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MES'UL v l k U 

ARANIYOR .n. uru ma zere 
~ıl mes'uller, Yunan ma
~r~ına sebep olanlar de
~~ır. Sükônet tçinde ça-
1"1laktan başka bir şey is
~iyen ltalyanlara zorla 

lstanbul Mahkemesinin iki 

Ajansı Ne 
Demek İstiyor? 1 

" Türkiye, Derhal 
Aza s 1 G e 1 m işti r Halli Liızımgelen Bir 

. '1ft' · i 1 Meseledir,, Sözünden 'Plan postu giydirerek Ci
~tngirlik oyununa çıkaran
'lltdır. 

Örfi idare komutanı Korgene· 
ral Ali Rrza Artunkal, dün öğle
ye kadar Orduevindeki kararga· 
hında me~ul olduktan sonra saat 

_.i. Maksat Ne? 

1 üçte Vilayete gelmiştir. Evveli 
lalya birbirine giriyor: Yunan Vilayet jandarma komutanlığın-
lrlacerasının meaulleri kim? da bazı emirler vermi§ ve Vali 

lii, Diktatörlük sistemlerinin usu- muavinini de ziyaret ederelc bir 
'rt aksi giden bir İ§İn mesullerini müddet görüşmÜftÜr. Saat 17, 30 
~iten uzun boylu anketlere gi- da Vilayetten ayrılan komutan 
~. elt değildir. İkinci derecede Adliyeye giderek bir müddet de 
~;aıla.r araaın<:lan olmak §artile Müddeiumumi Hikmet Onatla 
:ıı.}taç meaul seçilir. Halkın ga· konuşmu~ur. 
~I ö ' )~na. ve hO§nutsuzluğuna onlar rfi idare çerçevesi içine gire-
'-tfj diye atılır. Sonra artık o i.şin cek suçlar için kurulacak üç as
llıoJ Yeye uğramış olduğuna hük· keri mahkeme bugünlerde teşek-

llnur. kül ederek vazifeye başlıyacak-
b lardır. 

ı.. l\otnadan gelen haberlere gö· 
~ \' b 11 :ı.. Haber aldığımıza göre, lstan-h Unan macerası için e i 111&§· 

İlti .... l h. . ... 'k" . d ıbu.lda kurulacak mahkemenin iki 
t •••CSU ve ır suru ı ıncı e-

1 
• h . . . . 

.ı~de suçlu seçilmiştir. Bunlar· azası ~ rımıze gelmıştır. Mahke· 
~ biri ltalyanın eski Atina se· ~e~er ışe haşladıktan s~~ra n_e 
'"l 8 G id' o·w · d ·ıki gibı suçların bu çerçeve ıçıne gı-

Korgeneral Artunkal 
Vilayetten ayrılırl<en 

'W:. • razz ır. ıgerı e ~. b' d'l 
•oq bin ı.• 'l'k b. rdunun Yu- recegı tos ıt e ı ecek ve suçlular 
ıı.k, - -Kl§ı ı ır 0 d 1 1 k ·· d sının karargah olarak kullanılması 
-~anı istilaya kafi olduğunu uruşrna arı yapı ma uzere er-
~liyen İtalyan .kumandanıdır. had 1 mahkemeye sevkolunacaklar. için Münakalat Vekaletile temas 
"ili d • k ır yapmak li\zımgelmiştir. Bugün-~ ar an ba,ka 'bir ta ım casus- ' 

da t k.f d'l · cYunanis· Merkez kumandanlığı kıtrşı- 1 lerde qetice alınac.a_ğı ve karar-,11\ rnedvd~ ke ı m~. anevi sındaki Alay köşkü Münakalat gahı.' •lay köşküne nakledileceği 
~.- a. 1 uvve 1 ve m V k•J · 'b· ld w d b ! 1 k d ~Vcmet meyli hakkında bize e a etme ta. ı o ugun an ura- un .... ma ta ır 

'eaı Yanlış malumat verdinizh 
' bunlan sorguya çekiy~rlar· 

~ ıırada F ransada ve Roman
tıı.... - da bir mesu'4iyet aramak 
~!lası var. Buralarda rejim 
-.ı~İii için ikinci derecede 
~ann üzerinde durmuyorlar. 
ı...-: !ejimde başrolü oynıyanlan 
~eınck için fırsat bu fırsat· 

d'lorlar. 

ti r•tın ltalyada da mesuliyetle
~· eaaalı ıbir surette aramak 
tııı_ -ıu gelecektir. O zaman so· 
"~it sual: c Yunan macerası· 
tt~ı~l_rnııanızın mesulü kimdir?> 

"'lQde olmayacaktır. 

~~le bir suale cevap ara~a: 
~: cltalyanlar kannca gibı 
dıt n, kendi halinde adamlar
~u adamlara kaplan rolü oy
' Ya kalkıpnlar ve macera· 
~ lllac:eraya sürüklemiye sebep 1 

la.r kimlerdirh 
11· . 

~~karacayı: cNeden arslanla 
~lçiişCIIJİyOrsun? > diye ayıp
"' ne kadar mani.sızsa deniz 
~'bir harp meydanında şevk, 
dl) et, kaıbiliyet göstermediler 
~ L~ _İtalyanları hor görmek de 
ct ~ar yanlıştır. halyaya gidin
~Ukemmel yollar, binalar ya
~ lıet.aca kanallar açan, bütün 
~ ... ~ertıleketi bahçe gibi i,liyen 
~;--n adamların eeerlerini gö
>~e beienirsiniz. Kendileri ne 
d~ nla.r ki askerlik meziyetlerin
~ ltıahrumdurlar. ltalyan hal
~ 'ba~a§a kalıp hislerini aorar
~lt törürsünüz ki bu hususta 

Almanyamn Ankara bliyük elçi si B. V on Papen, Hariciye ....., 
v OD R ibbentrop ile bir .-da 

11 hiçbir iddiaları yoktuc. 

L 
11

i&tün kaıbWıat bu sakin insan-
~, ... _ . d' 
t~ ....,rla kaplan postu gıy ıre· 
d,•ırf kendi gönüllerini eğlen)'lt ve kendi hesaplarına he· 
~· Ve şan kazanmak için ci· 
'· lrlilı: oyununa çıkaranlarda· 

>'ıa~l\l~rın mesuliyeti yalnı~. lt~l
~ lrlılletine kartı da deıııldır. 
~ 1n aaayiş ve emniyetini boz
~ •uretile senelerdenberi dün· 
)'- . her yerinde yüzlerce mil· 
liıı1 ~nın da rahatını ve saade-
lt. ~ut\.ardır. 

' lya<laki rnesullerden bütün 
>,~~ların hesap soracağı günler 
~ i;''Yor. İtalyan ordusunu~ 
~t tee.bı geciktirmiye ne şevkı 
'r1all'l'l:ııeu, ne de kudreti vardır. 
t"rd~~ı~.ların kar§ısında e~erlerini 
1' "iiirnüz imtihanı geçıren or· 
~~· Mısırda çölleri geçerek 
'-:lerin Marsa Matruh'da bu
~b.:.' rnüdafaa hattını zorlamıya 
~ ~iını ve ıbunu başaracağı· 
~~Yvur etmek güçtür. Öyle 
d- l)or ki bu orduyu pek yakın
\t~eaullerden hesap arıyanlar 

da göreceğiz. 
Ahmet Emin YALMAN 

A•maaAI••• loYJetler ııru11 

Bulgarlann Mihvere Boğazlardan Mısıra 
iltihakı ihtimalinden Yürümek Projesine 

O midini Kesti Mu ha 1 efe t Etti 
Mihverin Diplomatik 
Faaliyeti Tevakkuf 

Devresine Girdi 

ita /yanın Berfin 
Konuşmalarına 1 şti
rakini Kabul Etmedi 

Türkiyenin Bulgaris- Mos k ova Bilvasıta 

tana Müessir Bile Mücadeleye Ka-
İhtannın Rolü rışmamak Kararında 

Berlin, 28 (A.A.) - Tranaocean A· ZUrih, 28 (A.A.) - Reuter: New· 
jansı bildiriyor: zurcher Zeitung gazetesi, son günler· 

Macaristan, Romanya ve Slovak- de cereyan eden Alman • Yugoslav 
yanın UçlU pakta iltihaklarından son görüşmeleri hakkında muhabirlerin· 
ra diplomatik faallyeUerde şimdilik den biri tarafından çekilen teigrafı 
bir tevakkuf devresi husule geldiği neşretmektedir. 

söylenebilir. Muhabir diyor ki: 
Bugün Yugoslavya ile Bulgaristan «Boğazlardan ve küçük As-

ilk plAnda gelmektedir. yadan geçerek Filtstin ve Mısırı 
Geçen haftanın nihayetine kadar istil~ için bir proje mevcut idi

beslenilebil n bUti\n Umltlere rağ • se bu proje Sovyetler Birliğinin 
men, Bulgar murahhaslannın 6nU- muhalefeti üzerine terkedit
mUzdekl günler zarfında Berllnc gf· ı mişttr. 

(De\anıı: Sa. '• Sil. 3 te).. (Devamı: Sa. 4, Sti. 2 de) *9 

la Defa da Tekzip 
Edeceklır mı ? 
Henüz birkaç gün old&L 

(Trau 0 8ean) adh b ir Alman 
ajansı, Almanyanın Ankara 
büyük elçisi B. V on Papene 
atfen b irbirini tutmaz garip 
ıarip teYler yazdı. Biiyük elçi 
buraya gelince: «Ben böyle 
teyler söylemedim ve söyleme
me ihtimal olamazdı» diye ya
n resmi .ayılan Alman ajansı
nı kökünden yalanladı. 

Ayni ajana bizimle uğrat
makta devam ediyor ve bir 
telsrafında diyor ki: 

«Tiirkiyenin derhal halli li
mngelen J>ir mesele olduğunu 
herteY ıöateriyor. » 

Abnanyada ,.hsi fikir yok
tur. Bu garip sözler, bu ajanı 
tarahndan herhalde bir tara
fın tertibi ve ilbams ile n.,re
diliyor. Halbuki bir taraftan 
da aalibiyetli Alman tahsiyet
leri «ortada mesele yok. Siz
deki bu ihtiyat tedbirleri ne
den ? » diyorlar. 

Cevabı basittir: itte bu cibi 
birblirini tatmaz 8Öa ... hare
ketlerin uyanclırdıjı emniyet
••• ve iaayipizlik havasın
dan 

Belli ki Trans Oaean ajansı 
bütün bu garip sözleri Okya
nus qın yerler için söylüyor 
ve bizim kulağımıza ,eleceğini 
hesaplamıyor. Ne çare ki ha
valarda duvar yok. Biz de du
yuyoruz ve bizim kulağımıza 
gelsin diye söylenen sözlerden 
ziyade bunlara ehemmiyet ve
riyoruz. 

Acaba ajamm bu yeni söz-
1.ini de tekzip edecekler mi? 

A. E. Y. 

Almanya Aleyhinde 
Muazzam Sabotaj 
Norveçliler Dağlan 
Tepeleri Kaydırdılar 

Nevyork, 26 (AA) - Nev
york Tisnes gazetesinin Stock· 
holm'den haber aldığına göre, 
dün gece ayni anda Norveçde 
dağlar ve tepeler kaymıya baı· 
lanuttır. Keyfiyet son senenin eft 
muazzam sabotaj hareketi olarak 
telakki edilmektedir. Norveç po· 
lislerile Amıan ukeri makamları 
birç.ok kimaeleri tevkif etmiftir. 
Bu tevkifatttn anla~ldığına göre, 
heyelan Norveçli vatanperverler 
taraiftndan münakalat lYollarını 
k.eamek için tertip edilmi§tir. 

