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Sayfa 

suba11 <1t(l.!Jin hitabc.'fini ir4dedivor, 8cıQdo 11ubaylar, mektebin bahct~-inde. 

Dün, binlerce yedek 
subay and içti 

l.,.iliz hariciye 
müsteşarı 

Türk - Sovyet 
münasebatını 

izah etti 
Lond a, 2 (A.A.) - Rôyter: 
Hariciye müateşarı B. BuUer 

avam kamarasında, So ry tleı 
Bir ii . Tür ) 

Mellte11 llomata••• llltabesladea: . 

Topraklarını müdafaa Türkün Ull 
Vü temiz varlığında mevcuttur. Bu 
uğurda ölmek en büyük haslalit .. 

r !,;. ~ .. . ~..... . .. -

İngilterenin Türkiye 
Büyük Elçisini taziyet 

zJJ»n "ti'~~ ~·ida bey~t
ta bulWUIUM!llJU t alep eden blfr 
mebusun sualine cevaben. Türid
yeye bir tecavüz takdirinde Tüı-

(Dovanıı Sa. ~ 8ii. 3 de) (Devam• Sa. ~ sil. 2 de) 

1 Sir Hughı 'un 
büyük oğıu 

HükGmet pamuk stok
larına el koyacak (Yaz.ısı % lncld&ı 

vefat etti 
,..~:~'.:"~.~::;;:..;- 1~f.·:::~: Ziraat bankası pamukları hü Darülacezenin geliri artmllyor 
l{natcht.ull • Huges.scn'in ycgfulc o!· ku" met namına satın alacak o·· ı · d b • 
lu B. Norton Knatchbull • Hugges· un va ı nın r yaselln e k 
scn'in 27 yaşında olduğu baldC ln· • Eli . bütün iphk mensucat fabrikalarına • r omısyon 
glltcrede vefat elmiş oldu#U tecs- A nka ra, 2 (Husuııi) -:: cnn- §amildir. Bunlar yedi gün zarfında topla nar ak tetkı"k b 1 d 
&Urla haber alınmıştır. de pamuk bulunanlan alakadar e- k ,.._ 1 ere aş a 1 

Uzun zamanlar Oxford kiltilphn· den bir kararname y~rın .res~i ellerindeki pambu rdlan ı bUkwuOeOOtc 1 
ı B gazetede n""redilecektir. Koorcli· bildirmeye mcc u ur ar. 1 lstanlıul 'ali \"(> bcled1''C retsl Dok. 

nesinlle memur bulunmuş o an . ...,, ,,,., ralı bu kilOdan •ıı:ag·ı koza. ve rcltik il!1 500 ,, .}akın ul katarını tc-nıın t>tmek DU&k 
1 l le A.nado. he'-·etinin l• • numa • ..,. " tor LQtfı Kırdar .. ehrım zln mUhim d. ı dll D '!'\orton'un vefatı do :ıyıs Y nasyon " 1 kilodan aşağı balya pamuklan 1x-- " sa ,y <' n arlltllC\':zc bmasmda bv 

Iu Ajansı dost ve müttefik tngll~- , kararnameıtlne göre Se~~n, ' ç ~·anamc m,....bun·_,·etine dahil deg•il- bir !i fkat milcsseııcsı olan l>ıu1iltı.cc toplantı tcrUp ctmiı,ıUr. 
Kn t 1 -t-·r "'aru·sa De.nızlı A.}('lm ...... ı t ı •- t k '-- k renin Büvilk Elçisine ..,.c Lady a • c u.ıuı , - ' • ! ti d dlr. Hilkfımct milli korunma kn· zen n \•azıyc ın .... nı ına ..,.<' ,.,.J ımı- Mali mu SS() eler, şlrkctıer, mOdur. 

chbull • Hogesscn'c samimi taziyet- v:iİiyetıerile btanbul vil ye a- rarnamesinin muaddel 14 üncü zm ve zenginlcrfmizln bu mllc:ıocsoyc D S 
, l:'ılinde hakiki ve hükmi ~bıslnrlıı cvamı • a. 4 sii. 6 da ) 

