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. . l · haftalar içinde akınlarını arcırmışlar ve düşmana 
lngılız tayyare e~ı s?n ""e başlamışlardır. Burada gördüğünüz. tayyare· 
müthiş darbeler ınddırmel g ç .. "l' dir ve "Çör,.il filosu" nu te§kil etmell-

·ı . f h ,.. kuman an arı orçı ~ . 
cı erın, a dr! l ş· d"y e kadar yüz düşman tayyaresi dü§ÜrmÜ§lerdır. 

te ır er. ım ı 

Semseddin Günaltay. dördüncü kon!!!"a~~i 
... _...,_, ..... '-" .... - 2-2 

Kahraman ordumuza 
Atatlrk ve ismet inönl mekteplerinde 
ve barp sabalarında yetişen Jıabraman-
ıarımıza sarsılmaz bir glvenımız var 
ı.tanbul, JIJ ( • J - Büyük' Nil· 

Jet Meclisi Reis vcklll şcmaett.fn o.~• 
naıtny, bu gece saat 21 do Kadıkoy 
Hnlkcvindcı d6rdUncU konferansını 

vermtştlr. 
Konferans, salonu doldurnn çok 

kesif blr dinlc;>1c1 küUesl tarafından 
sık sık alkııılarla kC'sllml!Jtir. 

Şemsettin Günaltay, iç ve dış siya. 
sctımizde takip edilen sulhpcrverliğl 
ve dUnya sulhunun muhafazası ctra· 
Cmd::ı snrfcdilcn gayretleri izah etmiıı 
ve Bulgnristanm memleketini yabancı 
kuvvetlere teslim ctıncsl ncUcCBf, 
tehlikenin hudutlarım17.0. dayandığını 
tebarüz cttlrml§Ur. . 

Hatip bu izahatı mUtcakip sözlerı· 
' · nızamın mahfe ne devanı ederek ycnı 

• tl traiında cihan ınatbuntınm ver. sc c lza)lnt ver 
di":.'1 nıııJumaln istinaden 

b runa sahip olan 
mi:;ı, benl!ğine ve §UU 

(Devamı Sa. ~ sii. 1 de) 

Zindancı Kaptan 

Yugosla vyada 

Alman ve 
italyanlar 
Ayrılmağa başladı 

ingiliz 
kadınları 

istanbula hareket 
ettiler 

Hitler 

Ilarp ok"ttlıma gcçrn lalcbclu 
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: inönü meydan muharebesinin 

20 nci. yıldönüm ündeyiz 
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Yırmı yıl c:wcl bug.ın dflğan gUn §, t rllıln n bUyUk ır zafrrtno 1 
şahit oluyordu. Bu zafer, aıd.n, mantığın k Lbul ed mıyeccği bir zaf, rdl. 
Fakat iman ve enerji dolu bir cesaret bu , af ri yur tmıştı. Bu zaferi lf'e i 
Uklfıl Hnrbinlıı b\lylık kum:mu nı Muslaf Kemal znfcrin mUbdilnc şu ı' 
telgrafla IIadc ctmişt ı • 

•'Jhlliıu t u r lhi lil"mde ı.i:l i rı fııöniı ıııııh.ı r.- twlrrlııılc dc>ruht.. ı•ttlğiniz. I 
\'117.l fo kndnr ııii;ır hlr \ tl7ifl' drruh~ etmi kunuırıllan enderdir. 

1'l\ll lll'tlnılzln iı.111iliıl , ,. h.&~ul ı , dahl~ııııı• ld.-ıreıılf. altında ı>el'f'llc \'adfe. 

lı•rlni !;'•frl'ıı ilrn ıunndıııı ' " ,,flfılı nrkuda .. 1 ır11111.ııı knlb hlmnu tlııe biıyük blr ı• 
.-oıııi~ ı• ll r> lstlıııı t edl~ or d u. Sb orrıda ~ 1111111 dli,. ınanı dl'l,'11, milletin rnakfts 

taliloi dl' )Pıııllnb. lı;till\ n lhnd.ıl,i lH'tllıutıt 1oprcıklnnnıızla tx-nıbcr blltü n ı· 
\'ntan bugfııı mıinteluıl ırıııa . liııd.ıı 7~-ıfrrlnıl.I tc '11 edil or. Ufümınnııı hı~eı 

lı;tll "'• ııziıu "' hnnıl~e1lııllln ~akın lm;\ıılarıım bo mı çnrııanıı.. hurdetıao 

o ld u. 1 
••Naııııııın tıırlhin kltntwl 111t ~.ıtıiıino kuydool'.'n "' blıtlın milleti hak• 

kmn:da ı•bı•dl mlnıwt '·~ ;;ük mıı:ı M'\ kuden t>ıl~ lık ~117.a \ ı• 7.af,.riııid tobrik 
l'd••rken 11 .. ı uııdı• durdı•ı:ıınııı:r. t•·ı•enlıı lzr binle~ du ... n.ııı oliıI.-rh l\l blr i 
nlf·~ ılııııı ':' rd "''l l'f'tllı dlğl kndur nıllll't imlz \n k.-ndlnlz h;ln ~ı.ıi :ltM • 
ilt• dolıı bir ufku ı .. tık~llı• d•• ııu7tr '"' ıı •• ıdm oldu •unu ı;;o~ leme! ı .. terlm." 

Bu bUyUk ?.af nn lnıgUn 20 ı:ıcl yıldonllmUndcylz. Bu zaferi yaralan 
Büyük 1nunu'nün sn;ı. .ı:ıız znforlerll b<ujıııu.z clık, Jmıınınuz tıpkı 20 yıl c" 
\'Cl cihanı şuşırtan z:ıfrl'(} koııar ~ibı gCmC' onun emri, onun kumandll81 n•. 
tımlayııı:. lnönU 7nfNıni sonsuz ~kt\nsıT.:ıııı1r içlrıdC' b.."lşarmı§Uk. Bugün i 
ht't' lmk{Uııı s.ıl.ıp bı.:unuyoruz. Hepsinin Ustt.ndc barut dumanlnrilc kaplı f 
cc>phcl rdcıı nurlu bi • yurt yaratan kumandıının cmrlnd , Cumburlyc-t ço- • 

ı cuklnrından im nı, lnnnı sağlıı-.1 ordular vUcudc ı;dmi.ş buluuyor 1 
tklncl tnönU zafnı nln 20 mcı yıldbnUmUnde bu mıllı gllntin mlınasmı 

ı bir duba yıışıyn:ım .. . ...................... __..,... ......................... -._. ....... ......_. ............. __ ... 

lstikltil marşı süyliiyor ... 

Eden 
Tekrar Yunanistana 

geldi 
Atiııa, 31 (A.A.) - Bugun ı 

ı.ııığıdaki tobl s neşrcclilmi..<;tir: 
1ı.giliz huriciye nazırı Antoııı 

Eden ve imparatorluk genclkurma 
reisi general Sir Jon Dil Atına.} 
mu\•nsalat etmiş ve Yunan hüku 
meUlc harbin Ba1knnlnra sira} 

Almanya 
Fazla sabrede
mlyecekmı, 

n~ azısı 4 üncüde) 

Günlerin Peşinden: ~, ________________ __ 

1 Tarihi bir teıgra r 
1 

ltnıyanl;.ırm Akdcnizde Jıı;ilız a 
n nm:uıına kar~ uğradıklan yen 
katıkarl he.zlmet ı 6G İtalyan 

1 
A 

\'U turya Jınrblndcki deniz nıağlCıbi~ • 
Uno rut bir hat.ırayı hafızalarda uyan 
Clırmı tır. O T.anınn Lissa. udasına ~ 
betle Llssn harb1 dı;ı. e tarihe gc~ 

d nız mu d >m lnd ~ine. ı lalyaıılil 
nı&ğlQp olm~lardJ. Mağlup ltalyar 

Yl\lilt oku~ ucutan J.ill Uphanusi 
muı.abllln· 

serı inin pıırıısız. kupon 
, i " Kaptan de h cdll o L'<Ulon '/. ııunııcı 

romanı, ümidin fı•\ liindc ruğ lıet gör. 
diııi, lindf'n bl~ok olm~ uı·ularımı:ıa 

. , k t kunıtıularının 
\iCrıll'ınt•nııjtl . " El 1 ' 1' • 

bu ulAlm lıırnı ı, romanı ~ t"ııldoıı ~18 

ı nu tır. 1· o..,. 
tımıak ,.urctilo t.arşı ıı. tll 

Bombardımanlarla 
Yuaoslav maneviyatını 

bozmak istiyormuş 
Bclgrat, 31 ( A.A.) - Röytcr: 
Alman. Belgradı terkte dcvall! 

etmektedir. Dün ak~1 Ahlususı 
.. va urla, T una.yolu ı le _m:ın 

bn ~ .. nen 1100 kadar sivıl Al· 
yaya. ~ reketindc teşyi edenler 
manınd a bizzat Almanelçisi :a. 
arasın a G'd • 

83 genç, deniz lisesin· 
den diplomasını aldı 

kumandanı fcllı.keU htikfUnctlnc ıtaı. 
YiUICl bir t ıgrae ile u tarzda. bildi • 
rnlştl: 

• •nnttn~lb glorlos:ı, ma doloroM 
TcreUmcsi: 
' 1Mulmn·IK> ı.l'rcflı, fakat Mıklı" 
ltal;ı.nn bUkQmcU kumaııdnnm b 

k\grafını nlınca ıptid:ı bUyUk zay 
il• d nlz !Jıırblnln ı, ndl lehlerine n 
tlcdcndı~tnı znnrıctmış; ?.aforln k ıt 
ı nma.sı !~in halka c-mlr \ rıl H r 
t ra tı .)rakl ılı donatılmı. F 

sonradan acıklı olmakla beratı.."?' 

mala r, bu hafla içinde lkmııl cc" 
...ı· u ın·n.-a ıı .. n 

mlş oJııcak ' " k\"7.I b '
111 

• 

ooilM'.el. tlr. 

H ren de bulunmuştur. ı en 
ee ' ''Tu · tlcr" 

1 ~ında meşhur rıs 
er adra~yüzl. recesi bulunuyordu. 
den e ) 

( Dcmmt ~n. lı .</İİ. 1 de 

DUn bu 8f!llt! Deniz lİscsınl bıtir(>ıCk 

Deniz harp okuluna geçen 3 tal·b ·y~ 
dlplonıalan merasimle verilml tıı 

.. _ .... ·········*····------
.......•.............. , 

, .... M•""EnF K o R E i 
aşk ve Kahramanl ı k roman ıdır . 

Edebi. milli, 
bembeyaz yapraklar nrıısmda .maııa çık~ııa~na ın. 

Olgun ve özlü eserler ko.. k"n olmı"·an bir kaç satır halınde bellnı«li. Fakat 
Deniz tarihimize en d -..·~ır Alpagut'un ~ ., 

Ali }fay nr .c.u•u bu beyaz, yazISJz sUtunlnl'ı görenler, bilyük vn 
zandıran merhum . rnsuıdn çıkan bu roınıuı, tan evlidmın oralarda çok cesur, çok imanlı hu 
neşredi1menıi~ escrıc:rı ~eyecanla sürükleyecek· kı'kaU"'r if"d t ini anlarlardı. Ali Haydar E-
!:izi baştan sona kadar " " 
· . had' sayıla- mir sarı tirlin tırpanlarmdnn yılmaz, her gün sil· 

tır. Va.krt Türk edebiyatında .bır ru:U~arına su· tun' sütun yazar ve <'kscriyn bugün tnhakk~ . t-

k b. dı:;g-erde olnn MefkOreyı ok~)t • Ali HaY- mis olan imanını haykıran satırlan. ı:.ıansilrcünun 
ca ır ·~aret etme ıs er. " rd 
narken bi- nokta)1 da ış . • ücadelc ve cunüıuri- gözünd~ ka~ırı ı. 
dar Emir, müta"rekc, ın~z:ı1 ve heyecanlı yazıla· .Mefkurede heyecan dolu vakala.r anısında 1 
yet ilaumdan sonra ~n eı;rcıtnıişU. MUtarekc se- mili mücadelenin ruhunu da bulncaksmtz. 
rını Vnkıt siltunlrı.rın ; ~ t sütunlannda çok defa 

1 

L!.~~~'!~~·-~~~!~~~-~~-~~~~.~~!~~e~-~utlak~~~-~ . 

M r. slmL tam saat 16 da lstık. 
hU marşı ile: başl mmıs ve bUtUn L.l. 
ı be bir ağızdan gl\r bır :.ılc marııı 

oylemlşt:r. 

lstlklfıl mlll"§ını mUteultlp rnckh p 
müdl\rll kurmay albay Mllnlr mezun 
olan talebeye clıplomaı:irmı veınılştır. 

Diploma tcv:ı:llnden sonrtı amiral 
ŞUkril Okan lnlcbcyc bir bllııbcdc 

bulu'!lıırnk onlnm vazifelerinin t'hcm
mlyctlni ve ahval dolayısUe nasıl bır 
şekilde ~alışmaları 16.zımgC'ldiğlnl nn. 
lntmış ve ınU\'uffnklyct temennisinde 
bulunmu tur. 

Mcktl'p nıUdilrU de talebeye gllzel 
bir nutuk söY1emtş, bundan sonra rcs.. 
mı scı;ıt yapılmıştır. 

G<ıçlt resmlnd n sonra dnvet!Ucr 
hnzırlanıuı bUfcdo izaz cdllmlşlerdlr. 
Genç bir mezun dıı burada gUzcl 
ve hcyce:ınlı bir ı;ıutul, soyl rnıııtir. 

Mczunlnr Hamıdiye mektep geml-
ıılnc uğuı landıh-tnn sonra merasime 
nlhayct \"erllmlştır. 

Diğer harici havadis
fo ri 4 üncü sahil em izde 
okuyunuz.. 

refll bir zafer z nned11 n barp ne 
sinin \ı!I kls mağtOb yet olduğU 
ılmış. Sonra n d n <iolnyı o tarzdı 

telgraf çckıldı i orulunea kumanda 
şu e vabı v rml :• "Sabalıtnn ak§am 
kadar donnnmaıruz bll.)uk :.- caat ti 
harbcttl. Ne yapalım ki onrada:n 
mllnrlmlz battı ve m ğlfıp olduk!" 

Bir dostumuz bır müddet cv\"el 1taı,, 
~anlarm uğradıkları Taranto mağ!O 
blyctını ifade için Lissa mubarcbcsı 
ntn ı uığlı"lp kahramanı olan İtalyan 
fılo kumandanına alt tarihi tcıgr 

şu § klo koymuıtu: 
1'8i&ttnl!'lln doloros.'l, m:ı nou ırtoroıııı,' 

T rcUm si: 
"Muh:ın:bc ncıkh, ıaı..at f('ltf~ 

\ ltdcnlzd c reyan edı:n BOD mUsa. 
elemenin İtalyanlara S3,17S ton hac • 
mlndc harp gemisi zıyama malolduğu 
b:ıld İngilizlerin mucize kabilınden 

hiç zayiat vermediğini dikkate alarak 
aynı tarih ibareyi burada tekrar e-
dlyoruz: 
"H.ııttaı;lia doloro!)B, OUl ııon glorOlll 

11!\ ~N t\L"MQATI 
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Radyo üazetes! 
Berllnde t ugcıla;r. 

ya vaı .yetl 

nı Sir Dil tekrar Atinaya gel· 
mi~lerdır. Bunların t ehlike mm
takasına ıniimkün oldugu kadar 
yakın bulunmak istedikleri anla· 
şılmaktadır. İngiliz harıajyc na· 

şehir tiyatrosunda son temsil: 

hü-,.riyyet aparfımanz 
lııadı~ 
Alman a Yugo~ 

yaya taarr~ 
euec .,k n1 1:, 

gör ş'11üyor zırı ile genel kurmay b~kanınm !'Chlr tlyntroaunun temsil mev. 
Yu~s!avya lıadiseleri beynel Belgrada da g-ıtmelerl kuvvetle ıılml (hUrriyyct apartımanı) lltı 

milel politika. sahnesinin ön muhtemeldir. Çünkü Yiıgoslav. kapandı. son iki mevsimde benim 
nlfuıında. bulunmakta devam e- yanın aldığı hattı hareket karşr görebildiiYim ilk \'e tek piyes bu! 
diycr. smda bu memleket taarrnza u~- piyesın bu ilk temsilini nlkıelıyan-

Yugoslavyada vaziyet henüz rnrsa Amerika ve İngiltere yar !ar arasına katılmış bulunmaktan 
lormal değildır. Çünkü hükume dımlarını vaadetmişlerdi. da htUl lçtnıde blr hu, sevk alm· 
' n de nıhai olarak teşekklll edip Şimdi Almanya Yugoslavyayı mış bir gecenin tatlı tahatturu var. 

ı benJm tiyatroya ıtdlalm ~peyce 
t!"ledigi belli değildir Ger~· tehdit cttiğıne göre ngiliz bari· uzun blr ftı&ıla goçirdJ. 4:1aert uıa.k 

veru Kabine yapıldığı z::ı.rnan Ma. ciye nazırı ile genel kurmay baş. yakın bJr başktı&llo kareılaetırmak 
çek bırınci ba.'.;ıvekil muav•ni o· kanının Belgrada da ciderek va irı.kıinmdn malırumum. bu temeli 
!arak gosterilmıştir ama Berlin ziyeti mahallinde görüşmeleri Uzert.ndcı konuımaya ba,elıyan bir 
·e Roma Maçekin yeni kab~eye: her halde D\Uvafık olur. kalem telif btr plyeııln gertye bı 
,..-irmedığnı ısraıla idd •-:ı etmek· M.4.TTSUOKAYIKARŞILIYAN rakılınıe olma!tnı bit kutur tl!;f 
edırler. Maçek Hırvatların lide f Ki SÜRPRiZ g0sttıriyorau. bir tiyatronun tenı 
idir. Maltım olduğu Uure Yu· Japon hariciye nazın Matı.u· sUlcre yer v<ırm~kte kendlalnt bUs-

,zoslavyada Hırvatlarla Sırph. ~ka her halde mihver ortaklarını hütlin &erbest oymak befruhm 
rın arası uzun zaman açıktı. ziyaret için iyi bir 7.aman seç· bir esere blklm ola.n umumi all· 

Ancak 1939 da ıki millet an· memiş . .Nazırın Berline ayak kayı hlce UYJll&k o!ur. 
aştılar ve Maçck kabineye gir· bastığı gün Yugoslavyadaki in· bununla berab~r dJyebfllrlm ki 

di.. filak oldu. Romaya ayak bastığı r<>perctuarı battrlıyanlar eseri (l· 
Alıuanyayo. ınuka.veme!. eden ~in de İtalyan Bonanması harap 111r) a g tlrmekle clddl blt tt'tzam 

unsurlar Yugoslavyayı kurs.rı edildi. ~östt!rmle dtığtlltırsG pek l!llbatlJ 
Sırplar olduğu muhnkk.ıktır. U- Hatırlardadır ki Molotofun biı· tes:ıdUCUn l<ıtfundın mUkltat 
zun müddet Avusturyanın ida· Bcrlinı ziyaret ettiği gün de Ta. lanmış l!flVılmalıdırlar. bUrriyyt11 
resi altında ya.şıyan liırvatlar ranto baskını yapılmıştı. apnrtımanı her halde eetıır tiyatro. 
C'.ermenlere mütcmayildir:~r. · Diğer taraftan Matsuoka mih '!U lehlM, muharrir, mevzu, t maJl 
~te bu vesile ile Almınlar şım ver orl<ıklarım zıyaret ederken, ';ibi ceeitlt unsurlardan tot'lanmll! 

di de Hırvatlardan istifade etmi. Uzak Şarkta Şanghay belediyesi muvattalc bir inea olarak kaydm11· 
ye ak.maktadırlar. idııresi meselesirde İngiltere • lcccktlr. 