HeyelaııGan bozulma.rnıı olan 
ıbütün yollarda Almanlar nakil 
va.rtalannı d urdurarak muayene
den geçirmektedir. 

Vt*lller me1et1 
Toplndı 

Ankara, 28 (A.A.) - lcra Vekille 
ri Heyeti bugün öt~en llOllr& Bq
Y6"let dairesinde Bafvekil Dr. Re· 
tik Saydamuı riyaseti altında hafta
lık toplantuımı ya~ ve ruzname
sine dahil meseleler üzerinde ıöröıt
mU,tUr. 

Hltltell Ollo'ra 
aıttı 

O.k>, 26 (AA.} - Alman 
propaganda nazın Göıb'bela ~ir 
kaç gün k"hnak üzere bu sabah 
Osloya gebtıiştir. Garda Alman 
hükumeti komiseri T erboven ve 
Norveçteki Ahnan kıtaatının baş 
kumandanı general Von Falken· 
hont tarafu~an kaı.ttlanrruttır. 

Bugün Romanyanın mukadderatına hakim diye gösterilen Demir Muhafızlar bir 

Roman;j·a yeni nizama girer glr
mf!z bu ~irlşln icapları Jerlne r;et· 
mlye ba,ıanu~tır. kaplardan birin· 
dııl de şahsiyet sahibi adamların im 

T a r antoda 
Sağlam Kalan 
İtalyan Filosu 

Daha Emin Bir Lima
nrı Giderken İngiliz 
Filosuyle Karşılaştı 

Bir Kruvazör, Bir 
Muhrip 

Has ara Uğradı 
Londra, 28 (A.A.) - Daily 

Telegraph'ın deniz muharriri, 
Akdenizdeki İngiliz • lta\yan çar· 
pışması hakkında • ki bu çarpış
mada İtalyan harp gemileri yol-

l 

!
, !arını dcğıştirerek süratle kaçmış
lardır - logiltere bahriye nezare

, ti tarafından dün neşredilen teıb
liği mevzuu bahsederek diyor ki: 

Kaçan İtalyan filosunun, 11 
aonteşrinde Tarantoya karşı bah
riye tayyareleri tarafından yapı
lan tahripkar taarruzdan sonra 
u<:. . .. c a,..ı .aoılecek gemileri ihti
va ettiği tahmin edilmektedir. Bu 
taaruzaan Kurtulan sekiz kruva- 1 

nutuk dinlerken 
ha olunma"ıdır. Bu makı;atla kur
şuna dl:t.lldlli bil<Urllr.n de\·let .,. 
damları arasında ı>rofeı>er Yorga 
da 'ardır ki, Türk tarihi diye Al· 

KUl'JUll& dizilenlerden eski 
Emniyet Nazın Marinesku 

Bomaayada 

Kurşuna Dizilenler
den Hükumet 

Haberdar Değilmis 
Eski Başvekil Yorga 

da Öldürüldü 

Tahaffuzi Askeri 
Tedbirler Alındı 

zör ile 27 destroyer bundan bir Bükreş. 28 (A.A.) - Başve-
kaç gün evvel, hasara uğrayan li· kalet tebliğ ediyor: 
mandan çıkmış olan bu filoya da. j 26/ 27 sonteşrin gecesi Jülana 
bil "bulunuyordu. Bu filonun ha· hapishanesindeki kemiklerin me· 
reketi pazartesi günü haber alın- zardan çıkarılması münase.betile 
mı§ ve daha emin bir yer olan orada çalışmakta olan lejyoner· 
Napoli veya Spezia'ya varma· !er d-ıapishane içine girerek eski 
dan yolunun kesilmesi için İngi- rejimde Codreano ile lejyoner
liz kuvvetleri tarafından süratle lere karşı yapılmış olan cinayet
tedbirler ittihaz edilmi§ olduğu !erin başlıca failleri addedilen sİ· 
anlaşılıyor. Mezkur İtalyan filo- yasi mevkuflardan bir kısmını 
sunun yalnız iki zırhlıyı ihtiva et- kurşuna dizmişlerdir. 
tiği gözönünde tutulursa dördü- General Antonesku, hükumet 

Devamı: ~ '4, Sii. 2 de · - (Deumı: Sa. 4, sil. ı de). 

YUGOSLAVY A YA 
Askeri ve Siyası 

Taarruz Yapılacak 
Nevyork, 28 (A.A.) - He

rakl T ribune gazetesinde Lipp
man. fU mütalaada ıbulumnakta· 
dtr: 

Mib-verin bahis mevzuu ettiii 
yeni nizam, Almanyanın harp 
devam ettiği müddetçe işgal ede
ceği topraklara verilen uydurma 
hir isimdir. Bu topraklarda hiç 
bir milletin kendi arzusu ile teş
riki mesai ettiğinin tek bir misali 
gösterilemez. 

manca olarak alt~ elitlik bir eser 
yazmıştır. Buı hatalar& rağmell 

Balkanlardaki Türk ldareslnln ra
lıunu gösteren en iyi kitaptır. 

İtalyanların 
Yeni Hatları 
da Yarıldı 

Avlongadaki ltalgan 
Üssü Başka 

Bir Yere Naklediliyor 

Mareşal Badoglio 
Tiranda 

Karargah Kurdu 
Atina, 28 (A.A. - B.B.C) -

Atina radyosu Yunanlıların ltal
yanların yeni hatlarını yardıkla
rını ve her tarafta plana göre iler
lediklerini dün akşam bildirmiş
tir. 

Bu haber İtalyanlann tekmil 
cepheye süratlc büyük kuvetlcr 
gönderdiklerine dair diğer bir 
haberi tekzip etmiştir. 

Atina, 28 (A.A. - B.B.C) -
Ajans haberlerine göre, İtalyan· 
lar Avlonyadaki üslerini dii'er bir 
yere na.kletmiye karar vermişler
dir. 

İngiliz tayyareleri Avlonyayı 
mütemadiyen bombardıman et· 
mek suretile Yunanlıların Ama· 
vutlukta ilerlemelerine yardım et· 
mişlerdir. 

Atina, 28 (A.A. - B.B.C.) -
Mareşal Badoglio'nun umumi ka. 
rargahını Tirana' da kurduğu ve 
oradan İtalyan ordusunu yeniden 
tanzim etmiye çalıştığı habeı 
alınmıştır. 

Yunan muvaffakıyeti devam 
ediyor 

Atina, 28 (A.A.) - Yunan 

(De,·amı: Sa. 4, Sü. 4. te)* * 

Seriinin geçirdiği tevakkuf 
devresi ve Bulsariltanın Türkiye 
tarafntdan ittihaz edilen azimkar 
bMtı hareketi karflllllda ıöıterdi
ii endife, Ruayanın Balkanlara 
ne derece alakalanmakta devam 
ettiğinin bir delilidir. Bulgarüıta
nın eritmek istediği hedef Boğaz
lardır ve eğer korkuları varsa bu 
taraftandır. Almanyanın Karade· 
nizi ele geçinnesine ımüeaade ey· 
lemiye Rusyayı sevkederniyecek
tir. Muharrire göre, siyasi veya 
ukeri tiddetli bir taaruz Yugos· ı 
lavyaya karıı yapıı.bilir. 

RlCAT EDERKEN 
Kumandan - Bizi biç bir kuvvet yolumuzdan döndürema.. 
Fllfİat asker - Evet, batti siz bile kulQlmdanmal 
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Madam Atina 
F aaligete Geçmiş! Şehirve Memleket Haberleri 
Genç Kızları Uçuruma Sürükliyen 
Bu Kadın Suç Üstünde Yakalandı 

Senelerdenberi genç kızları 
Fuh,a teıvik ederek ev itletınek
te olan Madam Atinayı lstanbul• 
da tanımıyan yoktur. 

Işıkları 
Söndürme 

lstanbul Vilayeti, Be
yanname Neşredecek 

KARADENIZDE 
Kaybolan Motör 

Nişanlananlar 

Eksik Değil ! 
Ayda 4400 Alyans 

Madam Atina bundan iki sene 
evvel de döviz kaçakçılığı yüzün
den hakkında yapılan takibattan 
sonra Beyoğlu Balo sokağındaki 
evi basılarak genç kızlım da fuh. 
şa teıvik ettiği tesbit edilmiş ve 
evinden birçok genç kızlar çıka
rılmıştı. 

Aile yavrularını para mukabi
linde feci akıbetlere sürükliyen 
ve bu işi bir ticaret haline getiren 
bu kadın tüccarı, bet altı ay ha· 
piıtc yattıktan sonra tekrar or
taya çıktı. 

Bu namus ve ahlak düımanı
nın yine çalışmıya batladığını ve 
genç kızları fuhşa tetvik ederek 
ev iıletmekte olduğunu haber 
alan Emniyet Müdürlüğü, takiba
ta baılamııtır. 

Uzun zamandanberi iz üzerin
de yürüyen zabıta dün nihayet 
bu namus ve ahlik dütmanını 
suç üıtünde yakalamıya muvaf
fak olmuştur. 

Madam Atina Taksim Sırasel
viler caddesinde 63 numaralı ev
le Beyoğlu Reşitpaşa Han 2 nu· 

Madam Atina bundan evvelki 
muhakemelerinden birinde 

maralı daırede ayni zamanda ça
lışmakta idi. Bunu teobit eden 
zaıbıta dün tertibat almış ve her 
iki evi de ayni zamanda basmıı
tır. Evlerde yapılan arama-da 

genç ve hatta çok küçük yaşta 
kızlarla, aile kadınları bulunmuş 
ve Madam Atina suç üstünde ya

kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bedestende Bir 
Pırlanta Satışı 

Genç Nişanlı Müzayede Esnasında 
Büyük Bir Heyecanla Para 

Almak Uzere Evine Koşuyordu ! ... 
Sandal Bedestaru dUn çoktanberl luna dayanan genç bir kadın J4tf!e 

görülmemiş heyecanlı bir alış veriŞc ediyordu: 
sahne oldu. 18 kırat 20 santimlik - Tey_ze taşı elime alsam. Yutu .. 
bir pırlanta satrlacaktı. Gazetelerde versem. HAklm ne ceza verir! .. Bir 
sAtış ilAnmı gören m-erakh1ar alıcı ay hapl!lte yatmıya razıytm. 

ve seyirci tamamen peykelerint dol- Çar~ı rsnafı da taşı almıya karar 
durmu9lardı. vermi~Ierdl. Eğer Parlse götUrUiebi-

Meydanda kalanlar da te11A.lların: [ lirse suda 35 bin lira eder. Diye ses-
Baylar! Buraaı yol geçer hanı lcr duyuluyordu. 

değ"H. Oturalım! Pey vuranların yüz Satış kızıştı. Pırlanta birkaç da
Ierini göremiyoruz! Ihtarile kenarla- kikanın içinde 16,650 liradan 18 bin 
ra çeklJdiJer. Tellılhn sesi yükseldi: liraya. fırladı. Ve bir dakikalık btr 

- Satıyorum. Haraç mezat ... 16 tavakkuf devresi geçirdikten sonra 
kırat 20 santim pırlanta san, leke- tellAI: 
Ii, her tUrlU tszrile, ayıbtle ... l:S bin - ?tlal sahibi Nerses? .. Neredesin 
Jira kıymet biçilmiştir.? G<Sz ve gö-- satıyorum. 

nül kamaştıran ehram yavrusu ta., el İnşaat kaJfası olan Neraes ortaya 
den ele dolaştı ve sol peykelerden ilk çıktı. 
aJıcı sesi duyuldu: 

Benden 10 bin Ura ... 
Bir dakika salonu hayretten do

ğan bir sessizlik kapladı. 
TellAl taşı sağdaki peykelerde o

turan iyi glylnmt' genç kadınlara 

gösterdi. Sonra sağdan, soldan artır
ma sesleri duyulmıya ba.,ladı: 

- 12150 lira 
- 1300 
- 13700 
- 137M 

- Benden 18,100 lira dedi . Başlıca 
dört mUşterl kalmştı. Satıcr a. ken 
di malını arttırmıya başla Ni -
şanlı genç: 

- Benden on dokuz bin lira dedi. 
Mal sahibi elll ltra daha aUrdU. Satı
cının alma iştthası daha kabarıktı. 