terini rırzcder. madesile bu pamuklam el koymak =~~=======================:::::::==;; 
~~~~~~~~~;;;;~~===::=:===~~~~~~~-: tadır. Hiikiım€'t ihtiyaçtan razıa - Gu··n/erı·n = --- - -- sını satın alacak, biray zarfında 

ALI HAYDAR EMIRin bir flhuati 

elkonıın pamukların sııhiple>rinc 
tc-hliğat yapılmazsa bu pamuklar 
serbest kalacaktır. İplik fabrika
lan faaliyetlerini tatil etıniyt'Cck, 
8ll<'rindeki pamuklan işlem".} c de
vam c>deceklerdir. 

Karamama pamukların alını fi· 
.}at ve şarllarını da tesbıt etmek· 
tedir. 'Mubayaa f'dil eek pamuk
lan Ziraat bankesı hilkiımLt namı
na alacaktır. Bu elkoymadıın gn
ye istihsal salıalarilC fabrikalar -
daki pamuk stokunu tesbit l't 
mektir. 

iki aya kadar 
Amerika ile Almanya 

arasında 

münasabat 
kesilecek 

peşinden: 

Galata mevlevihanesi 
1 

G~lata nıevlevihan(.-sınin bir müze olarak muhafa7.a altm 
aıuıdıgı. '!lal.~mdur. ~alata mevl vihanesinin haziresinde ŞeyH 
Ga~•P. g!bı Tür~ ~ebıyatı~da, ~u.mbaracı Ahmet Paşa gibi asken 
t:ırıhınıızde .muhıı~ mevkı sahıbı sahsiyctler yatıyor. Bu nokta 
can mc:!c~?h~~:11~!1 z:nczarl.ık kısmı lstanbul belediyesi mezar
hklaı: m~durlugunun ıd~resıne bnğlıdı r. Mü~niıı bir köşeain. 
de bır t~rbc .~·~· Bura~ı da evkaf idaresini alakadar edzyor 
~r!~~ .. bı.: k~tuph~ne gozc çarpıyor ki bu da kiitüplıaneler mü 
otu ugunun ıda~:smdedir. Sonra burada karakol için de bir yeı 
a~Tılmıştır. Tabu olarak bu karakol dolayısiyle mcvlevihane üze 
rinde İstanbul vilayetinin alakası bulunuyor. • iha.yet bütüt 
bı.nıardan ayrı olarak yine mevlevihanc mü?.csinin iki tarafı Is 
l~nbul. maarif idaresi tarafından mektep ha.lıne konmuş ve mibr. 
nın lçınden biı geçit vermek suretiyle biribirinden ayrı olan ik 
m~kt..•p binası birleştırilmiştir. Bu suretle maarif idarftli «, 
mc.vlcvihanenin vaziyetiyle ahi.kalnnmıştır ve son zamanlarda 
11.ezı:ırhğın bir kısmını bu mektep icin bahçe olarak ayımuJc su· 
r<>t:yle alakasını arttırmıştır. 

HUiasa bugün Galata mevlevihanesi muhtelif altı idareye ta 
bi bir müc.-ssese mahiyetini ar?..ediyor. Halbuki burası tek bir 
idare altında tanzim olunursa daha çok istıfade olunabilir: yan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yüccl'in çok yerinde bir karan j}e bıı 
müre olduktan sonra bir adım daha ileriye gidilerek Beyoğlt 
Türkıük ve Müslümanlık karakterini muhafaza edecek toplu bir 
müesse:ıe h~line konabilir. Beyoğlunun muhtelif köşelerinde §iın· 
di metruk bır halde bulunan ve bir gi.in yok olmıya mahküın ~r 
eski Türk büyüklerinin mez.a.rlan da buraya naklolunab:u-r .ıs 
tanbul.a. gelen ;r.a:bancılar icin istifadeli bir ziyaretgah şekli~ 
konabılır. HAS.AN KUMOA.V F 



1 Hadyo liazetesı J 
Yaııos.av ıaya kar~ı 

al r ~ı rlH 
.Ougtin c! :m Hl vazı.) ctı "uyJcdır: 
ALMwı radyo ve matbuatı tarafın. 

daıı c t.lce Çekosıovakyaya urr 
açı:mı olan Sinir harbine mUşablb 

blr haı p ı;ımdı Yugoslavya:ya kar§ı 
aç...uıgtır .A1mrul radyo ve matbuab 
hep oır ağızdan <,.:ekosıovakyaaa aaa· 
Y~ln t mı.ıı edilemedlğinı, ~klerlıı 

Alma.r.ları imha ettlklerını gQruıuı Ue 
IJAD cdılmifti. ÇeJ<osıovakya &nar§ı 

lçlnde imi~ gtbi dUnyaya tanıtıtmı~tı 
!kJ ııene ı:onra ayni •lnı.r harbi dos 
'3.Sı yerına n 9karıımıo, §Jmdi aynı 

usu ler Yugosla.vyaya tatb~a k&lklfl 
ıyor. 

Kö.}'ler Alm!i.ll ckalllyetlnt meza. 
linı yapılıyormu • l11leyen Hırva • 
mlll U varmı11 1 • Alman rad)•osu tıun. 
'fa.ıı baJ e erken §ımalı ~ ugdalavı a1·, 
venutıı Macaristan adını vererek •O ı 
ı n Macarm Yll§ııdığını soyJemektedh 

Macar radyosu lae Y~oaJa~m 
atlkbalı kar$111ıkt.ır, demektedir Bul 
gar radyosu t.ııa daha hey~Jı ha 
oorl .. r vermektedir. Sözde ttırvatıarı• 

Sırplıır birbirlerinden ayrılıyorıarmıı!. 
ltatnda ıunan P&'liellç ile lfıı.çek 

mUz:akere.lert net re.. 
anın m oldYl\J d 

öJ • • anl.ı • .;ı lhti~ a 
olarak ellerinde tutuyorlardL 

ILı\KllU VAZİIET llıı"'EDİR'l 

.H.aklld vaz.tyet Mdir1 Hakiki vazl· 
v t Avala Aj8.D.S!llm neıre~l uzun 
tebllğ:le vardır. Yugoslavya şimdi tam 

r sUklln !çlııdedlr. Filvaki ilk gtı.ıı.. 

lerde A.ınanlara karşı bazı tezahürler 
yftpılmı sa da 6fmdi böyle bir oeY 
yoktur. Yugu lavlar 18Ukl4J azmiyle 
hAd!selertıı Jnkl.§a!ım beklemektedir-

Yugoıllav radyoları da 11unıa.rı yııy· 
maktaJırlar: 

- Yugoalavlar! Ciddiyetten Art 
yabaııeı bir propagandıı habcrlerlııe 

tnaıımayllllZ! Cesur bir millete men· 
ırup oluuğwıur.ı unutmayınız:? 

son g~len haberlere göre Alman 
elçı.sl a_rlinden dönmektedir. ~ 
yan•n aauu atmazdan evvel Yugoalav 

UkQmeUnln neşredeceği beyanna. 
y1 lıE:klcdlğl anlqılıyor. Yugoslav· 

rm ıs" vazlyeUert §Öyledir: 
Er. memleketi harbe aO.ı1lJcle 

m•k toprak bUtllnlüğilııe halel p. 
rmemek. l!iyaal ve ıktıaadl latlJd&. 

l!1 teh!ikcye dU:memesl-
An. k üçlü pakt bu meaelelerle na· 

Sil tel!f edUebllir? I nkt her şeyden 
evvel bitara!lı&ı reddetmektedir. Yu· 
gOSJa\•ynya tazyik devam ederken 
Ytr~" C.Vl ..ı. da bir yandan hazırlıkla.. 
rını ' pmaktııdır. 

~IATSUOKA HEULL."'\"L 

OöNt:'YOR 

~. ı:olrnnır. Koma ıiyanı:U bıttt 
ı ~kıa Ucrlln dönüyor. Yalnız bu z!• 
vııır t, ıtoınıı.nın ld>Ul günlerine tcsa· 
•• tıf tt'ı Akdenlz<teki hezimet. Asma· 
: ı n• s ... k~Lu ı;;tbi ... Romada söylenen 
nutuklaraa mutedil ıuı.ıı kullanıım,~. 

Uç paJttm muva,ffaktyeti wmeıuıllcrı 
lzhıı.r edllmı§tlr. 

Mutaı.ıokanın Roma ve Berlln siy 
retı sıruıannda A.menka llmanl~ 
cıalı:I ttaıyaı: ve Alın&ıı tteıı.ret ıoml 
ıarlııo el konmuı dikkate Llflk ıörUI 
mektedır. Ru Amerikuun m»ıvere 
kar§ı meyc!P. okumuı telJllnde tfJlk · 
ki ecWmekı.41r. 

Amerika, ı•mUtre el k&)'ft3Jclı 
"Beni lıarp IJ&llnde acıdecleçek.wnır. 

bund4n lılç pervam yoktur,. ıemel· 

1.iteml§Ur. Cenubl Amertlca bUkiıme~ 
ıerl clıt Hmanlarmdakl remllere eı 
ltoyıllutlardp-. Pımd!Ul bu 111emlekelle 
rtn d11 ~~U A.menka ne blrHk oı 
duldar: anıaoııma~~dır. 

1NGILIZ • f'RA~f51Z 
MONA EIMTl 

Vi§i • İnglllr. mllnıısebatı yine rer 
s-ını ti vı ı hl trnmetı rnıcıııs ahJı.ı-

ıını l!!nı lı; mty r. hu: 1111 do. 
ı• r .... su. .. a...ı lop;nrınw 

ateş arması g rgml ı;ı körllkl mlşUr 
tngıliZ!edn Fransız vapurl:ı.rmda ka 
çak mal v r diyorlar, Fransızlar ise 
aksini ldclln edn·orlar tngll!zler sc• 
ruyor 

- O ralJe 1 ed-'::ı gemll"rı mua;>~ne 

l<tUrmedlnlz? •. 
Bu sual cevapsı:ı: kalıyur. 

tN'GtLTERENlN HARr 
M \SUAFLARI 

lngıltereııln geçen gcnckl harp mas· 
ratıan dört milyara. yakl&tmqtır. 

Yani deklkada 700 Sterlin aarlediı. 

m!§, demektir. Bu paranın bir buçuk 
milyarı vergilerle, mUteb:ı.ki ı lsU'll. 

razlarla kazanılmıştır. 
AFRİKA H:\.RBt 

Afrlkad!I. Kerenden "Onra SO kllo
metre cenupta Asmara da düotu. Bun· 
dan ~oora sahilde bulunan Muaavva
ya sım gelmiş oluyor. Bir~ etin 1 
çinde turasınm da dUımeat beKlene
blllr. Atmıaranm dlltmaaiyle Erttre 
hattk~tı nihayete ermlı bulunuyor ' 
Buradan bOf kalacak Inglllz askerle 
ri Adia&babaya yürüyen lııglllz kıt.a
larma Utib&k edebileceklerdir. ttaı 

yanlara .Adlsababayı da verdikten 
sonra artık tesllin olmalan dofiiıdur 

1 Dün, binlerce vedek 
subal] and içli 

Yedek 11ubıy okulunun ders 
devre~erinı muvaffakıyetle biU
~n ~ınlerce subay, diin ınn-nsim 
ıle diplomalarını almıştır. 
Merasıme sabahleyın b~!~uı 

mış, yedek subaylar. tam sa~t 
o~ da 'J'.aksım meydaruna sel. 
~i§lerdır. Bandonun ~ıdığl ıs 
tıkltl manına rUr ederiyle bin 
lerçe ıubay da iılirak etmiı•ır. 

Meraalmde lat.Dnbul Vali Vl 
~lodiye Reisi LOtfi Kırdar, Or 
tı idare komutam Ali Rıaa Ar. 
tqn~al, letanbul !«>mutanı fshak 
Avnı Akdaf, tohrlmizdeki me· 
buılvla askorl ve mUild erk4ıı 
h~r bulunuyorlardı. 
. MArtın söylenmesini milteahıp Mez;wK Bubauklr aıınonuuonn& aııvorior 
Uç yedek 1Ubay, hımrlanmıı bu· gem;tere 11*1 blr bl\a~ wı~ caımıe, ıwwıa «aoanJW ve lftlkbaJ. 
lunan bir ~lengi bUyUJc bir fh· demı,ur ki: emın oı.J"N tıa!Q)'()fUI. 
tiramJa tqıyarl.k A.bfdepln ön S.yta komutanlarım. ull mlatlJ1ıo Ar4'a...ı&fı.ruP. 
cep}ıealne koym\U,ilardlJ'. terim, genç arkada~ıarım. oıau1<04 ~onıcu "" Ç&llf1P :ıevn 

Bundan 11<>nra meaun gençler. şu C:l\klX.da Yedokm~y okuluııuıı ıını b>tırm ı tm uııuyorııunı.ıJ. üu ııu-
den ısekiıinci b<>lU.kten 1899 nu· on cıoııJtıncU cıevreılnl ikmal ecıeJı reU• o .. •umuıuıı kUçlik tttrıııuerın 
maralı Sabahattin Gllnda.y kUr- ,encıerın diploma wrentni yapmaı. kuman~ etmeıto, uı:ı aaU ve katın. 
sUye gelerek heyecanlı bir hj· zer~ burada toplanınıt buıunuyo~ man ev,,atıar.uu yet.ı urmek ttoı ~e-
toı.bed~ bulunm\lf, ~Um.le de. 'UkJeK nuzurıınuzda sıra anmıı otan retıı blr vaz!tenın fa ma nak ııaıaıı-
mııtır kit tunç çet:reU .Ull rutı.u gögUılen l. U\io.ffaktye 

''Tarihın her satırına bır kah nan 10 ı :ı Irk ço.:u.-.ı.ııı u tan oca. 
ramanlık, her sayfa.sına bir des- ~ınm rJıgfslyie yogrulınuş .JJB.rak 
tan yazan Türk ordusuna bugün rurk :ırcusunun çellk salları araaır.da 
iltihak etmiş bulunuyoruz. Yur'. yer 'llD.ış bulunuyor. 
dumuzun dört bucağından bizle. Bu~t kadar on binlcrcesln! yetfş. 
rı bugüne kavuşturmak için bağ- tiren .u feyiz yuvası bugün de u' 
nndQ. toplıyan okuldan, bir eli- blne yaı1.ın münevver evlA<11m .>rdu. 
mizde biigi meşalesi, bir elimiz· ıçln t...lmleketlnı, mukaddesatını mu.. 
de kuvvet kılıcı ile ayrılıyoruz. clatua etmek için techl.z etmle bulu 

Biz bw'S.dan ecdadımıza has nuyor. Her sene artarak büyüyen bu 
olan kahramanlık ilhamım aldık K 11t'en r azameti önür.de göğtislerlmiı 

Biz buradan onların Çanakkale~ 
de, Sak"-ryada, lnönUnde ve Dum 
lupmarda yarattıkları zafer abi
delerinin taşını ve harcıru aldık. 

Ne ~emeli 'l 
Yann, vatarumızm ufkunu sar- Uzun uzun cUmlelerle anlatanıa· 
mak gafletine dU.secek kara bu- dığımız bir maksadı tkl Uç kelime

. !utları ve ~iz yurdumuza uza- nln d•ıdaklarına sıkıştırmış güzel 
nabileoc.k vahşi kolları, elimizde tabirlerlm·z yok mudur? (VA NCı) 
bulunan bu meşale ile yakacak. bunları yazı ve ynzıcıhk dillne sok. 
bu kılıçla kesecek, bu taş ve bu makta dıkkat ve maharet göste
harçla tarıhe kahramanlık abi· renlerden biri Kendislnl seve se
delı>ri kuracağız." ve okutan Amillel' ara.!ında bu dik

Mezun gencin hiU:.tesi daki- kat ve maharetine ~ bir hlsse a· 
ka!arca alkışlanmış, ve talebeler yıran hata etmez. 
bundan ROnra abidenin altında DUn. bunlardan biri üzerinde 
bir geçit resmi yaparak Harbi- hem de huııust bir tasnıTufunu gör-

1 

·yede.Ki mekteplerine dönmüş· dilk: (Bana tavsiye edilen bir u· 
!erdir. aulll geçer ayak kayde eliyim) 

Yetlekauba.y oJ.."\llunun on dördllncU yolunda bir cümle yazıyordu. 

tınt;:; ı•ılılll oı.,un 

Genç arıte.d~ların• 
TUrk vatıınının. '!urn cuınhurlyct:. 

nl.n nugUukU \e yar:nh nooeLÇilerl o. 
ıaıı sizlere, ordu>a !<atılırken duygu. 
ıarınıza ve kabarml§ heyecanınıza 

hitap ıunek isterim. 

Ne kadar büyük ve ,ertftll vazıfeJeı 
dcnılıte edeceğimizi bıç şüphe yok k' 
ld~k ctmtı bulunuyorsunuz. Mazlsı 

kahramanlıklarla dolu olan bu ordu
ya ':lir Türk genct bir Türk ıubay 

olarai< glderlten sızlere vuifenlzl blı 

defli Qıha hatırlatmak benlm ıçin e_ 
hemaıt)etli bir öıiev olacaktır. 

Orduda her biriniz va7Jfenın kuJsl. 
)'etini mUdrn. \'C kard~ellk eovgılerlr. 

tqty.ı.u .. aptı rapt vı:. a stp•ınıe ç:ıll 

~an bı-:- vartık olacaksınız. Gene he• jpdl 
biriniz orduda ustıerlnizln emri ıı!:.:..ı. hıgiltcre üzer 
da yurt topraklarını korumak ıçin •• yda 
'luı;tutıarda Çtıtln blr kaya gibi dlkller 1 uç a .At 
ve lcab"!)da VUnl§nD ve vunı§ rken a 15 5 N ,. ıaYJ" · 
ıa yumı.yan bir kudret olacakıımu:. a z 1 
~::::~:::e ölmek tabl:ıttıı doğur. esı düş· raıoO 

.:lıığU lkı ı:q~~t Y .;<tnıa 
ve ölmenin oerenı veya ,ere.faiz §ekil. ~ 
ıcri "'ardrr. '!'opraklıimtıiiı' müdefaı;. Loııdra, 2 (A.t\.J - '°' J 

cü d"lnesiııl ikmal eden gençlerin dip (Gider ayak), sonuna kalan bu 

M 
•• ı D b k loma t.evzi merasimi mektebtıı bah. yüzden de üstünde durulmaya va-

u ~a en ı·z an çe:ıinde muazzam bir tekilde yapıl- kit bulunamıyan bir işin ifadesidir. 
~ mıştır. Sabahleyin Takatmde yapılan Bu etimle de bize iistünde dur-

m~raalrodcn sonra binlerce genç Har. maksızm geçilecek bil' eözU bir • • t • ı • biyedeki mektebin bahçesinde toplan. hadiseyi naklediyor. Yerinde' bir 

da TUrkUn aail ve temiz varlığını ko- :kuvvetlerınin ıvcııarı .9'll fY~ 
ruma yolun<l4 ~lıtırken ölmek TUrk hava dnfı bat.aryaları l ~ 

Uc avı zarfında tngutere 
milletinin yaradılıtmda var olan bir • QJ1ll 
ııasıcttiı'. İ§te sizler de TUrk ordusu- 165 n"lz' tayyares1 di IJll 
ııun her terdi gtbl ıeretll öltimlerle Ayda ~asau ~ ta~4' J 
rtlrk tarthlnde yeniden kahramanlık rclerde:ı 91 U avcılar ~;/ 
menklbelcrl yazacağınıza ıtimadımız do mtlda!na bataryalatl ali 1~., 

Sulls lm a l 
d ihya! Ancak sayın muharrir (gc· 

mı~:ı ~Ot.fi Kırdar, İstanbul Kumeıı çer) gibi) (yürümek) le bir savı
• lacak bir kelime d<>ğil de (dok~ri· 

du .. nnıımn°tür. Geri t<ıı.l ıı' 
varı1 r. Bunu sizlerden bekllyoruz . ., ~~ ">I -r re bara• balonlarl ve dit;~ 

Alakadarların muhakeme- ;:::r~1~;;v~~m~:ı:~~!ı~:n~;: ma.k) gibi, (değmek) gibi az dur- Ok•Jl kıımandnnmdan sonra orduya 
uı, s;e:<'lcral YUmnU ve daha Dlrçok mayı tazammun eder bir k<>lime yeni ktlılan gen<;lerden Sabahattin 

· ihtiyar etsr.ydi bu tabir l.sikllği 1 G\lnd.ıy çok ncyecanh hlr nutuk söy. 

sine yakınde başlanacaktır ~~~~ek ~~~~u;ba!~~ı!;;~:ve~~~: içimizi yakan yazıcılık ıstılahlan. 1 le-nışUr. Bundan sonra bahçenin orta 
mat'§ılO ııe bqJanmış, bunun mUtea. mız a:rnsında yer tutar, kalırdı. yerine dizilen modem slUı.hlarm etre. 

Blrlııcl sorgu Mklmllğince mUlğa 1 feleıinl EUl!ııtımal rıuçundan yakında kibcn , kul kumandam kurmay yar. Bize göre (Bana tavsiye t>dilen ı fma c.tzllan gençler yemin etml§lndlr. 
Denlzbank crkAnı ile diğer bazı zevat muhakeme edUeceklerdlr. bay SıtTı Şener orduya yeni katılan usulü gec;er ayak kaydetmeliyim) Diploma te\'·zllnden sonra merasime 
hakkı:ıa!I "Aksu.. vapuruna ait bir -::::-:===-::==::;-::-:---:----:=::===---------_:__:d::e:m:e:m:.:,::el::i:.., _:(_::'.d~eg:;_:· e~r~a~y~a~k~) ~d~em~e'.:li~· ·~~n:il:111~v:P.~t ~v:er~i~ım:ı~ş~tl~r. ______ _ 

avar.; l~nden ve eakl limanlar umum 1670 senesinde Cezayir korsan r---··---------------------• .. 
mttd .rü Mulit Necdet Deniz hakkında gemilerindnn Salih reisin harcası 
da bir ka~aya alt dispc.f l§i için yoısua İspanyol sahillerini vurduktan son- Türk Deniz Tarihinden Yapraklar: 
o&anı.1:' aı:utı hakem Ucretl dolaytaiy ra dönüyordu. Hayli kıymetli eş
le yapılan tahkıkat b1tirllmif ve doa· yalarla doldurulmuş olan geml pe
ya a.ııllye sckl7Jnct ceza mahkemeaiııe 6ine düşen İspanvol gemilerinin Uç· 
"ttrilm~u.. ten fazla olduğu~u g5rUnce muha· 

____________ ..... ,_, ___________________ ~ ... -----------~ 

Sorgu h9.kimliğl Müfit Necdet De. rebeden sakınmıe. ıılsUm istifade 
ım U1;1 dahli dava buluwın avukat ederek uzaklaşmak istemişti. Fa. 
Suat Şatrr hakkın® meni muhakeme kat bu manevra esnasında barca 

1Jran vermiştir. · PortvandC'rde karaya vunnus, için-
.Aksu vapuruna alt avarya işinden deki reisle arkad:ışlnn Fransızla

dolayı Uıe Dcnlzbank umum mUdllrll ra esir düşmüşlerdi. nu ~;rmı TUrk 
Yuauf Ziya Öniş, mua'l>1nl Hamdi Mars•tyada Fransız gal,.rlerindc 
E.m!.'l Çap, hukuk mü avtrl lsma!l küreğe konulmu§lardı. 

ta. muhagebe memurlarından Nejat 
ft AtJf ile diğer bazı ldmseler vazı· Bu esir Türklerin Akdenizde ya· 

man şöhretleri vardı. tncc ve bıç 
kın kadırgalarile Venedik sahille. 

1 Ş ~ lerdekl rinden ta Holanda sahillerine v • 
nncaya kadar her tarafta göril-

W8rl nüyor, Yolda rMtgeldiği tüccar 

Ba k 
gemilerine saldırıp içindekileri si· 

Ş a su karıttırılma· !ahtan tecrit ettikten sonra alıp 
maıı için çare aranıyor ~~zayıre getiriyorlardı. Geminin l ıçındeki maldan vali ·e hisse veril· 

Son zamnnlarcb !tapalı şloelerde sa- dikten Mnra kalan kısım re.isle ar. 
blaD Msden sularının karııtırılmakta kadaşlan arasında Taksim edili
ldugu cıılaşılmıştır. Hu vaziyeti ön- yor, içind ki esirler de pazarda ~a. 
~ek üzere belediyede bir komisyon tılıyordu. Mevsim geçmiş, Ttirk 

'anmı ur. Komisyon şi§elerin açıı· ı kotsan gemileri Cezaytre dönmllfi· 
blama t ıçın bir ke<panma uıulU tea· tü. F~k~t Salih reisin kadırgası dön· 
Jılt edılect:ktlr. Slşelcrin ağzına yapış. ınemışU. Bir kış geçtl. Kadırganın 
imıan kur,ıın k paklar ayni zaman• bir çarpışmada battığına ve içinde-

ı ı ln bır kısmını sarması dllJUn· kilerin esir olduğuna kuvvetle it· 
im c{l cıır tima.1 veriliyordu. Fcltat Li\·ornlu 
Komlliyon ka.rıırmı bir iki güne ka· bir Yahudi vasrtasile Salih rC~'>-

~l adll?'!ara bildırecektir. ten Dayıya bir mektup geldi. Bun. 
_ .--o-- d:ı es~r dllştükleri ve hepsinin kil· 
Kayıp Çocuk reğ,. \-urulmu olduktan bildi'rili. 

K H yordu, Dayı Hacr Mehmet deniz-
uımpqa acıhUıırev mahallesi l lerde senelerce dolaşmış bir lhti· 

~r plık sokağında 37 numarada otu· ..,..rdı F rs h tı d k J•· • o a aya nın ne eme 
~ Münir ~ğlu 10 yqmda Yusuf Pa. olduğunu pek iı.18. biliyordu. 

te.sl g~n 'l akşam ısaat beşten lU-1 E'.oılrleri kurtarmak için tek çare 
ren ka~ bolmuıtur. vardı; o da. Ttlrit esirlerin! Ceza.
Bile Jf'lrın insaniyet namma yuk&· ytrdeki Fransız esfrlerll,. mUbade
l MirM&De "'1dinnclcriD1 rtca ede· 1 le etm k ... 

1673 senesinin ağustosunda AJ. 

Cezayir Dayısının verdiği snz!. 
Yazan: Y. Ragip Onen 

a 
mera .is."llindeki Fransız denlıcl.51 

ıııe~z gemi Ue Ceza.yire geLrek 
Dayıdan isimlerini blldirdiği bnzı 
Fransız C'Sirlerlni istedi. Tam sıra
sı idi. Dayı Fransızların teklifini 
divana b:Jdirdi. Divan Manıilyada
ki Türk esirleri gönderilit11e adet-
1.eıi f~la olanı Fransız esirlerinin 
ver'Lmesine karar verdi. Da) ı do 
Fransız gemileri kumandanına di 
vanın tcklüini bildirdi. Müzakere. 
nin devam ettiği bir sırada 14 ey· 
lül günü )irmi kadar Frans"ıı esirı 
bir gece Fraruıız donanmasına kaç 
tılar. Şehirde serbest dolaşan bu 
e.'lirler g{lndUzden birer tarafa 
saklanmışlar, gece olunca da sa. 

hilin tenha bir yerine yanıu;an san
dala bfoerek Fransız donanmasına 
iltica etmÜjlerdi. Esirlerin Cezavir· 
den kaçtığı pek nadirdi. ÇU~ü 
karadan kaçanlar kabilelerin Pline 
dUşUncc çok fena. muamelelere uıi. 
ı ar, ekseriyetle öldürtilürdil. D~· 
nizden kaçmak için de vasıta yok
tu. Ancak böyle bir dona.nmava 
kaçmca kurtulurlardı. Davı Fra'n-
817. konsolosunu yollaycntlc kaçan 
c!iirlerin geri verilmesini istedi. 
Fransız kumandanı iki ay geçtiği 
halde henUz diğer esirl~rl alama· 
rnı§U. O, Marsilyadaki TUrk esir
lerin~ iadesini taahhUt edemiyor, 
bunların geri verilme~i için Mar· 

ailyada te§ebbüslerde bulunncaimı 
v~dediyordu. 

DaY!nın teklifine c vap gel,mc. 
di. 1''ransız donanması eıılrlerdcn 
ba.gka ~onsolQ4tu da ·@ldrkta.n .sonra 
demir alıp kalkt1 ..• !Ju h!d'ıse Pa
yınm izzetüıefalne dok\fndu. Mar· 
s'lyadakf 'I'Urk esirlerine yudır
dığı bir rktuplq. ~endUertnı her 
ne paha ın ı;ılursa olsun kµrtare. 
cağmı vaadetti ve lçaran konsolo
sun yer'r.e Levn§fl admfia bir pı
p:ııı k ıeQlos ttn in etU. fakat r9k 
gecmedcn Marsilya.dan A vrtö fı· 
mlnde bir konsoloş geldi. Bu da 
eski konsolosu alıp kaçan Fnı.narı: 
filos•ı kumand~nının ağırm kulla. 
nar k Fransız etıirlerinl istiyordu. 

Halbuki Da)ı bu ~lrleri mUsa· 
rlere edtinll§ bir Fransn: gemts111-
rle bulundµnıyordu. Yeni konaolo
sa ancalr ManılJyadaki Tllrlc eslr· 
!eri gönderilirse Ceıayirdekilenn 
iade edileceği ceva.bı vr "ldi. Kon
solosun istd'ği esirler Romaya eğ· 
lenceye giden gil&lde lnsımlardı. 

Yeni konsolotıun Da)'lnın ltlm•
dını kazanm11 ohm Lev9.1e Pariae 
kral ıneelişine mektup }'aHA1' 
Marsilvadaki Türle ealrlerlp!n 111.,. 
ralulmuını alni takcti~e gUJldı 
Fransız esirlerinin kurtarılmruıma 
imkiın olmadımm yazdılar. 

Kral meclisi müzakere netice· 

s'nde Türk esirlerin serbest bıra
kılmasına karar verdi ve Manıilya 
tumanda.nma bu hususta emir ve· 
rildi. Fakat Tilrk esirler bir türlü 
sç:rbe.cıt brrakılmıyordu ..• 

Dayı Levaşe'yl ~ağırtJ.I: 
- Kral meclisiniz esirlerin ser. 

best bıra.kılmastna karar verdiği 
halde aözünü memurlarmn: dinle
medi. 

ttalbukt btr Türk .,··ı verdi mi 
onu muhakkalc yerine seUrir, O•· 
ğfJ ki böyle yOkaek bir mecU. IÖ& 
verdiJrıen ııqnra,. Beni kral.m11 ol. 