Be r,ratta şenlikler ya.pılırkcıı. Amerika \'l' .laponva bir anlaş· bu hUkmU eon perdeyle btrllkla 
Hırvat.arın merkezi olnn Zagrep mıya varmışlardır. Bu anlaşma· inen nJkııı tutınrndan almayorum, 
şehrinde de Almanların iyi mua· nın böyle bır zamanda yapılmış bu stbebdtın --eelAmt Mdee'tn yıı.p
mcle görmekte oldukları bildin- olması şayanı ehemmiyettır. tığı gibi- seylrcllor a.ruında o 
liyor. FRANSIZLARIN ESRi DOSTA ~ece mUelllfln cok ahbtbt ta-

B.!gUn de B~rlin radyosu Yu- ' ATEŞ AÇ!tl ALARI n•dığı olmaıuna ıtd btr lh· 
goslavya ile Çekoslovakya ara- Fransız topları :ngiliz donan. tiyat payım yok. bir tl • 
sında bir mukaye.re yapmı~tır. masına ateş açmışbr. Malum ... ı · yatro eseri nasıl bir roman gibi 
Yanı bu neşriyatla Yu~oslavya. duğu üı.ere Amiral Darlan Fran- okunmak için yazılmaz naSil eah
da Hırvatlara, S·ovakyalılara ya· sız nakliye gemilerini himaye e- nenin katacağı kıymet eserle bir 
pılan muamelenin y,apılacağını, den Fransız harp gemilerinm i- kili tcşkıl ederse, en bitaraf ve 
ve Sırpların da Çeklerin akıbeti· cabmda İngiliz donamasma ates meçhul ellerden alınmış olsun. al· 
ne uğrayacaklan anlatılmak is· açacağını bildirmişti. Uzak Şark. kı' sağaı:aklarınm yetiııemedJği 
tenilmektedir. tan Almanyaya kauçuk nakleden kadar uzak ve mücerret bir tahlil 

Her halde Almanlann Hırvat- Fransız gemilerini tevkif ettik· köşesine çekmek de bir tiyatro 
lnrı filet olarak kullanmak iste. leri için Fransız topları İngiliz eserinin kıymet ve muvaffakıyetin! 
dikleri muhakkaktır. Hırvatların donanmasına ateş açmış ve çe- tayinde ilk §art olmıılıdır. hakild 

· r- • t hakinı, samileri susturmak rnecbu-
va.ziyeti Maçekw kabineye girip kılen ngiliz destroyerlerini Fran rlyetindedir. böyle yapmıyanlar 
girmemesi ile bir dereceye kadar sız tayyareleri takip etmişler- bir f'sere temsil edilmeden mevki 
belli olacaktır. clir. takdi tın kt k-... ald r e e e ne ıı.unr anmt!i 

Tahminlere göre Hırvatlar .'J Fransanın eski müttefikine a- bulunurlanııı temsil edildikten son-
manyanın ileti olmaktan çekine- teş açmasının Amerikada büyük ra da aynı isabetsizliğin tabii 
-eklerdir. bir iğbirar uyandırdığı anlaşıl. namzetleri olurlar. 

Mihver diplomasisi diğer ta- maktadır. itiraf edeyim ki ben hepsinden 
-:Utan da Sırplan korkutacak AFRiKA HAREKAT/ önce scdad simavlyl alkışladrm: 
man .. vralar ccvirmektedir. Al· Harardan ileriye doğru hare· kendisinin ~zgi ve yazı dUnyamız-
man t'"bensı fena muamele ya- ket eden İngiliz kuvvetleri yolda da gerçek bir liyakatle fethettiği 
pıldığı iddia edilerek kısa tren· tesadüf olunan her türlü mul • sahadan zaman zaman ve çeQit ~ 
ler ve 'l'una yolu ile geri çekil· vemeti kırdıktan sonra Cibuti • ııit verdi~ mahsulU dalma sevine· 
me': ~dir. ~Iihverin makıoadı Yu· Adisababa demir yolu üzerinde rek ve övünerek görmtiPtizdilr; fa. 
go_ avyaya harbi açmıya hazır· bulunan Diradsua mevkiini zap· kat onu bir de piyes :tıele bef;e· 
lanıyormuş gibi hareket ederek tetınişle}'dfr. Bu şekilde İtalyan. nilmiıs bir piyes mUellifi görmek 
yeni hükfunetin mukavemetini lann denizle olanson. irtibatları bana yeni bir şahsiyet kazanmanın 
kırmaktır. da kesilmiştir. Bundan sonra dolu dolu zevkini getirdi; aferin 

Alınruı radyosu da Yugoslav. harekatın sllr'atle inkişafı bek· sedada! bize yalnız gUzel mecmua.
yanın artık UçlU pakt karşısın· lenir •. Habeşistan işinin nihaye· lar vermekle kalmıyor. 
daki vaziyeti muhafaza edemi· te ermesi artık bir ay, hatta haf· * * * 
yeceğini lSJ'arla söylemektedir. talar meselesidir. hUrriyyet apartmıanmm mevzuu. 
Berlinin Yugoslavyaya karşı: Eritrede de Britanya kuvvet- benJm görUşUmden, para ve ık bal 
''OçlU pakta artık riayet ede- leri .Asma.raya doğru ilerlemek. olunca yanrb para ve ikbal olma
mezsin" diye ısrar göstermesi tedirler. vınca sönen bir asalet teHi.kkisln· 
bir temi t t! a n r.ak gayretin- Esas mukavemet mevki~ olan deki bfçareliktir. se!Ami sedese glS· 
den ileri ..r. Kerende f talyanlann dört bin· re bu mevzu çocukçadrr ve mUnev-

Bulgar radyosunun verdiği ı den fazla esir ve be şaltı bin mak vere hltab etmiyor. piyeste eğer 
b!l' ha.bere göre Hıtler Mareşal tul verdiklai bildirilmektedir. istlbdad kodamanı arif paşa asııle
Göring ' ve Mareşal Keytel ara. Bu miktar Kereni müdafaa e· ti bir mUnevverden beklendiği ka
sında bir içtima aktedilerek Ytt" den İalyan kuvvetlerinin üçte bi· dar müdafaa edemiyor, eğer baba· 
goslavyanm vaziyeti görll§Ül.. ridir. sına knrşı kızı da asalet bahslni 

yazan: 
hakkı tarık us 

blr mUnevvrır zUınlyolllo muhııke. 
mc lrndrcU r;5st rmlyonııı bu hU · 
kUm ı;ene doğru oııunrız: her mcv· 
ıu, mevı:u olarak, bllllttfı \'(') eo· 
cukça g15rUlP.bltfr . !rıl:o.t bir mev. 
~uun munevvere htt.ab etmemeJı 
ne dt'mekttr? bir mevzuun mon~v 
veri tatmin etmlven blr urkJb Uf' 
orttva konulmadııtmı t uvvur ede 
biliriz; Mvle bir tr. ı'lclbin munev· 
vere cazlb rarUnmeven bir tttenı. 

1, blT har keti veya bareketalıtl· 
it olabilir: doğrusu ben ''hUrrtyyet 
apartmıa.nı . nr ı vk ile gl5ren bir 
tnııanın. bir memnt'"' ·etini sövle
mek tein, mUMvv&rllk payfisln· 
den dilemesi tcab •l.mrdiftln ina
nıyorum ve lşt.e bunu blC OPklnmt' 
1!'n ılMUyorum: 

(hürrtyyet anartrmanı) MM~. 
ınek glzU bir hulfl1 Ue damarlı· 
t'ttnııt. na.kledlvor ve bue klmı· 
rtınr ıevdfrmelcle, leyllvı: "artılc 
halclıem !,, dedirtmekte katmıror; 
tom!!nln avte anlan'oluvor ki birer 

B. M. M c isi 
toplantı 

beyccan sayhasilc dı§&nya taşıra· 
cAk kadar halkın içinde ya§ıyan 
fazilete lisan veriyor. ne dekorun 
fakirliği, ne pugünU sürat alış· 
kmlığına pek uysun dilştü~ mu
hakkak kısa perdelPr ieinde uzun 
ı;olcn Böılor... p141nıının önUne 
190 de ve bu ovdc göttıloml) ccck 
ulı• Vtu:I ile Çtktın k/unırıuı .. , bun· 
Jnnn hlç biri temsllltı lyt teelrlni 
aıaltnuyor. Galib arcan kuvvttli 
tıaııatkAr hUvtyeUte arif paşanın 
bUtUn ıe hayatmı ıanıa ufha ya
eatmrıtrr. •azlyeyt bir rıaeanrn nıU· 
kemmel bir cerkM hananr gllrQyo
r\11, cahldt reçen devrin tesirin· 
den kuttulıı.blldlfi kadar ntyealn 
leylUtna yakındır. ıuavt tedu ttm 
bit klnuran o1dulun11an faıla av
nl dllllftl nruzun kendlAldlr. 
evin üalet havasına hl.ztTıette 
kendisi lqln de bir gurur bulan BU· 
zldll kalfa: muaneı arı.:ay bunu 
pek IYf cAnlıındrrdı. 

bence btr kutur va.r kt onu ~Y
ıemed~n ge~emellvtm: arlf pıı· 
eayr da tı0n perdede yalnız ve bil· 
ttıo vtır~klerin gavzı k111'$t!lnda tek 
h•def olarak btt'111km<ı.\, 1 oyun bu
raya gelince lt!et hanım r-8tden 
nlhAn otmue. mU~111t ı\dotn onu ~
•lr«emt11tlr bu !lurl'tlt> hem eahne 
elts!Jc kılıyor, hf!m artr pll§aya hak. 
trzhk ediyoruz. eter başlark~n göt 
dUk lci ualet davümd11 en ~ok tle
rl gtt'len. iı:t~ı ıevtA ne lcard~ o~ 
!unun nt•anrnı haztrlt an paşanın 
kamı ırtetu EM thl<I n 1cAmır na 
karşı paşayı kışkırtan oydu ve 'ıöy 
le olması da do~ydu: o halde bu
na karf!T bu nılisamaha cinsi 18.tif
tenr'lir di .,.. mi? 

Mersinde Pasif Kc:-un
ma Tecrübeleri 

Yugosıavyo. ınuıM .J 
11 

11 
memleket.tc bulunan Al ~ 
n· çeki.im stne dair c 

1 ~ 
bundwı başka 3eıgrarld ti 
faret.b'.l!lestnln de meınıcıı ıJ1.I 
mek aıluncti ol rak '~ 
bUcUrlllyor. Acaba Allll bit 
lavy:ıdakı bu hazır!ıldllı1 
oaşlailglcı mıdırl' ali ~ 

Vazıyetc oa~mce bU ati (!l)i 

rak baura geuyor ,.c f1~ıcıP 
Alnıamarın her tartı ft.1 orJ' 
r1 uauie göre: ••y,,et. ~ 1 
vermek icap ediyor. ,\l 81-1~ 1 
garlııtanı tstilı1 ouııesi ;.,.-. 
yaseten mUmkün oıın- rJı1 
ı;aı aıırna aunak ıcararuııll ~lf 
sidir. Yugos.ıavyanm oçlll 
aımıru.eı da bu kararıJI dl f1 
alt bir tıazırlıktan tıatk~ç!O ~ 
t'ildı. 1/ e Yugosıa vyanııı ..11re 
mmış oiması esasına r ._ 
doğrtJ Balkanları ışgal ı? 
naztrlanmı§ ouıunuyordU. ~ 

Yugosıavya lhUIAll oıı 
1 kına m&nl oımu§tur. şuxı:ı. 

iP"llJ edebilmek ıçtn r.at - ~ 
askert p'lı.na Yugosıav)'SY11' -
etmek llizımdır Fakat tı6Y"tııiJI ~ 
mevcut olsa b!le bunun fJlJ ~J 
lcap eden nazırlık yoktur ~ 
ııklann tamamlanması f.!C . ..ı/ 
zaman meseıcsldlr. ,ıJ" ti 
lhtlmıukı vımdl Alll'l~_,,dl' ~ 

bıyesı bU yen p!An uze tıiJt!SI' 

Anlntra. Sl <A.A.) - B M. Mec 
llsi bu@n R"fet Canrtezin baoıkan· 
hğmda topralan!\rak ruznıtmede 
bulunnn kıınun'ıı.rdan 1941 vılı mu
vaz<>nei umumive kaıınnuna dahil 
bazı daireler btit~elerinin muhtelif 
tertinlcri arasında 1.81'i1 217 lira· 
lık mifoıı.kale VB"''ı,.,aıııma ait ka
nun lftvihas'nı kabul Ptml ve mil· 
ti kiyango idaresinin 1941 maH yı. 
tına alt blJiınço hakkmdakl divanı 
muh<ıS•bı:ıt encümeni mazbatası o
kunmu~tur. 

nız böyle bir p!AnUI r.at.1~ mek . ımanyanm, hattA ııı..pı# 
kerl menfaatine u) gtı:l oıt _:; 
nokta oUşılnUtccek ınUJılıll ıııoııP'_J • 
dır ZJra Almanya &'ere1' ıct'1 fW~ 
gerek ltaly- ile mll§terc 

1
11 .,-. 

lavya üzerine taarnız etJJl~-"' 
sc Arnavutlukta lta1Yll11 .....ııı .,.#' 

Mersin, 31 ( A .A.) - Evvel~ goslav ve Yuna.ı1 orduıa'; ~ 
gUn burada 55 dakıka süren bir arasında Uç, be§ gün ıc:ı, 
pasif korunma tccrü~csı yapıl- deccktır. Yl1 tamamile .. .. 1' .... . 
mı§br. Tehlike işareti verilir ve· yahut denize dökUlcce 
rilmez beş dakika içinde şehir sonra Yugoslav ile yuıı-" 
tamamen karanlığa gömülmüş blrlc§ecek ve bU ordatar tal'd "',.J 
ve atılan me"nız bombalardan Orta Şark kuwf'uerue ~' 
çıkan y ngmlar itfaiye ta.rafın- nıı.caktır. Bundan aon!'S rı#,,,
dan derhal söndUrülmilştUr. Ko· §lmd!ye kadar blç baurı•., ~ 
ruma teşkilatında vazife alanlar çırm,.dlkteri t1r ku~e_t .. ıJld' 
kendilerine düşen işleri muvaf· bır ın kan cephesi kil~ ııır 

Meclis gelecek tor,ılantıSinı çar
c;sımh<ı Piinii van"lcnktır. 

Ne IIemell? 
Halit Ziya Uşaklıgll, göz yaşından 

yapılma inci dl.ziJerlyle cdeblye.tımıza 
gel'J!ekten nefis sayfalar, gençlerimizi 
dUş'ündUrecek ve kıskandıracak say. 
falıı.r vermekte devam ediyor. Bu say
falar 68 yıldır yazan bir kalemin eıı 

yüksek salAhJyctlyle lmll bakımından 
dil kaideleri çerçevesine aldırmak it• 

fakıyetle başannışlardır. • caktır. Balkanlarda bl5~:r t'1!. 
açıldıktaı: sonra Alın eııdi 
dullarmda yava§ yav&Ş k 1~ 
lerlne dönen ve bu d~a V)"tıel ',,j 
lbtUAllnt tebrik .,den ~ 

116 
~ 

ğinin vaziyetini de hel8 t , 
buraya büytlk bir kU\1\'~ 
mecburiyeunt hlssedeccl< ;,~~ 

Amer,ka 
Y ımanistana torpido 

gönderiyor 
tedlğt hirka1: noktat .. nazann tatblka. Xe,·york, 81 (A.A.) - B. Roose
tına alt misaller de vermektedir. ı velt'J Vaşingt.on·a getırmekte olıın 

MesclA <dolu) yu (doU) surettnd trende seyahat eden Nevyork Ti· 

Yazmak gibi ... Arab harflerinin Ck e mes gazetesinin muhabiri bildiri· 
u. yor: 

zı) ve Cdoğn) lmııı.ıan (kuzu) ve . 
Cdoğruı şeklinde teka.muı ettiğine ba· 1 MesulBbırRmakamltrnf ifadesine 

ı nazaran . oosevc azla harp 
kılırmı. Ustad mU.st.akil mt\.nalı kelime ı mal e 1 ı 'it d · z mc!! ~ın ngı ereye cvnne 
btinl elerlnde de bir sesli .ıarfe Ahenk müsaade etmiştir. Bu zata öre 
knldcslnln zabıtası lUnda blrkaç va· torpitola 1 'lt y g · r ngı ere) u ve unaıus-

zife_ gördU':°1ek istemez zannediyoruz. tana göderilecek harp malzemesi 
Kaide -ı tındaki eklerin lmldsı bir nrrusındadır. 

mlinaka,.,.ı mevzuu otablllr fakat her B. Roosevelt'in sah eiinkü gaze
halde ve hiç bir zaman (clolt) yazma. tcciler toplantısında bu kararları 
malı, (dolu) yazmalı. bildlrcce>ği .mnnedilmektcdir. 

HuıAsa cenub! Avrupa oırP' J 
bln neticesine asli\ ınurs51r tll'' ,J 
la be:. ber haı tıın siklet t ,r, ı 
kcndla ne çeken .r rnsbıs' ~ 
tır. Almanyanm bayati k~ 
ccphecıo eriyip gıdecel<t · 1~11 

d!l ,e 
kadar Almnnyayıı gı ,ıı g<"" .# 
yetiştiren bır mıntakll 01 t1l .,,,,,._.,,. 

bundan s 'lra AımanY ;D ıeJ~ 
men olr müthiş ynra ~ıııı:;iı~J 

o h'1lclc aca Alınan ~ / 
yesl •ugoslqvyanın 1<at·~~ıl 
donmcsl nılhvcrcll nn snıatd' 
zaraılıdır dl)eıdt Balk ~!)il~ 
gclmcz blr harbi E;ozo rıJI 

nıllştilr. 1 
TEHLiKE KARŞISINDA 14 

lNGILTERE HAREKETTE - -
Birden beliren bu yeni tehlike 

karşısında İngiliz hariciye na
zırı Edenle genel kunnay başka· 

Annem dU§iinUyordu. Bunu fır· 
sat sayn.ra.k sözlerime daha çok 
ham.ret verdim. 

Oaa Seviyora.n -ı 
sut oldu. 

Elizabetin hatıralarmı seneler 
sonra 1'11ave.r tazeledi. Evet Fila
ver. Onu bir gtin Aya.sofyanın ö.. 
nünde bir İngiliz bahriyellsinin ko
lunda gördüm. Be.J derhal tanı
mıştı. Çılgın gibi ilzerJme atılarak 
kucakladı. Elleı ımi trral.mıyor: 

dlr? lştc bugUn Balkaııl~ıı..ı 
de.atı Alma~:~: bU · ~ 
ceğl c v ba ba~..jjl 

d e~ Sarhoş ka ı~ ~,.,, 
camlarını ıJ'l d• P,J 

Aşk yüzünden 
kemancı 

Müddeiumumi 18 sene 
hapsini istedi 

Zlbada, umumt bir evde çal~ 
Nazmiye adında bir eennayeyl 
kendisine yU:: vermeyince tabanca 
ile yaralıyan boyacı Alinin muha· 
kem"'inı• diln de birinci ağır ceza.
da devam olunmu~. mUddelumum; 
mUtaleasmı okuyarak Alinin Naz
miyeyi tam teşebbüs derecesinde 
oldUnnek iştemeslnin sa.bit olduğu

u ııöylcmi , 18 sene müddetle 
ba.psinl istemlşt.ir. 

Bunun Uzert.ne maznunun vekili 
müdafaasını yaparak, Alinin ruhi 

elAnkoliyc müptelil olduğunu, bu 
makqatJa boyacılığı bırakarak ke

an ça.lmağa başladrğmı ileri stir
üş, mahke>me de suçlunun tıbbi 
iye muayene ettirilmesine ka

r vermiştir. 

Varil hıraızlan tevkif 
edildi 

Melaptut ft İbrahim admda iJd 
, p!U'.!.r gnnn, Mecldiyekliytl cl

da boş bir varili tekerliverek 
atarlarken yakalanmıs, adliyece 
~vkJf olunmu"lardrr. 

- Anne, dedlnı. Onu bir gör
sen, görtlükten sonra da ta.b;a.tını, 
&hlakmı, o kadar seve<.:>ksin kl .. 

Annem köptirdil : 

1 ~lr lngtllz kızı ile bir Tllrk 
L__!•brlyellsloln macerası o 

- Ben onların terbiyelerini, ah
lA.klarmı istemem. Sen istiyorsan . Hapır şupur öpmek ihtiyacmı duy. 
sen bilirsin.. dunı. DUşün Macit, bir kaç ay son· 
~~ılı~orou, ki annemi iknn et· ra ku~a"'mıda T""

1 ~ı....,; .. ; •· • • ··-'-A'• 
mege ımkan yoktu. O, asmadan o•acak. Sana ben7.fyeceğini tahmin 
başka yaprak, Kasımpaşadan baş. e Ierim. Bu mektubun cevabmı 
ka toprak bilmiycnlerdendi. Avru· çok uzun yaz. hfalerini bildir. Ba
pa kızının terbiyesini elbctio ki bam çok seviniyor. Selfı.mı vnr. Gö-
bcğenf'mezdi. · zU nydın olsun diyor ... 

• * " Eilazabete çok uzıın bir mektup 
Elıza.betle her hafta mektup! t· yazdmı. Bu mesut günde orada bu 

ıııyorduk. Zs.vaJlr Elizabet neler hınamıyncağnndan duyduğum acı· 
ya7.111ıyol"du. lan bildirdim. Bir fırsat bulup ge. 