Nişanlı genç te çekildi ve lellAI ses .. 
lendi: 

- Sat ... 
Ve bir dakika sonra şahsi ?.ami-

l§ıkların maskelenmesi kararı· 
nın tatbikinden sonra sokaklarda .. 
ki 18.mbaların iki metreye indiril
mesi düşünülmüştü. Halbuki elek
trik müdürlüğü lambaların iki 
metreye indirilmesinin Unkinsız 
olduğunu bildirmiştir. Bunun tat
bik edilip edilmemesi üzerinde 
tetkikler yapılmaktadır. 

Sümer Bankın ışıkların maske
lenmesi için imal ettiği 20 ton si .. 
yah kô.ğıtdan 1 O tonu bugünden 
ittbaren normal bir fiyatla satııa 

' çıkarılacaktır. 

Dalgalara Karışan "Şükran,, ın 
A, anmasına Devam Olunuyor 

Birkaç gün evvel Karadenizde 1 da dalgaların motörleri çil yav
kaybolduğu haber verilen Şük- ruau gibi dağıttığını, Şükran mo
ran ve Denızarslanı motörlerinin törünün tayfalarının imdat, im .. 
Karadeniz açıklarında bocaladık- dat diye bağırdıklarını ve bu su
larını haber veren telgraflar gel- retle bi•birlerini kaybettiklerini 
miştir. söylemiştir. 

Şükran motörünü yedeğine al.. Şükran motörünün sahibi ha§ .. 
rnış olan ve fırtına yüzünden bir- ka bir motörle motörünü aramı· 
birlerini kaybetmiş motörlerden ya çıkmıştır. Ayrıca lstanhul li
Kaynakdttre motörü limanımıza 

im rnan reisliği de iki motörün aran-
ge iştir. 

Motörün tayfalarından biri, ması için tertibat almıttır. Bütün 
Kefken açıklarında Şükran motö- sahillere telgraf çekilmiş ve tay
rünün imdadına gittik1erini ve faların kurtarıhnası için 1hazı im .. 
motörü yedeğe aldıkları bir sıra- / kanlara başvurulmuştur. 

Saatlerin bir saat ileri alınma· 
sı hususundaki karardan •onra 
memurların bir an evvel evlerine 
gidebilmeleri, ve karanlığa kal
mamaları için mesai ıaatleri üze .. 
rinde değişikliğin ta~biki emri 
dün resmen lstanbul vilayetine Tavla Yüzünden 
verilmiştir. Mesai ıaatleri 9 - 12 
ve 13,5 - 1 7 olarak te•bit edil- Cinayet 

Geliboıunun 18 inci 
Kurtuluş Yılı 

miştir. / M i (Vatan) - Yarım kilo 
Viliyet ıtıkları sündürme tat.. ers n, 

bıkatı üzerinde yarın bir beyan- taUısına tavla oynıyan Tece köylü 
name neşredecektir. Hasan Karakuf ile Veıt Endaze ara· 

Piyasa Vaziyeti: 

Hususi Mübadeleler 
MBJ mukabUinde mal almak gibi 

husust mübadele yapmak istiyen 
memleketler artmaktadır. Romanya 
ya pik demiri gönderilmiştir. Muka
bilinde yarı mamuı demir alınacak -
tır. Pamuk mukabilinde petrol ahn
dıfl gibi. Bu suretle muamele Finlan
diya ve Çekoslovakya ııe de yapılı
yor. Pamuk ve tutun mukabilinde 
seUUloz ve kiğıt gelecektir. ~facarls
tan konscrva istiyor, mukabilinde te 
neke verecektir. Bu ta.rzda muamele 
için dlfer bazı memleketlerle görUş· 
meler yapılacaktır. 

Enter jabl takas fiyatı 44.-45 ten 
otuz dokuza ındirilmişttr. Bu tenez
zuı plrlmlerin eksilmesi demektir. 
Eksilme evvelce yapılmış mukavele
lerin bozulmasına ve satışların dur
masına sebep olabilir. Bu tenezzül 
ihracat fiyatlarını da yllkseltecektir. 
İhracatçılar bu. mesele için Ankara· 
ya müracaat edeceklerdir. 

Peksimet sürümü artıyor - Son 
günlerde Avrupadan gelmekte olan 
btskUtt ve sair gfbl malların gelme
mesi dahiltistth8alltımız üzerinde 

lannda oyunun neticesine ait ihtilAf 

yüzilnden kavga çıkmıştır. İki tav .. 

la meraklısını ayırmak istiyen aynı 

köyden Osman Naval, arayıcılık et

Uğinden dolayı Ha.san Karaku_, tara

fından tabanca tle öldUrlllmU~tür. 

Müteferrik: 
Memleketlerlne dönen Yunanlı -

Jar - Harbe iftirak etmek için Yu
nantetana gitmek tsllyen Yunanlıla .. 
rın .sayuı:ı gün geçtikçe artmaktadır. 
Dlln akşamki trenle 30 k~tllk bir ka
file Yunantstana gitm~tlr. 

Çubuk demlr geliyor - Bundan 
bir müddet evvel Macaristana gide .. 
rek temaslarda bulunan heyetimiz 
plk ihracı mukabillnde Macartstan
dan çtvi getirtilebUmesinf temin et
ınıştl. 

HUk"Ometimiz bu kombinezonu mu
vafık gördüğünden pik demir ihra
cına mUsaade etmiştir. Bu demirin 
ihracı anında Macaristandan 1500 
ton çivi imaline elverişli çubuk demir 
memleketimize getlrtilecektir. Bu 
nıtktar piyasanın bir senelik ihtlya· 
cını karşılıyabilecek kadardlr. 

Gelibolu, (Vatan) - Evvelki gün 
Gelibolunun 18 inci kurtulu~ yılı par 
lak merasimle kutıulandı. Halk co,
kun tezahUrat yaptı. Siyahlara bU -
rünmUş bir kızcağız zafer takınm 

önUnde bir kıta askerimizi ael4mlı

yordu. Talebeler, askerimize çiçekler 
serpiyordu. Kurbanlar keslldl. coğ

rafya öğretmeni Bayan Fatmanın 

hitabesi herkesi co,turdu. Askeri, 
mlllkl erkan ve bUtUn Gelibolulular 
birbirlerini tebrik ettiler. 
şeker dağıtıldı. ---o----
Adliyede: 

Herkese 

Bozkurt mecmuası aleyhindeki da

va - Bozkurt mecmuasında çıkan 

btr yazıyı kendisine hakaret sayan 

şair Cavit Yamaçın mecmua aleyhi .. 
ne açtığı davaya dUn .sekizinci ce

za mahkemeslnde devam edildi; suc

lular mUdataaJarını yaptılar. 
Muhakeme karar için tAltk ed~ di. 

Valiler Arasında 
Ankara, 28 (Telefonla) -

Bolu valisi Naci Trabzon valili
ğine, Trabzon valisi Osman Sad
ri Afyon valiliğine, Afyon vali· 
si Ahmet de Bolu valiliğine ta
yin edilmiılerdir. 

bir takım yentlikler meydana getir- ==.:;::::::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;:::;::::;:::;:::;:::::;:~= 
mlştir. Piyasada ufak kesme şeker- '\ 

Jerl bllyllk!Uğünde husuat tipte pek- 1 / k/ d • '/d"k / db" / 1 sımetler görUlmlye b"-'tamıştır. çay- il §1 ar sön iıriı u ten sonra a ınan te ır er la mllkemmel yenllebtlen bu gibi pek- °'' _________________________ ..,~ 
slmetler piyasada tahminin fevkinde 
bir sUrüm temin etmektedirler. 

Bo,aflık U2Um - Piyuaya son bir 
iki gUn içinde Antepten çok miktar
da hoı,aflık kuru UzUm gelmlş,tlr. Bu 
UzUmler kalın kabuktu ve daha çok 
kalorlli olduğu içln halkımız hoşaf

lık olarak tercih etmektedir. 

Üniversitede: 
Ya,ıı bir erkek yanındaki 25 yaş- rini ekledi: 

ıarında görünen bir gencin kulağına - .... dım... Yabancı dil dersleri - OnlV~"slte 
fısıldıyordu: Nerse5 ve-zneye müzayede ücreti dekanlar meclisi. Uç bin tki yUz ta· 

_ Nişanlına. alalım! olan yüZde iki buçuğun tutarı lebentn lehine bir karar almtftır. 
Genç tellAlı çağırdı ve: 476 lira 25 kuru~u verdi. Malını geri Bu karara göre, bundan sonra ya-
- 14. bin 1ira dedi. aldı. Ben sokuldum. bancı dil dersleri haftada Uç saat ye-
reııaı bu artırmayı kar,ııarken: - Niçin satmadınız. Üstelik bu ka r1ne iki saat olarak. arka arkay.cı o· 
_ Bayım muhammen kıymeti 15 dar da para verdiniz dedim. Nerses kutulacaktır . Bu suretle her talebe 

bin liradır. Yüzde yirmi beşi olan gWdU: haftada bir gün iki saat yabancı dil 
3750 Ura depozito veriniz. Diyordu. - Bayım! Dedi ha.ret içinden çı- dersi görmUş olacaktır. Yabanr.ı rJi! 
Genç müzayede memurunun yanına kar. Taş yirmi senedir bende. Baba derslerine saat 4,40 ta ba,ıana-,.k 
!!okuldu. Cebinden çıkardığı bin lira- yadJgA.rı ne vakit olsa 30 bin Ura... 6,30 da nihayet verilecektir. 

Işıkları söndö.rme kararından sonra ana caddelerdeki ve yol ağczla

rmdakl Bordürler ve.cıaltl nakllyenln çarpmamaeı l~ln beyaza boyanmı.,
tı:r. Yokarıkt resim dlln EmlnönUnde yapılan boyama. amellyMlnden son
ra ahnmı,tır. 