saydım aöltlmU dlnlcmlyenlerin kel 
le;ıhn YQllmr, e11rleri vetjrdim. Jııı· 
nu böfleee )ra.J meclisine yıız ..• 
Llmım öpQn d*lr •trp ı•Ct"leyin 
eşir llaı;nın~ it deJtlc;tlr. ).ftr'-il
vadui eatr!tırl49 mU~dfl~ eciilm°' 
afni dlv.n tşkllt etynl9ttr, ve dlva
nm IQıUnll e~elı~e yerine getire~ 
ceJttim ... 

Levqe Daynım bu l'IÖZ!eri lral"
sıamda cidde.ı milteeealr oldu: 

....... Ben de bir TUrk gibi IMSı ve~ 
ri ·orunı. ~r1e-rcle11 birini hl'l'Um. 
Beplm lc,..la yuıı.ea.ğım mektubp 
Benlm kral• yaJ&Cağnn mektubu 
Xaf?Jı!lmda tlrtrk Tü~ ellrlerfnin 
11erbeo11t brralulmalannı temin ede
cektır. 

Lo\'a.f& mektup YP4ı. A~ı eal· 
TEi P•YT da btr me1'tup vel"di. payı 
hq melrtubundş. Jraııaıılarla tyt ge. 
çinmek lsteditfıll, TU~ ealrlennfn 
bir an evvel aerbeat bı~ılmam
nın teminini fc\i)"Of', kona61oe Av. 
rtö'nllıı yerine dli ~'qllft tay}. 
nml rtca ~1)"0"4\1. Avrl6 ... e1'tup· 
taıt llahenlar o!mQf, "~' 
ıt.nrl)'lf'N ~•mlftı. Da)'f yıftl llft. 
ııo1Mlu'8. yine Lovaşe"yl getfr. 
mişti, 

J ur 
mtaıarıa tphrfp edllınlğ · 

... ~ 
Ber l.nde uç.u -
müzakereterı 

Sovyet1er !, 
müşahitllgı_ 

(Baş urrofı 1 

etmesi 1!11 bahl... nıe,"t1111 

tadır'.' ~ .i 
Rih,·cr ıne:nlcketlt. 41~ 

pa.k1ın tatbllmtı nıahi1e~ 
ü~ere Balkanlarda J1lP ıı~'°' 
den ı;onra So,yctter JJir 11 rı ruı>ada ınlb\·er tılyıı~c~ ,..-~ 
yardım ctmc,.,inc Ih d J.t';/, 
mez. So\'}·etlcr Birllf,İ "~ 
ile mlhnr m~mlekctle~; "!J. 
hafü•.d rnanıu.ı ile h•TY"" ""1") 
kalmadıkça üı;Hl pak;'eJI ~ 
nolrtasmdıın hiç bir 1'-.0,. 
olamaz. Onun için bl• dfl'O 
nm Romadan BerliJle ;~~ 
başlıyacak olan nıliıs:ı~ 
de mUhlm bir netice bt 111 ~ Y~ Jaµon dtpıonıatlaflJI , 
Uc bu defa bazı kararı..-1 !il 
ols:ı hile bunlıınn tatblıd 1 
1 sd ' IJJC 
al•a Tol;yonım tft • et .i 
bulundıığuna go:-C nil:.ı!r 
akamete uğrayncağını ~ 

Ameril<S 
Yunanistana h•~ 
1 

. .. det 
ma zemesı gon 

Nevyork. 2 (.\.A.) .-;~ 
Karolin'deki Bragg fst~ 
da bulunan mühim mil': ıııe,tl 
top ve diğer harp ınalıe~ 
likte Yunanistana. seYk ış~ 
•ere npurlara yllklet11;ıı1": 1 

akşam Re~icuınhur ıııJJI' 
eevkiyatm icar ve ıare ıc;,ı,o 
cfblnce yapılmakta oJdıJ 
dlnni§tir. 



5 \!-~ 
:, ~~-~:'a~ Bazı ecnebi şirketlerın 

ı....:,::. -.va ku ~~ t1Hnuu:ı t~ t f. 1 1 ~ ~~i~~'ı.""::ı as ıye muarne e erı 
~ ~at ~•Jtııı acıye<'i ıeso 

~ı.~~ı::ı~.:·!~·~~~~~~'. Müddetsiz olarak gerı bırakıldı 
c;,,.."';'-"Ct ke~nrı 200, Mus- '!' r· z ··

1 
liya esteci ı~o 

0 
as ıye halinde bulunan baızI lantrlarda bu gibı h bSı.:darlar, 

k :ı .Sa~~ hah tUeean i -
0
· : cnı:_bi şirketlerinin ta.sfiyclerine mektupla iştirak etmışlcrdl. Bu 

errııtecı 
1 

keresteci 1 ~0 · ı ıınkan görülmemelrt.edir. Buna sene, böyle iştirakler de '\r.akİ ol-
~ tli.ecarı ~·Vahanı Aba~ s bep de hu gibi ~ler hieee· mamıştır. . Jilı: <'aın 00, Artın Hıc- darlannm bir kıemmm Avnıpa.- Bu gibi şirketler arasında Şark 

ı\.~ ııta~ h uoğlu haiı tüe- da bulunına8ıdrr. demiryolları, terkos, telef on sh-
. r 1~·an. h~lt t6ocan ıoo Hatta bazı şirketler hissedar- ketleri ve reji vardır. 

ıııo. hı ı o~ t•~~ 1 oo: lan arasında, biribirleri İle hali. ~ıevzuuba.his sebeplerden do. 

Ş
..........._ ·-aaı:: eeaa d<'· harpte bulunan memleketlere ı layı bu gibi şirketlerin tasfiye '-. .k---. ~ .mensup ki:m..qejer de vardır. muameleleri bilamüddet tehir e-e er Geçen sene yapılan iba7.J top· dilmiştir. 

dıyen b Yok ! 
,.. ~kkal 

Cankurtaran Otomobilleri 
~ ~efhut 
~~dliye Yapıla-
"'~~ ~e 'Verildi 
~ ~ ~aŞa. mahal· 
~l ~::· dUn Şe et Yakanay 
~~'<ll'alt ba hzadeba.'.jın. 

'Qo, Q,.~.~tnı· kkQ} Yani'nin 
.. ~ ı.ş, .şeke • 

1 

Ani hastalanmalara ve yaralanma 
vate alarına oa çağırı labılecek 

Ani hastalannuı ve ya.ro.ıanmn \"R• y tı• bir ttşk114t vücuda getirilecek. 

kalanna yetişme!, üzere bir cankur , tir 
taran ekibi tc kılfitı vtıcuda et.irili" Bu ~~l.ılnt yalnız yolda vukua ge• 

!I g ırn biı hıidısc yaralısını değil, evlerde 

* Ticaret Vt>l:alct . koop rııtıt * 
1 rı ı ıslab \I' nırnı e :dt ı.oop 1 w
çillğl bir o f.'s'ch h in.: getirmek ka· 
ranııd&dır. Bu .maksatla Joap eden 
tetkikat yapı.llDJŞ 'Y8 bir proj ha.zır

Janmrr1tır. Bu projeJ"! göre koopcro.llf 
l§lerinde çalıpeak melllurtar için blr 
kura ııçılacakltr. Kooperatiflerin tl' • 

kil, idare ve idameei. kurslard:ı gü. 
terDeoek der.Jin e.emı teııkfl ed ct-k 
tir. 

* Mahalli idareler umum müdürü 
Rükneddin Samsun V.allllğtne tavın 
cdilm~Ur. • 

* Ankara Beledı)e R Jl.ği c\. 
vclki giın tcıpls.na.n beledly mecl ~ 
sınc 941 yılı blltçc projesini t.evdl t
mlştır. HUt<;enın yeı<unu 2 786,208 Jırn. 
w~ ınUtC\'ıtzin olarak tanzim ediJu,L'j

Ur 
.: lstanbul bcledıyes.lnln muht.dl! 

§Ubt'lerin' te Uf etmek Uzc:rc n1UıkJy 

baıımUfctt şi Nedim Nazmlnin rıynııe· 
tınde ycdı mUlkiyc mllfettlşi üç ay 
umumı te!Uş yapacaklardır. 

* Nıızillltıln Turtln mnhallesınd 

elli be~. altmııı ya.şiarında bulunan 
çoluk f.O<."Uk sahibi Palamutçu Tahir 
aynı ouıballNlo muldm Uluborlulu 24 
yaşlarında AY§eyi sevgi. ve kıskançlık 
yüzrındcn tab:ı.nca De katlctmi;;Ur. 
Vaka 29 Mart akşamı saat sc.kizde ol
mu:ıtur. Yaralı fabrika hastah:ınes;.nc 
nakledilmiş, fakat Uadc veremeden 
oımllştur. 

içi 
. ~~temız, ba.:,'"'1Ul. orduv-. veni · b' t'e.Slmlerı~Ie süsleniyor. • · gıren ınlcrce yedek s ıJ yır 
Gerçı h<>r s~nc, bu mevsimde ooyle kıl 

ordus.u yeni kuvvetlerle 1.ag.unn. Son hfıdiı:_er ~ıl~r, 'J'i.ırk 
hı~ bır ı::ey yoktur. lı"akat galiba dün ı e ~bıilıgi a5all 
t~fo.nı ~.<:>ındc yaı:-~dığımızdan ola~al' yay.., ~- bır a~eş ve kan 
suzulmu"' nkisleı ı l:arc:ısmd::ı ........ ,. ' bbl.': oheçıtlerın, ObJcktifınden 

•·y 'CI k • s •. <.v "'un ır eyecan d 
e e- subay'' Iık. asH orduya dam! damJ uyuyoruz. 

m·.sı. daha doı;rusu, milktin aı:;kerl ' . ~ a milletin ak· 
kı)ınC't olan köy delikan ısı ı ı er eşrn;sıd em.cktır. TurlaJa. bır 
genışler s· . ı . <. • ocn.gın a pışer Gö .. ufk 

· rnır erı frenlenir Doğarken geti d' :. ru ru 
bu ocaktn eriyerek şanlı b·r· k 1 1 r ıgı soy, cevher 

E k el • ı ı ıc o ur • 
c: ı en askerlik. yalnız bir böl''k · 

yüklcnmiR bir vazife\ dı Bir 0 u yury.dacmı omuzlarına 
hirlı. eşraf oğulları ~f; ereı~rK sebeplerle, bırçok dol~plarla şe. 

Milli anlayış değistikten ~nra va . . 
mr.d~ .. Bu vatanın nbnetlerinden istifad~ bur~u~da ıstisna k 1-
feluını de seve seve benim&di en e es, onun ,·az.i-

A~kerlıkte, yurdun bütün. varlı'" nı bi 
r::1hlnıı bi;:·binn<: akort ed~n 1bir ku~et v;dırno~;:ı~ ,,toph) ı!l, 
\undan govdclerı keskin e,:izgilerle katsı ~ un Jet. bır 
hale korken, ruhlara da irade ve itaat· z, h ~·. potsuz bir 

""'cd k b -" • ın zır mı geçırır ~ e su a~" hğrn bu bakımdan h' t· .. · .. knd.,ır büyüktür. Oraya toy milteredd"t ızn:ıe ı,. olçulrnıyecek 
lara. bürünüp crktıklan gu"n' bam~"'k ıb,. bezg:ın gırenler, &•rma· 

.. .. 1 . u~ a ırer adam :ıcuı ı goıur ~r. M~nevver insanlar· üstünde ask l'k k"' .. o { aıım 
ha denn tesırli:. daha faydalı oluyor. er ı . oyluden çok da. 

A~kbeer 1°~g~a. dünya ile teması geni~liyen köylü ·· 
yına nıs t e, yuksek tah~il görm- b' . nun pa· 
z=,·.1dE>dir. Ona verdiği hi~et ~fuu ır ged ncbunaın hissesi, k t kat 
!tat kat nrtar. an a uygun < 'arak 

Diin. o~uya katılarak yurdun dört k" ine d • sınm.hlar ıçlerınc de birer altın hiJ'at giym~l d" f!:K~lan ene , f IJeker k r ıstc· 
Jlr;)j· alcat }fl.-.... alınadıgı· nı 

1Se ""' 1"-'net .. ~ .. • ... ~ t5tıphcle-

ceğtni yazmı~tık. Bu tcııkilı'l.t ıçin veya mt!cssesclerdc buSlllc ı;C'lccck 
§imd!lık otomobil alınması mUmkUı nı \'aka yaralılarını ayni §Ckıldc nıa· !'"============== 
olmadıtmdnn mevcut cankurwrıın rak en yııkın hastahaneye götliro

o,r er ı. utlu olsun 
IlAKKI SÜHA GEZGiN . 

~ t etmiştir. 
~ q, :va~ıta dükkan· 

~ k~ ~k fŞı ve sakl ı 
~"'ll'ılar ~r bulmu.c:. 
~ ın·· •r 

. l' aJıi Usadere ol 
· 8.d.Jıye, ..... •~··unmuş, 

~i~edil· 

~ genç kız 
~!1!lılda 

1Se k .. tuzruhu 
e old·· 

~=-~ u 
ı..:~~inin te lotUra.n Abdi a
"'l' e, <1·· 8 Ya.-.la.rındaJri 

~ Un evd ~ 
taj lt etine tu e Yanlışlık· 

l'!ıı:: dtt-ıltıı li~kitl'uhu içmiş, 
~ ~tır. hastahane. 

fıl~t'\ı aQa Ölnı .. 
lltı-ar tarar uş, ceeedi 

t &.it ~ ~an mua-

p~ ~t 

~irıı Dullarını 
metlerine 

. geçiren 
~}'t tebı· ~ 

t'ı Ilı 1Rat ıu._ ah~ nıemur-
~~ltiye rn oldu 
~~td~~ı olarak ad· 
~;:~ -ıne rrw.1 ·~ ~. biı- k b" en pos· 
~'\~ek IStnını ziın. 
~~ ~ nı~und~ bi· 
"~ \lnan emcsınde 
~\Uou }d adliye tebli-
~ ~ Ustafa, tebli· 

}J,,_lkıabJc an ve Sultan. 
as~ d~eleri irtioqat 
~ a"el' lira un birer ay 

J llı.U. Para 
~htı~~tle d cezasına. 
d: ..... .ııi memu-

"1..: lr, Yete mahkü 
bf~ v~l olU!\nı m 
ı..~t~ ll'ı.Uka: Uş. v.e di
~ r. da ~yYıQı Ke· 

"~karan 

q~ D!ü Halit 
t'!ı-~ urrı oldu 
d~-~~· '-1-hktı 
"t\ .~ili dold illiyet 
\t. -.,:l'l Urd ... 
~~ ~ıt b ugun. 

ıı lır b .. ı •rakıldı 
bi;i t -..ıın 
~~ .. vl' h~sı 1'.."'yUpiü 
~~ ceı.a Zlık suçun. 
~ ?b.uhak rna~keme

~~ ~ a/'allltz henwsı dün 
-~~~I 19 ~ Itsızl.rk SU-

\~ aq.~ ~1ınu:ıtiddctlc 
~~.~~ ~İı- k~r. A 

});h~ a ıle u nı gu· 
~ ''\litj Çıkı~r Ylltarak 
d~ rı bin l' •nda oto-

~~-~.sabit 0~ra.aın1 kas· 
~~'. '1Q,j ~ ra.llos a rnaın ıştır 

O 1 f-it sırıı A adında b" . 
Ve ~rap l r 

"iı.. "'Ilı ~ı ti e\'lelltn Prens gibi 
~ ~ \>f!ti~. bir ~~aadede

htt.,,.~ "'e bu unu W-

~= -,\l, ;.atı 
l}'atı 24 lira 

otomohlllcrindcn bir kımuı ayrılarak cektır. 

Kaliveye hurda i,ıcir 
karıştırılıyor 

Bazı esnaf, son zamanlarda iJc· ı 
rakendc satılan kahveye hurti~ 
incir kan§tırmıya baslamışlar
drr. 

Esnaf. hurda ve çürük ıncirle· 
ri ucuza satın alarak kavurup 
öğüttükten sonr.:ı.. çekilmıı. kah. 
veye karıştırmaktadırlar. Hurda 
incir, nohut. fındık ve arpadan 
ucuz olduğu için bu gibi esnaf, 
bu yolu daha karlı buJ.ma.ktadır. 
Ancak, epeyce hurda incir karış
rıştınlmış kah ve. pi.~rildikten 
eonra adeb içilomiyccek bir d~ 
recede ekşimiş bir tad vcmıclct.e. 
dir. 

---0---

700 sandık -beyaz 
p~ynir ..geldi. 

Şehrimize yeniden 700 sandık 
beyaz peynir gelmiştir. Bandır
ma ve Tra.kyanın yeni mahsulün 
den olan bu peynirler, bakkalia· 
ra tevzi edilmiyc baqlanmıştır . 

Tare beyaz peynirler fire ~·er. 
diğinden sa~l3rda tu hususu da 
nazarı dikkate almma.ktadrr. 

-<>-
Dünkü ihracatımız 
Dünkü ihracatın yekunu 360 

min liradır. Danimarka, Alman· 
ya ve Mısıra tütün, lsviçreyc 
fmdık, afyon. Romanya ve Bul
baristana balrk satdmıştrr. 

Yazmacılar ve doku
macılar idare heyeti 
.Evvelki gün yapılan lstanbul 

yazma ve dokumacılar rkoopera
t i finin yıllık umumi heyet top
l~ntısmda, yeni id:ıre heyeti se
c;imi yapılmış, fa.kat rey tasnifi 
düne bırakılmıştı. 

Dün öğleden evvel tekrnr ti· 
caret odası salonlannda topla
nan kooperatıf hissedarları. rey
lerin tasnifi işini bitirmişlerdir. 

Tasnif netiC'..esindc şu kimseler 
yeni idare heyetini tc>şkl etme..!\. 
tcdir: 

l'~ya Yılmaz 'I'.iirk. Halil 
Yükseliş, Osman Çeliksiz. Meh· 
met lşlak. Tevfik Isınan, Ardaş, 
Hasan Poyraz. 

-0-

Jktısat Vekili geldi 

Jk~ısat Vekili Hüsnü Çakır, 
dıin, şehrimize gelmiştir. Vekil, 
şehrimizde bulunduğu müddet 
zarfında muht.elif iktısadi işler 
üzerinde tetkikler ~pacaktır. 

-<>---
Belediye hastahane

lerine ilaç 
Şehnmızdcki bclcdiyo hııstahancıe. 

rln i!Aç ihtıya.cını gidermek maksa· 
diyJe 4.0 b!.n Urntık fl(Lç ısm:ırlanınış· 

tır 1Hlclar kısa bir zamanda sima· 
rnk hııstııhanelcr dağıtılacaktır. 

Şeker 
beyannameleri 

Dün vilayete 600 
beyanname verildi 

Yenı §eker flyatmm tatbik edılme-
81 doL:ıyrsıylc 100 kilodan fazla şckcr1 

bulun nl::ır dünden itibaren vilayete 
bc)nnname vermeğe ba§lamışl:ı.rdır. 
Şimdiye kadar verilen beynnn::ım • 

nln 33yıı!l 600 ü bulm~ur. Ynnn 
d:ın so.nnı tefti§lcre ba§lanacnktır. 

Kendılcrindo fazla şeker bulurum 
!ar vt:ı beyannamt: vennlyenlcr bak. 
kındl\ kanuni takibat yapılacaktır. 

Matbuat T eknisyenleri 
Birliğinin senelik 

kongre~i 
Bırlığimızin mutad seneli 

k<?n~i 6 Tisan 1941 pazar 
giinu saat 14 de Eminönü Hal· 
kcvi :53'1onlannda aktedileceği~
den azamızın behemehal hazır 
bulunmal:ı.rı ehemmiyetle rica 
olunur. 
MflZAKERE RUZN AMESI : 

l -Heyeti idare raporunun 
kıraatı. 

2 - Hesabatm tetkiki ve ida
re heyetinin ibrası. 

3 - Nizamnamenin hazı 
maddeleri i.izermde tadilat ve 
içtimai yardım müddetinin tah
didi. 

4 - Yenı idare heyeti ıntihabı 

l--::G::-O_N-:-D- E_ N_:__G_o_· _N_E~ı 
Radyoda hak 
şarkı arına da·r 

A ııkarn Radyo.sunun musiki 
neşriyatı arasında, en zi

vade hoşa giden kısmın "Halit 
şarkıları, olduğunda şUph<' <lk 
tur. Bunun sebebini, kavrav;bil 
diğimiz kadar, gecenlerde 

0

''Ha
~cr., r<'fikimizdc anlatmıştık ... 
Şu veya bu tarihte memleketin 
muhtelif köşelı:ırindcn gelip re· 
hirlerc yeilE>şmiA olan bizlerin 
bilhnsso. bu şarkılardan zevk alı: 
§Imtz, bir hnsretin tesellisi gibi
dir. 

An • ra Rad} osu, bize bu zev· 
kıı .elinden geldiği kadar tattın. 
yor. Öğle V<' akşam neşriyatın· 
da muhtelif memleket bölgeleri
nin hakiki yerlisinden dinlenip 
plfı.klara olmmL5 şarkılar çalıyor ... 
Lfıkln bir şE>y unutuyor: Her 
p~t.nn e\'Vel, o sarkmm, hangi 
bölgede kimin tarafından, ne 
maksatla söyl<'nilmis bir şarkı ol
duğunu iliı.n etmiyor. 

Halk ıınrkılnn, memlekE>t aşkı
nı C'n dnin noktalardan uyandı· 
rnn sihirli bir kudret rolünii oy
namaktadır. Her şarkı ile bir 
memleket parçasının heyecanını 

y~ıyoruz. O parçanın nere.si ol
duğunu da bilmekli'Hmtz lazım 

d~ğil mi? Mescltı Sıvastan gel 
mı~ bir şnrkmın Sıvasa ait ld 
;;..,, bil O U· 
b .. nu meli ve hevecannnız 
güzel bcıldenin hnyaİiJo b r k~r~ 
daha kuvvet ve istikam<'t b 1 malıdır. u 

Halbuki şimdi memleket 6 
kIS'! plfLklart dilpedilz bin"bın· • ar-
d d 

• ar-
m an calınma.ktndll' ... Ade.tn bir 
programın plak kısmını şöyle<>"" 
tnmamlayıp, o günün nöbetini d1.: 
savmış olmak ister gibl.. 

ntKın..'T l\lt'NtR 

1. Yirmı yıl evvelkı Vakıt 

N 
S.4.9%1 

aum Efendi 
Ef::::ba§ll;~ lBtUa edon Naunı 

ya qnda Pıı.rise gidcce~i 
ynzı.l~nktadır. Siyonist gazeteler Na· 
um 1':;fcndlyi Genç Türklerle t ki 
mcsat ctmJ~ olmakla itham edi eşri yorJar 

- 40 - r , kit~plar yok mu? lnsan bır mü-
~eJlıt o!ur ve yalnızca mücellit· 8.03 Ajuns 

- ~tc. böyle, dedi. Artıı. . 
mime bu büyiik ıstırabı bilmi· 
yen yok zanncdiyonım. 

Kristin ile ben kfttüphancmızc 
döndüğürnüır. zaman, o biraz ke. 
derli, mahzun l'l'örünü,·ordu. Ha'-
b 

.,, . 
uki benim kafamda bin bir şim· 

fiek çakıyor. fırtına l ar kopuyor· 
du. 

- Bütün bunlar hakkında ne 
tlü.,crunüyorsun uz? .. 

Diye Kristin sordu. Ben de o· 
na şu suali sordum: 

- Krist in, M~rkizin odasına 
girdiğimiz zaman Markinin yli 
ziine hic dikkat ettiniz mi? 

- Hayır .. Ben :Mtırkizin zaval· 
h haline bakıyordum. 

- Güzel, halbuki ben Markı· 
zi değil, kocasını tetkik ediyor· 
tium. Biliyor musun yüzü nasıl 
dt ? .. H er halde görülecek : 
değildi. Hatta g-örülmiyecek. ~
ktlamıyacak kadar korkunçtıı. 
K:ı.n çanağına dönmüş olan göz· 
leri yerle r inden frrJıyacak gibiy· 
di.. AğT.I müthiş bir nıana ile 
açık kalmıştı. 

Vahı.ı, sivri dişleri görUniiyor 
du.. Bütün yüzü heyeti u· 
mumıyesiylt' korkunç Japon 
maskelerine benziyordu. K?r 
kunç, kanlı bir tipti bu. Kristm .. 
Seni temin ederim ki o anda gör

4 

.düğüm insan Markiye hiç beJlZC· 
miyordu. Fakat 1.!arlci idi.. :sa.ş· 
ka bir hüviyeti vardı .. Artık hiç 
şüphem kaJınQ.(]ı Kristin .. Markı 
bir Vampir değıl.se bile. ken?i 
usullerine göre kan emen bır 
mahlQktur. 

- Fikrinizi daha açıkça SÖ)'-
1 

leyin .. diye Kristin sözümil kes
ti •. Markiyi tam i.s üzeıi.n4e ~-

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan : Gaston Löru 

kaladığımııa C'mın misiniz? 
- Bu, öyle müthiş bir karaı 

olur ki. in~n kat'i bir söz söyle· 
mekten çekinir, dedim. Gördiik· 
!erimin tamamen hakikat olma 
sına rağmen, bunun bana öyle 
göriinmüş olmasını temenni ede· 
rinı. Rana kalırsa bir miidaha· 
le olma5"Jıydı, bu iş çok daha de· 
vam edceekti. Biz tam baslangı· 
cmda ortaya çıktık. 

- Evet. bizim birden üstlerine 
gidişimiz işi bozdu gibi geliyor 
bana.. diyerek Kristin sözi.imi.ı 
tasdik etti .. 

Güzel Kristinin gözlerinde pek 
aıılıyamadığım bir mana vardı .. 
Ar.G.ba bunları ~nlamıyor m 
yoksa anlrunamazlıktan mı geli· 
yordu, .. Sonra bana da hoş gö· 
rünmek için sözlerimi tasdik ed" • 
yordu. Ona bütün vaziyeti izah 
etmek lazımdı. 

- Bak Kristin, dedim.. Şimdi 
bütün 1137..a..riyeleri bir ta.rafa bı· 
rakahm ve hadiseler üzerind 
duralım .. Hatırlıyor ~~un biı 
içeri girdikten sonra 'Sanı:,<r0r'Wl 
getirdiği şişe içinde ne ilacı var 
dı? .. 

- Evet, hatırlıyorum, Sıtrat 
dö Sud getirmişti değil mi"! 

- Evet, Sitrat dö Sud getir· 
mişti. 

- Ve sonra da )farki bunu 
götürerek Kloriir dö ı·aısyum 
~ni getirmesini emretti. 

Çeviren : M. ACAR 

- Tamam, mükemmel.. Bütf:n 
bunlar sana bir şey anlatmıyor 
mu Kristin ? .. Mesela Klori.ir dö 
Kalsyum neye yarar? 

- Bunu bilmiyecek ne var .. 
J<anı durdurmıya yarar? 

- Bu da tamam. Fakat biliyor 
mu~un Kristin, Sitrad dö Sud 
ne ıçin kullanılır? .. 

- Hayır .. 
- lşte. Sitrat dö Sud da kanı 

akıtmıya yarar •. 
Kristin, akli milva2611emdcn 

ş~h:. ~iyormuş gibi garip ga. 
rıp yuzume bakıyordu. 

-. iKanı akrtmıya mı yarar? 
Dıye tekrar etti. 
- Evet.. Builaç sürüldüğü . 

man kan pıhtılaşarak nihayet 
yarayı kapamaz ve muttasıl "· 
kar .. ~~~ ~r~yı veyaiıut bir iğ
ne dclıgını Sıtrat dö Sud ile u· 
ğuşturduğunuz takdirde varada.n 
v ) a delikten muttasıl kw aktı 
ğını goıilrsünüz. Hem sonram; 
~e b.u kadarla da kalmıyor. E
ger bır yara veya deliğe Sitrat 
dö Sud süıifüir ve o delik emilir 
S: o takdirde kan hiç durmadan 
bır musluktan geliyormuş gibi 
muttasıl akar. 

- Fakat lbu sizin bana söyle. 
dikleriniz pek müthiş şeyler Mös· 
yö Masson.. Siz bütün bunları 
nereden öğrendiniz? 

- En basit tıb kitaplannaa11. 
Sizin ki.ifilphanenizde sanki bu 

lildc alak.;ı.dar olmakla kam .. z, s.ıs Hıınr 
başka. şeylere de bumunu sok. 
mak ıster. Emin ol kı pek cok 
u_fak tefek şeyler öğrenir, Kris-

program 
8.45 Konuşnın 

12.SS Kıırı"ık 
tm ... Kr· f r; nrlular 

ıs ın hala gözlerıni üzerim- 12.50 AJııns 
den ayıram ıyordu. Bu nazarla.. 18.05 Kan ık 
?::11 onun da benim kadar endişe .. arkıtıı.r 
ıçır.de olduğunu anlıyordum. Ya. ıs.20 nıın ıı. 
vnş sesi: tekrar tkera.r mırılda· 1 program 
nıyordu · 118.03 Cnz 

Bu k "th' :- . ~ mu ış.. Bu çok orlu~trn.o;ı 

19.SO AjanK 
19 45 Ziraat 

tak\ imi 
10.CiO lnl't' sıız 
20.15 Had.)o 

gazete ı 

20.45 Petbo,, 11 

\'n~ııs~ onla ı 
21.00 Dlnlt'l ICI 

iste kl••ri 
21.SO Sıhhat 

dmuth~.. llım vampirlerin ışine ı 18.40 soıo 
e yarıyor dmook. şarkılar orkl'Stnısı 22.SO Aj:uu; 

- Eğer vampirizm diye bir 1 ıu.ıo Konu nu 22.so Caı.il3nd 
şey mevcutsa, asrımızda onun da --------.:..:..-===
muhakkak ilmi olması lazmı. 1 ı-~--ı-------= 

r= Perşembe! Cuma -
Birden gözlerimiz hemen kar- -

/ şımızda,. duv~da duran dört > 3 Nisan 5 Nisan 
K.ultrey m resımlerinc ilişti . ...an· ' X ı kı her dördünün de mUsteh.zi .... c:( ı~.ev"<'I 6 I Re.cn·eı 7 
z<l:~l~rı Uzer~ize çevrilmi~-- ı f- Ka"mı 147 Kasım: 148 

Guluyorlar, bızıınle eğlenivorla~~ , ---~----~----
dı. F~at. bu dört resrn in~ hatla- 'akJUeı \ usntı lf.l.anı VB8at ~ 
~na gomülen soğuk tebessüm Lı· uuıı~ııı 
zı ~~atsız etmekt<> gecikmed' d" ı<;•• o.

4
0 11.05 6.89 11.02 

Knstm: 
1
' öğle 13.17 G.48 18.17 5.41 

- Hakikaten birbirlerin ne lklndJ 16.53 
k!t-dar, ~em de ne kadar garip Akgam 19.SG 

O.ıs 16.5!1 9.18 
12.00 J!J.87 12.00 

bı:., oo'lnlde benziyorlar. değil Yat ı 21.09 
mı . lnl'Sak • 4.M 

ı.ss 21.10 1.84 
9.22 ı.:;s 9.19 

~i. Sesime müstehzi bir edn 
vermıyc çalışarak: 

::- .~·et, diye cevap verdim .. 
Dordu de aynı insan olduktan 
sonra her halde 'benz.emeleri ı:.. 
zım ... 

.. Bu ~~i ~ı'o/ ediyormuş rıbi 
soy~ıştı~. lçımdeki garip ür
kcklıgı bellı ~tmekten çekiniyor 
utanıyordum. ' 

(Devamı 1xır) 

Şekercilere zam yok ! 
Şeker fiyatıannn yüzd,. on zam 

pılması dolayıslylr şekerciİerle yrı. 
kll .ş

er madde yapanlam n~nca bi .
1 1 

r zam 
vcrı m yecektlr • 

ÇünkO bunlara eker fiyatına ilk yap:: 10 kuru zam da yiyecıek 
mo. lcnne flft.ve yapılmıştır. Bu DO. 
