tahmin bedeli 600 lira 
• a t.&iQA&a M llnıdar. Şartr.nrnl· zabıt ve muıımc!A.t mlldUrlUğU kale 
_.. ı•w ... h~ 414/!tct c•ıına ~Unil saııt 14 ele Dalmi EnctımcndC' 
,,.ıacaktn. l'allplerln Uk temı ı~t makbuz \'<ya mektuplan ve on yılınıı 
at Ticaret Odae n ikal rlle iha · gtlnU mua,yyen saatte Dalnıl EncUmen.. 

bulunm.alan (2~7 > 

il rlndo yap•lıT. 
Sahibi: ASIM US 

Umum n~iyatJ idare eden: 