Yapılıyor 
Avrupa harbinin devam etmiş 

olma.sına rağmen İstanbulda ni
tanlananların adedi azalmış değil
dir. Dün bir muharririrniz nişan 
yüzüğü yapan bütün kalemkarld.
rı dolaşmış ve günde kaç nitan 
yüzüğüne isim kazdıklarını tes
bit etmiştir. İstanbulda bu işle 
meşgul olan dokuz hakkak vardı. 
Vasati bir hesapla hepsi her gün 
yirmişer alyansa isim ve adres 
ka71yorlar. Şu halde her gün 180 
ayda 4400 alyans yapılıyor de
mektir. Kapalıçarşıda hakkak 
Hayik, muharririmizin tetkikleri
ni tasddk ederek demiştir ki: 

- Ben de her gün 20, 25 ni
şan yüzüğü yaparım. Tamirler ve 
tadiller bundaıı hariçtir. Avrupa 
harbinden sonra da bizde nişan
lanma azalmış değildir. 

Niıanlanmaların artması ev
lenmelerin artmasında maalesef 
hiç de müessir değildir. Evlenme
lerde bir artma kaydedilmemiş
tir. Salahiyetli bir zat demiştir ki: 

- Serbestçe buluşmak ve eğ· 
lerunek, kimbilir belki de birbir
lerini tetkik etmek için ni§anla
nanlar çoktur. Jki yüzük, birkaç 
yüz pasta ve iki kilo §eker ve bir 
paket çayla evlenmek mümkün
dür. Öyle anlaşılıyor ki bu nişan
lıların çoğu sonra.dan ayrılıyor
lar. 

Dünkü Sis 
DUn sabah İstanbul •ehri oaat do

kuza kadar kesif bir sı. tabaka.sile 
örtUIU kalmıştrr. Sis boğaza, Kadıkö· 
yUne ve Adalara lfllyen vapurlarm 
seyrUseterlne m&.ni olmuştur. 

Boğazdaki sisin çok k .. tf olması 
dolayısile saat 6,35 te kalkan bir va
pur çok mllşkUJS.tla ve bir eaat rötar 
la köprUye varabilmiştir. Sis eena -
sında araba vapurları da bir tek se
ferden ba.,ka sefer yapamamışlardrr. 
Boğaziçi vapurları aaat dokuza ka
dar ıistn dağılmasını beklemişlerdir. 

Maarifte: 
Arlflye Köy EnstltuıU mezUJlbrı

Artflye Köy EnstttUsU mezunların

dan on dört köy eğitmeni Şll• kaza
sının 14 k~yUnde çalışmak üze.i:e İs
tanbul maarıt mUdUrlUtü emrine vc
rıım:flerdlr. Bunlar 9lmdtkl hal·1e •ta 
jlyer olarak çaJışa.caklardır. 

Fatih medrMelerl pansiyon ola
cak - İstanbul vllAyett Fatihteki 
medreseleri talebe pansiyonu olarak 
maarlfe devretml9tlr. 

Maarif mUdllrlllğll bu medreaele -
rln tamiri için keşıner yaptırmakta

dır. Tamirat bittikten sonra Unlver· 

site rektörlüğü ile temuı edilerek yar 

dıma muhtaç yük.eek taho!I talebeııt 

bu medreselerde iaşe ve ibate edi
lecektir. · 

Meı•11t Bir Nlkib 
Gtrit eşrafından Bay Kazım Er ~ 

zem'in kızı Bayan ?tluazzez Erzem 
ile Tosyalı Tahtacı oğu!lvmde.:· mer 
hum Bay Mahmudun ....-1 ~1 Faik Be· 
nek'ln ntk4hları dünkü r·r~nbe gtt .. 
nU iki tarafın aile efr:..d:ı ve lostları 
huzurunda Beyoğlu evlen::ne memur 
Juğunda icra edllmlştlr. Mesut çift· 
lere saadetler dilertz. 

yı uzatarak: 
- Yanımda bu kadar param var. 

MUzayedeyl biraz tohlr ederseniz pa: 
ra getiririm. Dedi. h-füzayede çeyrek 
saat tehir edildi. 

paranın mühim bir kısmını mülke yatırmak lstlyerek mil· 
temadlyen apartunan alıyor. Slı:ln BabıA.11 caddeslndekl 
apnrtımarunr..ıdan da kendislne bah5etmışler. Uzaktan gör
düğünü. yerini çok beğendiğini, &l.ma.k istediğini geçen 
gün söz arasında söyledi. KendlsUe muarefem oldukça 
eskidir, bana daima hürmet eder. Araya bir takını ko
misyonc-ular girip fiyatta zararınıza dat&vereler olmaeı 
lhttmaılnl hesap ederek bu işi ben Uzerlme aldım, cBtr 
kere Hanımefendi kızıma arzedeytm, sonra. sl'l.1 görUl}tU
rürUm.» Dedim. Bu görü-;;me için hangi günü müna.slp bu-

Bana bir telefon numarası ıotuf buyuruluna cevabı bil· 
dlrlrtm. 

On dört bin liradan sonraki çıkış 
biraz ağır oldu. Hep ellişer lira ola
rak arttrrılıyordu. Nişanlı genç bir~ 
denbire bin lira vurdu. 

Tellal bağ"trdı: 
- Var mı o~ altı bin lira. Her tür 

lü ayıbile, sarı ve lekell pırlanta .. 
Yanımda oturan iki arkadaş aya

ğa kalktılar birisi: 

lursunuz! 

Yazan: Nahid Sırrı 
27 

bulunmayışı vadyetl daha da R&deleştlrecek şeylerdi. E
nise Hanım ağır ağtr cevap verdi: 

- HüsnlinJyetlnlz.e, alAkanıza müteşekkirim. Fakat bu 
apartıman doğrudan doğruya kendJmJn defll zevcimlndJr. 
Satıp eatmryaeağrm bir kere kendisinden l!Onnak lhtlya· 
cındayım. Bundan sonra cevap -,.·erebllirlm. 

- Bendentzin ak'8Jll]arı yemek vaktine kadar TokatU
yanda oturmak seneJerdenberl &.detimdir. Ot.e.le ne zaman 
emir buyurursanız hemen haber verirler. 

O zaman, misafirin çehresJne Aşina bulundug-unu Enise 
Hanım birden hissetti. Beyoğlunda iki yahut Uç kere ak
şam vakti Tokatltyan ot-ellnln önll.nden geçtiği olmuştu, 

ve her sefer, timdi kartısında oturan ve artık gltmJye ha
zırlanan bu yak.1'ıklı \'8 heybetli lhUyarı kılık ve kıyafet
leri pek te düzgün olmıyan başka bir lkl kişi Ue beraber 
pastahanenin camekü.nı önünde ve cama Adeta )'"apı,mllJ 

bl• levha 'eklinde görmllştll. 
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Sovyetler Birliği 
Ve Bulgaristan 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
Ü talyanın Yunanistana kartı 

açtığı harpla Balkanlards 
gerginleşen vaziyet, bir tarafta.il 
Y d ... ta· 

unan muvaffakıyet~ ıger kı· 
raftan. buna bağlı olarak ın 
şaf eden siyasi hidiseler .~e~~ 
ne, sakinleşiyor ve her gun 

1
. 

'"k" k · ed k yen su unetı ta vıye ece 
Amiller k.endini gösteriyor. 

Ll'tle! 
Sovyetlerin, Molotof - n• 

mülakatının hemen hemen ak•· 
b.inde değişen Berlin elçisi {:; 
rıne vazifesi başına gıtın:..ı 

0 
olan yeni elçi, dün Bükre~~. 
geçerken anühim bir beyanat t . ,. 
bulundu. Bu beyanatta ıf&. 
olunduğuna göre, Sovyet!er B:; 
!iği Bulgarıstana karşı daiın•,~ 1• 
aempati beslemiştir ve Bu.,.• 
ristanın ilerideki siyasetine k~: 
fı da bu müzahereti göstere<: 
tir. pJ 

Diğer taraftan, Sovyet '. J,. 
man temasları hakkında bır flİ' 
viçre gazetesinin verdiği te . 
!attan da Sovyetler Birliğin'": 
bu görüşmelere halyanın ifU''_ 
kini kabul etmediğin~ bin•'" 
aleyh daha o günlerde Mosk)':. 
h-ıükumetinin Mihver devlet 

0

1
; 

ile tam bir iş birliği düŞÜ~c<, 
ile hareket etmemiş o!dui"" 
öğreniyoruz. 

YUGOSLAVYA, 

auL~,!~:aısr>-~ 
Balkan · · · d"'z.ıten vaz.ıyetını u r 

i.millerden biri olarak, Yui•~. 
lavyanın Mihvere kartı bir m~,. 
det evvel almıt olduğu mu li' 
vemet kararını da sayma.ıntı a.Y' 
zımdır. Bugün. Y ugosla\/Y dil• 
kartı komıularının da h.is ve u 
tüncelerinin değişmiş oldui":.ıı 
görüyoruz. Eski Bulgar başv• b~ 
B. Köseivanof bulunduğu oJll' 
beyanatta Bulgaristanın, k .• iflı 
ıuları ile iyi geçinmek iated•~ ~ 
eöyledi. Yine Sofyadan ver• • 

el>'' bir haberde, bir Bulgar rn ,. 
sunun Yugoslavya aleyhind• ~. 
fetmit olduiiu sözler takb.h <" 
mektedir. 

D·- f M h•'' ıger tara tan, acar düi1 
ciye nazırı Kont C.aky de c)' 

bulunduğu bir beyanatta tv!• if 
ristanın, Yuioslavya ile r 
komıuluk münaselıetı id""1° d• 
mek istediğini söyledi ki, bU 

11
,, 

Balkanlardaki sükunet hav•~,. 
tatlı bir tesir icra edecek ı:ıı 
yettedir. 

Tapu Müdürleri 
Arasında 

/ 
Ankara, 28 {Telefonla) tr• 

Münhal bulunan tapu kad•~·· 
dördüncü sınıf müfetti§liğine .,. 
tay tapu müdürü Şükrü, J-1•1

p, 
tapu müdürlüğüne Hatay tı .,-e 
kontrol memurluğundan Sıtkı p• 
Samsun tapu müdürlüğüne t•., 
ve kadastro müfettiılcrinderı fe.,-f 
zinin tayini kararlaştırılmıştı! pll 
bu suretle açılan 2 nci sınıf t~ r\I 
müfettişliğine tapu sicil rnüdıl 
Talat tayin edilmiıtir. 

Poliste: 
Beşlkta, cinayetinin faUI - il•~ 

tıuıta Yıldız caddeatnde 17 nuırı•;ıı6' 
evde oturan Mehmet Telli isJJ1 , 
ya'h ve zengin bir adanun gır~' i)l 
ğından kesilmek euretile ö!durııw'ııJ 
olarak bulunduğunu dUn yaztrl~ lf 
Zabıta cinayetin failini tesbit etf!'I ti" 
tir. Yakalanması blr saat mesel 
dir. 

ı" Kendine memur sU!SU verınL' _..re' 
bıta kendisine memur sUsU ,,ereıt11 
bazı kimseleri dolandıran Bedre 
isminde birini yakalamıştır .. / 

Acı Bir Ölünı 
- Kalk birader diyordu. Ben bu 

para ile Topkaprde. on altı ev satın 
alınm! Diyordu. 