!şt-O mektuplarından biri : lcceğim vakit çocuğumu bUyUmüş 
"Cannn Macit.. bulacağımı dU~Unerek müteselli o· 

Sen gittikten sonra her yer ba
na zind!\!'l ~eldi. Sıınki boa..ı .. vo • 
rum. Tenefff1s ettlifun hava bana 
ferahlık yerine bir ate;, vcrivor
du. Bir kaç gün hast.lı'Rnıimı. Re· 
simlerini yanımdan. .,.,_):..ümlln üı•

tünden ayırmıyorum. Bazan bf''MI· 
hPr 1?ezm.C'Sfe ıötf~lnıb: verlı>r!' 

gidi;ı.or. hat•rnlanmızı tazellvo· 
rum. Ah ?>facit. bir daha ne vakit 
glirU.şeccğiz. GilnlPr bann çok uzun 
gelivor .•• 

Elizabetten bir ıomt şöyle bir 
mektun al<'lıın: 

- Sevgili Macit. 
Sana ı;ok sev!n'!Ceğin bir haber 

'ereceğim. Bir ı;ocuğumuz olacak. 
Doktor bu ml.ijdf'vi vP-rdiği VRkit 

ıacafhmı bHdiroı.n. 

ıı: • .. 
Annem artık Elizabet adını hiç 

nnmıyordu. Beni evlendirmekten 
de vaz geçmişti. Hi çlMrnı etmi -
yordu. Yalnız benim lltllntUm, gUn 
gevtikçc artıyordu. Elizabeti çok 
dU. linüyordum. Zavallı, kim bilir 
ne üzüntüler çekecekti. 

Her mektubunda çocuktan o ka· 
dar sitayişle bahsediyordu, ki kuş 
o)up tekrar !ngiltereye uçmak isti
yoroum. HcnUz doğmamış çocuğu· 
mun hay::ılini görü~ gibi olu) or, ~im 
diden snviyordum. 

• ı;. :ç. 

Bir gün beyn'mdcn vuruldum. 
Eliza:betin gözyaslıırile ıslanmış bir 

mektup aldmı. Bir çocuğumuz ol· 
muş, hem de erkek, admr da Ho.n. 
ri koymuı,lar. ÖlmUş, protestan me 
zarlığma gömmU§ler .. 

BiltUn hııyallerlm söndü. Milt . 
hiş his ihtilaçlan iç:nde kaldım. Bir 
taraftan Hnnri ndmı koyduklnnnn 
köpUrUyor, sonra protcstan mezar
lığına gömmelerine gönlüm razı o. 
Iamıyorou. 

Anneme hak verir gibi oluyor
dum. El.iwbete üç ay mektup yaz 
rnadmı. Yazmadım değil, yazama
dıın. O esk'si gibi her hafta rnek· 
tup yazıyor, acılarını. ızllraplnn
nı döküyor. ldmsesizliğinln veroi:'i 
elemi bir şiir halinde haykırıyor • 
dıı. 

Br mektubunda, ne olursa olsun 
onı.yn geleceğim. tngiltercde kal· 
mama ımkdn kalmadı. diyordu. He
men kısa b1r mektup yazdım. Se· 
ynhııtte bulunduğum için mektup
larını alamadığmıı. gene seyahate 
çıkmak iiz<'rC olduifomu. dönüşüm
den sonrn yazacağım mektubu n· 
lmeavn kadar mektup yn7.1Tlnmasını 
bilrlirdim .. 

Elizabete bir daha hiç mektup 
yazmndmı. B"lkl o senC'lercc- henim 
mektubumu bekledi.. B lki ~ .. E
vcıt, b('Jki de ('vlendi V(' ilaha mi' 

- Maclt, diyordu. Sen ha .. Ge· 
lirken hep dtişUndüm ama seni gö 
rebileceğimi hiç tahmin etmedik .. 
Eh nasılsın bakalım. Eliza.bct na
sıl .• 

Filnvero kISaca macera) ı anlat. 
tmı. Çok UzUldU: 

- terkettln değil mi Maclt, de· 
dl. Ne yapayım, seni ook seviyor. 
dum. Elimden aldı ı::enl ama, iyi 
kızdı Elizabf't .. Hem onun hiç r..u· 
<;u yoktu. Ben seni onun elinden 
ıılmak istemhftim. Çok sevlvordun 
değil mi? .. Belki hiı.lii. swh;oı sun .. 
Aşk ~ilzPl şeydir Macit.. Ben ask 
yapamadım. Çok istiyordum. tngil
t.ereye ~idince elizabeti mutlaka 
bulacağım. 

Yanındaki adama: 

- Gel, dedi bizim yan yana blr 
resmtmtzi al.. 

Filaverle Sultanahmet camiinin 
minareleri görünecek şekilde yan 
yana durduk ve bir resim çektir
dik .. 

- Bunu Elizabete gösterec<' • 
ğlm, dedi. Siz mUsaacte etmeseniz 
blle yapacağım. 

Filavcr adresimi aldı. 
Yıllar geçti. FilaveroPn de bir 

mektup alamadım ve bu hikAyc de 
böylece sona erdi. 

SON 

Gala.tada, Kemcraltllldil!l i'.ı4 
Renka ıı.dmda bir kadır\Jlluf• rJ 
rakı ıçerek snrhoŞ 0 rıııı' 
coşup pencereleri yuıt1 
başlnmı lir. 11ı~ı • 

Renka bir nı alık cııl ııJef' 
indirmiş, bu yUzdcn bil; J3 
terek baygın bir hold 
hastanesine kaldırılıll1ş~;;ıı~ 

B •ndan başka. çern ri!ll d' 
turan Cemal udıııda ~crıcell 
hoş olmuş, yolda gı 

3
1,11 

dUşerf'k ba.cıınd..ın yor ıı 
Cemal Ccrrahpas:ı. hıı5t.ıı 11 f 
dınlnnştır. 1''~ 
Alacak yüzünde~ ıı• 

Eminöntinde Aşlreft • i!lıt:I' 
kapıcı Ali, hnn sakınlPr )11 
sanla 2 5 lira alııc ~ .... ıı 

• 1 "-kavga etmış ve hırsın. :..ırl 
' ·- ııcw rek eline geçirdtğı t:ıı• ., 

sanın başını yarmıştır. ıtıJI* 
Hasan tedavi altına 81 .~ 

pıcı Ali yakalanmışur. fit'~· 
Tabanca karışt•,11'~ 

K UC'Ukpazsı da. ~ant.ıı~~ 
turan Alı Demir adında oJel"'~ 
bancac;mı arkadaşlarrndsJ1J1Ştıt""' . 
Aka 'ya vcımiş, o da k~ı:xıı ut· 
silfıh bir~enbire nt(Ş ~ııı 

Çıka:n ku~un. ısba~~f etJll 
Ali Demirin <11· tes:ı. 
kurşun i"ertdt' kalın" .ır. 

" . bıı.ı-te 
Ynrnlı bavgm bır lnt1' 

paşa hastnn,.r!ne kal 1 1 

met Aka yakalarunL,ur. 
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~lit;ka·-- u us 
J ~------.: 
apon hariciye _ . . 

ı~ıhnazırı nıçin Unıversıte Mezu~la~~ 
1 

~ten baıısedıyor Hususi ve ekalhyet mekteplermı 1 ılK 
,ıi'::::~·· ... :·.::" ..... , .. "" kısım ıarında öğretmen lık yap am ı a cak 

'1' . .1ne 
Soma kömür 

madenlerinin icar ve 
zarar hesapl.:-.ı-ı tetkik 

edilecek 

Universite ga e Si 
Gazeteler, t:niveı·sitede bır şahsiyetler galerısı açıldı mı 

yazuılar. Oraya ilk girecek bahtıynrlardan bır kaçının adını d 
verdiler. ~'ıbdan Şakir Paşa, Cemil Pa.5(l, felsefeden Ziya GOl.alil 
ve 1zzet gıbı ... 

tıııı-..~~e il.az Yn hareket. • k ta cdileıılcrin &611 li[,r t nczı. 
""'ilar •rı Berlind ba2J BQ.ZI UDi\ Ll ıtc mczunl ı ın.n ı ~ • 1:1ra yın edebllınelerl 1çin tqru 
ltaı~lllı liO.fledJ. 1''Uıayct bulu terketmcmclt maks dil Tlirk 1 ~ere te~o vazife almak prt.ı kon. I 

Cumhuriyet gazetesi sahibi 
Yunus Nadi ile :maden mühen.. 
dislerinden Macit Somer arasın· 
daki tahminen 50 bin liralık hak 
ıddiası davasına dün de asliye i· 
kınci ticaret mahkemesinde de
van. edilmiş, e:hli vukuf raporu 
tetkik olunmuştur. 

f'niversıteyı, bır roemleketın en yüksek varlıgı dıyc t:u:uı ım 
ve deha sahipleri soyle bir yana b1rakılırsa: gerçek bir prof~r· 
den dahn büyuk .. adam" ın güç bulunacağm.t ınananlard1mm. 
Çünl\\1 gercek profesör, btitun ötekı büyüklukleri doğuran b · ma. 
ııevıyet anasıdır. 

' 1 !J ~11. .~~ llltıhabirlo. hususi ''C ccnebı ~ .. amyct ohuııa.rmm dlAyetıeruı kararm bu yıl detl§tirı 
l:ıılan tn~~Okn.nnı r mi ilk kısmılnnnda çalışbklan yapılan muştur. Bu ı d~-.. dcMldir Bu yıl d 

ot ~hin .. Ü . ıcccği haber uo• - t>•• • 
:e 1 ıın ılikk e vcrdlı.'i teftişlerden anlqılmıştır. nlvcrıntc vazife almak t.steyen ün!-

' "Yık oluşu :ıe layı'ktır. mezunu ilk lusımda çalı§t:ınlmıyacak. t.ınanbuldaezunlan yer olduğu takdir. 
~ l'alııız A 11.Pon harici. tır. Mevcut Unlvl'nıite mezunları orta ~cnıttc m öğretmen olarnk l.nbn '" 

lıo-<ı<\ göl'dn~~pa eyaha- tedrisat müesseselerine dl'\-rcdiıccek· de yardımcı 
hal'lar ~.., tcsndüf et- lerdir. dJlcceklcrdlr. 

İddiaya göre .Macit Somer, 
Yunus Nadinin Somadaki bir l:ö. 
mür madeninde yüzde 15 almak 
üzere çalısnuş, bililııre Yunus 
Nadi aralarındaki mukaveleyi 
saymıyarak 1'.lacit Somere uic 
para vermemistir . 

Bızım universıtemizde bır ş rcf balonunun, bır şalıf., etler 
galerısınin yer bulması, 01 aya layık blıyükhikte msanların ) ctı 
tıg- u. bıldiıen '.lir müjde sayıla'bılır ... Hekim .. ligin büyük çaplı· 
tarı hakkında bir şey söylıyemcm. Fakat ·Zıya Gökalp'' m adı, 
DÜtiİD Öteki Simaların da yüksek lıyakat.erıylc L u)'a girecekleri 
ne .şahittir. Seçişin, beklenen bir airayetle yapıldığım görüyoruz. 

Ziya Gökalp, bu memleketin toprakları üstünden bir saıHn 
gıbi geçmişti. Arkasında ycpyenı bir fikir fidanlığı bıraktı. Ol.,. ın 
i• ragatı, cssız tevazuu ve yılmaz gayretiyle yıllarca didınır.c p ı . 
hasına başardığı işler. on.u. bütün uyanıkların fikır ve h('' <'-

1'I ~~ naz._ den dc&ildlr. tstanbulda yardımcı obrct.nıcn ° · 1 
lıati;~., rnlb,·cr dm. 

tı:ıd··ııııo ~u:vet:ı üzerin" B 1 . 1 rı kooperatifi bu 
.l '~ı:· llıınu ıl ller 11.pmıı.k e edıye memur a . 
'iiloıı • n ılr kaç clefa d Bunun üzerine de mühendis bu 

hakkmı almak Ü7.ere Yunus Na • 
di aleyhine ticaret mahkemesin 
de bir dava açmıştır. DilnkU cel· 
sode Yunus Nadinin vekili, teş. 
kil olunan ehli vukufun; made· 
nin kar ve zarar hesaplarını da 
tetkik etmesini istemi~. mahke
me bunu kn:bul ederek duruşma· 
yı talik etmiştir. 

can mihrabı haline koymuştu. · 

. dr·ı,~~~~~ ll:l:zınııı saran sene iyı randıman ver 1 
Demek o fidanlar, büyüyüp çınarlaştılar ve kendi • · 'l· 

yctlerinin babasını, gölgeleri altına alıp kucakladılar. 

\ı ~') ~ hnlli.sn edile. ,_11 ıazl!l rıındma.n verıneınij)t.ir. Bu 
Başka memleketlerin bu tiirlü galerilerini görüp ı e, 

~ "" lstn.nbuı Bclroiyesı mcmurlu:ırı ko ·--'-• .. tı...... scn·ısten 7~00 Hra ''tuidal o..<allUil umu 
1 ı.,.;~ '1Jn .. _. • .. opcratif şirketi senelik toplanusını a-la e 
etı~;ı....,_. wıuı~etlc dun. U ıurkcn fnl".la ııuıdman vcrm....._ v 

tı..._ l!r llıe "4lQ görü le:ri· ek.scrıyet gelmcdlğlndt'.n on beş g n 4900 lira safi kAr temin etml.ştir. 
:>'"lll'1( \eııt ka 11 • sonraya bırokıJmıştır 
tıııı..:. nısettnde ld 1!!i t te. Koo""mtlfin yıllık !dar heyeti fa· KooperaUf, 939 yılından 940 yılmn 

İC'ım1C> !beni utandıran bir yetimliğin acı acı sızladığını dt y tİ""l. 
Biz, tarihin var olar.ık bulduğu bir milletiz. l<endimizı nı n · e· 
\azı sozlerle tarife. yaptıklarımızı anlatmıya kalkıssak mu 
liığada "Gulüv" 'C' "lğrak" a varmıs oluruz. 

lhmdE' dünyaya mnl olmus şahsiyetlerım•z vnr. Askerlikte m. 
kıliıp yapmış kumandanlarıJl!ız Yar. li'en ve ~an'atta harı' :ılar 
yaratmrn değerlerimiz var. Fakat bugüne kadar hata b r ' 'Jı.lli 
galt>ri'' miz yoktur. 

i"'~~a e6aldlrlor y~ 
~he • .,, sıı.... l'lnı1a lh • aliyct raporuna göre, lokanta mağa. 3&567 1ırn 8 kuru§ borç dcvrcdllıni§ 
•ıq _,~ll e.__ U un mu· ıaı t 83 lira 7 ıru 

toı.ıııaııda "uıeJ·tooirler za, mahrukat, melbwınt, yıığ >w'c m \ oorcn mukabil 171 ~ 
:~lcalı bu~\)etıer kc1HU. servislerinin kazancı gcÇt'.11 yıllara n • ödC'nmlştfr. Eskiden belediyeye olan 
·~\er \e Unduldan aha- zaran Qldukça fazladır. 1~300 ııra da dahil olmak tızcro 21384 

Fiyat mürakabe 
komisyonunda 

Onıversite galerisi, b::ıri milli serefleri de daha muhte , b r 

~ d1".fe;ı~•-· IYent niz .. •111 he· ·' Jlrn bir kuruş borç kalmUJbr. Lokal'!. :.-...n - Lokanta ıusmı bir s llL zarfınua ım d ~ l'iHJ.,, -, .. rr ık .ka. hulüne tn. tır taya ~000 lira yardan yapı nsı e 
"il\ ""tUl' " .. (34300) kı.,fyc yemek ciro yııpmıtı dl Reisi LQtfi 
""')eı -...; 1.ılbassn ''lıı "' "" "'erli Valt \'C Bele ye 
•'l ""·" ' J.fan-nzıı scn·isl de, (1882) kredi. 201"• 0 

-•- cdil~'"tir 

lı'iyat müralmbe komisyonu, 
dün, vali muavini Ahmet J{ını· 
ğın reisliğinde toplanmıstır. 
Dünkü toplantıda komisyon el. 
de mevcut bazı ihtikar vakalan 
ve yağ meselesi ile meşgul ol • 
muştur. 

<;atı altında toplamıya yol a<;sa ! .. Başka mill<'tkrin uydunn kıy 
metlerle flll'-kin gıırurlarla öğündiiklerinı gördükten sonr , bu 
y()kmılluk. bana bir kat daha acı geliyor. 

l'dıın .... ıl llrıı Anı<'ıika ~·o b Kırdar tarafından telllU& ,._ • 
hı. • ., an ı.._ ' lira 11 kuruş ciro yapmı!jlıı • Mahru· dlS ' imktın 

~ ~Q' "-"de k"'-"ki ıl<' daJıa 30 1941 yılına borçlıırm nmcsı • ~ı ~ kat servisi 3500 ton kok kömUrll, k '"""tiln hesaplara \""', eın~_..:r ara ~·ohındaıı ki ıarı temin cdilece uu 

llAKKI StlHA GEZGiN 

-... J\~:;:;1 · bin l•Uo mangal kömürll 2000 çc nazaron 940 yılı blAnçosu 230~ llnı 9 

%C!Jdır lla nh.arn, lum im odun lı=l yapmışur. kunış klirla kupnnmıştır. 
iği • ile! . Yağ serrisi de yeni kunılnıuş oldu· 

GONDEN .G ON E 1 
\'. atı<Ia t ~rattn ihtilal ğund:ısı bazı nccmnııt1er yüzünden bu Komisyona müracaat eden bir 

yağ taciri, geçen senenin mah
sulünden külliyetli miktarda " . ." 
deyağınr narh ürerinden bakkal· 
!ara satmak istediğini bildirmiş. 
tir. Bu tacir. Urfa yağım top· 
tan 140 kuruşa, Tralbzon yağını 
ise toptan 120 kuru.sa verecek· 

, __ _ 
llrl.i ı\f talya ll:ıl>f'si,,. d 
""" ..:~.,..~:":.~: Tramvaylarda aylık karne ~ ~i~an a. c 

ttu ·: ~tııl>uıınnsı ile Harar Aylık karneler birinci mevki 762, ıkıncı mevkı 
• \~l;<>sla hı bir iina te<>a· l kt 
,~. \rm..'!a hadi esi Al 525 kuruş o aca ır . 