ve krdi g6rWdqğündcn ikinci bir kıs 
ma ihUya.ç yoktur. 



ünivers te rektörü imtıhan günlerinın 
tes ' i ıçin Ankaraya gıtti 

Lise ' e orta mekteplerin ders kesimi bugünlerde 
belli olacakbr 

Öğrendiğimize göre Maarif Ve
kllliği yüksek, orta ve ilk tedrisat 
mllesseselerinde bu yrl derslere 
geçen yıln nazaran bir b~çuk ay 
evvel nihayet v xecektir. Tedrisa.. 
tın nisanın yirmi.sinden sonra ke
silmesi mevzuu bahistir. !mtihnn
lar, 15 m~yı~m k2dnr ikm3.l edil"· 
rek neticeler a.lile.darlnra t bliğ 
edilecek Ur. 
Diğer tnrnftan üniversite imti -

manlan etrafında görUçmek üzere 
rektör Cemil BllseJ dün akşam 

Amerika da 

Ankarnyn gitmiştir. 
Hukuk fa.Jı:Ultcsinin eleme irnti

hanlan da tesbit edilmiştir. Birin
ci SIIlif Roma ve Medeni hı..:kuktan 
ikinci smif idare hukuku, UçfuıcU 
snuf ce73 usulil muhakemeleri, 
dordUncU sınıf da !cra ve iflfıs ders 
lerindeıı elemeye tnbi olıcnklar -
C:U'. 

Diğer CaJriUt.lerin wtihan gün
leri rektöribı dönil§'llnde belli ola· 
cııktır. 

Doğu Hindistanda 

Alman ve ltalyan ı 
gemi1erinin müsaderesi 

devam ediyor 

Bir italyan 
muhrioi 

Notalara 
rağmen 
Gemiler serbest 
bırakılmıyacak 

I.ondra, 2 (A.A.) - Mllıvc:r dev
letlerine ait vapurların müsadere
si hakkında tefslrntta bulunan 
Deyli Telgraf gazetesi şu satırla
n yazıyor: 

Geçen her gUn bize Birleşik A
mer.ikruım tuttuğu doğru yoldan 
Roma veya Berlinin hOfJuna git
memek endi§csile inhiraf etme
mek hususundaki sarsılmn.z azmi
nin yeni bir delilini vermektedir. 
Bu müsadere hukukan tam mana.
sile yerinde olmakla beraber, bu 
hareketin mlhvere karşı yeniden 
açık bir husumet hareketi teşkil 
ettiği ve vasati itibarile destroyer
lerin devri ve icar ve iare kıınu
nunwı kabulU ile mukayese edile
bileceği bakkmda Amerikada kim
se şüphe etmP:tnektedir. fütlr şim 
di hukuk kaidelerine karşı göeter
diği meydan okumanm yemişleri
ni topluyor. Zira Birleşik Ameri -
kaya Almanynnm dUşmanlarma 
hukuk kaidelerini hesa.b::ı katme -
dan tam bir surette yardmı imldi.
nmı vermiştir. Şilc>plerde bir san
Umetre murabbaı yerin pek ehem
miyetli olduğu b!r s da lhnanlar
da mükemmel bir halde bulunan 
ve sahiplerine kal'§l en iyi bir şe
kilde kullanılablleeelı: olan mihver 
vapurlarını atıl bir Jınlde bırak
mak tecviz edilir bir §ey olam~z. 

Va'1ngton, 2 (A.A.) - Harici
\•C' nazın hordel Hal Amerlk ta
rafından mihver gemilerini müsa
deresi hn.kkmdaki Alman ve ltal -
yan protestolarının nazarı itibara 
alınmn.sınrn ihtimal dahilinde ol -
madığını bilcilrmlşt.ir. Her halde 
bu protestolar Birleşik Amerfua -
nm siyaset.:. lizerlnde hiç bir suret
te mUeSSJr olmıyacaktır. 

Va&lngton, 2 (A..A.) - Oğr1mlldi· 
ğine g!Sre Hull, müsadere edilen mih
ver vapurl:ırmm serbest biralnlm&m 
hakkındaki Almn.n ve İtalyan talep. 
lerlnl rcddetmeğe karar verml~Ur. 

Gaietecllerle yapbğı ı;örU~ede, 
Hull'den. mihver protesto notalnrm.m 
talep ettiği veçhllc, vapurlan serbest 
bırakmak için halen her hangi bir ni· 
yet buıunup bulunmadığı sorulmug· 
tur. Hull, verdiği cevapta, bllktllnet 
mahfUl&rlnde böyle bir §Cyden bahse
dlldlgf.nl ı,,ıtmedlğiru bildi~. 

Hull, protesto notaıo.rma cevap w. 
rlldikt'n sonra, Alınan ve İtclyan bU· 
yUk elçilikleri ne, teati olunan mek 
tuplarm nc.,rl meselcstnln g6rügUl• 
meslnin muhromel bulunduğum da 
UAve ctmıııtir. 

TA1.'YARE ATELYELJIRt 
MtJllt) RLENDI 

Uma, Z (A.A.) - D.N.B.: 
Peru rcsmt makamları "Deutche 

Luttluu.'18.,. firm8Jl!D.m Peru gubes1.nln 
atelyelcriylc tnyya.relorlni mühür aı. 

tma koym~lardrr. D. Lutthc.ma !ir
masmm Lljat..mıbo tayyare meydanı 
da pcnı kıtantı taratmdıı:n 1;}glll edil· 
mJşUr. Bu meydanda iki Yıınker ta~· 
yarcsi bulunmakta idi. Bu tedbirin 
nlçln nlmdığt hakktnda §imdiye kadar 
hiç b~r resm.l beyanatta bulunulma. 
ml§tır. 

Llm.'l., 2 (A.A.) - D. N. B .: 
Şimall Peru llmnn.Jarmd!ln birinde 

domJr•t bulun. 'l Frlesla-ıd Alman va· 
purıll'un mürettebatı vapurlannı ateş 

ıeml§lcrdlr. Frlesland yanmaktadır. 

----o--

Polonya başvekili 
Amerikaya gidiyor 

Londra, 2 (A.A.) - Polonya 
B şvekill ve başkumandanı gene
mi Sikorskinin Kanadaya muvasa.. 
lat ettiği haber verilmektedir. Ge
neral Sikorsld Knnad dan Amerl-

aya geçecek •e B. Ruzvcltle mU
ıim görüşmeler yapacaktır. 

batırıldı 
Londra, ! ( A.A.) - Amiral· 

lik dairesinde tebliğ edilmiştir: 
Doğu Hindistanındaki bJŞ

kumandan, Pantera smıfın<!an 
1526 tonluk bir ltaly.?.n torpido 

I muhribinin tayyareler tar:ıfm
dan batırıldığını bildir:mi5tir. ln.
giliz keşif tayyareleri bir !tal· 
yan torpido muhrihlnin Musav
vadan hareket ettiğini bildirmit"" 
!erdi. Muhribin yeri öğrenilmiş 
ve bahriyeye mensup tayyareler 
tar.-fmdan batınlmıştır. 

-<>---

Japon Hariciye 
Nazırının 

Romade.ki temaslan 
Roma, 2 ( A.A.) - B. M:usoli

ni, bugün ordu evinde B. Mat
suoka §el'efine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Ziyafeti mütea.kıp, B. 
Musolini ile B. Matsuoka arasın
da bir görüşme yapılmıştır. Gö
rü~ecle Kont Ciano da hazır bu
lunmuştur. 

B. Matffiıoka, bugUn Papa ta
rafından kabul edilmiştir. Vati
kanda.n teyit edildiğine göre, gö
rüşme çok samimi olmuştur. 

Bu akşam, Japon büyük elçi· 
liğinde bir ziyafet verilmiş ve .zi· 
yafeti bir bllrol resmi takip ey
lemiştir. 

Afrika Cephesinde 

İngiliz kuvvet
leri Musa vva 

Yolunda ilerliyor 
Kah!rc, 2 (A.A.) - İngiliz as

keıi sözcUsU, lbu akşam ynptığı be
yanatta, Musavvnnın dilşmeslnin 
her dakika beklenmekte olduğunu 
bildirmiştir. 

KahJre, 2 (A.A.) - Askeıi söz· 
cü diln akşam yaptığı beyanatta, 
dünltil tebliğde be.his movzuu olan 
Libyada Mersa Brcga mıntakasın
da dilşmıı.nla temasa gelinmiş ol -
masma Kalılrede de hiç bir ehon
miyet verilmediğini söyle~ ve 
demiştir ki: 
"Dlişmanm Libyada bUyilk ha

re katn t~ebbü.s etmesi muhtemel 
değildir Tablatlylc dilşman, Erit
re ve Ha.be§istanda İngiliz kuv -
vetlerinin mütemadiyen knzan -
dıkla.n zaferlerden nazarı dikkati 
çevirmek için Libya hft.diselerlnin 
ehemmiyetini fe\1<a1Ade bUyUltme
ğe çalışacaktır. 

ingitiz hariciye 
musteşarı 

(Btıtt tnrflft 1 ;nf';il"') 
kiyenin Sovyetler Birliği hü~'iı
metinin tam ''Comprehension" u
na ve bitaraflığma. güvenebilece
ği hakkuıda Sovyetler Birliğinin 
teminatını muhtevi son 'l'ü.rık 
- Sovyet deklarasyonunun bazı 
a.lmanımı okumuş ve sözlerine 
§(>yle devam etm~tir: 

"Avam kamara.sı hatniar ki 
İngiliz • Türk karşılıklı ya.rdmı 
muahedesinin protokolu mud
bince Türkiyenin aldığı teahhüt· 
ler, Sovyetler Birliği ile bir si
lahlı ihtillı.fa girmesini inta.ç e. 
decek bir harekette bulunmrya 
Türkiyeyi icbar edemez. Son 
&.vyet deklarasyonu ile, böyle 
bir ihtimal, daha ziyade ortadan 
kalkmışa benzemeUedir." 

B. Butler, diğer bir suale ce
va:bcn de, Sovyetler Birliğinin 
deklara,gyonunun çok şayanı 
memnuniyet olduğu boWısinde iş
çi mebusu B. Shin Well ile ınuta
brk bulunduğunu bildirmiştir. 

mavutluk Cephesinde 

iki ıtalyan b61111 

imha edildi 

Yunan torpıtosu 
Denizde 112 ttalyan 

denizcisi topladı 
Aıi.aa, Z (A.A.J - Atina radyoıw 

mat.bııa.t nezareUnin bUltenlnl netıet
mf§tir. BWtene glSre ArnavuUuktn 
Jfln Y.uoan!Ilar tıı.rafından yapılmı 

hııreld.t emıasmda lld ltaJ.yaıı bölUğU 
imha edllmi~r. 

Atına.. 2 (A.A.) - Yunanl!b.ndald 
IngHlz kuvvetleri umumi karargAhı. 

nm dilL akşamki tebliği: 
IngUiz bava kuvveUerl faaliyette 

bulunarak bilhassa Busiglava yolunda 
askeri kıtalan ve motörlü veaaiU mu.. 
vaffa:J;> etle ağır bonıbardmuuıa tabi 
tutmU§lardır. MotörlQ nakil vasıta.la. 
rma tam lsabeUer kaydedlJml§t:lr. Bt.ı
tllD tayyarelerimiz dönmtl§lerdir. 

YUNAN TBL101 
Atına,% (A.A.) - DllD ak§8.m D* 

redileıı 157 numaralı tebliğ: 
Keş!! ve topçu faaliyeU olm~tur. 

Sab.."l.1111 ilk saaUerlnde blr dÜflDaıı 

mUfrczesi dUn za.ptcttlğtmiz bir dil§ 
mazı mukavemet merkeztnc yak.18§8. 
rak otomatik alllhJarla ate§ etml§ler 
dlr. Mukabil hUcunuı. kalh-a.n mtlfrc.ze. 
lerlmiz c!tlşmanı pU.SkUrtm~ ve 80 e. 
sır a.lmlştır. Esirler arasında bir de 
subay vardır. 

Atına, % (A.A.) - Yunan bahriye 
nezaretinin tetliğl: 

ı - Akdenlz lngiUz donanması b8.§ 
kumandanı, lta.ıya.n fllosuna karşı ya 
pılnn SGn harekttta 13Urak etmek tıze
re Yunan donanmam tıu'&fmdan vak. 
tinde ve süratle yapılan hareket.ten 
dolayı Yunan donanmasma teşekkUr 
etml§t:lr. 

2 - Yuan torpido muhrlpl •'Gulle 
Hidra,, denlz muharebcslntn cereyan 
ettiği mmtaluı.da denl den çıkarılan 

112 ttaıyanı harp esiri olarak Yuna. 
nlstaııa getirmi§Ur. 

General dö Gol 
Afrika cephesine giden 
bir Yunan gazetecisine 

Beyanatta bulundu 
Atlım, 2 (A.A.) - Vrad.inl ga

eeteei, doğu Afrikuı cephesine 
gönlerdiğ1 husust muha.b!ri.nm Ke
ren civarında general da Gol ile 
ya.puğı bir mlilAkatı neıp-etmekte
dir. 

Genera.1 dö Gol şu beyanatta bu· 
lunnıuştur: 

"Erltrenin mukavemet merke
zi olan Keren'in zaptından dolayı 

bahtiyarım. Fransa, kendi kıtala -
rmm da bu muvaffakiyete iştirak 
ettiğini öğrenerek memnun olacak
tır. Yunanistanm müşterek mütte
fik ga.yretlerinde'ld rolil evvele· 
mirde macll bakmıda muaZ?:am ol
mmıtur. Zira Yunanlılar ttaıyanla
n ağır hezimetlere uğ:ra.tmışla'r
dır. Elen zaferinin harbin netice
si ilzerinde devamlı tesirleri ola -
cakhr. 

Manevi be.knndan Ynn:ınhııtanm 
rolü daha az hayranlığa layık de
ğildir. Zira Etenler, bidayette çok 
mUşkill olan İngiliz yardnnma gü
venebileceklerini mlldrik olmaltl 1. 

be-raber, bilyü.k bir devlete ka.I'flı 
pek gayri mtısait bir mtlcadelenin 
biltün tehlikelerini göze almışlar
drr. Buna binaen, YULanltlann bu 
kadar gnyri müsait şartlar altında 
dö\1.lşnıek iç.in veroikleri kalıra -
manca karar bu harbin en mühim 
hlldiııesldir. 

Yugoslnvya.daki ka!kmmayı da 
ehemiyctli bir surete Yunan misa· 
line medyun olduğumuzu zannedi
yo:ı;m. Sırplar cesaretleri, vatan
perverliklcri ve Tunanm t~kll et
tiği tabii mania sayesinde nehrin 
arkasmdn tesirli surette müdafaa
da bulunabifoceklerdtr. Yugoslav 
mukavemetinin mllessirliği arka. 
lıırmın Yunanltlar tara.fmdan 
setredilmiş olmr.sr e:ıyesinde arta
caktır, fakat SrrpJıı.rm müese!r mu
kavemetinin elzem şartı müttefik
lerle sıkt bir ~ birliğicUr. 

Yugoslavya 
haberleri 

Bern, 2 (A. A.) - Havas• Tc. 
lom.ondial: 

İsviçre telgraf ajan.smın Ro
ma.dan ıı.ldığı bir telgrafa göre 
Belgraddaki İtalyan elçisi, elçilik 
i:)lerlni bir masla.ha.tı;Uzarn hıra • 
kurak, Yugosl.&v hükfunet merke -
zinden ayrılmıştır. Romada. elçi • 
nln hareketi, İtalya • Yugoealvya 
münasebetlerinin vahimleştiğine 
bir işaret sayılıyor. 

F1UMENiN TAJILtn:st 
Londr&, 2 (A. A.) - B. B. C: 
İtalyan StefeııJ ajanatıım verdiği 

blr hs.bere göre İtalyanlar Yugo • 
slavys • İtalya hududuoda bulunan 
ltaıyruı şehri .Fhn:ıe'den kadın 1'e 

çocllklan tahliye etmektedirler. 
l!'lume S (A.A.) - S&daıd. 

Vail tıı.ratmdan ne,,redllezı blr eı:nlr 
name ııe umumi Ye hususl mtleaaeae. 
lerde ÇŞJ!f&D mcmurıarm hU8Ulll btr 
mn:s.ınde almadan Fiume'dan aynJma 
ları meııedlJ.mi§tlr. Emirnamede eey. 
rtısefcr vesikam all!UI olan motörlU 
vıwtalarm hUSUlll bir mDsaade ahna.
dan eyalet hudutları lıar1c1De çıkma. 
m da menedilmiştir. 

BeJgrad, 2 (A. A.) - B. B. C: 
Yugoslav idari teşkllft.tmda mU.. 

hhn değl§iklikler yapılmıştır. MU .. 
teaddid valiler uledilmiştlr. 

Beigrad, 2 (A.A.) - Avala: 
Kral taratmdan n~redllen blr emir 

name Ue Tuna valllfğfne Vla§ka.. 
llnmllotad, Morava vallllğine Kort:iç 
Bojldar ve Vlrabaa nlillğine Stoyano.. 
vlç Nlkola.s tayin edilmişlerdir. 

HIRVATJ,ARf,A ANLAŞILDI 
Belgrad, 2 (A. A.) - Havas, 

Tclemondial: 
Belgrad kabin~e Hırvatlann 

iştiraki §eralti taayyi.ın etmekte. 
dfr. Şöyle blr karar verildiği zan
nedili10r: 

Hırvat lideri Doktor Maçek biz
zat kabineye girmiyecek, fa.kat 
Hırvat köylU partisi kabinede Ku
baçiç tarafından temsil edilecek • 
tir. Bu zatın yerine Hırvatistan 
valiliğine Hırvat partisinin reJs 
muavini Kotuçi.ç tayin olunacaktır. 
Belgrad kabineshxie §iındiki Hır .. 
va.t ruwrlar mevkilerini muhafaza 
edeceklerdir. 
Diğer taraftall, 1939 eylfııtmde 

yapılan Sırp • Hırvat anlaşmam 

kar§JSında vaziyetlerini tası:ih et
mcnüş olan Sırp partileri. bu an • 
!aşmayı bir tebliğle teyit edecek
lerdir. Böylece Sırp • Hırvat bir. 
liği son hft.diselerden sonl'a bir ~at 
dalıa kuvveUeıi*11Ş otai:aktır. 

Doktor ~ek~n Jtabineye gir • 
memesi sebepleri siyasi olmaktan 
ziyade şahsidir. 

KABİNE TOPJA...""IDI 
Belfl'&d. ı (A.A..) - D. N. B.: 
Yugl>Nav kablneısl, bugün saat 19 

da toplaninI§tır. Toplantı 80Dunda bir 
tebliğin ;ı;eşrcdilmesl beklenmeKtedir. 
Fakat bu tebliğ, yeni dahlll ve harlc\ 
sıyuct hakkmdald hükümet boyanna· 
mesinl lhUv& et:ınlyccekUr. 

YGGOSLA V El,ç1Sl BERLtSDE 
Belgr&d, 2 (A.A.) - Yugoslavya... 

nm Berlin elciBf Andrlç, Berllne ha.. 

reket t>tmi§tlr. Umumiyetle ıyı haber 
alo.n ıutıh!iller, Andriçln bir hll3Us1 
meaa;tt hamil bulunduğunu sanma· 
makta.cır. 

AL."'1.A.."'i ELÇİSİ BE.KLlNDE 
Berlln, 2 (A.A.) - Resml mahfil· 

lor, AJmanyanm Belgrad elçisi Hoo
n~n·ın hnlen Berlinde oldugtınu t~cy
yUd etmektedir. Fa.kat Von Heeren'in 
Berl!nde ne kadar kalacağını söyle• 
mek tmklnsızdır. 

Buglin 51yıı.ııt mahfillerde bildirildi· 
ğlne göre, Yugoslavya b~:netine 

cevap talep eden hiç bir nota vt:rll· 
memlşt!r. 

Lontlra, :? (A.A.) - Yı.ıgoSlav Kra· 
lı Piycr'ln tahta cU!usü münascbetly. 
le Londra Ortodoks kllse .ndo blr Ayin 
yapılmı§tır. Tllrklye bUyUk elçisi, 
Sovyet büyük elçiai, Polonya, Nor· 
veç, Hollanda ve Delçlkanm Londra· 
dt\kl müm~ıeri, Yunanl.stan elçl.s1, 
r~crnl dö Gol'Un mUmesslJ!eri ve di
ğer ba.~t dlploniatınr ve mUmes3lllcr 
tty!nd~ hıız:ır bulunmuşlardır. 

Eski Yugoslav başvekili 
( Bcs tarafı ı ındde) 

hıgiliz htiilcfuneti, yeni hwnt· 
metle ta.nı dostane mtinazebetler 
halindedir. 

B. Butler, sa.bık Yugoslav baş· 
vekili B. Stoyadin.oviç'in vaziye
ti hakkında ma.lfimat i: tiyen bir 
mebusa cevaben demi~ ki: 

Berlinde yapı
lan tahribat 

Halk arasında derin bir 
yeis uyandırdı 

Vaslntton, 2 (A.A.) - MebusaD 
mecll l deniz encümCDi rel.81 Vinson 
bugU:ı ır.ccllse bir kanun projeıı! tev. 
dl etmı,ur. 

Bu r.ı,.ojeye g~re grev yapıldığı tak. 
dirdc milli m11d~aa besabma çalı~an 
bfitftn fabrikaln.nı. bUkO•net vaziyet 
edcce!ttir. Vaz!yet tçln l.şln durmnııı. 

nm mUdataa programmı sekteye uğ. 
rattığı hakkmda. blr karar almak kA. 
tı geleeektır. 

"15 Martta, sabık Yugoslav 
hiikfuneti, B. Stoyadinoviçi Yu
goslavyadan nefyetmek niyetin
de olduğunu ve lngiliz hükfunc
tinin kendimni herhangi Ingiliz 
ar.a.zisinde ikamet etmek il.zere 
kabul ec1 wini Unıit eylediğini 
bildirerek ecıngiliz hUkfunetioo 
müracaat etmiştir. Ingiliz hUkft
meti, Yugoslav hUkfımetinin ar
zularını yerine getirmiye ha.zır 
olduğu cevabm.ı vermiştir. B. 
Stoyadinoviç, halen İngilizlerin 
elindedir ve !.ngiliz arazisinde 
mevkuf bulundurulacaktır.'' 

Ticaret vekalet 
bir tebliği 

• 
Tüccarlarımızın Macaristan, ı 
isviçreden alacakları tesbit 
Ankara, 2 (A.A.) - Ticaret Vektt

letlnden tebliğ edilmiştir: 

1 - Kacari3tan, İtalya ve İsviçre· 
deki Uc:ı.rl alacnklammı:m tesblU 
maksadlyle, bu memleketlerde alacağı 
bulunanlarm apğıcla yazılı suııller 

dahlllnde l.nenen m.a!Qmatı 10 Ni.san 
tarl!ı.lne kadar Ankarad& TUrkiye 
CWnhuriyetl M:erkell Bankaama veya 
bu bmık"wım §Ubelerlııe blldlrmderi. 
ve tamı1t1n kolııylaşt.mımaaı içtn bil 
tlç memleketten her blrialne ait ma.10.. 
matı &yn birer varakaya yazmalt su· 
reWe vermeleri bildirilir: 

İstenen mnl~mat §unla.rdır: 
.A - !hrac&ttan müteveUlt alacak· 

lar, 
2 - !braç tarihi, ihraç edil~ ma· 

Jm clııs1. 

' - Mal bedeli~ 
bankaya yatırıııııJI 
~ - Mal bedeli ,_ 

ıir.g m~uesesıne , 
klya CUmhurlyet 'JI 
barnıuru!slnln ~.-d 

6 - AID.cağııı ıı-' 
tahsil edilmeditL ~ 

7 - İhraç cclilJllll 
dar memleket 
olup da gUJDrtlktd 
bunun sebebi. ; 

8 - İhraç edl1ııılf 
dar memlekete ~ 
rede bulundugıın& 
kOn olan maıııınat. ~ 

B - !hrncattaıı P'.". 
hauU1 etml§ oıaıı -1 
mahlyct.ı ve ~ 

3 - .Mal vesaUdnln hangt banka oobeplerl hakkDJıdAl 
vasrtasiyle tahsile göndcrlldlğl. 

Ankara, 2 (A.A.) - B. M. lılocll.81 
bugUn Doktor Mazhar Germen'ln 
ba§kn.n.lığmda toplanarak ruzrıamc.lin· 
de bulunan maddelerden devlet de
nlzyolla n f:lebne umıım ınüdürlUg1.i 

9U yılı bO~lnde münakale yapıl· 

maswıo. alt kanun lAyUıasmı mllzaltc. 
re ve kabul etmi§Ur. 

.Meclls bunu takiben de 1932 yılın· 
dan itibaren tıp fakWt-eslnden çıkacak 
tabiplerin mecburi hizmetlerinin llğvl 

Biı· Sovyet muharririne ' Darülaceı-
v göre liri arttı~ 

ugoslavya (B6S~ 
tebrike ıa yıktır 1 :::.,,~ ;:.:;:-
M08kcn-a 2 (A.A.) - Resmi 

partinin gazetesi olan Pravd'.ı bir 
makale neşreden taıunmış muhaT
rirlerdcn Za&ıavskiı Sovy-etler 
B&ıı1i Jitlltınielliiııi yeni YÜgos
la v lıilkCUnetine bir telgraf gönde
rerek tebrik ettiği.Dl tekzip et
mekte fakat şunları j.lave e~ 
tedir: 

"Yug06lav milletinin tteref}1 bir 
mazisi olduğu muhakkaktır. Yu
goslav halkı bu vaziyette tebrik c
dilmeğe ıasıktır. Tebrik telgrafı 
gönderilmiş olması fevkalAde bir 
şey değildir. Şayet böyle bir teb
rik telgrafı gönderilmemlşse Sov
yctler Birliği tarafından unutul
muş veya ' imsenin hntrrma gel
memiş demektir.,, 

Gizli radyo 
Rumca neşriyat y&pan 

merkez ltalyanmı§ 

Atina 2 ( A.A.) - Atina a~n
sı bildiriyor: 

Gazeteler, Adriyatik sahille
rinde kurulmuş olan ve Rumca 
ne~iyatI yapan İtalyan radyosu 
ile istihza etmektedir. Italyan
lar, bu radyonun gizli ibir Yunan 
radyosu olduğunu iddia eyi~ 
m3ktedir. 

Gazeteler, okuyucularma bu 
istasyonun neşriyntmı tn'd~ 
ederek eğlenceli zamanlar geçir
melerini tavsive etmektedir. ~ 

Bu İtalyan. ooiliklerine gelin· 
ce, gareteler, bunlara cephedeki 
Yunan ar'{erlerinin cevap ver
miş olduğunu yazmaktadır. 

ingiliz filosunun 
Cebeiüttarıktaki 

faaliyetleri 
Madrit, f ( A.A.) - Stefaı.i: 

Cebelüttarık'tan ha.her verildiği
ne göre dUn sabah bu limanda 
Ingiliz harp gemileriniın büyük 
faaliyeti göiitlmtlştür. :tacit;: harp 
ma1zeım:.siyle ikisi de krtıı.;:.tla 
dolu dört n"kliyc gemisi ilci kru
vazörle dört torpido muhribinin 
ve iki denizaltmm rcf a.':<atinde 
olarak limandan ny:n~mışl.ardlr. 

Öğleden sonra da iizerindeki 
tayyareler UQtniya hazır bir va
ziyette olarak Aik Royal tayya
re gemisiyle iki kruvazöriln ve 
altı torpido muhribi ile iki ynr
dımcı knıva.,.nrlln limana gi..~ik
leri görUimüştür. 

vcUls~ olarak blltelt 
ınf§lerdir. _ _,,.,.İ. 

Mi.sa!:ırler, DarUl"""" ,.,_)' 
sene içinde vücuda 
ve terakkiden pelt JI 

hassis olmU§latdlt· r.eııJ fJ. 
Darüliiceze .ınull -;: I 

Y&§ıyaıı bir ~uesse:~ 
yardmı!a.rı dah8 .ııı ~ 
ve devamlı bir ~, 
hasblballerde tr..ıl~/"' 

Ticaret Odası ~,wa fi 
mış tUcca.rl~ "'1 ~ 
dUrlenndcn seçnıııil .ı'' · J 
gUn saat 10 da 'l'fC 1' '
lanacak, D:ırUlACeJI 
da bulunmo.k lÇlll • ~ 

ccktır. tll~ 
Aynı z:ımıı.nda fi 

vazıyet!ni kon~ ~ 
maye w ıuıuun 6J; ' 
temJn l'tmek uzere ~· J 
daha teşekkUl ~ ~ 
komlte de lAzllll tll, / 
ettikten sonra ~ ~ 
tlcarethaneıer ~8 ~ 
diğer zevat ıJdDCl 
ğırılarak bu me~,iıf' 
lcrlyle görU§ülUP ~ 
tlr. _ • ....ıs r,,,j 

Darlll&cezeye ~ 
dımm tüccarıarını:,.O 
mUmkün olduğU d tıll 
lunanlar tarafıJJ~ 
için DarUlAcCZC ııJl 
dU§Unülen bfJJotl ~ 
vazgeçil mi§ Ur· ?P'.tl 

DUnkü içuzxıadS gJ 'I. 
rmıtzdan Keseeyall "8 tJI 
500 Jira vcruıeğl ~ 
lira yardmıda ~ttJ -1 ~ 
ml§tlr. Diğer .. 6' f" 
\'O vııtanda§l~ )t)eı' 
çlnde truıhhUt et~. ~ 
tarını blldırecekle """lı 

~Antı~ Bu bayırlı !F'--~ 

tında bal;llayan ~e "":.Jll 
kayı memnun1Y8 ~ c" 
mızm ötcdcnbCrl 1, 
yetle takip ettiği~~ 
bu yardımlar sa ~ 
blr faaliyet ve ın 
nacağını muıı:ıld<V 
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-23_ 
~~lnlııt .. 
~lıni dcrnc eskisi gibi tık· 
~ kıı~etin ~~u. Rern §İmdi 
.:.. ~-an.lıkta k uya daldığın_ 
~an i~rı lınsenin Usttir.e 
~lın1ya geçmek de müın· 
~ ıı-te§e~!:i d SamanJıkt~ 
~ ~dı. U n en vazgeç 
~ ~uş SOkakıikuınu k~"mna. 
~ ~~! k do~a ayaklarımı 
~o 'hı a§lnıya başla 
SJ~.:akı barikat MiS 
~ U llöhet . Caşınd~ bir de 
~~~lrrıeyjç~ ~eklivordu. o 
~k ~. h;....l Oğru bulmadmı 
~~ç ka~ nci kol gibi ki 
~ ~i:ıerj un. ve~diği ürper. 
~li;r1tllı a g~rılll\1., olan nö· 