Sabık ŞOrayl Devlet az.ası paşa. hakkında. Uk eözler 
üzerine yanlı' hUkUm verdiğine, bu adamın sadece bir 
emlü..k teUUJlığı ettıttne EnJse Jlannn kanaat getlrmlye 
ba..,ıamı,tı. Fakat son cümleler, en son cUmledekl sual, 
kaı-,ısmdakl muhterem, vakur '"·e gü:ıel ihtJyar hakkında 
yeni şüphelere, korkunQ şüphelere kendisini yine sevketti. 
Hazin bir vaziyetti. AU l\fuhsln Beyin vazifelerini tifne· 
yı,ı, kendisini yalnız ya..,amıya mahkQn1 bırakışı onu şU:p· 
hell bir ka.dın haline koyuyor, etraftan teklifler başlıyor
du. Bu dtl,n1üş ad&mı kovmak biran Enise Hanımın ha .. 

l\otahmut CellLlettln pa.,a derhal k&rl}ıla.ştırmak, tanıştlr· 
mak emrini almı' bulunuyordu demek ki, bu ıözlerden 

dolayı ca.nı A.det3 sıkılmış röründü. 
Karısı He kızının yanından ayrılışları gününden itibaren 

Ali 1\-fuhsin Beyin 1\-lagdaya karşı olan aşkına bir soğukluk 
glrmemtıt değildi. VUcudC.ndekl arzu ve ihtiraslar arhk yo
rulmıya başhyan ellilik adam. çok beyaz tenli, açık mavi 
göztli ve açık sarı sattı şimal kadınlarının sakin a.saph ol
dukları hakkındaki iddia ve tasnınere rağmen atef}I sön. 
mek bllmlyen bu dansözün kendi ini yıprattığını hissedi
yor, bundan dolayı da ona ka.rıı Adeta kln duyuyordu. Bun 
dan başka, ve ken~tterlne ne kadar az zaman tahsis eder· 
se etsin, Enise Hanımla ve Suzanla beraberken memJeke· 

tinin dllla! konu1'mo,, memleketle ve mazi ile bir aJA.kası 

bulunmuş, kendisini bu kadar yalnız ve tstlkbalslz hlsset

memlştt. Şimdi Kopenhag şclırbde yapyalnız bir adamdı 
ve daha. şimalde, 1sveçln bir bankasında duran serveti oı .. 

masa, bu yal•a.ncı fehlrde &(hktAn ölmesi Jcap e3:ecektl. 

~" Arkadaıımız Ertuirul Ş•" f•' 
tin kardeşi Namık Şevket, "' 

Arkadaşı: 

- Eğer taş lekeııtz olsaydı. Tam 
elli bin lira değeri vardı. 

Arka slrada yaşlı blr kadının ko-

TAKViil 
29 tKJNClTEŞRlN 1940 

C 'UMA 
YIL: 1010 - AY: 11 - GÜN: 33i 
RUMİ : 1356 - 2 Jnclt"'lrln: 16 
lllCRl: 1359 - ŞEVVAL : 29 
VARİT VASATI EZANt 

GtJNEŞ: 7,03 2,21 
OOLE 12.02 7,20 
AKŞAM: 16,42 12,00 
YATSI: 18,19 1,37 
IMSA.K: 6,19 12,38 

tırına geldi. 

Fakat nl(ln kovmak! Dürlb.t, fazlletklr, hatualarının 
elemi fçtnde makhur ya...'ama.lc için tstanbuJa gelmemı,tt. 
Zaten dürüst ve fazUetkılr kalmamış olmanın ilk n1tikô.· 
fatını da görmemi' miydi? Prenses Milzeyyenln iki bln 
l\Iısır liralık aylık gellrJne elini sokmulJ demek değil miy
di'! Suzan bir kere Cevada verlldlkten sonra Prenses i\lü· 

zeyyenle anıları faraza B(ıhrsa apartunanın bUtlln geliri· 
ot nef&hıe tahsis etmek te bir menfaat ietkll edttbillrdt. 
Şlmdl bı.ya.t kar}ıaına bir Hayretzade Tahsin Bey çıka
rıyordu. (Ne garip bir soyadı idi bu!) Ve eğer haJdkaten 
mtibal!lga edilmiyorsa, bu adam memleketin en büyük 
zengini olmasa bHe en bUyt'k uınglnJerlnden blriıJ fse, 
kocasından boşanarak varabllecefl adam acaba karşrsı· 

na çrkmı' olmuyor muydu f Bele evli olmayışı, ilOCUi'u 

- Bir amca nasihati vern1eme mü .. aade buyurursanız 
ar"UJdeyim ki, her ıteYden evvel Tahsin Beye apartımanı 
göetermell ve fiyat mesele"I üzerinde kendJ ile konuşma
hyız. Tüccar adam, zengin adam, bin talep, bin teklif 
k&n}ı.smda kaJrrken müphem blr ihtimale bağlanamaz:. 

Fiyatı kararıa.,tırdıktan sonra revl"lnlz Beyefendiye tel· 
&"•ana bildirmek dahi kabil olabııtr. 

Fakat - zengin adamın bin taıeı> ,.e teklif karşısında 
kala.bllmeel lhtlmaline rağrnen • Enise Hanım karşılaş

mayı bu kadar rabuk kabul edlvermedl: 

- l\lü.saade buyurun paşa hazretleri. Zevrlm belld her 
ne fiyat t-ekllf edilirse edilsin satmamak fikrindedir. Bu 
lttbarla müzakerelere girl!}mlş oluşuma. sıkılabilir. Behe
melıaJ reyini istemek mecburlyetlndeybn. 

- Şu halde ne zam.an tasdi edeyim Hannnefendl kızım'! 
EnJse Hanım bir cevap vermeden evvel düşUnUyor, zih

nen hesaplar yapıyor göründü. 
- Ben derhal kendisine yazarım. Fakat cevap alınması 

için herhalde on gün kadar bir zamana ihtiyaç vardır. 

Kopenhagda Tllrklye Cllmhurlvetınln orta elçtllğlnl ter
kip edenler, Ankara Ue aruında hiçbir alAka bırakın., 

mı' olan bu eski devir mensublle temas etme.eten çeki .. 

Diyorlardı. Karısı ile kızının yanında bulun .. uğu esnada 
(Arkası var) 

etmiştir. d f' 
Kederli ailesine ve ark• • 

rnıza baş sağlığı dileriz. 
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Tarihin En Büyük Aşk Romam Uıliıııİııılİ ...... 

Tazaa: NfLLA BUB 

Salime, Mihrünnisaya T epdil 
Gezmek Dersi Veriyor 

-49 -
b Cihangir, öğle zamanı harem uyanmıştı. Mihrünnisa tebessüm 
lhçesinde Mihrünnisa ile bulu- ederek cevap verdi: 

flınc:e sordu: - Salime anne, senin küçük 
d· - Sevgilim, bunu nasıl bil- torunun burada yaşıyor. Kızım 

Ilı. Yoksa ilk zannettiğim gibi 1 Laridiyi burada gizli.Yorum. Sen 
len Oir Peri kızı olmıyasın. , bana dememiı mi ıdin? Saray, 
~ - Tam bildin, ben bir Peri küçük kızları ıbüyiitecek yer de
f 1.Ylm. İstediğim kalıp ve kıya- ı ğil~ir. diye... Eskiden aldırmı· 
ete girerim. yordum. Laridi dört sene saray

ı· :- Aman kuzum, ıimd.ıti ha- da kaldı. Kimse de aldırmıyor-

.. 
----------VATAN 

Kulağımıza 

Çarpanl:ı.r 

BiT ARAF 
Memleketlerde 

söylenen bir latife 
Harp sıkıntılı bir şey olduğu için 

insanlar ara sıra bunu unutmak ve 1 

lAtifc yapmak ıhtlyncını duyuyorlar. 1 Geçenlerde A vn.ıpadan gelen bir ar
kad~. bitaraf memleketlerde şu ıı1.
tif enin kulaktan kulağa fısıldandığı 
nı söylemiştir: 

1939 senesinde yahudı olmak ber
bat bir şeydi. 1940 Sl'.!neslnde Fran
sız, 19'11 senesinde Alman olmak ber 
bnttrr. 19•2 senesinde evli olmak ber 
bat bir şey olacaktır. ÇUnkU harp sı
kınttlarından sonra dUnya yUzUnde 
çok neşell ve safalı bir hayat başlı
yacaktır. Evli adamlar ise bunu an
cak karşıdan seyredobllcceklerdlr. 

1 .. 

ve diğer yerlerde muhtelif sömür. tinin bulundurulmasını kabul etti. 
ge.leri, kaynakları vardı ve ~Al Avrupanın sükun içinde yaıama· 
manya bu kaynaklardan istifade sı için bu bir zırruret idi. 

~1 değiştirme. O kadar güzel- du. Fakat ben Ci.hangirle evlen· 
·~ki hiçbir şey senden datıa gü- dikten sonra herkes düşman ke- Muharebeler Nekadar 
ttl olanı~ sildi. Etrafta dalkavukluk eden 

Bır İngiliz mütefekkiri dıyor 
ki: cDenizlere hakim olan bir 
millet dünya ticaretine sahiptir. 
Dünya ticaretine sahip olan dün
ya servetine maliktir. Dünya 
servetıne malik olan bir mlllete 
de bütün dünya hürmet ve inkı
yat eder>. Cihanşümul nüfuz sa· 
hibi olmak istiyen milletler umu· 
mi siyasetine istikamet verirken 
mutlak surette donanmasına kıy· 
met vermek mecburiyetinde kal
mııtır. Tarihin her sayfasını tet
kik ederken bu hakikate tesadüf 
etmemek kabil değildir. Fenike· 
liler, Kartacalılar, Hollandalılar 
bunun dünkü :bariz misalleridir. 
Sömürge edinmek istiyen her 
milletin kuvvetli bir donanaması 
olmalıdır. 

ederek memleketini refah içinde Cihan harbi bittikten sonra 
yaşatıyordu . Bununla iktifa etmi· Avrupa sulh ve sükuna kavuştu
yerek gittikçe yükselmekte olan iu zaman Avrupa şu manzarayı 
ihtirası ile İngiliz imparatorluğu· arzetmekte teli. Yalnız kara ve 
nu yıkmak emeline kapıldı. cAI- deniz inzibatını temin edecek ka· 
manyanın istikbali denizlerde- dar bir kuvvete ve bir donanma
diu düşüncesini ileriye süren Al· ya malik olan bir Almanya, ihti
man imparatoru ikinci Vilhelm, lal ve inkılap içinde çırpınan bir 
İngiliz donanmasile rekabet ede- Rusya, personal bakımından kıy· 
bilecek kuvvetli bir donanma ih· metsiz ve yorgun bir İtalya, kuv· 
zarına muvaffak oldu ve bunun vetli bir kara ordusuna sahip bir 
neticesi olarak Britanya impara- Fransa, yıpranmamış kuvvetli 
torluğunu yıkmak için vesileler bir donanmaya malik muzaffer 

c·~angir güzeı kansına sarıldı. adamlar, kendisine içki ve afyon Sürüyor ? 
ı.~nden güne, saatten saate ar· içirip külah kapan fettan oyuncu 1646, Meksika • Birle~lk Amerika: 
"il ıbir hasretle öptü. kızlar, kocamın temiz bir hayat 18 ay. 
b:ı? gece de C~angir, doymak geçirmesini affedemediler, bunu 1854, Kırım muharebesi: 

2 
sene. 

d'llllez sevda baş ~önmeleri için- benden bildiler. Şimdi kızım on 
e l 1860, Veraset muharebesi: 5 sene, 

b- geçen saatlerden sonra derin I iki yaşına vardı. Benden öç a • 1870, Fransız _ Alman muharebesi: 
11 Uy.kuya daldı. Mihrünnisa ya· mak için bir fenalık etmelerinden 

~'t<;a kalktı. Kıyafetini değiştirdi. korkuyorum. Onun için· buraya 
6 

ay. 
"'en .ı. • h k f t"l h · k d ki d 1894, Çin - Japon muharebesi: 8 ay. 
d ç o0ır oca ıya e ı e te rı açır ım ve aa a ım. 
olaırnıya çıktı. Laridi baıbaaına çok düşkün- 1898, İspanya, Birleşik Amerika mu-
Sa.lime kendi kendine güldü: dü. Senelerce onun için ağlamı,tı, harebesl: • ay. 

aramıya başladı. bir 1ngiltere. 
Üıtiruın milletlerde uyandır· Cihan harbi baıladığı zaman 

.
1
- Gidi yaramaz seni ... Bu Saraya ısınmamıştı. Günün birin- 1899, Transval muharebesi: 2 sene, 

1t ~ri hangimizin daha iyi bildiği- de annesi kendisini bu eve kaçı- 6 ay. 