ACl Sadullah "mC\'CUdıy tinin 

mAnaıınlığı ve lilzumsuz.ıuğu 

kadar. zararları da çok defalar an. 
"'<il ~""Uakl d • öriılcrek birınci me,•ki 762, ikin-
lıı tını h rbe hal· Tramvay idaresinin . hazırJ~ış g. evki de 525 kuru.cµı indirilmiş- N k · ı t 
'l;Jt haı~ kCrftald<>: daha olduğu aylık karnelenn teV?:•tC ~ mTa!C'be aylık karneleri de bi a 1 vası a arına 

. 'lı.ltıticacıcı OY:ınacıııar. At· bugiinden itibaren bnşlanncak ır. :· l mevki 480 ikinci mevki 240 1 1 
llo llQ!\anı o do"nm etmek· Karneler her ayın dördUnden dör- ~~ı~ş olacaktır.. k a a ol ar 

'ıı~t lltfk ll~k Avrupa sc~yn. düne kadar muteber olncakltr: j AktarmaJı biletler de bazırla.nnuş. 8) 8YJ flD 8 ap n n y 
~t'lt· u kıı.phyaıı de· Karne fiyaUnrı evvelce birinci rncı tJ Dört nisandan itibaren tatbik ---------·----~~~l'kıı.."ıııd ki g4o ikinci mevki 600 kuruş o· r. .,,._ Belediye fen heyeti tarafından 
1ta,;~•qın n Jnı>0n ha· larak tcsbit edilntlşti. Bu fiyat ~k edilP.cckUr. İnönü zaferinin son yapılan teftişler neticesinde 

~~ .. tıı ll"t .. ~ı i du.:ruhı .. ·or. Dolmabahçeden, Gümü.~uyu • 
\..ıı' ·~~ b; arı olsun, .. gn. b h yıldönümü Ayaspaşa ve Taksim yolunun baı ~!{ı~ Yanat olsun se· İstanbul borsası u sa a açı ıyor ıs.~yoğin HaJ~lnden: çok n1ıı:hmul olduğu görlllm~ 

·. 1'a nı::: gaye ve hP· lktnct 1nönU zaferinin yıldönUmU tilr. Yolun bozulması ve nakil 
tt ,._ alar ifad<' <'t. !Btanbulda bı~ bor& nçııınasuıa münasebetiyle ı ni5an 941 salı günü vasrtalarmm kolaylıkla seyrise-

llı.,;;e\l,tıl!rtn d,ı!r kararname, re.snı1 gnzct~ ile ilAn Dünkü ihracabmız a:ıat 18,SO dn Evtmlzln NurzlyB noıw. fer edebilmelerini temin için, de-
ı .. :~ı. ı\ınel'i e iltihak ed<>n .. d ı- ur. Bu kamrnıımcyo nazaran Dünkü ihrauıtın ,;yekiınu l5!> ğmda Parti binasındaki temsH saıo • mir tekerlekli arabaların bu yol· 
~"~ etttl'.I lcanrn harbe m. 3 sen e,.-,.·eı .Anknradn kU.'ltlt edilen bı"n ıır· adır. Dün lsvıçre, Amen·. numuzda mcramm yapılacaktır. da işlemiyerek Dolmabahçe -

1 "t .. ~· bir a d iı ... a edil · l · lıal't' Utlu .... ._ n a ynp:ıca- esham ve tnhvil!t borsnsı .,, ka, Yugoslavya. Yunanis~.n gı1JJ PROGRAM: Ta.şkışla yolunu takip etme enıı.e 
· ltaıh~~e g·~--ı ~ ntudbinoo mcktcdlı Bunun yerine tstanb::ı memleketlere susam, gulyağı, ı - Konferans karar verilmiştir. Yol kısa jir 
lata """l{I ın ~<'!,'ini bildir bir borsa açılacaktır. Borsa bu:; n k""'iboynuzu, pamuk ipliği. arpa 2 - Temsil :uunanda tamir edilerek açıla· 

~"' tı..ı:_ tıazl,.... 1 • • n-..ı0 çalı "'~ ,_., t • ~· cdenlcnn davctiyft'-rinl Hal kt -:"I \tılh· ""gl)ıe11 ~ .. , < C\ ıı a ımat ı o da açılacaktır • .L>U•..,...... • ve fasulye sa tıwu§ 1r. ....., .... "'"' • ca ır. 
it- hi larl baıu JaPonyn Mm k nıMr •ırlar. dUn ak!inm Ankarn. Ofisler komiserliği kcvl bilrosundan nlmalıırı rlcn olunur. Arabalar bu yolu takip ederek 
~tır 1llh•- secllyor. <lnn h~-ket ctmlslerdir. Boma, şim. ·• * • ~ Bclvii, Harbiyeye çıkacaklardır. lıı.'h.. ""il hah h '"" ~ Tı'carct Vekaleti iaşe muste· b h 

r. ~a ııı """'ıa"' se nek için dlllk 2'.alıire ve Juı·- borsası salon- 1 Kadrko.r Halkovlndoo: 1nönU zate- Aynı ?..amanda Dolma a ~ 
ti:. zı:ı.... ..a ve 0 _._ ... , şarlıgı- ofisler kom. iserliğine.. .. 7:: ıı d ta 

~-.ıı.ıı,. ...... 0,.1 •"l\yn <:•· lıırında faall"~ttc bulunarnktır. ,..c • d rtnın yıldönUmn milnascbctile 1/4/941 den Maçknya çıkan yo ar a • 
., .. "~ " " u " mı'r mmta.kası tıcarct .mu. u:ı-ı T' t •ıfı..,_ 0 re b• · 1 s."·nUerl ~ ··ahlan 10. 12. öğlcdm dil t anlı ak.,,. mı saat 20.so d:ı Evimlz ıı;:. mir edilecek ve Maçka • Nışnn a-

li(ı''<l11l1'ıı, ıtdisl· s 1 •W Mehmet Ali tayin c mış ır. ...- lda 
lcı:ıhııa: llr.lü · 111 ur: .J:ı. o:ır.~ 11 • 16 Borsanın idare mcc· L·om.ı"serlik. lstanbulda çalışa ıonunda yapılacak toplantıya o.znmı • §ına giden vasıtalar bu yo n 

t) ~ııııı k lı;t ll:l.kt hc.salımB ıısı a7,ıı51 dn 1stın ·nıııı gclmi~ btılun· n zın tcşrlfierl geçecektir. 

~ ~ttoafın~llıni tlr. Vaknt ;~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!'!!!!!~~ca~k~tı~r~. ;;;;;;;:;:::::::;;;;:::;;;:;;;;;;;.;;;;:;:~~~~:~~~~~~~~~~ deııL f~ıad, ~~n m\iskiil · l" • ı. ·-----• k.izin sesi'-'di. Öyle acı feryatlar ttnı..._~·.cl~ıı r tti onun ger- - -;;;;;;;;;;.__________________ , .; 

~- ~"lllıe frnı.r. \'t• k ralarda 38 P' koparıyordu ki.. 
f,:"lit. ""ll bı kın - - , Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı Sonra Markizin feryatları bn-

' ~· rıı. amnk den kesıldı. Yerini inlemeler ve 
" dttı~<>ıık~ Kristin Markizi gördüğünü kesık kcsık imdat nidaları aldı 

dtı \~ 'c h dcniLlcr söylemişti. li'akat nerede, n,e ?.a. ve nihayet Sangorun k~lın scsı, 
~--· 1-ıı.n \ a\ lıarpleri man !!Örmüştü?. Bunların " 1 al M 
·~~.Lasın., Us~·~lr lusnn tn- ~· Sing Sing'm hav am arı ve ı ar 

~llıt~\~l tıı.tu unc ~ekmek, rinBianbial~Myao;ıi~~· venidcn fev. • Ya•an: Gaston Löru Çeviren: M. ACAR ki?tin yülksekd pMarerdedk.~ v~iğık. c. 
ı..1 1;_r de, ln.tntı ntck Japon. .; SaiJ> M mırler a tm a ızın sesı ay· 
.,. "'il " kal:ı.de hastalandıgwmı ve .. k' '"k ek 1 "e_ ıı"'· ~i "tı ~ıi ılünyanm cı ··rdı• boldu. Mar ı yu ·s sese şu em· 

... ""t ı:ııd""ı l(oı.,... " sta durdu~a· Hanın kendisini her gün g~,1 • ~ kika bu hadise biraz garip ~rt• ri verivordu: 
'il ıı. l "'" ~"a b guw ·· nu·· so··ytemı"ştı". He~i !! kuuar.. tık büyük" kapıda.n ~irrn7%c 'e Kw H d k b k 
~."4 ,,·

11 
lalbtıklıın ih•cer..ı blr r- - · s tece !ar altında cereyan ediyordu. - oşun.. em e ço ça u · ı. '' "'' • ·ı k ıaşt1gım za · Sangor ile Sın2' ıngın mu ~· 'ıt... lloıı"a Avru1..,.,,_,_., Kristın ı e ·arşı k k. ~ .. k "1aksatları her halde I<ı-istin ilP koı:oun. ·""'" ~ .., .. bl .... UU< • • • ba ara ~1•5 nazarları nltmda bütun o• ._, !/ 

. htı, o.ıisc-1-... d r har-'--· <,,.. man crözleriııın ıçıne • "' ı beni yalnız bırakmak dı>ÜiJdı Kütüphaneye bitışik bulunan ~ il.._ ~ nl:. IJ>C I'> 1 ldınız? nağı geçerek kütüphane .. rc,, ge• • -b 
ııaı ~aya '-,;ildir. Bu ı.c- - Çok geç ta · . k k Markizin bizi fazla rahatsız l salonda, merdivenlerde, nihayet 
&.~~ın ı;eı~~ncc .Japon ha- Dedım, tebesSiimüniı gcnı.şle mcğe se~lp rok. Bu ·ucu .. ra tiği akla ya.kın bir sebep olara.k bütün konakta briçok kimselerin 
-.,.0 o.ıı .. rk t k kapıdan ış enz. . . . · ı ı k 1 d h ~nası sulhtan ere ·: "yl" _ Tabii kcndınız ıçın konuşu- ileriye sürüleme7.di. Fakat 11 ace e ace c oşuşma arın an a· 

c..A,.,. ll.Şlkana.-.ır. - Niye bana her 7.aman ° t; d d' •. n ı halde Markizin benimle temrl'=ı sıl olan büyük bır gürültü kulak· 
Q~-.i"'t ., vorsumız J{ristin. e ım. ~n ı· d 

~ ER~.· bakıyorsunuz. . .; k na miı.ni olmak isteniyordu. larımıza kadar gel ıyor u. 
' A tt · benim anahtarını yo • · l Dedi ve ilave e 1• . •. 1 aht-n d b Ara kapının bu şekilde kiht . Ben de derhal ~lona açı an 

h 1. ·zı gorcn er _ Yarın bu an -~ an ır 
- Sizin bu a ını - zı - tenmesi ve nihayet Markizin ırnpıyı zorlamıya başladım· Dı. 

muhakkak ban~ <;atncagını tane de si7.e yaptıracagım.. zımle temastan menoluıl' msı ğer tarafta her halde çok mühim 
l hususta Marki ile tamamen mu. ı cd' rd Fak 

zanMdcr er. . başka 1>İ tabık kadık. 0 d.a _bi_zim .bu_ rada bende garip bir keyifsiilik ya • şey er cereyan ıyo u. at 
- Gaybubıyctinizd~ ~ b ratmış. adeta canımı sıkmıştı. bütUn gayrctıme rağmen kapı a 

·ı· · kı" kendı' evı'mizde ımışız_ gı 1 ra • k'l' 1 ze ne söyliyebı ırun . · ~~ Markizi konagı-n div<'r tarafın • çılm~ı. Arkadan 1 ıt enmiı:ı ve 
··-,. .. 1ne omu • hat etmemize ve hiç k. ımse ..... ra. • n 

Dedim bunun 11"""" da çılgınca havallerinin verdiğı sürmclenınişti. 
zunun ü~rinden şöyle alay ... d " fından rahatsız . cdılm~cmızc bü•"'k ıstıra.plar i"inde Jwnız Bu sıradn Kristin: 

. kasına dot. b··yu··k ı....:r ehemmıyet venyor. ,... :t ed b h ed l 
yormuş gibı ar u 'U• • ., ba.şma inlediğini düşünmek beni - Bahç en, a <: en do aşa· 
bakt _ Vay, öyle mı. . .. . b !Ak 1 • 1 ve: k ba.dır l<rı'stı'n kütüphanenııı kfü_~uk üzüyor ve adeta üyük fe a et - ım .. 

- Müsyö fevkalade :'.1' 1 mc. d lere tekaddüm eden günlerde du Dedi.. Koşarak bahçeye çıktık 
Bilirim, başka bir şey soy e · salon.::ı. açılan kapısına ognı yula.n bir nıh Tahatsızhğı his . ve küçük yoldan dolaşarak konn· 

ğe d~i!l1a ç~kinir. .. drmlar- gitti E" ... ~;et, dedi. 0 kadar bu ka. scdiyordum. ğm büyük kapısına vardık. 
Dedı ve ınsanı uzcn a · y Alda.nınışmı .. Bu felaket o ka. Büyük k~pıda asıl ihtıyar u· 
kütüphaneye doğnı ilerledi. . pıvı bile kilitledi. dar uzak degı-'lmış.' . Birkaç giln şak hareketsiz duruyordu. Ye. 
Bu sözler üzerine bel;~1~: ·Artık ancak kendisi ve yaln.ız: b<>klcmek lazmıdeğilmiş meğer... rindcn bile kıpırdayamamıştı .. 

Jrtma kııdar kı1 .. a~~~ l{ristinle ca kendisi bizi rahatsız ctmc~ın· Kristin ile bu şekilde konuş- Bizi görünce: 
Bcnedik Mason. gu . b nd.ı ı istemiyor. . b" mamız üzerinden hemen birkaç - Aman, dedi.. Bu ışe knrış 
>u vazivetteyim .. Sankı u •lcr Ben biraz hayret etmış ır şe dakika geçmişti kı çok mütbis mayın. Hatta iceri bile girmeyin. 
laha ileriye gitmesi~e ~r şe~ ı kılde: M k' h bir hadise. hem Kristini, hem de Karışmayın bu işe. Yine Madam 
ılmasın:a. imkan ve ıhtımal _ Sahi mi? dedım. ar 1 9

" beni altüst etti.. '!'vlarkizın krizi tuttu. 
'ilI ki? kal· kikaten tedbirler rumış· . ı-. Beraber çalL5ıyorduk. BahçC' Fakat biz kapıcının bu ıhtarı-

Kütünhaneve girip yalnız - Evet, bilhassa Mar. kızı1:1 gı.: erd b" · nı dinlemeden i"'eriye daldık ve 
r- J k pısınm t ıyo üzerindeki pencerel en ın a .. · ~ 

lıi!ımız zaman bahçe m 'h lı'p '"'runızı sıkmasını ıs em · merdivenleri ~dörder atlıyarnk ' Ana • """" lamış çıktı. Birdenbire bütün . konagı 
1nahtarmı ona uzattnn . - Oh .. Esasen bunu an • dolduran ıstırap feryatları du. yukarıya çıkıri başladık. 
tan alrnken: . d kendi tml yarak yerlerimizden sıçr.adı.k. Gürültüler birinci kattan geli-

- Artrk, dedı. Bura a rio.n-ıı~u Kristin ile ben bu ~ 'k" · d kesllmi" yordu. 
evimizde sayılırız. Bahçeden ge- k"ılde bb::,._"sa bırakmal.arı !ev . Her ı ımız e sa.psarık Bu '.J• 

--........ ı3;S3;6~0.I •stersek o ?,.-ı - ""?"""'l "t . tı Fılha • pençe.reye koşmuştu . mar 
l lir ve ne 7.3.lllan ı kalade ho.~ma gı mış · 

man gideriz. Bundan sonra ar • 

tir. 

.. 

( Deoonıı '001') 

la§ılmıı; olduğu halde u t nn 
gece zammını bir tUrlU kaldırmaz 

lnr ... Niçin?" dl~c soru~or 
Bızc bunWl BC~bl. §Oforlın g c 

\ukti C"alışm:ık zahmetin kat.lanın • 
sıdır. Anlaşıldığın:ı gôre gcc ı;a • 
şan r;o!ör, gUndUz 'akt! de, uyum • 
yor vo bu sureUc her BC.fcr.dc a1dıt, 
20 kurup tnm mfı.nasilc hnk kfl.Ul 
mış oluyor. 

Bu vaziyette, gUndUz, •'be,:;" ku· 
ruş üzerinden i:ı yapan §O!örkrın. 

geceleyin fiyatı "yedi buçuk" kurı.ı. 

p çıknrması llizım g~lmez mi? Kl, 
za, gece bJzmct eden prsonfann ec 
vlslenne muayyen bir nısbet zarr 
ctmclcrl ıcsp etmez mi? .. Bunu gv
rrn birkaç tUtUncU, sab:lhs kadar a • • 
çık kalan dUkkAnlarmda, blr Yeme 
paketini ••yirmi be;}" kuruşa, "on ikf 

buçuk" luğu da, on a.ıuya pckm ıw. 
tabllırlcr. Niçin?" ÇU.nkU gece çalı 
şıyorlar ..• Gece çalı§ıyol'.lar ama, 00. 
b:ılarmm hayrına ını ÇBll§ıyorlar be 
birader? •• Gece Çalışmak, beşeri her 
tUrlU lhUyaçtnn mahrum edilmek 
gibi bir nevi "C'ng!zl:ıyon mezalimi" 
değildir ki, bunun tcsclllslnl, hem de 
hiç &Unahı olmıynn biz zavnllıJnr VC' 

rlp duralım. . • 
Uykusu bn::ı n şo!or, c!Jrcksıyon 

ba§mda uyuyabilir de_. O gibllt'r:ı 
gllndüz de görüyoruz Z!lten... H n 
b.'lzan sefer esnasmda ..• 

Hl ICMET IU°t)11; 1 U 

1-4-941 
6.03 AJllnB 
8.18 Hnfif pı'Og 

rom, yeınrk 

listesi 
12.33 TUrkç 

plAklar 
12.1>0 Ajans 
13 O:'i TUrkç pi 

lar, kan 
program 

18.03 Cazband 
18 30 Çiftçin n 

saati 
18.41> Köy sazı 

19.00 Avrupa halk 

mclodılerl 

19.l O Piyano 
konseri 

19.80 Ajans 
19.45 Ziraat 

tnkviml 
19.50 Fasıl he) et 
20.15 Radyo ga • 

Zt'tes1 
O 45 Salon 

kcstra.sı 

21.30 Konuşma 
22.30 Ajan 

or 

22.45 Dans mli 
ziğl 

Sah 
Nisan ıÇarşemb. 2 Nisan -----

lte.ı>vı.cl: 41 it. evrnl: 5 
l\nsnn: 145 KıL<ıını: HG 

•Un in 

dn '" 
5.43 

Öğle 12.18 
İkindi 115.53 
Akşam 18.34 
Yatsı 20.07 
İmsak 4.01 

1110 

5.45 
9.19 

12.00 
133 
9.29 

u.42 

12.18 
15.53 
18.Si.> 
20.0 

3 59 

Altın fiyatı 
Dün de bir altının 

24,80 liraydı. 

il.O 

5.44 
9.19 

12.00 
1.33 
9.25 

fiyatı 
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Yıugoalav ordusunda 

Şemşettin Günal- değişiklikler 

tayın konferansı Genelkurmay 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

..U" nı!l e1.1D dokunulmaz mllstakil blr 

.c~ et o arak yaşaması hakkı oMu
ıtı.ı. .. ınısı..ıda.lt kanaatimizle bunun 
lro.b wm olma1ığmı söyleml§ttr. 

Hatlp ııöz'erine ş~yle devam et,. 
mlştır 

"'f1lrk kUdrctlnin ifadesi olan kab. 
raman oraumuza vıı oı:ıun Atat rk ve 
tmıet 1nönll mekt pıerlnde ve ban> 
saha.tanndıı. pi~e pl.:e ytıtll<.'D kıymet· 

l1 kumandan ve subaylarımıza Barsıl
maz bır ı;Uvenlmlz vardır. 

Şemsettin Gilnaltay, 'Milli Şefin 

ytıksek idareaine temas ederek: 
"Milll Şefimiz, kurtarmak için yıı. 

larca dıdinmL~ olduğu bu B1iz yurduıı 
yeni bir budlreye uğramaması için 
görUlmemlş batılret ve c11rayetle aldığı 
tedbirleri cıhan slynstlerl çok bUyUk 
bir ta .dlr ve JJnyranllkla !k.arş:lanıır. 

111.rdıt'. 

O Milli Şef ki, bütün gayretlere 
rağmen § et vatanımız bir tehlikeye 
uğrndığı takdirde r:ılldafaa lçin mad· 
dl ve manevi bUUln kuvvetlerimizi 
haz:ır bulundurmak yolunda durma • 
dan ve dinlenmeden sonsuz bir enerji 
ile gacell gUndUzlü çalIJmaktadır." 

Başkanı 
Tekaüde aevkedildi 

Veni sınıflar 
sılah altına 
ahnıyor 

Belgmd il (A.A.) - Avala ajalı. 
ııuıdan: 

Kralın b1r luını.rnameaı ile Genemi 
.M ~ BodJ ile g~eral Dimitrı Zlvko. 
v1ç te.ıuar hi.Eınetc alınmı§lardır. 

Belgr.ad, 2U (A.A.) - Ol!: 
Kral ikinci Plycr bir kararname 

nc§rcderek 27 marttan evvel genclkur 
ınay ba:kanı bulunan general Plyer 
H:.oslç Ue eski harbiye nıızir muaviD1 
general Ale1tsandr Stoyadlııoviçi te
kaQd(l :eevketm~tır. 

Diğer bir kararname ile de aaray 
nazın Milln A.nUçi.n yerine profeaör 
Kadoye Kncjcv.Q tııyin edilmiştir. 

Belgra<I, 31 (A.A..) - Kral Piyu 
kardc;cıeri primS Tomlalavla preıuı 

Andreaılıu:ı 8§8ğıdald telgrafı alıruf. 

tır: 

••Butllı:ı acvgl ve sadakatlmizle eo
nlnlıı beraberiz.,, 

:Kardeolerlıı, Tomlslav ve A.Jldrea 
Belçad, sı (A.A.) - Anla ajan.. 

Bir İngllk guet.etıll dlJ'M' 1d: 

Musoıının 
hesabını 

bitirmek za
manı geldi 

Loadra, sı (A.A.> - Deyli 
Skeç guet~i YazIYor: 

.Afrika ile akdenizden gelen tıon 
ha.bc.rler b1za Mwıeollninin heeabt· 
nı bitlrme1' zamanı gekllğinj gös
tennekteclir. AmJrallik dairesinin 
son tebllğne bakaeak olunak bu· 
nun kolay bir 1ş olduğuna hilıkme
dcbiliriz. Fa.kat biraz de:rin dil§U
nülecelı: olwaa Jdussolininln harbe 
dcv:ım etmesinhı daha iyi olacağı
na hükmetmek de y&Dl?JI olmu. 

Mus."Olininin HitJere büyük bJr 
yük olacağma ftipbe yoktur. 

Deyli EUpresın filuine göre İ
talyan f'ilcmımın eon Jıarekethıin 
Hitlcrln Y~vlara veya Ya • 
nanlrlara taamıs edeceği hir sıra
da Adriyatiğin kapanmam hUA • 
sunda izhar ettiği arzu tızerlne ya
pılınq ol.muı muhtemeldir. 