l'di' Ostlbn ~'P. ÇÖi gemden ir 
~; ba~ilfUı. ktı aılfıhmı ~alt.ı· 
~1 a o gijn ~un ve kan te. 
~ · ~~trrlat Un k?rkunç tab 
~~ı~ ÖtıUn~· DilJ?iYe a.Ues· 
tk'.'° tçin i geJdı. Karnmı 
~?ıd ?'dllrn. ;ı:anlıfynı tekru 
~ıa~: ses~~n~. Mişli i 
~ h'.-nı. ha t?-ını duydum. 
~. ~garda l"eke~Jerıni gör· 
l'1- ~eri. l>of;çı.~diğ.im iz ~e· 
~ ~ra bı~ u. otekı subay· 
.:ıl6rj ronet ~~- ~olda bıra.. 
~.~ti birer ~forıvle şinet 
1ıı""lliı-'.. llesind ~ırer bir sin 
~ bııôrıihıe e TfÖrlir gibi gözle· 
~. 0 ~atıJı~~r~inı. Fak~t Uii. 
.~ı-. h adar ana o kadar 
t.~ıt~talaı-ca Lııax görUndU ki, 
'l r ;ııı. e"' t:l ~ad ığı-

' hiıtun h.11d· a:-rst, a ıseleri birf· 
t '1 h"nf{i :y~rdu. M~rn 
.. ' ı a'ı g\ln çıktım ·-e r hı,.. .. 