Alman donanması dünya donan· dığı huzurıruzluklar dostlar ara· 
maları arasında İngiltereden son- sında da yavaı yavaıı rekabet 

emellerini uyandırdı. 
11\~i sana göstereyim de bak .•• nnca §ikayet etmedi. Yanında 1904, Rus- Japon muharebesi: 18 ay. 
Salıme, manevi kızının vakit Salimenin halası Gülbeden kadı- ı 1912, Birinci Balkan muharebesi :5 ay 

~kit tepdil gezdiğini ve Bürhan na ölünceye kadar kalfahk eden 1912 İklncl Balkan muharebesi: 6 

işte bugünkü İngiltere • Alman 
mücadelesi csömürge> meselesi
dir. Atmanların hayat sahası diye 
ilan edip durdukları nokta Sö· 
mürgedir. Maksat deniz aıırı kı· 
talarda yaşama ihtiyacını meb· 
zul bir surette toplayıp ana va· 
tana -getirmek, ana vatanı saade
te kavuşturmaktır. 

ra gelen deniz kuvveti idi. Fakat Büyük bir kara ordusuna ma· 
İngiliz, Fransız, Amerika ittifa- lik olan Fransa.da Jngiltereye kar
kının tahakkuku karşısında Al- fi yeniden bazı gizli emeller be
man donanması Alman limanla· lirmiye başladı. Zahiren dostluk 
rında mahpus kaldı. Ve biliyo- bağları ile birbirlerine bağlı gÖ· 
ruz ki harpten sonra f ngilizlere rünen bu iki kuvvetli hükumet 
teslim edilc!_i. gizli gizli yckdiğerinin kuvevtine 

f anın hırsızlığını da o sırada keş- Aram vardı. Mihrünni.sa da her hafta. 
d~l~iğini farketmifti. Eskiden ken- gün kızını görmiye geliyordu. 191', Cihan harbi: 4 sene 9 ay, 
lauıin de zevki geceleri tepdil Salime içeri girip evi, bahçeyi 1 gün. 
gtırnekti. Kabilde ilk kocuı Bay- ve kızı görünce: 1934, Habeş muharebesi: 7 ay, 
;:ın Hanıhanan ile beraber ya· - Aferin, Mihrünniaa, dedi. 1936, İspanya dahllf harbi: 2 se-
~ rlten etraf ve civarda kavga, Kızımızı buraya kaçırclıiına çok ne, 8 ay. 

Almanyanın tükenmez ihtira· karşı kareketlere geçmiye ıbaşla
sının önüne geçmek için Versay dılar. 

0\'\iı eksik olmuyordu. Salime. İyi etmişsin. 1937, Çin - Japon muharebesi: (3 
~er kıyafetile ortalığa çıkar, Laridi annesile beraber Seli- sene 3 aydanberi devam ediyor) 

Geçen Cihan harbinden evvel 
diğer büyük devletler gtbi Al
manların da Afrikada, Aayacla 

anlaşmıuu ile Almanya ancak F ranaa dostu ln$;İlterenin emel 
k~ndi sah.illerinin. karak.olunu te· ı ve arzusu aksine olarak, lngilte
mın edebılecek hır denız kuvve· (De,·amı: ~a. 4, SU. 4 te) * "ıalua karışırdı. Akber Şah meyi görün~e çok sevindi. lkiai- 1939, Sovyet • Fin harbi 4 ay. 

eftlend&~n ~n~ ~pdil ge~ı~ de bh ilirW bırak~k ~em~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
flıelt için hiç erkek kıyafetine gir· yordu, R E S 1 M L E 
~i. Tepdil sezmek İsteyince Mihrünniıa Salimeye dedi ki: 
~· lı ıbir Türkmen kızı kryaf eti· - Artık geri ıitrneliyim. Ci· 
dı !~r~ih ediyordu. Fakat k~yafet hanııiri afsunladım. Fakat afM.ın 
~'lflırmek .sa~atı~ın tam ~ır us- bir saate kadar açılacak. Beni 
~ ~dı. Mihrunnısaya bu dere mutlaka yanında görmeHclir. 
ellney· ki k t j 
O ı a ına .. o>:muı u. - Nasıl afsun bu) Bir fC'Y mi 

• gece, Mihrunnısa genç hoca .. d" .,. 
'l)af . d k _ _ı ıçır ınr , ctın e sarayın apı.aulUan 1 · 
ti, dı§a fırladıktan ve nö-bet• - Hayır, çok ıtuhaf bırşey •• • 
~Ye Parolayı verip geçtikten son- B.iz birbirimizi o kadar seviyoruz 
l ltıızraklı süvari alayının yüzha- kı uyurken, ~y.a~r~en ru~l.arunı.z 
haı kıyafetinde y~ıılıca bir zabit ~o~uıuyor. Sıramızın dodıam~ dı. 
~kadan çıktı. Gens: hoca sokak a

0
e? hıç fCarihlcmd~ olmkauddan "kıtaat 

""kak d 1 1 · e e ıyor. angır uy a t en: 
ltrih do .. akşkı~orl, ev ekrın peknlce: · cSen şu kadar saat gözUnü açma. 
b ... e, u an arın epen erme k d" · k 
~lt 1 ... d y l b d h dan uyuyaca sın> lyınce o a• 

, ., or u. aş ı za ıt e ep - h" ··ph ol tl(ad - dar uyuyacagına ıç şu em • a ••• 

~Nihayet genç hoca nehrin ke· 
d tındaki küçük bir evin önünde 

111r.~u. Sağa, sola baktı. Mızrak
la •uvari zabiti atını hızlandırarak 
ı l?ı bu dakikada arkasından ye-
11li: 

~ - Dur, seni tevkif e<liyorum, 
1>-e bağırdı. 

(aFenç hoca, şaşırıp kaldı. Az 
t kd.ı atından di.ı9ecekti. Söyliye
e bir söz bulamıyordu. 
Yaşlı zabit istihza il4! güldü: 

rtıı - Daha atının üstünde dura
~ .Yorsun da gizli kapaklı ışler 
'Pıtııya kalk!§ıyorsun. 

) Hu yüz ,bu ses Mihr.ünniaaya 

1t"~anc1 gelmiyordu. Fakat kim· 
1 

Ne istiyordu) 

d ,Sa.lime kendi tabii aeaile ıül· 
li: 

muyor. 
Mihrünniaa kızını, kucakladı, 

öptü. Salime beraberce saraya 
dönmiye razı olmadı: 

- Ben kalacağım. Laridiye 
öğretmek istediklerim var. Ak· 
her Şah gittikten sonra benim bu 
dünyada iıam kalmadı. Onun ya
nına yakında çağrılacağımı his· 
sediyorum. Bari torunu"!.a öğret· 
mek istediklerimi vakit geçmeden 
öğreteyiım. 

(Arkası var) 

Baglakl Progr .. 
8 Program, 8,03 Hafif program 

ti).- Seni gidi tilki yavrusu, ih- (Pi.), 8.15 Ajans haberleri, 8,30 MU· 
ı..~ 'ı r ttlkiyi aldatacağını sandın zlk programının devamı (Pl.), 8,4:5 
"" Ev kadını - Yemek listesi. 

S 1 12,30 Program, 12.33 Saz taksimle 
~ a. imenin kıyafet değiştirmek rl ve saz semallerl, 12,M A1ans haber 
~ llt.~ o kadar mükemmeldı ki !eri, 13,05 Şarkılar, 13,20 Karışık 
~ İllrunniaa kulaklarına ınanamı· program CPI.). 

d
0rdu. Tecrübeli ka.dın sözüne 18 Program, 18,03 Müzik, 18,30 
eva-. . BUyUk Fasıl heyeti, 19,30 Ajaruı ha-

-.q ettı: 1 berleri, 19,45 Geçit halinde şarkı ve 
~ - Kızım, bu kadar güzel bir taksimler 20,15 Radyo gazetesi, 20,•6 
, i.i gece vakti yalnız sokaklarda Temsil, 21,30 Konuşma, 21,45 Radyo 
J'ç"' d l h kk ok salon orkestrası, 22,30 Ajans haber
r ,r o a9tırırnıya 8 ın Y • lerı, 22,45 Radyo salon orkestrası 
le.,.~ saıbah odama gel de sana programının devamı, 23 Cazbant 
~:t'Qıl gezmek ıNmatını öğrete- (Pi), 23,25 Kapanış. 
~. 

it ;-- Ah, Salime anne, beni Öy· 
0 rlcuttun ki.,, 

~~- Söyle bakayım, bu evde 
S <>.turuyor: 

~~lırne, genç ve güzel bir şah 
dtf 1 olduğu zamanlar pek çok 
t1 ~lar tek baııına atla dolaşmış
~ akat iffet ve namusu daima 
tliıı '~dan üstün tutmuştu, Mih
~tı tı~nın da ayni histe olduğu
~ bıkf iği için şüphe etmek aklı
~miyordu. Fakat mernkı 

Yeni Neşriyat 
Satobrtan - Muasır Fransız ede

biyatının büyük simalarının birer bi
rer hayatlarını ve eserlerini mUnev
ve: lerlmize, tanıtacak olan bUyUk e
serin birinci clldi olan (Şato Brlyan) 
çıkmıştır. Selis bir ifade ile doçent 
Cevdet Perin tarafından fransızca
dan tercUme edilmiştir. 

Teknik Öğretim - Maarif Vekl· 
leti tarafından hazırlanan bu fayda
lı mecmuanın ilk sayısı intişar etmiş· 
tir. BUtUn mUnevverlerimize tavsiye 
ederiz. 

ŞEHiR TİYATROSU TEMSİLLERi 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDi KISM I TEPEBAŞL"n)A " l>RA'.)f KISMI 

BU AKŞAM 1 
.\ Saat 20,30 da ' 

\'.\)( TAKiMi ARASINDA 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

D A D 1 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 

1 O Hitlerin Viyanadaki en iyi do.tu Rein· 
bold Hanif bir hakkitt 1909 da V iya· 

nada fukaraya mahsus bir evd e beraberce bir 
oda tutmutlarch. H anit babrala rında diyor lı:i: 
«Bir gün Hitleri rnütterek odamızda don göm-

lelcle buldwn. y eaane elbisesini temizletmiye 

göndermiftİ· » 

1 

81910 "f'neftlnde Vlyanatla Yaba· 
dl ılll,manhllle meşhur Dr. 9

mtıerln \"lyanıwls yapıp arkada'ı Hanl!J vuıtaaUe 
sattıA"ı rt>nkll resimlerden blrt ... Bu ttı'lmlerl tut

turablldlklerl fiyata satıyorlardı. Reslmlertn boyan-

... _+. ~ • 

11 Vlyanada SosyallııUerlıı relAl Dr.12 Mtlnlbtekl Kral 11arayının Hitler tarafından yapı-
Viktor Adler adında bir yabodl lan bir resmJ ... Hltlerln mimari eserlere merakı 

idi. Hltler Soeyall11Uerden Defret vardı. \'lyana Güzel l"anatlar Akademl5lne iki defa 
ettiği için ilk evv~ bu yüzden ya-
hudllere kin battaout*ır. glrmlye teş<'bhU!ı etmı,, mu\·affak olamamı,tır. 