Almanya fazla sab
redem;yecekmiş 

HaUp a5zlerini §öyle blt:innlJt!r:: 
'•Böyıe bir hengtunede lnönU gibi 

büytılt bir idin :t:ıaımuzda bulunmaaı 
bizim içm çok büyük bir kuvvettir. 
Onun etrafmd2. Ear.sılmaz b!r kale, 
§UUrlu blr ordu halindeki t.qpı'.11.uğt. 
muzu •ıklaftıralmı. KWI mücadele Zf. 

manlarmdaki heyecanlı ve lmanll ha 
yatı yeniden YB§J.Yalım • .Milll kudreti· 
mlze, Mlllt Şeflnılzln dclıl ve uzak 
g!lrll;tne g{}venelim. Birdenbire bil§ 

gösterebilecek herhang1 bir tehlike 
karııısuıda sarBllmadan ve metanetle 

Derlln, sı (A.A.) - Yan ree-
smdan: mi bir menbadan bildiriliyor: 
Başvekilin tekU!i üzerine t.ııdar olu- Berlin siyasi mahfillerinde, Yu-

ıı.aıı bir kral kara.maması ne profesör go8la.v taşırmh'klarmd& Alman a
Radoye Kuejeviç, sa:-ay nuırlığm& ta leyhta.n temayUlllD gittikçe da.ha 
yin edllml§tır. fazla görllldllğU beyan edilmeltte-

duralım." 

Mumaileyh, kralın edebiyat ve mll- dir. Bertin siyasi ınahGlle.rt, ton. 
il t.ar.ih mı;.a.!llmllğinl yapmt§trr. Yu- trol edllemlyen grupJar ve yahut 
goslavyanm fikir hayatının en parlak ano:ılın kuvvetler taratmdan Blya· 
simalanndandır. set üzerine tftdrler yn.pibnasma 

~lgrad, sı (A.A..) - Stefani ajan müsaade etmenin Alman kar&kte-
Aldatıldılar mı, yok
sa bl;1anet mı ettiler 

amdaıı: rine uymadığı hakkmdald Alman 
Alımın cemaaU, Yugoelavya:Jı terk nol>:taf naza.mu bil' kere da.ha kay

etrneğe bqlamqbr. İçinde bir Alman deylemektedfr. 

ı Bcı.<ı tarafı 1 m bulunan bir nclıir vıı.puru, Tuna ta. Şu cihet de enerjik bir ta.nJda 
rtklle Belgraddan ayrılmıştır. tebarUz ettirilmektedir ki Alın~ lar bu notaıan alırken mahiyet ,.o 

maıı:ı.smı farketmemlelerse aldatıl
mı, olduktan, hamakatlcrl,. bccc· 
rlksfzllkJ~rl ~ıktır. 'Yok cger ba 
notalan mahiyetini bilerek kabul 
etml~lerse hlyanctlcrlne hilkmo
hınırud< lizımdrr. 

1tatyaxılarm harekcU tacn edllm* yannı prestijlr.i tehlikeye koyan 
tir. ~ILT hakkında Almanyanm 
YUGOSLAVYANIN '.T'UTTTJGU YOL mütemadi sabır gö9tenncsme inU.. 

tNGtLTEREDI!: NASIL zar olunamaz. Bıı, bilhama Alman· 
KAR..')ll...Uı'Il'OB yanm, müttefiklerile birlikte, bu 

LoDdra, aı (A.A.) - LondradA derece mUh.lm bl:r he68.Plaşm& ya.p-
Görtilüyor ki mihver de\"letlerl 

ttçlii pakt dolabma bir mmalekcıt1 
l'lOkmtlk li;fn her ttirHl byd ve 
~ıırtlan lı-ı•bul ediyorlar, yalnız bu 
lı:ayrt vfl !:M'tlan hazan Bulgam· 
tan için olduğa gibi o memleketin 
~·cık1tıncı merasim eımasmıla 
del ıarasyon ~kHnde okutuyorls.r, 
hazan Yug05la.\-yalılards oldnğu 
gibi not.alan dereediyorlar. Fakat 
netice hep bir oluyor. O deki" ras
yonlar, o notalar ertesi ~ü unu· 
tuluyor. Dolabın kap1111 kapanıyor. 
Av, tuza.k içinde y&kalanmıı ka
lıyor! 

bildlrlldlğtne g6re mUıver devletleri tığı bir zaman ~ muteberdir. 
adeUerl !Dere, BelgTad ıhllUmet. d&r· • Güeteıere ft 'yin l"98Mf 'beya
besfnl tarp aahDeııinl genjtktmek tçin nata bakthrsa şu neticeye varılrr 
1nglliz'\cr tarafından ı;evrllen entrika. ki Almanlar, Yugoslav hldiseleri
l&rm neti<.eal ol:u'ak izah etmeğe ça.. nl mkli görtlbnemlş bir ulvicen.ah 
lqJyorlar. Hllldmıet darbeahıJıı kan ve sabrrh ve en geniş ihtiyatklr • 
döklllmeden ve dllnyanm alkışları ara.- ltkla taldpetmelrtedir. ~""akat 

amd& yap~mıf olmuı Alman 1ddiala- Yug°"lav makaml&JT.Un unutulma· 
rmm bofluğunu göstermekte kıı.fidir. rnasr ]Azım gelir 1d bet' ulviecnap 
Harp gbaıımm ~letllme.slne gelliı- ve sabrın bir 80ftU varoır. Alma.n 
ce tngmz menfo.atlert:ıln Yugos1~v. 1 haıiciye nezaret.inde bugiln şu ci
yanm vakarla mUdafaa edeceği bitıı- bet müşahede ed~ir ki Yugos· 
raflığmda olduğu aştkArdır. lavyadaki tqkmlıklar hakJaııdaki 

ASIM US 

BERIJNDE o~·llN MEVZUU 
YUGOSLAV HADiSELERi 

Bdgrad. aı (A.A.) - on: 
Pollt!ka gazetc!linin Belin muhabi

rine gl!re, Alman hUkOmet merkezin. 
de ht\l.im olan mUlalea fUdur ki, ( Baö tarı.ıtı l incide) 

·ı Yug01Jtavya bllha!llJ8 kom;uıarma kar 

V ug:ıs avy da 
Bunlar. apartımanlannm mobı. il fi.mdlye kadar mevcut olan iyi mu. 
velerini bırakr.:.ışlar ve flV sahip- nasebcUerdo hiQblr dcğişikllğc mc;>
lerme bir ay sonra döneceklerini dan vermiyecek bir aiyaact taldbine 

söy' ışierdir. cı.t:v&m edecektir. Bunun içindir ki 
lngiliz elçisi B. Campbell'in . 

talebı üzerine. hemen btitUn ln· htıkOmetın beyannamesi sabırsızlıki 
ls bekleniyor. 

giliz kadınlan, dün akşam tan· Alman aleyhtan nllmayişlere geıı.ı:. 
bula gitmek Uzere Belgradı ter- ce, bunlar Berlinde fena b'.r intlb& b:.. 

ketmişlerdir. rakıtUJtır. Alman gazeteleri, nUmay1f· 
Bu akşam hu.su::ıi bir tren ge. ıcr hakkındaki haberler tızcrlnde tef. 

ri kalan Almanları Viyanaya gô- aırterdo bulunmuyorlar. Bln:ıenaleyb 
tUrecektir. ltıı.lyaıılar da kalma· bu ntırual'i§lerln yeni hUkC.metın ha
mıştır. ricl !fyasetlne uygun oldu(;'U ka.naati 

Yugoslavya hududt·nda Al· ha8ıl oıuncuya kadar iki memk>ket 
man kıtalarııım tahaşşüdü bak· arasındaki mtınasebcUcrin değişmesi 
kındaki şayin arı " rilı surette için clddl tıır selıeb gl)rQlmUyor. 
teyit etmek giıt tur. Fakat şura- Hariciye nezar<ıtinde yapılan gazr. 
ı çok iyi maJfımdur ki, Avus· tecııer toplantısmm ba~ıca mevzuunu 
urva • ud lldunda bir miktar mo· ~·ugo.!la.ya t.qkll etınlflir. 
törİu Ktto. mevcuttur ve garbi Gazetenin biri, Alman eıc;tsı Yugos 
RoınanyaJan başka motörlü kı· lav hariciye nezareti nezdinde hAdJsc
t .. ıa.ı gönderilmesi de kolaydır. ıert protesto 00 rken Yu~lavyanm 
Bir tecavUyz takdirinde, Yugos- dı§ aiyasetı..:ıl de mUzakere edip etme. 
lav ordusunun derhal dağlarda diği sualine §U oevap verilmiştir. 
mevzilenni işgal etmesi beklen· Bu neviden konu~mal&ra buglltı tç1n 

melidir. Çünkü, arızalı olmı- ıuzu:n yoktur. 
yan şimal hududu tanklar ve tay Bertin, 31 (A.A.)- Ofi Fra.nan 
yarlerle yapılacak bir Alman yıl· ajansı bildiriyor: 
dmm harbı ıçin ıdcal bir a."'azi Alman radyosunun bildirdiğine 
olacaktır. gö c, dün 7ugoelavynda yeniden 

Diğer taraftan, Yugoslav p~r- t Tnıan al,. iıtarı nU.·run'i:Jle'r yapıl· 
Wııcnto mahfillerinin temin et- mrşttr. Drava nehri üzerindl'ki 
tiğine göre, Bitlerin bombardı- Marburgda Srrp nümayişçileri yol· 
manlarla Yugoslav maneviyatını lardnn geçenleri kendilP-rlnc ilti
kırmayı mümkün sandığı tak· hak etmeğe icbar etmişlerdir. 
dircle, Yngoslavyaya karşı bir Sıri>istanda Novi~t'da iki Alman 
taarruz hazırlamak için Alman- , vara.lanmıştır. 
yanın asgari bir güne ihtiyacı · * * * 
vardır. Binneticc belki de bir ül- Bom, 31 (A.A.> .- Ofi Fransız 
tiınatoma kadar \aracak yeni 1 ajansı bildiriyor: 
tehditlerin beklPnilccaği. fakat Berlinden L6 Sui98e gazetesine 
bunun pek muhtemel olarak çok bildlrJldiğine göre, Yugoslavyıının 
gün geçmeden olmıyncağı talı· Berlin elçi.si Antrlç, Ytıgo!}avya -
min ed"lmckt 1ir. dıl'ld Mdisclelin Almanyada yap-
BF.IU ... tN ELÇİSİ BELGRATT tığı tesir hakkında hükümetine ma 

Belgrat. '1 ( .A.A.) - Berlin- lfmıat verm"'k üzere Be\grada. ha· 
i Y ~o~ "V elçisi B. Andriç reket etmiştir. 

d mı1 :-asalat etmiş ve ye- j * * * 
ni ricl;: ıı "';in B. Ninçiç ile Amsterdam, 31 (A.A.) - D.N.B. 
uz..ın bir J! ·~ ya.pmışttr. Rö\'tPr ajans'nm Belgrattan 'bil-

bir çok hava.dlıılerin eJmeriıri teyit 
edilmfcrtJr. Teyit edilmemiş olan -
lar bir tara.fa bı:rakılmJşt.ır. 

dirdiğine göre, yeniden xnubtelif 
sıntflar bu gece ai.Wı altma çatını. 
mıştır. 

* * * 
Bclgrat, 31 (A.A.) - D.N.B. 

ajansı blld!riyor: 
Hırvat köylü partisinin Ddncl re 

i.,i ve !Irat.ski Drevnik gazetesinin 
tabii olan Auguste Koşotiı;:, doktor 
Maırkin em'r.lle hırvatlarla mrplar 
vali.fr•rnını~a bir tş birliği tm:ıdnı 
a,.asmda bir iş birliği mklnmı tat 
arı:&emda bir iş blrllfi lmkinmı tet 
kike devıun için bu sabah Belgrah 
gelmişUr. Bu mtlzakere!ere hırvat 
·.'tllisi tarafmdan başlanmış bulun 
maktadır. 

B. K030tlç, ~·ekil B. Slmoviç 
ile bir görüşme yapm~. 

Z.'\(ttb, Sl (A.A.) - Alman1arm 
Yugosl:ıvynt!l"n çıkıp githeJeri bldlae
siz levn.m etmektedlr. Eunla.n Al. 
manyaya götUrecek olan lklnc1 hu.lusl 
tren ôe bugtln aaat 13 te hareket ede. 
celttir. 

Belgrad, Sl (A.A.) - B6:yt.ıer: 

Almanya bir buhran te911t etmet
uğt'afırken Yugoa&v büt\metf 9ftıro.. 
nct.1 muhafaza etmektedir. Zannedtldl
ğine ~re geçen hafta STetkoriÇ ta
ratmdau Vlyanada !mza edilen OçlC 
paktn k&J'i1 T&Ziyet al.muı lçfn .Al. 
manya YugoııLıv bllkQmetüıl tuy1) 
et.me.k:tedir. HUktunette yapılan deft-
141kt.ikin sırt dah.lll bir iş olduğU ııaır. 
landa Alman elçlst fon Heeren dtlıı 

ııa.bah tekrar Yugoslav barictye nazın 
Nlçlçt aya.ret etml~. Hafta eoounda 
mihver propaganda.si Sirtnstanla Bir. 
vatı.tan araımıa llli'a"k llO'kmak n bu 
auretıe devlette ayrılık yaratmak 1çln 
ugraşmıştır. Nul radyo ve buuıı g&o 
cen perJembe gUnU yapılan h\lkt\met 
darbesinin Hırvatlar aleyhine SıJl)Lar 
tarafmdnn tertip edildiği hakkmdA 
bir Jlilrl\ haber nC§retmıılerdir. Öğre.. 
nlldlğine göre fon Heeren. birkaç baf 
ta evvel Zagrebe yapllğı seyahat u. 
nasında Hırvat teflıerlle görUJU9k 
AYnl~ yeni oiı.ammd& Hırvatla

tan::ı. mUmt&z b1r mevki verd1rmelf. 
tekil! etmigttr. Hırvat rürsuı bu te.ıc. 
!iti tetıhkarla reddetmişlerdir. 

iTALYA 
Akdeniz 

mağlObiye
tint itiraf 
ediyor 
INGILIZ 
AMIRA:LLIGI 

Muharebenin botun 
tafsilatını verıyor 

Boma, Sl (A.A.) - İb.l)'an OT

d1lan umumi karargAlımm 297 nu 
rne.ralı tebllğl: 

Şarkt A:frikada Kerenlıı şaı1mı
da giddPtll bir muharebeye gi~JI
mJ.ştJr. Dllfmana ağır zayiat ver
diı:ilıniştlr. Bizim zayiatmuz da mıı... 
tıimdir. 

Albay Borghesi, Savvaye muha
fızlan onuncu alaymm kalıraman 
a.skerlerlnl bllcmna knldıri!ığl ın
rada telef olmuştur. Hava mtihare 
belerl eaıııuımda avcı tayyareleri -
miz, Hurrican tipinde bir tayyare
l"f dti§Urmilllerdir. 
Dil§maıı Asma.ra llzerine bir ha

va altmı ya.pmlltır. Ölil ve yaralı 
olarak :tO kada.r zayiat vardır. Ba
zı evler de ha.Bara uğramıştır. 

28-29 mart ıeceei merkez! Akde
ı:ılzde vuku bulan eiddetll bir de
nlz harbinde orta hacimde Uç kru
vaz&r ve iki torpido muhn"bi kay
bettık. Mtlrettebftttan mUhJm bir 
kr.mu kurtanlmıvtır. 
Düşman da. zayiata u~hlmış

tır. I<"akat bu zayiat henüz teeblt 
edllmem!etır. Fakat herhalde va • 
blmdlr. Bir lngilis kruvulktı sı a· 
trr çaptaki toplanmmm bordo ate. 
§inin tam isabeti neticesinde bat
m~r. Diğer iki ctıztitam da ağıt 
hıı.aa.ra uğra.nuştır. 

Muharebe DMJI oldu t 
bkeaderiye 31 (A.A.) - Yu

nan denizindeki muharebeye 1'U· 
rak eden lııgDis harp gem.Deri sa
limen bkenderlyeye döndllkteıı 
aon.ra ~ malfünatm lsUbaali mOm
klln olmuştur: 

Pola, zara ve Fiwne lı:ruvaz3rle
ri at.ete verildikten sonra tngH.tz 
Zirhlılan esasen ölü:n halinde ya.. 
nlenm• olllla dilfl!Ull& 11011 dam. 
niıı. hafif ge:m.ller tarafından indi -
rilmelline imlı:ln venn~k i1zere u
zaldqmışlardır. 

Bunun.ıa beraber, projektarler d~
man kruvuörlerinill arkumda iki 

dutroJerin buhmdutunu '" bunlarm 
İDgilJs mr.bblarma torpuı. hOcııma 

buırlanmakt& oldukları g6rWmQftUr. 
Bunun tızerlne tncnız m1ılıJan torpl· 
do muhrlpleri 1laerine &tq açmış ve 
muhripler btr duman perdem arkaama 
çekllırll§lerdlr. lltltbaldben İngiliz 
tmpldo muhrlplerl aleVler içinde bu • 
hm.an tıç 1talyan lmı~t11.nQ bc.trr. 
~lardır. Bu ıarada dlğe:r gemiler 
ıtaıyıuı gemileriııiD geri kalan kıa • 
mmda yaralar açmağa devam ediyor
lardı. Bu hasarlar e5Men gece \'Uku 

bulan hveld.tm aıtını.Ue vıı blrlblrlnl 
t:aıdben cereyan etmeet eebeblle tublt 
edllememl§Ur. 

ı\mlnlln mesajl 
lskenderiye, 31 (A.A.) - Fi

lonun limana dömnesi münase. 
betiyle, başkumandan Amiral 
Cunningham bütün gemilere bir 
mesaj göndererek. herkesi ayn 
ayn tebrik etmiştir. Mesajda 
"İyi bir iş gördük" denilmekt~· 
dir. 

Londra. 31 (A.A.) - Amirallık 
dalrHlnden tebliğ edilmiştir. : 
Şarkı 8.kden.lz'de cereyan eden 

bareklt b.aklmıda ba§kumandanlık· 
tan başh tafsilat gelmiştir. Bu 
malQ.mat ıudur: 

Dutmana bO~iik zayiat verdiren 
bu bareklt ecnasmda gemilerimiz
den hiçbiri hasara uğramamış ve 
hi(J birinde imlan sayiatı da b.yde
dilmistlr. Sadece Drl tayy&remiı: 
kayıpdır. 

27 Martta yapılan bir hava. istik 
şafı 11etlce8iııde Sicilya adaaındaltl 
Paaeero bunıunun p.nmda doğuya 
doğru aeyahat eden bir duşman 
clor::mmasmm mevcudiyeti haber 
verilmi,tir. 28 lılart ıo&bah
leyin h:l.fif kuV\·etlcrimiz girld a· 
dasınm doğu cenubunda littorio 
sınıfından bir zırhlı görmlltlcrdir. 
Zırhtmru rofakatinde lmıvuörler 
vardı. ayni Z&manda keşif u~şu 
halinde bulıman tayyarelerfmiı bu 
noktanm ısfmaHnde iki ~rrhh ile Jı:ru 
vazör ve torpido muhribleıiııln m.ev 
cudiyetini bildirmekte idiler. 

DU•man, görlildtiğilnll anlaymea 
bUyUk bir silratle peydet"P9Y gaı-
ba doğru dönmli,ttır. Bir Yunan 
f~u. bir deniz mubarebeslnln 
muntazır olduğunu öğreııbıce, filo
muzla birlilrte bildirilen noktada 
bulunmak Uzere hareket etmiştir. 
Gllndlz Uttorio fJDUfmdan bir miı
lıya bahriyeye mensup tayyarele
rimis tarafından müteaddit defa
lar torpillerle ve muvaffakıyetli 

bir surette hücum edilmiştir. Zırh-

Suriye fevkalade 
komiseri 

Vişi 
re hareket etti 

Sur iyede 
Müaaadeaiz ıehirden 
şehire gidilemiyor 

KudO., 31 (A.A..) - Röytcr blld1rl. 
yor: 

Fran9a.nm Suriye tevkalldo komJ. 
aerl general Dcııtz alellcele VJşlye ha. 
reket etm!,fttr. 

Surlyede '\oaziyet mUbheıındir. A-. 
kert mııkama.t, §ehlrlerdıı gergfnllk 
vablmlqtl81 takdirde poll8e yu.rdmı 

etmek U?,ere tedbirler alnll&'lardır. 
Bidayette iyi karJilanan general 

Deotze vaziyet de yardan etm~U. Fa 
kat tqe ve mUnakale gilçlllklert yU. 
zUnden haaıl olan b0§!1Utsu&luklara 
uRTamr§, SurtyeU m illiyetperverlerln 
ımetallbat aile7hlnde Taziyet almağa. 
Vl§I hUkQmetinln siyaeeWe mıuıdater 
dıeVJf't nolbeJerloi daha umumt bir 
§eldlde :teUf etme~ ve nihayet Smtye 
de mUttenkler lehine artan muhabbet 
yertne mtıtaı ~ke konifayonunun i.tek.. 
leriM uymağa mecbur olmuıtur. Gay. 
retlerlnb: muvaffak olmamam, Vlflye 
sadık Fr-aııaız mahfillerinde pLflrullik 
ayandırmq ve diğer taraftan mQtte
ff orduların askeri mınratt&kiyeUert. 
nln tesiri artbrmrftır. 