Yazan: Afil OBA Y 
madan da yilrtimck milmkUn ol· 
muyordu. q 

Böyle. bir ip canba.zı dik.l\ııtiy. 
le sanı~lığı birkaç ker..-ı dc!aş· 
tilitan sonra cesaretim kırıldı; 
kendimi olduğum yere 'bırakı· 
verdim Sağ oınuz:.ını bir kom
şumun, sol omu.ımnı öteki kom. 
~umun üstüne .\ üklen:li. Bwılar 
uykuları arasır.:lıı söylenerek. 
yan döndWer. 7.avıf vücudum 
sığa ak kadar bir Yer açıldı. 

Bqımm altında katı bir cisim 
vardı. Hiç kımıldamadan, yerlet· 
mcden uyuyup kalmı§Illl. Aneak 
er esi ~abab güneş iyice yüksel
dikten sonra uyanabildim. He -
men herkes ayaktaydı. Kimi 
çeşnıe başında yıkanıyor, kimi 
uydurma bir ~yna parçasının kar 
şısında üç günlUk sakalını kazı. 
mıya uğraşıyor. kimi de safra· 
smı bastırıyordu. • 

!çimde derın bir bahtiyş.rlık 
duydum. Adalelerimde be§ • "ı 
kliometre yol yurüyebilecck ka
dar kuvvet vardı sanki. Bu · 
şeyle yarimden f ırlaCiım. Çeş:ne 
b;.şında bir hnylı nöbet bekledık. 
ten sonra. bol su ile ellerimi, yU. 
zumu. y:ırı belime kadar vücu
dumu yıkadım. Eli..iselerim h8.li I 
tamamiyle kurumamıştı. Bu L.:· 
nim iı-in bir U.zUntü olamazdı . 
Akşamdan kalan neva.leyi bUyük 
bir iştiha ile yedim. Sonra me. 
sut adam'.:;rm emniyetli adımla· 
rfyle muhacir kafilelerinin .. r
kasına takılarak Orlean yolunu 
tuttum 

' ~ tı, İl' ı:run oldu? 
'<l ıı tıu ıj.. \ gec·e nerc ... e Bir akşam evvelkiı paniğ~ 5?" 

a. ·tp ar1rı.1ıl{ ::ıın hıç b rine •• bep olan paraşütçü bikU.yesı l.-
~ ~ buı~ Uı>he götUrmiyen Ii ha.lkm ağzmd.:ı dolaşıyordu. 
~IE: k kelld·1Yordurn. Hatt" Neticenin ne olduğun~ kim!e l .,_ 
~ '1ilılıll-'c b varlığımdan c'a miyordu. Bunu fazla ineelemi>:e 
~~ bal=dllll aşladzm. San.ki zaten IUzu.m yoktu ki .. Nöbetçı-
~o~ ~~ b!lda ölmüşüm ~e nin biri yine bir hayalet gör 
.;.:~. f tal'lrt:n ır kanbur Kazi- müştUr. 

' 11.ltat 0~Yan bir Liru .-
~~hana da Un bilgı1eri, d~l-- Tarlaların birinde bir korkuluk 
~ !l ..... etıe intı'karnl ab~dUlhayat rüzo-arla kolunu, bacağını oynat. 

~ " 1.t. ...:ıı mı~•r. tQte askerleri. tankları. , 
: ·te bir "'Ulyor. sr... "' 

t:.Q'ltıırı ~ karıncalanma topları, tüfekleri lıarekete getır· 
~ ~ tçi a:nn zonkluyor, miye kili korJnlnç deliller. 
~~n?hne: ş gibi yan~ror. Uç saatlik bir yürüyüşten~-. 

Kurnazlık 
Nikar~gaya. hicret eden Vil· 

yam Hoe isminde kurnaz biı İn· 
giliz. kolayC'a p8.1."a k~run.a.iıı~ 
yolum• bulmuş; oradakı Hıntli· 
tere bir takım. anahtarla kuru
lan s;ı.atler 'satmıştır. Fakat Vil. 
lerc satmamaktadır. Böylece 
yam saatlerin anahtarını yerli
yerliler her gün Vilyama müra· 
caat ederek saatlerini kurdur
mak mecburiyetindedirler. Ve 
aaat kurmak ücreti de bir Hin. 
distan cevızidir. Vilyarn, bu ce
vizleri A vrupaya ·ihraç etmekte
dir. Hüner basit; lfiltin, bulr. ı.k 
ı&zmıdır. 

-<r--

Kan koca arasında 
Kadın - Zehra-m kocoı.sı doğ' 

nı1u aenden bin kat daha aevim
li · durmqaan kansına "elmasım" 
"pırlantam" diye hitap ediyor. 

Elkek - Ama onun koe&8I 
kuyı.wıcu.- Halbuki ben peynir 
tilccanymı. 

Karlı bir '1ıtıvado iki 1cadın 
mah.alleui cekistiriwr ... 

Mahkemede 
İki dolandırıcı mQJıkeme edili. 

yordu. He.kire birisine sordu: 
- Nerede otu.nıyorsun? •• 
- Evim yok;•baY hikim. 
ötekine dönerek: 
- Ya sen nerede oturuyor-

~~ h 8,1Yetin i · a Orleanın banliyösüne girıyo
~ .\ a 11lde ıkıleşınesj ancak nım. Şehnn kapısında, dün "'e. sun ? .. Ben de onun oturdugu- ye· 
·"lll, caııa "'- 0 unn,,. diyor- ed & ucn ...,.. ceki boş yayraradan kalına t • rin üst katında ikamet ediyo· 

lhr çıldırıyor nu. birler alınmış. Jandarmalar he:-- rum. 
dar ı:naı k<lr§ · kese hüviyet soruyorlar. Yol.ıın 
ı. ~~Cldıllı k~sında kendirr ortasın~, şimendifer geçitıcrıne 
~ Ob 1<1ığınıı 1h .gözI~rim su· masus bir mania konmuş. Ora· 

'--o
Tramvayda 

ııı~: ııa 1'arabb· 1SSedınce: k t,. eçivor ~ıttıırkıl'dıın ı. ~urtuldum !. dan herkes te ·er .~er .f!. • - : Tramvay biletçisi: 
:"'\~ıır:ı, bıJiyo. J)elılerin ağla- •Beni de iyice tetkık ,ett.~le~: ı..a. - Baylar, lötfen içeri gireUm. 
-..~~ l'ırken t'Uın. Ağlasa· ğıtlarnna baktılar. {,s~umu. bıl; Herkes sahanlıkta durma!'J.n! 
~Uld ıı nirıe..: ağJamazl:ır G:Y araştrrdı~r. Zararlı bır kım~- fr.erisi boş! 

... 
- Korkmavımz efendim!._ 

vet elini al~ttrmak icin bövw 
vat>ar! ••• 

Ya babaaı? 

Güzel ve şık bir bay~ çocu. 
ğunu elinden tutmuş, tramvay 
bekliyordu. Genç bir adam yan· 
!arın.da durdu: 

- Aman ne sevimli çocuk! de· 
dl. Ne gür.el de annecifi var! 

Tam bu sırada iri yarı cağlam 
yapılı bir Q.dam ~ba yakl~tı 
Asalit ve tehditkar bir eda ile: 

- Ya babası! Onu da be~e· 
niyor musunuz? 

--o--

Hararet dolayıaiyle 
artmıt 

Bayan Esma koca.smı köşeba. 
şmdaki meyhanecinin dükkanın· 
da yakalamış, önllndcki gişeyi 
göstererek: 

- Hani bir tek kadeh atıyor
dun! dedi. Bu ne ? .. 

- Aman kancığmı, ben bir 
tek kadeh istedim. Fakat fazla 
hararetin cisimleri gevşettiğini. 
uzattığım velhasıl c:oğalttığıııı 
sen de bilinıin. İşte bu kadehteki 
rakı da sıcaktan artın~ §İşeye 
koydurdum! 