( OLMUŞ HiKAYEL ER J 
Gıcırt gıcırt .. Gıcırt gıcırt! 
Bu mÔnoton ses daima sUkQn için

de inler, yorgun göğUslerlnden ta
şan bir hıçkırığı andırırdı. İhtiyar 

KUYUCU 
kuyucu ne iki oğlu beraber çalışıyor davranılır, hiçbir arzumu reddetmez- endişeli çizgilerin derinleşip çoğalma-

yuvası hazırlanabllmlşU. Onları ale9 
!edikten sonra rahat bir öğle yem~ 
yiyecekler, biraz da istirahat edecek 
!erdi. Bu arada kuyunun da dumanı 
temizlenmiş bulunacaktı. 

d l ku !erdi. Sık sık kuyuya inmek istedikre sı bundandı. BUtün malzeme dış.arı verildikten !ardı. On sekiz yaşların a o an çUk ,, 
f b. memnuniyetle bu isteğimi yerine ge- İşte muhtelif endi"e ve hayallerin sonra Hasanı almak Uzere fıçı tekrar Aslan daha enerjik ve a acan ır dağ ..., 
Ube i ıl~l tirirlerdl. Çıkan taş ve toprakların c,.,..kun denizi içerisinde kendllerln • aş.a.ğı gönderildi. Kuyunun karanlı· çocuğu idi. Henüz tecr s z t> nden -T 

k k cinsine, rtitubet derecesine bakarak den geçercesine bUyUk bir heyecan ğını yırtan öç alevin parlamasile çık dolayı, babaslle dışarda çı rı çevirir 
U""k suya yaklaşıp yaklaşmadıklarını me- ve tel~la çıkırığı çevirirlerdi Ust nk çevrUmlye. başlandı. Henüz ya-lerdl. Orta yaşa yaklaşan b JU oğlu 

rakla tahmine çalışırdık. Patııyan Uste yığılan ip halkalarının çoğaldı· nya kadar çekilmemişti ki, acı bir Hasan da ekseriya kuyuya inip ka-
zardı. Ben, bu heyecanlı hayata kar- her dinamitin sesi belki bir su dama~ ğını gördUkçe yUzlerlndekl gerginlik çatırtı işitildi. lpler gertstn geri bo· 

şı duyduğum çocukluk tecessUs ve rının birden meydana çıkıvermesi yumuşar, kara bahtlarını yenmekten şalıyordu. lbUyar babalan ta.şiar Uze 
alAkaslle onlarla yakından meşgul Umldlni parlatır, fakat netice anlaşı- mUtcvelllt bir memnuniyet duyarlar- rine bitkin bir halde serilmiş a\•az a
olurdum. Çok defa çalışmalarına da lınca acı !nklsan hayal ve ümitsizlik dı! vaz bağırıyordu. Aslan da elinde kı-
yardnn ederdim. Kuyunun ağzına ku- Hasanı tamamile dışarı alınca eski nlan parçayı fırlatarak kalan kısımdevrcsl tekrar başlardı ... 
rulmuş, muvakkat bir çatı Uzerlnde bir haaırı kuyunun ağzına kapatır- dan tutmıya çalışıyordu. Facia blr-
dönen çıkrığın hazin sesile, onların Kuyu onbeş metreye indiği halde !ardı. Artık her UçUnUn de taş yı- den bUtUn dehşetile gllzUmde canlan-
yüzUnde beliren mağmum çizglleıin 

1 
sudan eser yoktu. Gittikçe dar görU· ğınlarr üzerine bir oturuşları vardı dı. Ben de gayri lhtiyart bağırmıya 

birleşmesi nedense bende bir acımak I nen karanlık kaya oyuğu dibinde, ki, zaferden dönen kahramanları an- imdat diye sağa sola ko,mıya başla
hJssl uyandırm~tı. Bunu farketmlş Hasanın gölgesini gUçlUkle farkede- dırırlardı. Derhal yüzlerine tatlı bir dım. Derhal kendime gelerek ihtlya
olacaklar ki, bana karşı pek JQtufkAr blllyorduk. Kuyu derinleştikçe çoğa· renk gelirdi. Gizlemiye çalıştıkları rm bıraktıti sapı yakaladım. Aslen 

lan metreler zavallıların yüzlerinde- tebessüm koyu bulutlardan kurtulan da diğer taraftan tutmuştu. Herhal
ki çizgileri de derinleştiriyordu. Bil- bir güneş kadar parlak ve sıcaktı. de dibine varmış olacaktı ki, biz çık· 
hassa dinamitleri ateşledikten sonra Zaterlerıni alkışlryan dinamit gürle- nğı zaptetmiye muvaffak olmuştuk. 
Hasanı dışarı çıkarmak için daha melerlnl de işitince keyınerlne pAyan Tekrar bUyük bir istical ve dikkatle 

1 GONDfıEM 
GIÜN~E 

Meyva ve Balık 
Yazan: OÇ YILDIZ 

A rkadaşım: - Vatan'daki 
I cNe yiyelim? > anketini 

muntazaman okuyorum dedi, 
doktorlarımız hop bir ağızdan: 
cMeyva ve balık> diyorlar .. 
Yalnız her derde deva olduğu 
anlaşılan bu iki rna.ddeyi manav 
ile balıkçmın elinden nasıl kur
tarmalı?.. Muhterem üstatların 
karanlık bıraktıkları taraf bu .•. 

Gülerek: Bunu onlara sora
cak değiliz tabii, de:dim. 

Yanlış anlaşılmasın ••• 
Meyva ile balığın pahalılıkların
dan ıikayet edecek değilim. 
cAiacında iki ıkuruşa olan cJ .. 
ma neden manavda kırk iki 
yahut elli iki kuruşadır? Balı· 
ğın bir kısmı denize döküldüğü 
halde geri kalan kısmı neden 
alet pahasına satılır?> Bunların 
felsefedeki Allah, ruh, hakikat. 
hayır ve şer bahisleri gibi mü
ebbeden cevapsız kalacak au.
aller olduğunu ve derin hikmet
lerine kimsenin akıl erdiremiye
ceğini biliyorum... Meyva v• 
balık niçin pahalıdır? Çünkü 
pahalıdır. Mademki doktorlar 
mutlaka yiyeceksiniz diyorlar. 
ilacın niçin pahalı okluğunu 
sormadığımız gibi buriu da sor· 
mıyacağız; paramız olduğu za· 
man alacağız, olma.dığı zaman 
lbir ıeymizi satacağız yahut bor9 
edeceğiz... Hasılı meacle para 
meaeleai değil ••• 

-O halde? 

- Meyvaqın ve balığın taze· 
cesini ve iyiccsini manavın ve 
balıkçının elinden na•ıl kurta
racağız) 

- istedikleri parayı vemıiye 
razı olduktan sonra ••• 

Arkadaş yine sözümü kesti: 
- İstedikleri parayı verdiğin. 

zaman manav ile balıkçı yine se
ni aldatacaklardır. Daha fazla
sını verirsen daha fazla yanar· 
sın. Çünkü senin aptalca oldu· 
ğuna hükme<lerler. Hakikat fU 
ki bu iki sınıf esnafta ticaret 
ahlakı daha teessüs etmemi9tir. 
Müıteri onların gözünde alabil
diğine soymak ve yolmak mü
bah olan bir av hayvanı, sankt 
iri cİl\sten bir mahluktur. Bir ta. 
vuk size ağzında bir inci getir· 
se inciyi aldıktan sonra onu da 
öteki ta\•uklar gibi kesip yeme
mek elinizde midir) 

Manav veya ıbalıkçıya gedik
li müşteri olmak, umduğundan 
fazla menfaat göstermek bo"· 
tur. Gafil dakikanızı i>uldu mu 
sızı yere vurmamasına im'kan 
yoktur. Bir kilo elma, yarım ki
lo ba?'bunya almak İç.İn neba
tat ve hayvanat ilimlerini bir 
profesörden fazla bilmiye mec· 
bursunuz. Hoş onların erbap 
olanları profesöre de külahını 
ters giydirir ya •. • Günün piya
sasını bileceksiniz ... Alacağınız 
malı tane tane muayene ederek 
külaha koyacaksınız ... 

Değer mi? Rica ederim. Ha
kikaten doktorların dedikleri gi· 
bi hayat eksiri de olsalar değer 
mi? Sonra sinirleriniz son dere· 
ce sağlam olacak ..• Çünkü bu 
iki sınıf esnaf derhal toc.avüzo 
geçmiye hazırdırlar. Karşı11ında-
ki adamın nevine ve içtimai va
ziyetine göre ufak alaydan bü· 
yük hakarete kadar her çe§it 
marifet dağarcıklarında daiına 
hazır ıbulunur. Nihayet utanıp 
sıkılmamak da galiba, diploma
si gibi, bu iki mesleğin de İcap· 
larındadır. Yarım dakika evvel 
sermayesi elli kuruş olUuğuna 
yemin ettikleri bir malı yarım 
dakika aonra size faraza kırka 
bırakırlar ve yüzlerinde bir zer
re kızartı görünmez. 

Ben cyahu at'kada~l Kese ka
ğı<lının altını çürük §eftalilerle 
doldurmuşsun. Doğru mu bu?> 
diye tikayet eden sulhperver 
bir mÜ§teriye sakallı bir mana· 
vın hayvani bir çehre ile c:gözü. 
nü aç.aydın da koydurmayay
dın> diye çtkıştığını kulağımla 
işittim. Bakkallar bir dereceye 
~adar düzelmişlerdir. insan on
larla jnsaf ve edep dairesinde 
alışverİ§ edebiliyor. Ne diyelim 
Allah ötekileri de ıslah eder in· 
şallaJ; .•• 

Abone Ccratl 
Tiirkiye dahilinde: 

8eael1k 6 aylık 8 ayllk A71ık 

1400 7GO 4'00 150 kuruf 
Hariç memleketler: KALB SIZILARI C:AROL LOMBARD 

l(A Y FRANCIS 
G A R Y G RANT ( Fransızca Sözlü ) 

hızlı davranmak, gittikçe uzayan teh olmazdı! çevlrmiye başladık. Hasanı dışarı çı- s-l1k 8 a7lık a aylık A7bk 
llkeli yolculuğundan biran evvel kur- Böylece devam edip giden günlerin karıp hasırı kuyunun ağzına kapa- --------------

Pek Yakında SUMER Sinemasında 
tınnak icabedlyordu. Belki de bunu birindeydi. Sabah erkenden se;:t ka- urken dinamitler gürledi. Bir lAhza 
dUşünerek, gözleri önüne birçok acı yalarla boğuşmak ~ine tekrar '<oyul- isUcal bir bayatı kurtarmıştı. 
ihtimaller seriliyordu; Yüzlerindeki m~ardı. Öğleye kadar üç dirıam1t s. 1ŞME."i 

2700 ıuo 800 Kr. yoktur 
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VA TAN 'IN 
KOÇUK iLANLAR! 