Beyrut, Sl (A.A.) - Fransız 
m&k&mlan mevzii emniyet tedbir
lerini artınnışlardır. Ve imme ni
zam.mm ihllliııc karşı eiddetlc mU
dahale etmektedirler. Tramvay 
servirlerinin tekrar b~la.ması için 
tedbirler alınmıştır. Şamdaki mek
tepler de açtlmJittr. Bir aehirden 
diğer §ehre asker! makamların hu
sust mllsaadesi alınmadan seyahat 
mcnedilınJltlr. Harp dlvanlan fa· 
aliy&tlerlnl artınnaktadtr. 

Matsuoka 
Roma da 

Roma, 31 (A.A.) - Stefa.-ıi 
ajansmm evvelden bildirdiği gi· 
bl Ja.pon hariciye nazırı B. M.at 
suokayı taşıyan tren bu sabah 
Bren.nere muvualat etmiştir. 

lı ciddi aııretP hasara uğramış \ 'e 
sth-atJ peJı: ziyade ctu.mttftUr. 

Keza lngim bombardnnan tay -
yarelcri kruvazör vo torpido muh
riplerine muyaffaldyetle hücum e
derek muhtelif darbeler isabet e~ 
tirmişlerdir. Düııman gemilerinin 
sUratlerinde bu hava hücumları 
yüzünden hasıl olan izale sayesin· 
de en bUyUk gemilerimiz düamnn
la temas imkA.nmı bulmuı:ı fakat 
mtlaademe akşam kanı.nhğı basma 
dan m!lmklln ole.mamıgtrr. Hafü 
kuvvetler refakatindeki ztrhlılan· 
mız o zaman hücuma geçmişler ve 
evvelce de bHdirildlği gibi Pol&, 
Zara ve Fiume lmıvazörlerile bU
yllk Vincenzo Gioberti torpido 
muhribi. bir de 'Maestl"alo torpido 
mııhrihi batınlmıştır. 

Bir diğer torpido muhriblle 150 
milematrclik topbrla rnlicchhez 
Giovanni Della Bande Nere kruva
wrilr.Un cfo batmış olmo.sı rnuhte • 
meldir. 
Diğer bıw düı,man gemtlerfnfn 

yaralar aldığı g5rlllmUşae de bun· 
lan karanlıktan ve barekltm sU -
ratıe cereya.nmdan dolayı teferUa
tlle teebtt imklnı hasıl olmamJ!tır. 

YUnkers 88 modelinden 2 pike 
bombatdımaıı tayyare.si gUndUz ha
r,..k!l!' u eaııasında düşUrUlmttştUr. 

29 martta sabahleyin denizden 
1000 kadar İtalyan bahriyell.Bi kur 
tanlm11trr. İtalyan bahrlyelllerini 
toolamakla meşgu lotan tahliaiye
lere Alman bomba.rdıman tayyare
leri taarruz etmesrlerdi daha 200, 
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Kıbrıs'ın meraklı tarihi Hava Kurumur a yüksak 
teberruda bulunanlara MilAd 1an ev~eı 1450 de .~ir wtVunların 

1EminönU Halkev1nde msras·m1e altın eune geçen adanın geç:rdiği istll~lar 
-21 _ Yazan: Afif OBAY ~. beklea ~. 

'-""Ylıi kadı ı~un. ~1 ağzında bu devreleri tecrllbe etmedim. 
~heyecanı ndiUI ışıttim. Her. Fakat o esnada böyle mUthış bır 
~ondeı;ı! Para.şUt.çüleı'i:' nkıbetın en ı.wrkunç sahnelerı 
t. dıı-•~ı bekı n kkuvveun gcrı ı:,özümün önüne geliyordu. lşb 
'h;,llll bır a~r en. yanıbaşım en kabul edemediğim tarafı şu 
~ i1trı, ara "asının için· ıdi: Medeni bir mcmleketteyım. 

' · etr~ış, tht,j...r bir köylU Etrafımı kuşatan evlerde her , 
'lıııltıel'altlı~~ top!a.Qığı biı ta- halde bırçok yıyecek şey var. 

tt!Yotdu .a en esrarlı sesi)• Bunlarda karnımı doyuracak 
:tQ Dtı;a.n·ı · kadannı almak içın cebimde pa. S.. ~työ ~n dört yaşrndak ram da var. Nasıl olur da ben .ç· 
~ lldıl dU:,r akşam evlerinin ııktan ölmiye mahkü~ olurum? 
~ ~ l{H· uyornı ş.. Dtiran· O zaman AAlıma tcşkılAt mese· 
'i lııi~~tnı.i: ıncydanrna ba lesi ~elivor Ji'rıınsız'ar bir teş· 
~ ~ Ko .~ arkasındadır. kilatçı adam ar d ... ı;.;tmiş, diyo. 
~ ... Coc Yti bılmezs~niz yn rum tşt n!ar ma"veden. mn ~ 
~ kııı~ırı: ~~vaya bakarker 10.p eden sebcp.erd€.n bir1 belk 
~Yaı §e ızasından koca· bınncisı de budur • 

~ ffYere d~~l}eli bır ad~mın Akşam üstü uğradığım otelin 

V8 QÜffiÜŞ madalye V8fll8C9k 1 Yazan: REŞAD MAHMUD 
Hariciye Vekilimiz ŞUkril Sarnç- bul etti. Böylelikle Kıbrıs, M. c 

ile yapılan bllyük hac!.mdokl havac·. oğlunun, İngtlh hulciye nazın Mr. 709 da Asur idaresine geçti. T'I:!< Hava Kurumu latanbul Şl'• 
besi tarafından her sene \'C'rilmcsı 

muta:ı olan balo t: ı yıl 'crilmlyccel 
u-. Fakat twıa mukabll Kurum gr. 
niş \"C zengin bir ml.lsamer' program 
oazırlamaktadır. ' 

Bu programa göre nllıan sonlarına 
doğru Eminönü Hal!<evl salonunda 
,.8 rUt'cek olar müsamerede geçen iti§ 

mitvslc:ıl içinde Kuruma yUkaek te 
berrularda bulunmak suretılc yardım 
eden bamiyetli vatandaılarımızdan 

btrçok zevata teberru hlabetlerlnc gl'. 
re aıtm ve gümUş mada1yıLlar verile 
·ekUr. Bundan ba§k& bava.cılığım • 
Jakl yükııek n~işatıan tebarüz etti 
ren ;nıınler gösterilecek ve §U sureUe 
muhterem yurtta.olar verdikleri para 

tık ı~l1?rinl yakından görmek lmklnı J<.:;den'le görfü;mek Uzere Kıbrısa Bu hakimiyet M. E. 569 a kari. 
nı ouımu§ olncal<lardrr. MUsar&10rP ~itmesJ, dahilde ve hariçteki mU· devam etmişti, Bu tarfhtf> Kıbı ı. 
gUnıl verilecek oJnn madalyaıan K• • teceııals gözleri yeniden bu adaya tekrnr Mısırlılnrm eline geÇti. 11 
nımun ra11rı tı:ı.şkanı Vali \'e Beledi çevtrdl sefer Kıbmı yeniden zaptcd n 
ye H. •ısı Dr. Uıtfl Kırdar madal;ı,·aya Kıbrıs bundan bir mU~1et ev- son firavunlardan Amasls idi. ı. 
liyak:ıt kcsbcc!en deterlt ve cömert1 vel de, İtalyan - Habeş harbi tarihle'?'de İranlılar hayli kuvvf't· 
zevatın goğUalerlne bizzat takacaktır esnasında böyle. umumun n .. zarı 1 nmi!!lerdl. Ama.sis lran devlet! 
MUaamucden sonra daveW zevata Jikkatin! celbe~. hak~tıı.da b!.r ni kuran Keyhusrev ile iyi geçinl
Halke\ ılllll IUka sa.loııl:ınııda bir çay çok yazrlar yazılmrştr. Kıbrıs, tam vordu. Fakat Keyklivfus zamanmdn 
ziyafeti verilecek ve mllaamero .ııet•. ı 807 sene idaremiz altında kalan f'ntrikaya ba11ladı Bunun Uo:"rinr 
ceıeuecektlr. HUsamereye vlllyet vıt gUzel bir adadır. Orada bir !:Ok KevklivUr, AmMis'e harp ıı~n q. 
ordu erkAnlle matbuat ve beledly~ hatıralannnz, talihimizi all\kadar ti. Harp esnaSJnda Amasis ö T?'IUfi 

erkA.nı. madalya alacak zevat lftlrak eden vadiprlarnnız vardır. Bu sU· \•erine oğlu PlsamPtlk geçmlsti. ' 
edeceklerdir. tunda, Kıbnaın meraklı tarihini kı PUısmetik'ln, PelUs muharebf"-
Stpa~ edilen mad&Jyalar ikmal e ıııaca Rnlatacağız. sinde yenılerek KeyklvUsün elin,., 

dilmek Uzeredir. KIBRIS TARİHİ esir dUısm~ ile firavunlar l!l&ltıt· 
natJ da sona ermişti. Bu su'retle 
K•brnı mllAttan evvel 525 de lran· 
lılarrn eline geçmbJti. ~ e:ı:ıen tagrı1 ındığinı gör at.tında bı"r lukanta vardı. Fakat 

~~Yanına r alara ko~muşa h~ııiu kadar H burada otel müsterilerinden baş· .. · 
~ t kucag· ' nış. e a kımseve y ""lek verilmeu.'"'ni 

ltalyaya yumurta 
ihracatına 

lisana veriliyor 

Orta tedrisata edebıyat 
ve fen fakültesi 

mezunları alınacak ~ "l'Q.fınd ına a ... ~ 'Ben J b 
~:' ben, de~ gelıyoruın. M ı:ıgıenm•ştim. Maamafih ır a· 
'lı:'-~la -..ış San dam hem kan.bur hem de Çinlı 
~~ r geu a· a t>ır çoh olu~a bazan gu··ımeyi seven kii_. 
~ e 8övıe r ım. Ama sakın d b 
~~httkea Yınett. Karanlık La· çUk ahçı kızlaı ın. hoşun~ fP_. e ı· 

ltl, beni a ıktar sonra u· lir. Tecrube!erimımin verdı~ı ..ı 
~ b.}l. Sıı,j şu ağaçların d;- düşün~ beni loknntanm mutfa· 
~~ n eve ı;ıdclım. Se ğını aramıva sevketti. KUçük .r 
~ haYr '&kerde değil mi.,,. telin arka tarafınia bir avlu vaı
~ ~ftrı bun~tle "evet, demiş '1• dı. Mutfağı bu avlunun snnun. 
\: denııı:ı k~asıı bildın ?'' Öte da buldum. Bulaşıkçı kızlaruan 
IL..tey b 'li 1 • ''B' bırine açlığımı anlattım_. B~na 

Ticaret Vek!leti ttalyaya ;;~. l 
niden yun.urta ihraç edecek :ı· 
cirlere lisans vermiye b2,~lanı:~
tır Ancak bu ihracın takas mu· 
kabilinde olması tazımgelme.kte· 
dir. Serbest dC:·.rizler yapı'acak. 
satışlara eskisi gibi lisans verll. 
miyecektir. 

Orta tedrisat mUesseaelenne 
tercihan edebiyat ve fen fakülte. 
!erinden mezun olanlarm tavin 
edilmeleri maarif vekilli~ tara· 
fından maarif mUdilrlUklerir.e 
teblii edilmiştir. 

I>ltler fakülte mezunlan ancak 
edebivat ve fen fakülte.si mezu
nu bulunmadığı zamanda inha 
edileceklerdir. 

Krbns, ilk lstlllyı mUAttan ı 450 
lene evvel, firavunlar zamanında 
'ÖrdU, O zaman hUkllmdar olan 
Tutmaz, Suriye ve Fill.stin1 t>ldrk
tan sonra Krbrısr d:ı. zaptctmck ls· 
temlfti. Nitekim nldı d:ı I/ıkin bu 
hiıkimlvet kıs:ı stirdu. r mUddet 
sonra Etil<?r Krbnsı :- • 'Pttiler. 
\füiı.ttan evvel 1320 ilC' 1265 sene· 
leri arasında geçen mlicadeleler 
sonunda Kıbns, tekrar .Mrnır ılarm 
hlkimlyetJ al!ma geçi.:. 

Bu hlkimlyet. tam 450 sene sur
mllştU. Bundan sonra milattan ev
vel 1000 tarihinde Finike hUkUm· 
darlarmdan Hiram'm ndayı Mısır· 
hlRrm elinden aJmnğa muvaffak 
1ldu. 

Makedonvadan kalkarak Hindls
tana kadar bi! ıilk seferler yapan 
fskender, mUlttan evvel '333 Uı ri
hlnde İSOt! zaferini kaza.nmca bir 
taraftan Finike llzerine ytlrüdü, 
dlı'!er taraftan ete 120 narcadan mü
r"'1"krp !ru"1Vetlf donanmaıımı ~ 
r 've> göno~roi Bu arada Kl'bns 
J 1 t kPndeıin bAklmiyetfne lt'eçti. 

lskender öMI'~ vakit Kıbrıs 
kumundanlarmdan Antiı;onus'a kaİ 
clı, Sonra Kıbrısr. Krhnslı Petotamy 
T.nthvruıı'un idaresino gecti. Bu 
i1ore lCıbı ısta iki bucıık asır ka· 
dar sllrdU ve Kıbrrs, milattan ev
vel 83 Penesind~ Romalılarm eline 
"' ~ti Romalıların idaresi milattan 
sonrn 305 senesine kadar devam 
etti. B•ı tarlht"n sonra adayı Bi
uın .. Maı ın elindr> buluvoruz 

o 
:"'l!U .~ ıliı; · ız meleicler . 1 ttım 
' ı.~iı ı. Mesela sen beni iraz yemek ve~esın rıa e : 
• ~ ~n (Jnuaruıd ene haber verir- Cebimde ancnk yilz frangım .tal 
~~ ~ 9. d mıştı. Pek paradan bah:setmek 
~e ıı:,~ldU.<l=~·ı;n O':c~: ;~i.n;.e gelmiyordu .. uça~ b.ır .. bah
'- h..ltteıı 8o r ve ~iye::eğini d" şişle işi bitirmevı düşUnuyor· 

19 Mayıs tenliklerine 
hazırlık 

~~~_..herk~? evıne dönmı~.. dum. Kızın eline beş frank sıkış
.. ~:~ .... y tı ~ tırdrm. Biraz nazlandıktan son. 

ıa..: 'i rı srvı a nca usulca ra istedigı-'mi yapmıya razı ~I· "ht e\>e alnı §arak bu yalancı 
~ :l!Jı ti<lipış, Alınan, çocu· du~ Sakm patrona göziikmeyin, 

u~ Yatağına yatma-
~ ~laty~rnı t.:.v iye etmiş. diye tenbih etti. Bir saat sonra 
~ tı1.; de onun ·· .. .. burada kimse kalmaz. Mutfak 
~ ~,...:-.--.:si sabah kb;~:u~~ kapanır. Bu kapıya geliniz. Ben 
~: ~ı·u Madam Düranı sir.in için iki tabak yemek ha
~ ~il de . olarak bulmuş. zırlarım. Yedikten eonra tabak· 
~ btr rıttını ;an kapınm lSnUne b~ITSmı.z. 
~.bıı baıta tu ' ıördUm: E- Sakm tabaklarımı götUrmeyın. 
~r ~ir tuyordu. Kafa. Yemeğiniz bitinc'ye kadar ben 
~· ~hlf ParÇasiyte vur sizi bekliyemem. 
;: -.c!·. ~I darmadağın et· (DtMımı var }L 
.ll'r"'Q(!e b" llŞılan zavallı ka· 
"\ ~e~ YQ.bancının dolaş- w • . 'il' 
~~~·~·~~~ r!i r5) [ H 111'~ llı:ti~ !' "'1ruştadavranarak bı. a~::~ 
s~ kadı ,Yere sermiş... cml . , . de bU· kıtlık içinde f1d tane mısra yaza-
ııı.~ ··141 ge)j n hıkayesinin bu Büyük bir isk enın h~m rrarak na dA.hf iki tane roman yazana 
~ ~orı-~e rıer llee her aihzdan ~lmüş oturan Umia çk üstat diyorlardı. Hevesklr çocuk-
"'P ld:~ıer dret gösteren sözler aglıyordu.. • ni in bana larm yazısı birer p.heeer olarak 
t....':'-~ b~YU.ldu. Posbıyıkh - Peki ann~ığim ç tellklri ediliyordu. Bir gilnden ya-
~eı- Çaklar Yordu: 1 bunu simdi söylilv?rsun. len ek nna l.s'm yapmak meselesi değfl-

4• lllUdaf ... katiller ... Ne is· - Bunu sana bır gün söy di l§te tam bu sırada ben de 
s:arıı~ aa.aız bir kadından? icap edivo'!'du. bi~ roman yazdım. 
,ı.ıı duyd k,_arşı Fransızlar :ı - Ev:t. _fakat. bu~u bana ço- "Mukavva k5şk" hılmll llro sa· 
~t~~Otltu Ugunu gördUgu-.. n cukken soylıy-ebilırdin · .. d hifelik bir roman ... Beni İstanbul 
ıııı:: "l:n Ve o N kızının ince vucu unu H d ve-'°':t dola esnada mağlO.· azan, ö tr v<'. ealonlan p:ırlaşamıyor. er a 
~ lllaııe..,· Yı her kalbi sarmış kollan aras'!'!la ald onu P 

1 işti· tc gidiyor, her tophntJdıı hazır bu
~·:?!\ e-t•Yat C:UrükIUğü bu - İyi yaptığımı zannetm m Junuyordum. işte bu sıralarda ba-

lllt· ~~tara Yayılmada'n der yavrum. . banla yani Cer' ille tanışt.mı. Onu 
.._~ıh!' ı._n: !!ebep oldu. Uı.mia annesinin yüziinc J?en<'- Ali Fehim paşanm evinde verilen 
~ ....... ~rd ın, hikaues'ını·n . a- Uğin af b:lmiren hiddctlle baktı: bir toplantıda görmüştüm. ötek1-
~l?\, d~' e ,, - Nn• .. l on altı rne bu yı:ı'nnı bl i b i "'ll .~ n nıenınun, dıi.ııa ....,.. H r ıere "ıiç benzemiyor ve z m ep · 

, et~: esrarlı bir sesle de- söylivebildin .. On altı sene.·· - mize adeta dll!JIDan gözlerle ba· 
'ıııı.: !liltate kes beni onun kızı za.nnedıyor.. krvordu. 
>a,,.,~: ı.. Ini.n en acıklı tarafı Nazan: d :;.:1 i.sın ·Akşam eve dönerken Kalamış. 
ti~ l\.ijr>fı,_ - Sen onun kızr e~· m . 1 k d ""'den yol 
'il ~ ~ k l"l!t Matyö evinde I "'-: Han'" hak;ki baba evla· tan Fener yo una a ar f'' -
L.~ll~ adı. !\"o . .ıwıı.a.. ... ld - ndan da bana refakat etU. Sana ne 
~en.... g~elip de ~andıya'da. dma onun sana karşr 0 u:-ıı. demiştim ... o zamanlar yalnrz ~h
' l\ aô~uga b" ba nu alınca~ daha c:ok ve daha fazla mUşfık O· retler btr gUnden ya.rma birer man 
~l~llc l'dık: "A. ~ktık.,,Hcr ....a labflirdi. tar gibi b'tmezlerdi. Aşklar da bay· 
'ıı,.~~le ~ eve 1 ı~tyo, ~eden - Baba!.. le ani doğardı. 
~""1 0r-~in? l3 a dıgını kımse- Diye genç krz hıçkırdı: 0 gece a.ra.mızda başlıyan sev· 
~ °" dlU\lii." R~ ~ f~lmand~; - Ben senin onun çocuinın ol- gi bir hafta ııonra hakikaten çok 
ltı: ~ aıc kabil ol Uçugu bUD.a;_ı- madığmı bile unutmuatum.. Ve> kuvvetlenmişti. Ve bir ay ııonra 
~n . adamın <Unadı. O, gok bunu bir daha da hi<: hat•rlamak Cemille KalamTŞ koyunda karan. 
~:' ~~"nıışt;n~ek old~ğuna istPm:vordum._.. ~!~ :;~~~~ ~~~ Irk bir gecede bir sandal geztntW 
~~ ı...._-:Ufen d "a~ b r aJ;- na baban yanı... Cü kli be· yaptrğnnrz zaman bana: 
~ llc:nı Çok .~"' dugum bır nu!pllnkhğımı sövled.. n k . • 
~. ı...llı ~ rnuteessir etti.. nim sana rfü•lvecek daha baŞ a _ Nazan, demişti. Siz henıniz 
it~ .A~tılld Ucunda duvara eözleriırı de var... . başka. bambaşka insanlars°!ız. 
~~5""' r a lsa ile bır Mer. _ Da.ha başka şeyler de 1P

1 Ben sizin yanınızda bir va.hşıye 
~:" bu l' ~nıı vardı B" · ., benziyorum. Si.% gülmesini -rahat 
ti,..~11- es..... . ızını var . bu -1 i . h ·at 
l"'4il '"'· ın· . · 11 ın karş d · _ Evet. Cemil bu ~ece on - yaıanıasınr, eg enmes nı ve a} 
~ ~ altıııdallik lnini elle~~ ~e~:- çukt!l gele~ek ... sıma her §e"'.! a- nasıl gelirse onu öyle kabul etme-
~ Val'ty avuşturnı Alla- mkça ve 0ı tu~ gibi anlntar.~~- 81nı biliyor ve hemencecik yeni, 

~~lllt illın°td~: "KüçU~ _ Anne artık benden hıç bir şeraite uyuyorsunuz. Ben öyle de. 
arı enıı gı- . .. • ne w·um Ben tstanbula bir isle gel· 

t.;: ~n "Var J~ gonder. Bal( eey saklama... - Hik!yrı g'. ti... 0 işimi bitirdim yeniden 
'~~ · '\U~.~ · .ut!n c:ok yalmz - Snklıunıyacagmı... mış m. " .. ·, 
"-ir11 ,~Yle--.ın küç_Uk lsa me· 19?.0 senesinde başlar... '\r Anadoluya donuyorum. \ e harp 
14 . de annemi . . Bü,,.iik harbin sonu. istikl!l h - sonuna erinceye kadar ve dU~an 

~tı~ar k gerı gc. binin fc1 Ah vavrum o 1.amanla· lıı.r bu toprakları terk~lnceye ka· 
~ dokuı:ıdadının hik~ . rı sen hi·~ bileme-ı ve tasavvur 1 e· dar beni bir da.ha gönniveceksi~. 