Doktor Robson ameliuattan eı• 
tavuk JKJ.rçalanuı denemelen 

- Bau ®klor! •• Nefes aldı· 
mm va1...-it bir tıkanma hisscdı· 
yorum ... 

- Onun kolayı var: Nefes al. 
mauınız! .. 

:\ llıı tbıtn... ~~ supapıdı;. Ben olmadığım anlaı:ııh_nca şehre gır· ı lccriden bir ses: - Herkes 

~ tı h uen k miyc müs;ı.ade ettılerı sah~nhkta durmuyor! Ar-.~a 
~eı ~lle:r b ·urtuldum... ı....... k" . , 

l'2' tııll 1Yor. !\I ana uykusuz· (Dmırr:m1 ıur,.) basan hiç olmazsa ~ ıısı var. - KaMının anahtarı cebim dedir. 

"-.~e tlaka ! Utlaka uyuma-. J 
~Ilı 8asnıa 
~~o~dteseııı ~n söylener~k 1 

u ~ ~. ~ aret vermiye 
~l.l kaklaı- ~at nerede uyu· 

B eşer dakik at ı '< llikAyeler · 
it!' e a\'luıar1 ep t~ kaldırım. • 

rtıı: ~ll'ı ~aretna:..ı ba~çe!erine F.ski valilerden bir aile dostum: 
~ oı arılığa '"'-'emıyordum . 
..._ .. ~ ~.tın~ dönnıiye ve n~ - Siz, dedi. bir çok hik~yeler 
")'t tt;ır ke tanıarrn Ustünden yazıyonıunuz. Bunlard~ b~r. ço

..._"Q k itn. 111U"da Yer bulmı G ğunda hakiki vatanda§ tıplcrın: a-
~~I ~l'al'rn y radığmız belli. Fakat ben şunu so· 

~~,_ita ~·, ~e.t"(}iği c • tl 1 raynn size: Bir "ağa" yt bana t •. • 
'l!re "' l'dı.rn es.il c e ı ·r . . . ? 

)&:'1 l·.ı; ald · Şikayetlere . rı eder mısınız . . . . ~ ... 
\..~l'q öa \!:yd 1?'.rnadan ... , .: 1 - Ağa dedim, b•1Jm bıldiJ,.'fmı · 
~h har.; ı ll.l"'"Jrak ı · gozumu köyün en 'ueri gelen adamıdır. 
-.._~ten b.ad.ıru. F'ak~ır \'(>:. 3

: - Doğru! Fakat bu tarifi nihg. 
~ bı.~~k : 1~cıtıın y t bm ada yet bir tefehhus neticesi yapıyor· 

.. ~ b'er Yo'rtu. · 4 :masu:a sunuz. Siz tam manasile "a.ğ~ .. ~e
~cağıM~'k,.~::t_:a,_ ~~- c:inen bir insan bir köy tıpı gor· 
'-.._ ~ dilnllz mil? ' . 

-· Y azılanmm bir çoğu garp vıla '"ili 1 yetlerlnde g6rdliğUm, Ya.?ut iflt.ti--.._-.... 8Qaaf a ğim vakalardır. Garp vilayetler~n-
~:"'lıil I' de ise ağa ve ağalık bel~ ~ar m 

~liıı~ Z\'ı 'ilgasmdan sonra bilyük bir. 1!tih:ı· 
l'tıaın ..,..lıı.naı1ıa . ı le geçirmbrtlr. Bugün !nrur gf • 

1 •ııer ~ 1''ıetık1ı sokar. Bahkesir ~~bi Bursa gibi vilayet: 
t .\.. .. U~l.. kta otu· • • tarihı 

\~ :~ ~te !> ~şı Hüııe !erde, "ağa" aşağı yu.•art 
rı.."ılt~ ,!e>ıı ~lih:ın s'ılAh•-Yln So- bir k~l!me bir zıımanlar yaşamrş 

~ rı11~ '"· tt ..... r, Göz· ı ' ( müzesine ~}'t No ela. "~ e.onra halkın ha ıza 
~: 1"'ııt 11 A"nt · y kaotursn intikal etmifı kablettarlli bir !!E'Y• 
'"'1.lııt nıl S ı u ruç ile a· . -

l.{ ~ 'l ile .,,.1ıne, 'Kunduracı j n · H d"'dim Ne hakiki bir 
~ tıııı .,. enı H - ayır, , . . ğ 

't 111 )\t <:adA artzans, 1 ağa gördüm ne de bu hıtkıki a a· 
!tr <:: 1 Cak11. "ca1 Bo 4/ • gf bir va-~la)' "l~ı.1 taı bes · lardan birine dair herh:ın 

la.~ r 'l'ıtt 111! ayn1 e inden kıı dinledim. 
~"'\ ::ı iL •k tu ..... _ Yerde Mllr- y, k dedı' ellinden gel· 

<I ,.. l --..ııı Al . - oa mız, , 
tl'1~tlılc,_t'l'I 'I'tlrkAn 

1 P'Muhıır. diği kadar· size bir ağayı tarif et-
l• f''llın °luran M ektaş. meğe çalışaynn 
ttıı4lı.' ~ Côk Urııttış ''e "Avalık" hakikaten tefehhusu-

~ i l@ııt t ~ltıp ve alp Arkın ile nuzu oyanltş çıkarmıya.cak bir ke· 
~ t~lt E! r~llr lle ~IUbayaa me· limedir A ;:.a toprağa sahip olup 
-.._, '\ ~:>'~bay M. Mdayet San- bu toı;rakları ortakçılara vere_n 
~ t..~htt l'pg§a ı· Uzatfer ile k'm.<;Eı]erdl Ortakçılar ise topragı 

-.._·~ıııct.ı l'ur Ue ~S{)alndo öğret· işlcterf'k ;:arı mala sahin olurl ... r . 
.._...._. "'- 0 tu,..,_ • SUb('yl\ Tı- K " •ı b'T' ifılerini ağn tenı-

.,. ~. · -... , Aake 1 1 o~ ı n u un . 
-.&r U. ~ r tckaUt sil eder. KövlUni.jn öküzü ııok~· 

ebahat Sür· sa tamamlar. Zahire ve kış yiye
ceklerini tedarikler. Onun Jrredlal 

He köylil şehirden veresiye barı
nır. Fakat. ağa, l inefsihi i>i bir 
adamdrr. Misafır kabul eder. Cö
mertliği ile yldolunur. Bugün h.r 
ne kadar bu tefkilit bizde mevcut 
doğ'lse de yine köylerimizde ağa
lar ,·ard'r. Bunlar köyde bir istlh· 
1;al unsuru gibi. ve tıpkı toprağa 
atılmış niha~et.siz bir t<>hum nü
vesi gibı vaziff'lerini b'ribirine 
devrederek gıderle?'. Hulasa, ağa 
köyün dlli, kulağı ve bir kellmo ile 
içtimai b'r uzviyet mekanlzmntıı
drr. Bu, nereden geli~·or? Tabii, 
bugUııkil haJil" kö;ılerin basitliğin· 
den ... 
Şimdi size anlatuağnn vaka im-

paratorluk zamanına altUr. Fakat 
devirler bazı şeyler fı;in hiç bir 
mana ifade etmez. Yani karakte· 
ristik ağa tipi daima ya.şıyan şey
lerdendir. Bakmız, otuz sene evvel 
Hıılebte mektupçu bulunduğum sr. 
ralar ne oldu: 

HalE.p impaı ııtoluğun en i~·i şc· 
hirlerinden biri ve Suriye ile Ana
dolu 'lrasmde. bir transit merkezi 
idi Hattiı Halebin köyleri bile 
a~ı vaz:yette ve a.ynr zenginlik· 
te idi. Fakat Haleb köylerinin bu 
zenginliğinden istifade eden khn
lerdı? 
Şüphesiz ki ağalar! 
Bir defasında Hacıeşref köyllile 

rinden bitine şöyle dedim: 
_ Göz bozukluğu galiba sizde 

frst olacak? • 
- trsi de ıac mı beyim? KöyO· 

"'lliizUn yeri yapıyoı bunu! 
- Amma yaptınız hn? •· 
_ Şllphesiz! B'lirsiniz ki lfacı 

ıışre! Haleple karşı ke~ıyı.dır. 
Hem de Halebe en yakm köyler-

Güneşten kaçan köy 
den Mrl. Bu sebeple Hacıeşrefin 
bütün köylüleri iR için sabah HalP· 
be giderler. Akşam da Hacıeşref('ı 
dönerler Fakat şu güneıs! Gözlerf.. 
mizin bütnn hastalığı ondan .. 

- İyi ama, Halebin hiç bir köyü 
gür.eşten şikAyetçi değil .• 

- Evet şikAyetçl olan yalnız 
biziz! Çlinkü sabahleyin yola çı. 
kan köylülerfm'zin güne§ tnm göz
lerinin içindedir .. - ... . 

- Yani, bizim köylln Ha.leple 
karştkıırşıya olduğunu eöylemiştim. 

Güneş Halebin arkasından doğdu
ğuna göre, köylüler Halcbc gider
ken güneşe doğru yürüyorlar. Ak
şam da aks!.. Gilneş köytimUziln 
arkasında batıyor. lşçilel"imız kö
ye dönerken bu sefer· gilneş yine 
b'Özlerlnde ! Gilneşten kurtulmak 
için bize bir fikir tavsiye edebilir· 
mlııiniz ?. 

- Hacıeşrefin yerini değiştirin, 
dC'<lim. Yapacak ba§.ka hiç bir §EıY 
~ok. 

Acaba, bir l:öylil bu şekilde siz 
bir müracaatta bulunsa siz nasıl 

Yazan: Kenan Huİusi 
keçi ile paranın lMı mı olur. Ca. 
nımız bile feda olsun sanrı! 

_Ertesi sabah ağanm çiftliğine 
yiluerce keç.l ile hazinesine de yüz. 
l«;)rce altın girer. Köylüler: 

- Ağa hazretleri, derler- §im-
di de lfıtuf sn ası senin! ' 
Ağa ycr'nden kımıldamaz bile 

T • l §aklarından biri çubuğunu va • 
kar. Bir nefes çeker: · 

- !{olay dedik a. der. işte size 
verect'ğim oğüt: 

t 

K ıılağıma gcldiğitrn gorP. Halep 
mektupçusu köyün l ıini değiı;ıtir
moği tavs'ye ctmi . Biç !Uzum yok. 
ı ... a~ limliz Ha le be en yakrn kôyler. 
den bhidir. Yerini değijtirmek iş
lerlmW altüst eder: kazancmııza 
dokunur. Yalnız yapacağınız bir 
şey var: Şimd'ye kadar Halebe git
mek için sabahleyin mi yola rrkı· 
vorsunuz? 

- Evet ağa! safakla :Yola çıkı· 
yonız. 

- Hayır! Bundan sonrı> rnfak
tan lld saat evvel çıkacaksınız. 

h1r fikir verebilirdiniz? - .Akı;am ikindi üzeri ll'i dönti-
Bana yapılan bu ııihiyctten bir yorsunuz? 

ay eonr:ı Hacıcşref köylüleri dti- - Evet ağa, ikindi tizcri doniı- 1 
5Unmüşler, taşmmışlar, ağaya baş yoruz. 
vurmaktan ba§ka çare bulamıımL5· - Hayrr, sabah iki saat evu ı 
lar: gitti<'ii'lize göre ikindiden iki sa-

- Aman ağa, yıllardır çocukla- at evvel don"C"k:lin'z! 
rımız harap olup gidiyor. Gözlrri. - Sağ ol ağa ! 
mizln nuru söndü. Ne gelirse sen- - Sağ ol ağa ! 
den gelir ağa. Denliınize bir ca· !Hacıeşref ltöylüleri d gfzlerinı 
re. bo":an giln<'fjt .1 işte böyl<' kurt.u-
Ağa: lurla.·. 
- Kolay, d~r: bütiin köjliıler Rir ağanın köyde nüfuz ve fti. 

ikL5er keçi ile birer altın gnUrsin ! bar sahibi o1masmd:ıki bneit se~
- Ağamız! itibarmızın yanında • bl araba şimdi anlıyor musunuz? 

Saat 
Eir saatçıya girmişti. Son mo

da saatlerden birkaç tanesini rı. 
k~dıktan sonra saatçı niPO?.) et 
bır kol saati üzerinde dur -ık 
ıetlıetmiye başladı: "· 
. - Bu saati size tavsıye l dt'· 
rım. Son moda, çelikten ve on 
beş taşlı, otomotik ayarlı, fos· 
forlu, pc:.slanmaz ve su almaz, 
kmL"ltaz cisinden hem kronomc t _ 
re. hem teleınetreli, hem takı· 
metre, hem kronograf ... 
. Müşteri saat.çının sözünU ke • 

tı: 

7" Fakat a~a saatin kaç oJ· 
dugunu anlıyabılecek miyim? 

o 

Asılacak Levha 
Fena razı yazmakla şöhret ka. 

~.na.n bU: muharrir? bir gün ölen 
buyllk bır muhanırin evine a
sılaw bir hatıra levhası için 
yapılan merasimde bulunurl:en: 

- Ah ... diye içini çek~ : .• en 
sonra arkadaşının kulağına f ısn. 
dar: 

- fümbilir?.. Ben öldilktt'n 
~onra evıme nasıl bir levha asa· 
caklar .. 

- D~gın dalgın dlişünen ar· 
kadaşı •. ağzından kaçrnr: 

- Kıralık apartıman ! .. 
--0--

Zeka 
Çocu~ :- Ba~ır! .. Bu ~ 

acaba sızın ccl>ınizden mi dtlt
t U? •. 

Adam - Evet yavnmı. buJ 
dun mu?.. ' • 

Çccu \ - T11haf şey!_ Sbıden 
t'\'\'<'l yırmi kişiye sordum. Hep 
a) l1I cevabı verdiler. 

- Ellerinizde bir sürü. ı>aket
ler var.. Müaaade l>tıtfUrlUI.. 
Şam.<riveyi de ben ta.şıva1/tm. 

Ne için almıt 
Kadının biri geoelevin d<>Jt. 

tor çağınnı~. Doktor evden çık.. 
mı§ken yarı yoldan geriye dön
müş ve kadmı bir müddet bek
lettikten Mnra tekrar geldiğin· 
de: 

~ - Af f~ersi~iz, demiş, 998 
donmem lazımaı. Bir şey unut
muştwn. 

- Neyi.. 
- Tabancamı; 

K.-.ı.dm hayretle sormus: 

- İlaçla öldilrcmediğiniz tak. 
dirde mi kullanacaksınız? 

- Evet, bura.sı i8tılı.barat 
'"O t' B' ne. .. re ı.. ır ~mi anu ecU 
sımıız? •• var-

(Ecnebi karikatürü>, 
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Türkıye serbest güreş 
birincilikleri 

f 2 nisanda Adanada yapılacak 
uuı es federns,:. onu tam.fındr . 
azırlanmnkta ol n Tüı kiyo s r
:st gur birıncilikl 1 mUsabakn
rı bu ayın 12 sındc Adanada va-

pılacaktır. 
Dokuz grup ayrılan 22 mınla 
arasında yapılac k bu mUsaba 

kalara yedı sıklf't uz rlnden 63 gü
r şçl iştirak cdec ktir. Gruplar u 

kilde tasnıf edilmısüı : 
(İstanbul), (Ankam - Çankın). 

(Koca 1i - J~ki hır), (lzmir "-' 
duı - D nızli), (Mersin - Hata,, 
Burdur Kon\ ), (Se,han), (Trab 
zon • Sam un), (Çorum - Sı,·as -
Kavserl) dir. 

Bu mmla.kalar ı ın biı r mer
k<"Z ta) in edildığindcn, bu merkez 
l rdc ,apılacak se me müsabaka 
1 rını k zan n gUreşçıler, grupla. 
n namına muhtelit bir ekilde A
danaya gidcc klerdir. 

İki giln devam ed c k olan mu 
sa.baka! r iki mınd rd yapılacak 

ettirilmesi ı ın t tkikata ba l.ın 
masmı ve acele teş •bblis W' faa
li\·cte gcçilınesını mretti, 

General, Aydınd ki ıntfüalannı 
bana şayi anlattı: 

"- Ben Aydındakı mukellefler 
üzerideki cahşmalardan memnun 
olarak n)Tlh)orum. Bılh:ıssa muh
terem 'alının ve istişare heyeti 
arkada l::ırmı .iı m m hi) C't V<' f•hem 

1 mi) etini takdir <>der k s ıhsan a
lUk dar göı mUs olmakla netice
den ve g nelen memleket fa;vdn 
h bir hale gf>tırccf'klerindn kuv
~ eU ümit varım. Aı·kada.')larunm 
çalı malaı1ndn mU\nffn olmnlarmı 
dilemekten ba k sô~ liyccC'k sö
züm yoktur. 

ve on dört hakem tarafından · c 
edileccl.tir. Miısabakalnrda jüıi 
hey ti olnrak Gür f d rns) onu 
isticµıre hey<'ti nz mdan Vehbi 1 
Emre ıle Sadullah Çiftçıoğlu bulu
naeakbr. 

Müsabak ardan bır gun evvel, 
Adamına sporcuların i tirakıle bü
yük bir merasim y pılacaktır. Be
den Terbiyesi umumi müdürü de 
bu miısabakalardn bulunacaktır. 

Gureş federas)onu serbest gUrcş 
müs:ıbakalan do!nyısilc Adanad:ı 
büyilk bir hazırlık yapmıştır. 

Şu noktayı da iluvc ctmı>k iste
ıinı ki; bılhassa isçi olan beden 
t rbi~ E"Sı mııkelleflerınin ustalaıı 
tnrafmdnn muntazaman talimlere 
gönd<'ıilmPlcıini takdiı-c değer ol
duğunu SÖ) lem eden ge mi~ ece
ğim." 

11: alt ewıerıade · I 

İstanbul güreş ekipi, şampiyo
nadan evvel Mersin takımı! husu
ı bir maç yapscnktır. 