):ı gcı~ıe . u. Dınley·a~lesı .her. demezsin ne zamanlardı. onlar.. s- Yani bir da.ha hiç görmiveceks•n 
~ tıni i ıcı er ara· d fdl mPTY11eke- b"riblrinin ta 

l'ı>~ a -.it" .
1 

s_ lenler bile ld tanbul tıtnl ıoltm a · ld u- çilnkil hayatlarımız ı . • 
ı~ ~ ... u erı takib ~d u. tln en lvf ev1At1Rn tırtanb1' and mamile zıddıdır. Seni çok sevı~o 

~"llıy geri e gı en · K 1 ıar Bura an k h t ltı~?r, h 
1
, gelnıeınişti. Yol I zakl:tsmıslar.. a an ··k vı.ısmak rum. Seninle evlen~e '.e aya ı-

~ Ilı~ \'e a K E>abırsızıam or _ kurtulmak '\'El htır'J'iyete,w a taraf- mı birleştirmek 1sterdim. Ama 
\ ~li, ~~k karanlık bi~ ~ için ean atı~orlardı. Dıger ıntıtc· mllmkün değil.. Ben her da~~ ö 

~.:it Yor ~gôıU gönn "
1
_ ta yıkılan ımparatroluinın alinin lUm tehlikesi içinde olan blnvım .. 

11 ::"41ta h g\ındurn. ez 0 reddi krrpmtılan ecnı*f işg w Ve burada bulunduğum sıralarda 
~~ İrıer ihtiyuÇta fa~at 8';: ' getirdiği yeni bir hayata u ~: baldld işimin ne oMuğunu bilmiş 

~il 'n. Uyku n. uvv~t ça.balrvorlar. O zamana kadar v olsalardı muhakkak ki beni tutup 
~ ~rğın ı{'1.1 hıssettır- IP-rce ~eçhul olan suareler, ça. la dı ve yarın fstanbu1u gizli 
~-· 1\..,_ -.uter':.~~ d~ z'yAfctlcri. resmi kabuller ~-luf~: :~:a; terkcderkcn ~le geçecek_ o· 

~rı t te}fı.111\:i devre~~':n~ du .. lı tsta;..~~~ ~ v~~!':ve~erini lıırsam uğrayacağun Akxbet !-'llle 
b;,· 1 lr , ~ nih . mış · u rln lonla- bu obc:ıktır. 
-,~.aı •• l:VJtu için ayet ınsan, ka'l.·hetmiı:ı olan bu ı,eh ı1a le· _ Seni beklerim. dive onu tc. 
~ :ben A 1~e hayatt .... n rmda yeni "51ıretlere, yeni isdbn ._ _.._ etmek istemedim. Fakat o 

• ~aha şükür, re tlı~ "l'lld'dr. f!lte tm l!TPll a uu aun 

--0--

Halk tipi ayakkabılar 
Ayakkabıcı!ar cemiyeti. halk 

tipi kadın ayakkabtlarnu ja .a. 
mlamrı ve cemiyet. bu ayakka· 
bdarm evsaf ve mslivet fiyatı
nı da tesbit etmektedir. 

--0--

tlkokullar bir hafta tab1 
ilk tedrisat müeseeselerl bu

gilnden ittberen bir hafta mOcL 
detJe tatil edileceklerdir. Buna 
s~ de ikinci kanaat notunu 
mUteakrp talebeye bir dinlenme 
tatilinin temin edilmesidir. nk 
okullarda dün talebeve ikinci im· 
tihaıı notlan tevı.l ~ilmi§tr. 

Finfkeltlerln adava yantıkl:ırı 
en bUvUk fvtllk burada gömlllü bu
lunan bakır madPnfni 'h111nn mevda
na çıkarmalandrr. Bunlar, !ladece 
bakır madPnfni keşfetmekle kalma
dılar burada Kitivum. Ametus şe
birlerile Baf ve Afrodlt mabetle· 
rhıi kurdular. Baf ıehrf. bu~n a. 
dada, en fazla Türklerle meskun 
bulnnmalıtadır. 

Finikeliler zamanında dini bir 
reis vı> idari büldlmdar olarak :ı,•n-

151yan Kinira sUlalesi. halka '\ğtr 
vergiler tarhetmekle tanml"'l'lfrtI. 
Ven;rilerln a~rhi?Tndan brkan halk. 
ı\aurl htlktlmdarlanıırlıın tkinci 
Sa~on'u btr kurtatıcı olarak ka-

Bir gün iigrenmen ıazımdı 
çıktı gitti. Ve giderken betlde bir nırken zafer oldu. İşgal kalktı ve 
ilmJt bırakmadı. BUtlln tımlUerlml gtlnUn birinde baban .. yani Cemil 
eöktO ğöturdtı. omya çıktı. Ona vaziyetJml sl5yle-

Yalnız kalmıştım. Onun dönece- dim. O beni yeniden bulmaktan 
ğinden dönse de beni arayacağın. çok bahtiyardı, Sen doğdun ve biz 
dan emin değildim ••• Bu sıralarda evlend'k. O senden ve herkesten 
bayatta yeglne iatlna~hnn olan senin kendi çocuğun olduğunu sak 
bab:ı.mı da Jı:avbettJm. Zaten ana· Jamamı lstivordu. Seni seviyordu. 
sız bUyümllııtUm, Yani kimsesiz· Seni pek eevtyordu. Eğer sen onun 
dim. Ali Fehim paşal:ırm oğlu Me- öz cvlft.dı olsnydın her halde sPni 
miş bu sıralarda bana benimle ev- bundan çok sevemezdi, 
lenmek istediğini 915yledi. Mem1ıı Şimdi beni dinle sana bugtln bil
yilksek tahsil görmüş iyi bir ço- h:ısııı'.l bugün bu hakikati itiraf e
çocuktu. Bana k&l'lı btlvUk bir sev di.'1mln bir başka sebebi var. Ali 
g1ıd vardı. Bunu h&ıeediwrdum. Fehim paşanın bUtün çocukları bl· 
Aynca Ali Fehim paıJalarm serve· rer b1rer. öldliler. Tevzelerin, bil· 
tl de göz kama.$t•ncı idi. Memişle ~ilk annenle. bllyilk baban evllit
evlendim. Fakat ben o evde me- larmı gömdiller. Hayatta kaldılar .. 
sut değildim. ÇUnkll All Fehim Fakat bundan bir hafta evvel .. bU
paşalarm evinin bavatlle benim ha. :o·ük annen yeni bir matem gördiı. 
yatım araamda datıar eibl fark Paşa öldü.. ve ıen Fehim paşala
vardı. Bfllrsln babam reesamdı. rın yeglne varisisin anlıvor mu· 
Ben romancı idim. Bizim evimizde ııun, ıen bir kaç hattadanberl çok 
kadm :volrtu. !kimiz de avare, fld- zengin bir kızmı .. Ve bUyllk an· 
mis de derbeder va~r ve eem'vet Mn pe.k ihti~·ardrr. ırimdl sen ... Ali 
hayatmm All Fehim naısa ailP..si Fehim paşaların konağrna ~decek. 
için çok kıymetli ve ehemmlvetli bUytlk annenin \'nnına yP:'l~ecPk
c-lan bUtUn hususiyetlerinin cahil1 sin artık lkJ klş.isinJz o lhtlvarr!ır 
ıdik. Ali Fehim nasa allP!'İ"in i~I· Sfln C?en<'Sin ve muhakkak ki sen 
ne Jtirer ~irmez. ben. blltUn bir ona kendi usullerini ,·1waş, yav:uf 
sebrln hatta bir meml .. ketin daha telkin edecPksin... .::imdi o eerve. 
on yedi yqmda bl'r dll1t eibl tanı· ti Mlmeğp bUvU'k annPndr>n avır
dıi:r romancı Nazan, kendimi kO. • mağa lmklln yoktur. Bu rıek avro 
cUk değ-ersiz hlssetmP.!e ba"lııd•m, nlur. Hem dP o Yalnız yana valnız· 
Benim dUnyadan haberim yoktu. drr. Ve onun tormwmın 'hlri hlJvilk 
Bir aşçı tutmasmı bilmiyor. bah- annesinin yanmrladır ... Rl1fvorsun 
çıvana nasıl emredilir haberim bizim seni kendi mUtevazı bavatı· 
roktu. Bir zlva!et Hst~i nasıl ya· mıza ~ni!'lamağa hak~ız yok ... 
pıtır meçhullimdtl. Otuz rwf"lı bir Scrvetnln verer.eiH rt> nhın en u
ko•ağa nuıl bakılır, perdeler, y\ln- fak .b .r kah'esl.nin bil; bu e:e. t:ir
Jillcr nasıl muhllfua edll'r. sabun mC'Sım baban ..• evet.. Ccmıl :ııte-
iyi kuru olı!un dlve kaç kilo btTilen mivor. 
slınrr.. Rıınlar benim hl'"'""i~m Anne kız l!lııshılar .. SO"lra Umla: 
eylerdi. ve bunlar Ali FPhim pa· - Anne dedi t1enln hPrllıaht ol· 

r111~ • ., pvı'l1> ben "'"" b0 rll\qlıt n1"'A7 o:anm evinde bir ilimdi .. Ben Rrma-
rıktım. O aileve uvmak lı-hnrlen mrynn R""n s':>alz rıasrl VRRRT"Tt"l, 

gı>lmh·ordu .. bu havat beni b<'d· - Her zaman sık. !ltk bi:r.i gP.· 
baht edivordu. Nihavet kô"ıımlıı lir vnrür hi .. ı .... ı ... hANlh"'t' -n ı 0-

kmıusmR;ı;ll ve on.:tan avnlmıı&a ka· !ursun .. hPm,. dur .. rl•ıT hıık. ksırı1. 
r verdim. Ve hıınu ıcenrlisine iz- nın analıtan <;evrildi O l"Cliyor .. 

d vacmırzın yıldönllmü olan 6 kil- korirforrlı:ı R"nlc "n11l0 rl var. 
nunusanide açma~ dUşOnlivordnrn. İki kadm sustular .. korldordRld 
4 kanunusan'de hıısta oldu bu İs· ayak sesleri kanıva vakla .. tı. Bi
panyol nezlesi gibi bir ııevdi, sekiz raz sonra katır acılıi• kfln..,nı ö· 
~in Fnnrn kô<'am ölmli"tü. nlind• beVftY- <ıAch 2enc vn-•;ı ,_,_ 

Anc.:ık onun o günden sonrası· 
nı vliı-udumda tasınti!mıı hisset. 
tim. Bunu sövlersem beni evden 
bt"akmazlar korkıısuv1a gebe'i~ml 
onlarrlan Mklıv'hm li"vflı>n "'lthm 
I\end: tıvim" ~PJ'lim K<>ndi havıı.

trmı tek başıma kurmağa hazırla· 

adam göriindii. l...8rrıiıı nnn vö..ıı~ 

,...örm- veril'""' nf1rlarlı ve kamv" 
1<ndar ko!latRk, Onun hnvn111ııı r. 
tıMı ldll'li'k 'l'İİ:ı:linil p(i.Yoji,.rlp pa\r 

lptfJ ve al{le'lı ... R.,ha ,...,}-..,.,.;;..,.,., 
Benim sol""lırni hııbım -fl••()•rlu. 

Nakleden: 11. Sü,·eyda 

BizarıRlıları 1 .. 1:\mlar istihllf et. 
tiler. 656 da Osman zamanmda 
fetht>d!!en Krbm ancak 24 sefer
le l"le ı;:eçirilmlsti. 

Şurasını kavdedellm Jd Osman 
zamanında islfunla-r. Krbruıa hücum 
ettikleri zaman LA.maka civarında 
cereyan eden muharebeler de Um
mUlharam blnt Milhan Ensan ad~ 
dakl kadın katırdan diiıı<>rl"l{ ölr: llt 
ve Lllmaka civarmdA TuzlA m~v
kilnde defnedilmtqti Kıbrıslılar. bu 
metfıı>nf tılrbP halin(' (!Ptfrrrıüılel'

dir. Hala Sultan namı ilP rnPnıf
tur. Avnı yerde L!lnıalıa valisi Se
vlt Emin ef PndJ tsrafmdan bir de 
,. nıl vaptırılm1stır. 

Krbnıı, bundan sonra. firllnctı 
haçlı l!leff'rlPri "sn-umıda 1noilis
ler ldareshıt> ~ecti. CM. S 1191 ), 
1192 de Temnlarlar'm ldııN'11ine 
C?irdl ve bir sene sonra Lnzhman
lPr adilda saltanat sUrmeğe baş
ladı. 

Lu7fımıınlar ZRJTuınm~a. 1?18 de 
CenPvtzlere tlcıtr1 fmtivazlar ve
rllmtsti. Ct>nevlzlPr ldarl""ll HR9'a 
1<<trtıır devam "tmL<jtf. Bu tarfht'!lll 
1571 'C' krtlnr Kıbrr~. Venoolklllertn 
eUntlr> kaldı Nihavc>t Yavuz Sultan 
S0 1im zamanmda Krbns. C>ıımanlr· 
lar eline geçU. Kıbnstaki Osman
h ha1-imivcti 307 sene sUrdU . 

4 Hnzimn 1878 de Türklerle 1n
~lizlnr arasında vanlan bir anlat
maya göre İngiltere, Krbnsnı htga-
11 mukabilinde Babtft.llye senevf 
87.686 llrn verecekti. 

Bu muahede kraliçe Viktorya ile 
ikinci .AbdUlhamit ar&8mda teatf 
edllmlsti. Mua.hedenln metni, ı. 
tnnbul başvekAlct hazlnef evra. 
k10drı nnmPI hümayun defterleri
tıln l4 üncllstlndedtr. Metin, IÖ)"
ledir: 

1\•addc 1 - RUl!lya de,·letl a.. 
tum Vf" Ardahan \'O Kars w~ 'Vab9t 
mıwakfl mezköreden birini • yetll
zapt ınıla tufuo da flt'rldr he; ne 
\r.ktt olul'!la olımn muahed(') kat. 
h ·e tsulhlve ile ta31n olunan Aı1-
\"ll ml'mallkl Mhaneslnden bil' kıs· 
mmı dnha zant \C lc;ttlina ta11addl 
edPCck oluMıa o lıaldt! lndltere 
de,·Jı•ti memo!Jkl ıne7.kiırt'J i "il&h· 
h muhllfua \'e mfülafaa etmek il· 
Z"re "nltanatı ffenlye ile blrlesme
i::I taahhlit eder 'e buna mukahll 
zatı 11adlsahı clıthi memalild nıah. 
t'll adıı lnılıınıan tC"baııi hırl,.tiyanl

p• '(' .,ııfrcnln lıiıo;nü iılare ~e hJ. 
mayel<'rlne nıiifr,:ılllk ileructc dev· 
letr.yn h<'rniııde kP.rtıTlaşbrno.cak 
oları ıs•ııhntı liızlm'i icra M(."('flğl. 

nl lnı:Utcr dc,·letJn(' \'aaclle bcra
''er rir\'ll'fi mfö;ariirıilevh"l\'1 ta,h
hl'•l tı 'ii."uıısının l<·rası ff'lrı kea· 
dlslno liı:ı>mı J:elen \ esaitl temin 
('dnblleeı>k bir hale koymak lçha 
kTtdMrıe Kıbr• f'(':drcslni tah511l 
W• ask('r ilmmı~ile Ct'drc3i ld&l'e 
etme .. fn(' mU\afot.nt eıler. 

Hatime 
İşbu muka\'Pl"name tarafı şaha

•ıf'nıl7.d0n ta-.rll't kı~mmış olclu~nu 
"li 'l"\"\rin ""'"IC'fl mUş:11i\nl'~yha 
tarafına lı;bu tn.cıclilrnamel hUma
'unum ita olunc1u. Tahriren n et 
V'''""' sıtdls mln "<'hri ı·eN~btnnds 
<I"" ~ '-1\rnse 'c ı.itın \ c mif'teyn 
'e elf. 

'Sonu yarın) 



•-•Anr 1 

Genel Direktör Cemil Taner 
izmirde beden terbiyesi 
mükelleflerini teftiş etti 

b.nılr, Si (~\.A.) - B ti Bed b Tu ug n en [ ıs.ltıct mllsabakalarında ŞilkrU bi · 
roıycsi Genci DlrcktorU General el Enılr ikinci O U U rır. 

Cemil Taner, 11,30 da lnşla meydanı- ~ııtir. , sınan ç ncü gel -

-<>-
Vilayet lerde lnönü 

ko§uları 

Bir nalbur dün 
tav (if olundu 

40 kuru§luk çiviyi 144 
kuru§a satmış! 

Asliye ikinci ceza mahkemesi 
dün d~ _ç;!v~ üzeri.nde ihtikar ya
pan bırısını tevkif etmiştir. 

Bu, Galatada Pcrsenbc paza_ 
rmda Mahmudiye caddesinde 
nalbu:Iuk yaP-an Nikolakidir. Ni
kolakı l\laarıf matbaasına kilosu 
40 kuruşa satılması lazım gelen 
bir nevi çiviyi H4 kurustnn sat
mıştır. 

~ . . , 

\'\\PARA 
\ ~ HA\"A1' a,YAHIŞ1Nt~· 

"' DİREKSİVONUDUR 

T. iŞ BANKASI '\ ı 

K üçük tasarruf 

hesap/ an 1941 

na toplaruuı bini mUtcc.:n1z beden 
terbiyesi mükellefini teftiş etmiştir. 
Bund:ın sonra bir bando muzıka re 
fakatilc yUrüyU c gl:ı;cn mUkcllcflc; 
kordon boyunca J..kırllyerek halkın 
sürekli alkr~lan arasında Ga?J hey 
keline gclmJşlcrdlr. Burada kcndile • 
rlnl 42 '11 yelten gelen ve lnönU ko
şusuna L:,ıt.iıak edecek olan aUetler 
karşılamışlardır. lkl ekip blrbirlcrlJo 
'"elAmln.§tıktruı sonra Genel Direktör 
atıeUcrl de t:cru., etmiştir. Bundan 
110nra İBtiklAt Mnroı çalmml§ \11:1 spor 
cu gençlik AtatUrkUn mo.ncvt huzu 
rund:ı saygı tle eğilm~Ur. MI.safi; 
porcularm ıl.bidcye çelenk koymala • 

kayseri, 31 (.\ .,\,) _ DUn Kay!I{> 

rido yapılan İnönü kır koşusuna 2; 
a~let iştirıık etmiş, birinci SWeymnn 
Köşk:r lkincl Ali Rıza, Uçüncü SUJev 
man Kızıl gelmlıılerdir. • 

Nalbur muhakemesinde çırak
larının yanlışlıkla kiloluk paket 
yerine küçük paketler gönder· 
diklerini iddia etmiş, fakat maıh. 
keme kendisinin tevkifine karar 
wrerek muhakemeyi şahitlcrı 
dinlemek üzere başka bir güne 
bırakmıısır. 

Bundan başka Nişantaşıll<la 
Teşvikiyedc 125 numarada bak 
kal Kostantin kırmızı ve ye~il 
mercimeği, Beyoğlunda Ağaha
nınmmda kömürcü Ömer de .. ö· 
miirü fazla fiyatla satmış, ay=ıt 
mahkeme tarafından 25 er !•ı~ 
para cezasına çarpılmıştır. Ay· 
rıca 1777 numaralı taksi şoförü 
Oı:;man da ç ft numaraların ça • 
lıştığı günde çalışmak suçundan 
50 lira para cezasına mahklım 
edilmiştir. 

ikramiye plônı 

".:;ılDELER : 4 Şubat, 2 Moyıs 
l Ai;'Ustos, 3 lklncltcşrin 

1 
Adana Milli Mensucat 

ı Fabrıkası Müdürlüğünde 

rrndan sonra milll aUctlcrdcn, l''aruk 
Fıratlı bir \söylev verml§tlr. Halkın 
alluf!arı ile kaT§ılanan bu söylevden 
.eoara bed~ terbiyesi genel direktörü 
General Cemil Taner genç sporculara 
ıu .bltapta bulunmu§tur: 

--0--.

Bursada 
Rursa, 81 (,\ •• \ .) - BUyUk lnönü 

koşusu oün Cumhuriyet alanında eı. 
ilden fazla atletin iştirakile yapılmış. 
tır. Çok kalabalı!< bir acyi,.cl kafile. 
.si tarafından bUyUk bır merak ve he· 
yecanla takip edilen k<>!ilıda Osman 
bfrfncl, Nuri ikinci, Kemal UçUncU 
geım!§Icrdlr. 

-<>--
Denizlide Yeni gelen çiviler 

. ~icaret Vekaleti. yeni gelen 
çıvılerden 12 vagonluk bir parti· 
ye ait tevzi listesini tasdik ede-
rek mıntaka ticaret müdürlüğü· 

trı rllılcrinde ynpılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık 

3 .. 1000 .. 
2 750 .. 

2000.-Llra 
3000.- .. 

= 1500.-
~ " 500 = 2000.-
s 250 .. =- 2000.- .. 

35 " 100 .. 

1 
... o 

300 
50 " 
20 .. 

3500.-
:;- 4000. 

6000.--------
KAYIPLAR 

iplik fiyatları 

Nt.ınara: 4 6 8 10 #~ H 16 l" 

Kuruş : 315 33:; 470 490 530 :;s:ı i)~iJ 
tilO 

He~ f<1yu tlıı rr 

'J'ip B. 5 1'~. 90 13 75 .B \14' 

Kuruş ..,1 691 f:25 ti 

Yukardakl fiy .. tı r iktısat \'ek ııctinc tesbft ed;I ıı u~ f Y 

Sipariş sevk V<' J,abulU Fabrikamızın 1 Ma~ ı.s 935 tarih \'e 
6 

mimi esasına mUstcniltir. 
1 

ı-------------

.A.Uetıer, gençler, sporcu arkadaş • 
Ju hepinizin namma arkadal)IIUZm 
81Syledlği çok kıymcUi ve derin mıı. -
Dalı sözler burada bugün ne maksat. 
Ja topıanmıv olduğumuzu kuvvetli şe
kilde ifade ediyor. 42 vUAyctten bu • 
raya lzmırc koşup gelen gençler 7.500 
metrellk bir mesafe Uzerinde blrblrle
riJe yarışmak hevesinin çok UBtunde 
1ılr ftZiteyt tevhll etmektedirler. Bu • 
ıas vaktilo haksız bir tecavUzc uğra· 
DUf bulunan mlllcUmlzin her türlü 

Denidi, Si (A.,\.) - 30 mart pa 
zar gtlnU 6000 ve 3000 metrelik lnön; 
kosuldrı ile kızlar arasında 00 met· 
relik bir !ur koşusu yapılmr§trr. 6000 
metrelik lnCSnU ko.ŞUsuna 55 aUet, 
3000 metrelik ko§Uya 29 aUet ve SOO 
metrelik koşuya 14 kız atlet iştirak 
etmiştir. 6000 metrelik koşu biı1ncı. 
si 23.SS dakikada, 800 metrede blıin
ci 3.15. 3000 blrinclsl 12.80 de bitir. 
ml§tir Derece alan atletlere hediyeler 

ne göndermiştir. Bu çiviler, res- I' 
mi ihtiyaçlara tahsis ~dilmiştir. \ 

--0--

Mls~et llyatıarı ll29 senesinde Oakililar On birinci 
ilkokulundan alnıııı olduğum ııahr. 

detnamemi kaybcttlğ"imden ycnlslııı 

·ı·uraıye "amı.ımıyetl 

ZıRAA T BANK ASI ~ 
ı ur!\ ı..ıf 

JstitA te§ebbUslerlnl ebediyen kırma 1 

#& muktedir bUlunduğunu isbat etti -
ğl yerdir. 

İnönUJerlndc kurtUlU§ Ba.Vll§İmızm 
ve lnkılAp tarihim1z1n tcmellerinl at. 
mq olan mitli Şefimiz 1nöııUyc can
dan bağlılığımız sevgi \-C saygımız 

•-Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ile. 
rl" emrini vererek e§siz zaferimiz bu
rada tahakkuk ettiren Ebcdl Şefimiz 
AtatUrkUn yUı-cklerimlzin naldş otan 
hayranlığı ile bumda sarmaşdolaştır. 
İkinci lnUnU meydan muharel>cslnin 
f&Dlı hatırasını lnlln!l koşusu ismini 
ftrdiğlmiz bu kogu ile lzmlrde yap • 
mamızm mAnas ıbudur. Ebedi ve milll 
~1r1ruızJn izleri Uierlndc ko§makta 
Olduğumuzu bUyUk şefe ve büyükleri· 
Dl1ze bildirmek vazifesini. bana vermiş 
olma.sının bahtiyarlığı içinde heplııiz1 
8"gt Ue selAmlanm ve yUrüdUğtlmUz 
JO)da bUtUn TUrk gençliğine muvar. 
fakıyetıer dilerim." 

Nutuk gençlerin ve halkm coşkun 
alla§tan arasmda bittikten sonra bir 
pelt resmi yaptlDU§ ve gençler da
jdmıflardır. Öğleden sonra aııat 15.30 
da bUytık lnönü koşusu ve Alsancak 
lltadyomunda atletizm mUsaba.kalan 

verilmL5Ur. • 

--0-

Kayseride 
Kayfieri, 81 (A.A.) - DUn yapılan 

Sümer spor ile Harbiye stajyer takı
mı arasındaki maç ı-1 berabcrllkle 
nctiocJcnmlştir. 

--0-

İzrnirde at yarışları 
turur, 31 (A.A.) - nkbahar at ya

rışlarına dUn Kızılçullu koıu aıanuı. 
da kalabalık ba.lk kUtleal önllııde de -
vam cclilmJştir. 

Birinci ko§U d6rt ve d&ha yukan 
yqtald haJIBkan arap at ve kısrak • 
larma mahsus olup mesafesi 2000 
metre idi. 

KO§Uyu rakipsiz olarak Sıttı Bar
lam kaz.andı. 

İki'lci kO§u, üç Y8.§Illdald haliakan 
arap erkek ve di§f taylara malı5ua o. 
lup mesatesl 1000 metre idi. Hecin 
birinci, Tarcan ikinci MWecde QÇ{ln· 
cU OlnıU§tur. 

Ekmek narhının biraz 
daha 

indirilmesi muhtemel . 
, Belediye iktisat müdürliiğü 

toprak mahsulleri ofisi mik~t 
fiyatlarının yükseliş derecesini, 
ve bunun ekmeğin maliyet fiyat
larına ne derecede tesir ettiğini 
sormtL'.]tur. 

Mikset, maliim olduğu Uzcrc 
kepek gibi ekmeklik undan baki~ 
ye kalan bir maddedir ve son 
zamanlarda kliosuna 7,5 kuru~ 
verilerek bazı Avrupa memleket. 
leri tarafından satın ahnmnk 
istenmektedir . .Mikeetin hariçten 
talep gelmeden evvel fiyatı 5,5 
kuruştu. Fiyatrn yükselmesinin 
e~ek maliyet fiyatlarına da tc· 
sır edeceği söylenmektedir. Den
diği gibi ekmek maliyet fiyatı 
fırıncı lehine düştüğü takdirde 
ekmek narhmda !biraz daha ten
zilat yapmas.s mümkün olaCak .. 
br. 

--o-
Belediyece ihale 

edilecek yollar tesbit 
edildi 

çıkaracağımdan cskielnln hUknıU ı 
yoktur. Si No. lıı Ha«lm oğlu 

"amık K•,mal 

1

• 
(3:)350) 

* * * 
Hafik kazaBI şubcsind n ı;ıJıgın 

askerlik vesikamı zayi ettim. Yenir. 
ni alacağımdan esklsin!n hUkmU yok 
tur. Sl!I doğumlu MPhmN oğln J•"alk 

{3534 ) 

Kadıköy İkin<·i Sulh Hnkuk Hıtktm 
liı.;ınden: 

Halen Bakırköy hastanesinde nkıl 

hastalığından dolayı t..•davl altında 

bulunan Hidayet kızı Suznnın lmnµ,nı,ı 
m11dcn1n1n 355 nci maddcslno tevfikan 

hacırı.!c Erenkci!•Undc Pırın oknğın • 
da Doktor ŞUkrilnUn evinde muk1m 
annsı ~.ıeyneb Betllin vclllyetı altına 

konulm:ısma 22/3/941 tarihinde karar ~ 
\•eritmiş olduğundan lteyfiyet alllka • 
darnna llAn olunur. (35351! 

r·--··--------··• Çocuk HeklmJ 

Ahm et Akkoyunlu 

Kurwuş tarıhı: 1888. - ::>eımaycsı. 100,000,~ 

Şube ve Ajans adedi : 265. 
Zirai ve tıcari lıc1 rıevı banka muamell'll'1İ· 

Para blrlkllrC'nlcrc VS.800 Ura ikramiye ,·ertror· 

' acıoo ı.ooo ura111ı •.ooo 11n 
• • 500 • e.ooo .. 
' • !50 • l.000 • 

$0 • 100 • &.000 • 
J&pılmıştır. 

Jzmirdeki atletizm 

"O'QtlncU kor.ıu, üç ya§mda hatiskan 
İngiliz erkek ve dlı;ıl taylara mahsu.ıı 
olup mesafesi l.600 metre olan bu 
yarııta Subutay kolaylıkla bfrinc.i, 
Yetiş ikinci, Ruva UçilncU olmu§tur. 

DördUncU kO§U, "Y6rUkı;U Bekir 
ko§usu" fdi. Dört ve daha yukarı yaş 
takt haliskan İngiliz at ve kısrakla. 
rma mahsustu. .Mesafesi 2.200 metre 
olan bu kO§Uda Romans birfnci, T&§
pınar ikinci, Şıpka üçUncU oldu. 

Bleediye istimlak işleri mü
dürlüğü muhtelif semtlerde is· 
timlak edilmesine karar verilen 
binaların istimlakine plan muci. 
hince devam etmektedir. Dün 
Eminönilnde Yenicami arkasın· 
daki kemer, Unkapanında 6 bi
nanın istimlaki bitmiştir. Bu· 
günlerde ihaleleri yapılacaktı::-. 
Taksim meydanı ile Taksim kış
lası arasındaki sahada yapılacak 
yollarla beraber ıskaraların in. 
. ası 7500 liraya ihale edilmiştir. 

J.'ak,.,im Talimhane Palas No. 4 
t>a7.ardan maada hergün san· Ui 

ten >U>nra. Telt'fon 40127 

··-w.··--------· 
htunbııl Asli)H l\lahkcmesı 9 unnı 

Hukuk HAkimllğlndC'n: 

,;_ 
OIKKA 1': Besaplaraıdald paralar tıb ııtne tı;lnde 50 ılrS? 

:Süşmiyenıent lkramlye cıJttığl tıU<ı1irde % ım ıaztıısıyıt ~ rtl' 
Kc~ldt>ll'r: 11 Mart, 11 ffazıran ıı E~ 'fll, ıı BlrincJI<lllluıı 

rinde yapılır. 
müaabakalan 

.u..m, il (A.A.) - Bugün A1sane 
eak atadyomuncla aUeUzm müsabaka 
llln yapılmıştır. Çok heyecanlı olan 
W merakla takip edilen mUsabakala· 
ftll teknik neticeleri §Unlardır: 

110 mlnialıda: Birinci SUha İzmir 
17,1 de, ikinci 1hsan İzmir, üçtlncil 
Tanz lzmlr. 

ıoo metre: Birinci Muzaffer AUet, 
j-,21.8 de: ikinci. Nazmi (İstanbul); n. 
tllncD AlAettln lzmlr. 

400 metre: !Birinci Raif •(lzmir); 
ikinci KAzım (İstanbul); UçUncU Hik
met <lııtanbul). 

800 metre: Birinci Ziya AUet <F.. 
lbıf, ikinci Hikmet (İstanbul milli 
atlet), üçüncü NurJ (Eski§ehir). 

220 metre: Birinci Muzaffer mllll 
tlet 23,3/10, ikinci Yavuz (lstanbul) 

llçUııcQ AIAetUn (İzmir). 
Yüksek allama: Birinci Jcrmi, mit· 

D atlet. 1 80 mcttt. İkinci Ömer mil. 
atlet üçüncü SUreyya (İzmir). 
Uç aoım: Birinci Ömer C:Milll at

let) . ta.60; ikinci SUreyyıı. dzmlr); 
llncU Rafet (İzmir). 
rzun o.Ue.ma: Birinci Ömer milli 

tlet 6 91. ikinci Muzaffer mllll aUet, 
Unc~ Raif (lzmir). 
Strd.ıa atlama: Birlncl Halit (Is. 
nbuı :s.10. lklncl SUha (İzmir), U· 
nc:ı Şerif (İstanbul). 
O l'k alma: Birinci Arif (İzmir) 

ı 78 ikinci Şerif (İstanbul), üçUn, 
Kadri (KayscrJ) . 

Disk; Birinci Atıf (İzmir), 35,80; 
inci. Süha (İzmir), {lçUncU Refik 
lzmır). 
Cirit: Birinci Kemal milli atlet 52.00 

kinci Şerif (İııtanbul), UçilncU lrlus
fa K6plan (Ankara). 
Balkan bayrak yarışı: Birinci İS. 

:&ubul 2.42, ikinci İzmir, UçUncü Ko· 
eaen. 

- DUn yaptıa.n 

Be§lncl ko§U, d6rt ve daha yukan 
Yll§taki yerli yanmkan İngiliz at ve 
lasraklarma mahaua olup mesafesi 
1600 metre fdL Bu koguda Poyraz bl. 
rincl, Ceylan ikinci. Alceyıa.n UçUncü 
olmuştur. 

--o-
Hakem namzetlerinin 

İmtihanı 

40/677 
Taksımdc Şehit Muhtar caddesındc 

12 sayılı Taner apartmanında mukim 
Hcinricb Grilnbcrg tarafından Wlcıı 

Xm Cumbcrlandslras.sc 3 de mukim 
Grete Gıünberg aleyhine açmış oldu· 
ğu boşfinmıı davasında: M. aleyhin 1-
kametgll.hı meçhul bulunduğundan dl!. işletme Umum 

Beykoz, Akbaba, Anadolu Fc· 
nerli yolu sekiz nisanda 26 bin 
liraya, Üsküdar meydanının tan
zimi işi 14 nisanda 10280 liraya, 
Taksim bahçesinin istinat du· 
varları üç nisanda 25900 liraya 

Bölgo Haluım Komiteııındcn: ihale edilecektir. Bu husustald 

va nı-zuhali, davetiye ve gıyab krıra. 
n UAnen tebliğ cchldlği halde gelme 
dlğlnden gıyabın lcrcı kılman muhnliL'
mc neUccsinde: 921 ıı<ıncsiııdcnbcri ev. 
11 bulunan tarnnarm 935 şencsindcrı, 
beri ayrı yaı;a<lıkları ve bundan böyle 
de aralarında. kan kocalığa uysun 
hayat birliğinin temdidi mUmkiln ola-

Muh:ımmen bC0\'11 '3600) l!rn ol ın l(J{)ü kilo dana deriSI 
<_11.4.1911> Cuma gunU saat <11) on blrd Haydarpı~.ıd:ı aıır ~~ 
imdeki komt.:ıyon tnrıı!ındnn ar;;ü. C'lcsiltmc usulil<' satın alın c 1' 

Bu iş ..: glrml'k ıstlycnlcrin <270) lıralık murnkkat temin t ft 11 
taytn ettiği vcsaiklo birlikte ck'9.l'nı, giln\I sualine kadar konı!'' 0 

caatları h\zınıdır. liııı Son kursa devam eden hakem nam, muamele tamamlanmıştır. 
zcUerlnln tahriri lmtihanlan 11 nisan Şehir Meclisi bugün nuyacnl;'I vo davacının karısını sev -

mediği ve ondan nııfrct eylediği ve 
aralarında dalı! geçimsizlik bulundu. 
ğıı dinlenen şahitlerin şahadcti ile sr. 
bit olduğundan Alman ve Avusturya 
dc\·lctıerlnin 6 Temmuz 928 tarih \"C 

1607 No. ıu kanunun 55 inci maddesi 

Bu iş" ıut şa.rtnıunclcr kou '>YOnüa.n paır sız olarak d:ığıtıltJl (~ 

cuma günü saat ıs de Bölge merk•. Toplanıyor 
zinde yapılacaktır. İmtihan olacakta· 
rın yukarda yuılı gün ve saatte gel- Şehir meclisi bugün Vali ve 
meler! tebliğ olunlir. Belediye Reisi LQtfi Kırdar'm ......................... _,. 
------------!başkanlığı altında toplanacak· 

tır. Nisan devresi toplantısında 
kimsesiz çocukları kurtarma 
yurdu talimatnaJl\esi ve belediyç 
hesabına paMiyonlu ilk okullar
da okuyan çocUklara ait talimat-

V A K 1 T matbaası Asansörler muayene 
ediliyor 

Muhtelif müesseselerde bulu
nan asantörlerin umumt lbir mu. 
ayeneden geçirilmesine karar ve· 
rildiğini yazmıştık. 

Asansör sa.bipleri nisanın on 
beşine kadar belediye makine itı
leri müdürlüğüne asansör beyan 
namesi ve pianlarmı verecekler
dir. 
Şube müdürlüğü, gelen beyan. 

name ve planlan sırasiyle ma· 
halline giderek kontrol edecek 
ve neticeyi kaymakamlıklara bil
direcektir. 

Tamire muhtaç görülenler ta· 
miratı ikmal edilinceve kadar 
mühUrlenecektir. · 

Şimdiye kadar 130 müracaat 
~olmuştur. 

muclhlnce> tarafların boı;ıanmalanna 
temyizi kabil olınak üzere 26/3/941 
tarihinde karar verildiğini natık uruı
dır. (35345) 

name görüşülecektir. 1------------
--0-- ~--------· 

Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

gen ide" 
açmıştıı 

Çanta kapan iki sabıkalı Dr. /( emôl Ozsan 
mahkum oldu 

1 
Kitap, mecmua, gazete basar· 

Mahmut paşada Mükerrem adın- idrar yollan hastah k· 1 Tabiler nllmınıt d1z;Yj i~lf'"rİ a hr. 
da bir genç kızın çant8Slnı kapa- la n mu··tehassıs1 1 • 
rak itaçan İbrahim ve Ahmet adın· 
da iki hırmz yakalanmış, birinci eeyotıo htlkUU oaddeel No. ~· ------------------------

sulh ceza mahkemesi tarafından 8ul'lla Pa--arı Osın Obanya11 ı ,.--~~·-••••••••••••••••-....-
İbrahim 4 ay 15 gün Ahmet de 9 ı\.Pf'rtJ · - - .. ı.ı 41238 il 

ay 10 gün hapse mahkfiın edilmiş· •••••••••••••~• Kirahk kat ve odalar 
le~~ı mahkeme bundan başka, !========== 1 Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkaıade ~ 
Kocamustafapaşa semtinde muh~ Sahibi: ASIM US ·at-adar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıd 
lü evlerden 8 çift isikarpin çalan <.>dalar da vardır. · 
Saıt-1- ttin Sa ad d b" Basıldıgı- yer: V AKIT Manuası wıa ra m a ıı· genç Vakrt \razet~ı Tdarf'lrnrır •• .. rniirarmıt 
hakkmda da tevkif karan ver. Umum neşriyatı idare eden: 
miıııtir. llefik Ahmr.t Scoengr1 