Yirmi iki mmtnkanın en değer
li güı e çılerini bir araya toplaya
cak olan bu müsabakalar giıre U
lemimiz f~in pek gen§ bir hareket 
olacaktır. 

Reşat Mimaroğlunun 
konferansı 

\Hll'Ji,1' il U,KF,\ ı J)},l'li: 

Nı.s::uı 19U P,ıznr Unli sa t U,30 
da C. H. P. l tıınbul VUAy t İd re h 
y U l'e1Bl 1zmlr mebusu Sayın Bay 
R • Mım ıı·oğlu tarafından (dUny -
nm vaziyeti kars,,,.ısmda Türkiyl') n n 
durumu h kkında blr konferans \'Crf 

1 cektlr. 

* :t
Konferans ve Tem sil 

' Türkiye• ! 
KIZILAY CE iYETı 

UMUMi MERKEZİNDEN : 
•ın•)ctıınlzln ldurusiııdc hulun ıı \f oıılmnı.Jılsar lııdl'l!Sll\"u 

ı cleriııl koymak ft7.ero n g rf 7500, uum 15000 

Sandık yaptırılacaktır 
Bu sruıtıı danu hta \"C c:ıvlsl Ocnlly t tarafmd::ı.n veril cc tind n 

y lnız imaliy si s ık mUn k sayn konmu tur. Taliplerın şartname ve 
şema C'Ul Istanbulda Mimar \ dat Caddcslnd "Kızılay Hanmda., Kı.. 

zılay D poıru Dlr kt rlilğUn murac:ıat l'tm 1 r! illin olunur 

ıstanbul B ı diyesi 
ııanıarı 

Umumi B hçrl r için lınncnk muht ur cıns ağaç , • ., fidan kapan zart 
u tıllvl cl;aııtm ye konulmtı§tur. Mccmuunun tahmin bcdclı 6254 llra 50 
kuruş \' ılk tcomlnatı ..,94 lira 9 1 u tur. Şaıtnam Z bıt \O MuamC'lfl.t MU· 
dUrlUğU kal mın(} görUlcbllır. lhal 11 4 941 Cuma gllnU sa t 15 d Dalmt 
'EncUm nd yap1J cakur. Talip rln il' t mlnat makbuz \Cya mektupları, 

fid n y tlştlrfcl b: h :ıblbl oldaklanna dılll" bahçeler mlldUr ll· 
alaca 1 rı ., ika \ 94 L yılma att ticaret odn111 v lkularll 2490 

ıhnl g-U U t 14 d 

" ır. • 
l' si! horunm 1 ı ınd ku rulmak Uzcı o alınacıık mna tefeı ru t ;.ı 

adet yangın tulumb .ıı k p lı z r usuliyle el ntmeyc konuımu tı r .• ~ cmu· 
unun tahmin bcd ıı (9012) hr 16 kuruıı ve ilk t mınııtı 675 llrn 91 lnmış· 
tur. Şartnaıne, Zam. ,. Muam• l ıt MUdUrJU ü kal mlnd görlllcbillr. lhale 
l .4.941 Cum'l günU ıı at 15 d D ml cncilm ndc yapılacakUr. Talıplerln 

ilk tcmı t mp.ltbıız ve.ya. m ktttpınrı v 941 yılm nit TlcarC't Oda ı v ~ 
ka ı ve 2490 numaralı kıınun hLkUm'crine t vtikan ibrazı 16.zım ı; 1 n diğ r 
evrak 1Jc hlrlıktA lcanunun brif tı çcvrcstn 1 hnzırlıyacaklnn t ltlıf mek 
tuplennı ihale gUnU cant l l d k d r Dnlnıl ;EncUm n 't. 

Yeni Neşriyat : 

Arkitek - Mimar 
Bu D ı inin 117 - 118 sayıl n lnti· 

ar ctmlRtir. Bu numaralarda: Suıtıın 
hamanınan yerıı Valldc hanı, Şi lld 
yeni y ıpılıın tel fon santı11lı blnal rı 

ile Mınıar S:ıbılntn Konya Hıılkcn 

projcsı Mını ır ,Abldı.nin Polis Koll J• 
projesi il Mımar S 1 in Türle mi· 
mnr inde tc hln usun rl, Mimar Şilt 
tenin BU) Uk Şehir! rln lnk af m 
1 lcrl, Mlmnr N el M !temin Gt\zcllik, 
Mirna" Behçet'ln Mimarlık hakkmda 
dlıeUncelcr, ndıl yazılan vardır. 

ı:=:::
-~ 

Brlcdıyclcre ,. tr al.Akad, rlara 
t,lti~ö~t il 1.KE\1NDEN: tavsiye cd nz. 

ı - 4.4.l9U Cumn gUnU sat-----------.----Liseler futbol maçları 
(18.80) d Türkiye Sım'at Mekt bl 

Erk k 1 (\n futbol mndarmn mczunl n C miycUnln s rl J,onf rnns
dun Şer f stadında d vam edilmi ,.. !arından " Idzlnclsı Munllım Muzaf 
tir. Günün ilk maçı Şisli Terakki fer YI! a tarafından vcrJlecekt r 
ile sanat mektfplel"i arasında O)· Mevzuu (Tc-knlk rcsı d olçl\) dUr. 
nandı. Bır nci devreden 1-0 ga- ı 2 '1. l.1941 Cuma gllnU at 
lip olarak nyrılnn Ş. Terakkilil r (20.30) da Eı;imlz o.zaıanndan Orhan 
ıldnci devrede bir gol daha çıkar- Kutb:ıv tarafından ıMıın Birlik) mcv
Dlffi v bu suretle mnçı 2-0 kı:ı- zuund ı bir konferans \ ril c k \ 
nmı lnrdır. Tcmsı: ubcn lz (Himmetin oğlu) pi 
İkınci müsa kn Taksim lıs sile yesin· t m il ed ccktir. 

Yucc Ülkü arasında c ı yan et
mı r. Giızel bir oyun çıkaran Yiı
ce Ü kUluler, birinci devrede iki 
gol, ikinci d vredc de iki gol da
ha çıkararak sahadan 4-0 galip 
olarak a)Tılmı lardrr. 

Son maç Pertevniyal lisesile ti
caret nrasmda idi. Birnici devrede 
Tioır tlilcr <'ok güzel bir oyun 
ıkararak 'rakiplerimin oyunum. 

bozmu v sahadan mağlfıp olma
dan 0-0 beraberlikle ayrılmış

lal"dır. Fakat ikinci de' rede ntlık
lan bir gole mukabil rakipl ri iki 

:} - u.4.1041 Cumart 1 gUnU saat 
t20.30) da Mardin mebusu Muharrir 
Muh\ttın Bırgen tanı.fmdan {Milli 

Bırlfül m \ZUunda bır konfornns \ı.:• 

rllecek ve •rcmsil ~bemlz tHlmmetln 
oğlu) p"ycslnl tcmqll ed c ktır. Cu 
ma vu Cumart<>si geceki toplantıların 
nuınaral g•riŞ kartlarının büromuz• 
dan c.lınmusı rica olunur. 

Konferans 
BEJ. Q(,l.l.: IBl,Kta i J>E:S: 

H 
J,ağın a l{ ln 4 No.lı evln iz lei uyu 
suretiyle satı ı h kkınd gazet l'lızlı 

30.S.941 tanhll ve 336 nUsh.-ıaınd 

lnti r eden illl.nda lklncl açık ıırttır-
manm 3.5.941 tnrlhlnc mUsadlt' Cu 
nıartc ı gUnU yapılaca ı y zıl 

lken ehwn SL4 941 Cum ı lesi olaı k 
ıldn edılmış olduğundan iklncl acık 
urtlırmanm 3.5.941 Cumart gUn 
yapılacnğınm t shlhcrı n n olunur. 

f3a8 9 

ZAYi 
GUmU 

Gumü hncıf,u): Knnıı:ırıı 11.ıJıl~t·sı 

n:ıııı:a:r.a ko~ ırııden l\Jf'htn• t oghı 
lsmnıı Çelik. 880 tP\ PllU·ın. 

(315300) 

, T. S 

Küçük tasarruf 

hesaplaı·ı I 941 

ikramiye plônı 
9lDELER : 4 Şubat. 2 Mayıs 

ı Ağustos, 3 lldndtr rln 
tnrihlerlnde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
det 2000 L.hk - 2000.-Llra 

s .. 1000 .. = 8000.- •• 
2 • 760 " 1500.-

• 500 .. = 2000. 
.. 250 .. 2000.- •• .. 100 " 3~.- .. 

50 " - 4000. 1 "0 

1 100 
20 .. = 6000. lj 

işletme Umum 
Ho.ydarpasa lsta yonund .m vr ıt makin d posunun ~ 

ln aatı 1§1 tapalı zarf usulU il vahidi fiyat Uzerindell ~ 
tur. Bu !§in C!o~ m betonları için icap den eski rayıar 
'crılece!{Ur. 

1 Bu i in muhammen bcdcli 160,000 liradır. el. 
2 - Isuıklller ou işe ıt artzınm vesalr cvrala pefl 

Aııkarn \e Hnydarp.ı :ı. vezneı r,nd n S llrn mukabilind 

ı•" 3 - Eksiltme 14.4 941 tarlhln"'' Pazartcs! il ı;a.at 
Devlet D mlryolları yol dalrcsLıd m rl ez l inci omfsYOiluıı 

4 E ltmey~ gtrcbllmclt için ist.cklil~ teklif ıncıttU 
a ağıda yazılı t m t v ' ynı gün sant 15 e kadltl' 
Ilğlne v rmclerl ta.zımdır. 

A - 24!)0 yılı kanun ahk mın:ı. uygun ~250 liralık rı:ı 
\ 

B - Bu lmnunun tayin ttığ! v ikalar, ,,-
C - Bu iM mah us olmak ilz<'re Müna.knlfit V klUctitl 

llyct vesik&E.. ~ 

Ehlly t vesiknsı i<.in lbal rll fnden en az sckiZ gün ..aS _, 
il MUnnltalClt V kAl"tin müracaat olunm sı. (1.,.. 

1 GUmrilk Kolculan clbı •!iği lÇlI' 478 metre kurna§ 
2 - lbat 21.4.941 Pı:ıznrtesi s t 10."0 aıı yapı1acsktıt'• 
., - Tns:ırJanruı tutan 2318 llraaır. 
4 NU!l!Ull Lov zmı 6Cl'VIW11t>dlr. l)lle ' 
5 lst klil rln ihale saatlr.d n cvv 1 yüzd 7 ,50 b~ 

ırun.ıııu B~mildUrlUk \eznesin ~·aUrmal n ~ k nunl \' 
BaşmUaUrlUk Satma.ima komlsyonuna gclm lerl. 

Deniz Nakliye Komisyonundan: 

V · ıt t sinin 27.s.rın tar hli nUsh ında n 
rasınd:ıid (İzmlr) kelime ı fazladır. Ta h1h olunur. 

Sa.'libi: ASIM US 

Umum ne~rivatı idare eden: 
~lle. mukabele etmi tir. 
Bö~ l{'ce neticooe Prrt<'mi) al 

sahadan 2 1 galip ol rak ayrıl-

1 - 3.4.941 p.,rs mbc günU s at 
1 ® E\'lmlzln Tcpcbıışmdakl :M rkez 
binasında D tabibi Ruhı Vamık Ciı
gın tarafından (Diş) mevzuundu nıU
hım bir konfcrruıs vcrl.lcccktir. 

Türkiye Cumhurıyet 
AK Tt F 

Merkez Bankası 29 ı 3 / 1941 
mı lr. 

---O-

Dört şehir atletizm 
müsabakaları 

M v ımın ilk resmi allt'tizın mü 
kn ı 4 mayısta lstanbulda ~a

ıl caktır. 1 taııbul, Ankam, lz
mır ve Balıkesir ati tlcnniıı işli

k ed<'cef;'l bu mü abak lnr i in 
tletlzm fedc>ras onune im ıde.n 
hazırlıklara ba lanılınıştıı. 
~ 

Güreş müsabakaları 

l tanbul GiırE>s ajanlıj~uıdan: 
6 Nisan 941 pnz r gunU (tccru
li) güreşçiler arn mda ) apıl 

m.ak üz re salto - Cıp<' - buı gu 
ab kal n t rtip edilmi tiı. 

Falıh gUre kluhti salonunda ~ a 
acak olan bu müsabakaların tar
ı 11 den 12 le kadardır. Saat 
de mil abakalnr başln araktır. 

--<>---

Beden Ter biyesi Genel 
Direktörünün Aydında 

yaptığı tetkikler 

,. 

,1 

2 - H rkcs gelebilir. ., 
VAK 11 

.;azetcac çıMn outun yıı.zı n 
reatmıertn oukuku mabiuzdw 

:UlO !it E 1 A Klt~&::il 

Memleket r.ıcmıeaeı 

ıcıncıe cıııımcıa 
Aylm U~ l5ii Kı 
:t ylık .!60 t%.5 
il aylık t70 ır.e1.1 
1 f l lllM 11()() lli (l(J 1 
rarttcden gııuuın Birliği ıı;ı.r. 

syd::ı otuz ıturu~ dUşUIUr Posta 
'>lrUğinc strmıycn yerlere ayaa 
>'etmiş ocşer kuruş zammedlllT 

Abone kaydını olldiren mektuı 
"0 tclgrnJ Ucretlnı abone parası 
aın posta veya oonka ile yollama 
ıcretını ır.ıare Kcnd• üzerine alır 
ı ilrlrl) eııın ber p<ıoct:ı mt'rlre7.lnd~ 

\ AJU ı•u abunt yawu. 
'drce acğişUrme ucreu 2u Krı:ı 

lLAN U«.'IU~Tl.Y.tU 
l'tcaret l.ltıoııırmın 1111.Ilum sa 

1 un sondıı.n ıtttı:ırcn u o s:ıyfnıu 

l
l rmdn 40 \(,, snytaıarOJ 50 ırn~ 

lördüncU sayfada ı, UtinCJ ve 
uçııncuae ı. otrıncıac t, oa~ıı~ 
vanı ıcesmece O Liradu 

BUyUK, <;Ok acvamu IUIŞC>U 

•enltll U!Ul verenlere ayn ayn uı 
11rm ıeı yapılır Kesml tlAnlanr. 
illntım s:ıtın 50 Kuruştur 

l'i<'arl lnhl) ~ti• Olıruyıuı 
KUçuli il nlar 

t31ı dc1a 30; ı.IU cıcta& 00. oc 
tetaaı O:i dort def SJ 1D ve or. 
1eta&1 150 ı<unışttır 

Kasa: 
Altm: Safi Kilogram 
Banknot . 
Ufaklık 

72.61.'3 4 o 

u.ıblldckl 1\1 ııhnhlrler : 

Türk L!rası 

Hariı;t k1 !llubnblrler : 
Altın: &ıfi Kilogram 6 1 6,18~ 

Altına tabvW kabil erbcst dö· 
vlz.lcr • 
Dığcr dovtzJcr ve bOrçlu Klırln 

baklyelerl 

Haz.ine Tuh\•lllerl : 
Deruhte edilen evrakı nakd ye 
karşılığı 

Kanunun 6 • 8 maddelerine tevfi· 
kan Hazine tarafından vO.kl 
tedlyat • 

scnedat Cüzdanı : 
l'icaı1 Sen dat • • 

1 
l 

Eııham "c tah\1lat cuzdılm : 
Deruhte edileıı evrakı nakdl· 
renin ıtıırşılığı esham ve 
tahvtlıı.t lllb3ı1 kıymetle 

ıserbe-st Eslı::ım \'C Tnbvillit : 

Avnnııl ır: 

Altın ve döviz llzcrlne avam . 
rahvtldt tızcr'.nc avans . 
Hazineye kll!3 vad aYaıuı • 
Hazineye 3Rı'i0 No. kanuna söre 
aç lan altın k rşı!ıkiı nvnns 

lits ednrıar . 
tuhte!U • • 

102.122.602, 8 
7.736. 2i.J 
1.648.380,69 

344 41S 91 

S.659.l64,97 

-.-
49.1 8.973,34 

158 74 • 63 

201'19.137. 

2il.358 688,64 

45 v0.51G 'l 
7,926.616,17 

8.525.1 
7 OS.i22 

12.! o 4 926,7 

Llru 

ııı 507. 08 57 

344 41 91 

57 4 138 31 

lv 599.426,-

271.35 .68 64 

3 767133 ın 

129.902.173,93 

4.500.000, 

ı T mmuz 1938 tarllılndcn ltib.areP. 

PAS tF 
Sermaye 
bıtlyaı ak~csl : 

Adl YO CcvkalAde • 
Husus1 

• 
• 

' 
• • 
• • 

J devüldckl Bıınlmotlar : 

-• 
• 

Oerubtc edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
r.evfiknn Hazine tnra!mdan Yakı 
calyat 

Ocrubtc edilen eYl'akı nakdi.ye 
oa~~ıy sı 

Kar§ıllğl tamamen altın olarak 
Utlveten tcdnvllle vazedilen 
Reeskont mukabili UdYetcn teda. 
•azca. 
Hazineye yap· n alim ka~ılıkll 
ava.ne multabllf 8902 No.lı kanun 
muciblnce Udvctcn tedavWe ta· 
zedllen .. 

!llEVUD T: 
l'iırk Lirası : 
Altın: Safi Kilogram 

• • 

SSSO No kanuna göre Ilnzlncye 
aı:ıııan nVOJIB muknbill tevdi olu· 
nan al t:mıar: 
Sfı.fi Kilogram 5.ı n 93U 

Oovlz Taahhudab : 
Aitmıı ta.hvtll kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacnklJ Kll· 
ring baklyclerl • 

Muhtcllt. • • • • .. 

618 .666,l· 
6.000.000, 

15 74 .563. 

20.149.137 

138.599 426 

17.000.000 
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55.500.000. 

70.162.851 {I 
1.233.782 o. 

7 124167 9 
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