Romanyada Kurşuna! Sovyetler Birliği Fransada Almanya 1 ZAFER Hava Kurumu 
Dizilenlerden Hük0- 1 Boğazlardan Mısıra A 1 ey hine Denizlerdedir Merkez Hayati 
met Haberdar Değil Yürümiye Muha:if Nümayişler Artıyor ;~7ann ı:.~:rt~~;:=~6.: içtima Etti tşİl::=~yi muhasebeye va-

• • 
gösterdi. MuvazeDCyi korumak A k 28 (AA ) T " ·,_ kıfrm. Her ttlrltl btlro işlerinde sa -

(Ba.,ı l incide) Bajı 1 lndde* Londra, 28 (AA.) - Miis- n ara, • · · - Un< bahtan akşama kadar ehven şartla 
l · h k b f"1 k 1 k F iotiyen İngiltere de Almanyaya Hava Kurumu genel merkez he- çalışabilirim. Arzu edenlerin Vatan· 

v~ cıyoner ~re eti u u i ta - eller ti.trlil suitefehhiimtin önün.el ta il ransız ajansı bildiriyor: bazı müsaadelerde bulundu ve b .. Eı~ k b b da (Üniversiteh) rilmu•una mllraca-
blh etmektedırler. General An· geçmek h,;in ~o,-.,.·etler Birliği hüktı- Kanlı bır tenkil ile biten Pa- yeti ugun razt mc U5U Sa it '"' 

it d h b"d ik r h" . 1 1 b 1 '-~ bu iki reka.betten istifade eden Sağıroğlunun reisliğinde toplana· alları. 
t~nes .. u a a ı ayette en ye- metl ~· !'>lolot°. un bizzat Alman . u-

1 

rts ı ta_ o. enin nümayiş erirn:ıcn <Hitler> hazan l""°"'ltereye döne· k K 1 I k I 1 nı reJıme esas olarak kanun ve kftmetıyle gbru.,meslne karar \er- sonra, ıı:ı~al altındaki mıntakada .. 0 • ra urumun atı ay r ça ışma f arıyor - Her türlti muameleden 
adalet mefhumlarını vazetmiş ve ınl";itlr \"f' ~-ııınlan konuo:nullar. 1o.10,·- hadiseler -artmaktadır. rek, zaman zaman Fransaya ce- devresine ait raporu ile mürakıp· anltyan bir Üniversite talebesl ayda 
lejyoner hareketi ise nizam ve .ka- )'etler Blrlij{I ile Alınanya:yı, doğru - Par isin hallerinde ve me;zıba- mileler ~aparak ye~lde.n. bü~~k lar raporuna ıttıla peyda etmiş çok cilz'l blr paraya mukabil çalış -
nun kadrosu içerisıne kendiliğin- dan doJ;ruya alı\kadar eden ıne!-ıt"lele· ha l arında polis nezareti kuvvet- C~rmen unp.aratorlugu ~~ .~tzıl- I ve Kuru~un bila.nç._o ve hesapla· ı nıak. istiyor. İstiyenlerin Vatanda 
den girmi.Jtjr. re hasredfln1io:ıtir. :\IO"koYa, mih,·erl lendirilmiştir. Buna sebep vahim mış olan ıstikametten yurumek rını ta!tdık eylemıştır. (Nezıh Seven) rumuzuna müracaat-

ş dd 1 l b 'k ed"I fırsatını buldu. ,... _ l L h t" . b !arı. i et i ceza ar tat ı ı e· kendl.ı,l)·lf" anla.~nu\ yapılaf'ak bir tfl- nümayişlerin tekerrürüne mi.ni l . l vene merKez eye ının u 
cektir. şekkill olarak tanunaktan ln1tiuo. et- olmaktır. 1 .

1k olarak Rur havzasını ışıga. toplant..sında okunan rapora na- j ı, arıyo"um ~Üniversiteye devam 
Lejyoner hareketi bütün Aza· mektedlr. Binaenaleyh So,·yetler 8ir Caen'da bir Alman avcı tayareai cttı. Cermen ırkına mensup oldu- zaran Başvekilimizin göster- etmek şartile oğleden sonra veya 

ğunu i.ddıa ederek Avusturya ile 

1 

. ld • k ti" d gece saat 24 e kadar çalışmak üzere 
sını hükiımetin çizdiği nizam çer· Uğl hükQmetl nazikane fakat azlın· tarafından düşürülen bir fngiltz b I k . . . mış o ugu ıyme ı yar ım ve bı arıyorum. vatan'da F T rümu· 

k b . . ır eşme prensıpını ortaya yay· ·· h · d • ... · · · · 
çevesi içerisine oymıya ve u ki'lrane bir ıı;urette Bforlln konu,ma· tayyarecisınin mezarı bütü.n hır I .. .. ..J · ·ı muza cret sayesın c aza sayısı· zuna müracaat. 

k h l · ı h 1 11 1 . mıya ça ıştı ve onune tesauu , .1 d 8 1 6 989 nizam ve anuna mu a ı are· Iarına tal)·anın ı,tlrak fittir mes hafta çıçcklerle süslenmiştır. ı ed 1l . k k A nı yarım mı yon an · a tş arıyorunt _ Sabahtan a.k•ama 
kette bulunanları şiddetle tcczi· fikrini reddetmiştir. Sinemalarda İn.giliz hava kuv. enAelnge erı_ 1Y

1b~rla . dvuAstur: çıkarmıştır. Muhtelif mıntakalar· ~a_.tA gece yarısına kadar çalı:;: .:. bf 
k . . . . ' yayı manya t e ır eştır ı. ynı d 1. k d 1 1 1 1 v t • ye etmiye arar vermlştır. Almanya, İtalya ve Japonya ara • vetlerının Almanyada yaptıkları . .1 Ç k l kl 'd a a a a ar ara yapı an temas- ırım. a an da işçi rümuzuna. müra· 

Hük. • b' k - h . . nazarLye ı e e os ova arın ı a· I h k ı·ı I t caat ümet ır anun ne§l'ettı sında flit bir askeri ittifak mahiye · ta rrbatı gÖ9teren filımler alkı~ . I d b I 5 .. d ti . ar, ava urumu ı o arının ur· · 
AA ) D N . resı a tın a u unan u e erı ve I · k 1 1 h Jk Bükreş. 28 { . . - . . tinde olan Uç devlet paktına ait me· tufanı ile ve cbaştan.t a.vazelen b I k" u • k ne erı genç anat arımız a a ı· ~l0TE1<~1'"'vo• ..... 

B h • h b' b ' l . un arın ımcs un oruugu mıota a· d k" . b " l l .. ..., . ... "ı_n. . ajansının ususı mu a ıri ı - selelerin de görüşülmesini Rusya ka· ıie karşılanmakta.dır. ·ıh k . mız arasın a l sevgı ve ag ı ıgın 
d · · t h kk d k · k 500 F · -- --'-'' yı 1 a etil. t d ·· · l t Lrıyor: buı etmemiştir. Pak a ın a ı no ransız: talebeaı tCIIl'CS'auZ B nd h h ar masın a muessır o muş ur. 

Dü l . l d .. kk ., 0 u an 90nra c: ayat sa ası:to B I l . d ld ·· n e1yoncu ar an mu re ep tainazarını Sovyetıer BlrU~ h i ' · kampına gÖnderildi fik . . . . .. .. I .1 u ça ı,ma ar sayesın e e e 
·bir grup tarafından hapishanede meli, paktın imzasını mtlteakıp Mos Londra 28 (A.A.) _ Hür r;n' dler;;e. su~du. bA manya 'e edilen altı aylık devreye ait geli-
bulunan eski rejim devlet adam· kovadaki Çin elçisine Şang-Kay·Şcke Fransız ~a.h~illerine Fransız hu· asi ır arÇakn •1rı kera erAlyaşamış re nazaran kurwn, 1940/ 1941 
l d b l k d . d 1 d .. o an e os ova yayı, manya- b" . d L • -~" • l 
arın an azı arının urşuna ı· yardım etmlye devam kararın a o· udundan gelen haberlere gore. b k l k k ld ... utç.esın e tafl'm.Jn eunml§ o an 
1 h d . • b·ıd· 1 t· . .. nın ır '8mı o ara a ıgını 1. . l k d ld d' zi mesi 8. isesi üzerıne resmı ga· duj!unu söylediği zaman ı ırm Ş ır . Parıste vukubulan kavgalar uze· d eıd k b l k t ge ırın yı &Onuna a ar e e e ı· 

zetede bugün bu nevi hareketler İngiliz • Sovyet münasebetleri Sov rine 500 Fransız talebesi Alman- .. ermeyan k ~erch ku tlmedm ebe leceğini ümit etmektedir. 
h d dd l h k 1 · 1 ~ t 1 h . .. .. uzerıne as crı are e et e u· R d h" b' ~.ı..ı..·· akkın a şi et i ceza ü üm erı- yet - Amerika yakın ır:ıını em n u· yada bir temerkuz kampına gon- I d y b ' . .. k C apor a, ıç ır te~us vu· 

b k d ·ı . d rf d 'I ti . . . .• . un u. avaş yavaş uyu er· k··'-- lmad ,... k d 1 ni ta,ıyan ir anun neşre ı mış· susun a sa e ı en gayre erın mu- derılmış ve dıger bazıları da ış· . l • k l d uıou an QlrÇO vatan af a· 
aft k 1 mı ti d h men ımparator ugu uru uyor u. - k - 1. .1 ha l 

tir. v a o amaması , .. z n en er ne gal altında bulunmıyan Fransaya 1• k .1 b h k I k d rımrzın ıymet ı ate tıra arını, 

K f d • h.. . t" k-• k . bl -•h d . d .. 1 .. e mı u arc et er arşısın a I .... ki . . K anuna göre er ı urrıye ı a.uar ço yenı r "'a.ı. a a ıse e nakledilmıştir. 1 1 talebe o muş, Ih .d . . k. ed J ev enme yuzu erını uruma 
hd k . .. .. .. . . su un ı amesını ta ıp en n· k k ·1 K ta it ve mes ene tecaviJz curum- MO'tko\·a bltarafhğını muhafaza et· unıversıte kapatılmıştır. ·t . . k k b. ter etme suretı e urumun ga-

leri beş seneden yirmi beş sene- mlye ve tnglltereye karşı teşekkill gı tere vazıyetı u~ta.rma ve . ır yeyeslni aile yuvasının kutsiyeti 
l harp çıkmasına manı olmak ıçm k d ht t tm 1 va ye kadar •• ba,kasının ma ını zor· eden koalisyona iltihak ,.e hattA. b'.1 • Al A• ... . İ .1 a ar mu crem u uş o an • 

la ele geçirmek cürmü, be§ sene- vasıta bile oı.,.. mücadeleye müdah&- maD jallSl ugra§tı.__Fransa ıle bj'aberAlngı - tandatlara bilhaMa teşekkür edil-
den on seneye kadar kürek ceza- le etmemtye ka.rar vermiştir. .. tere muteaddıt defa ar man ektedir 

Sina Çarpılacaktır. (JSa4ı 1 JD<"ide) devleti ile temas ederek bazı m=====· =========== 
Berlin müzakerelerinin kısa sUrme- derek üçlU pakta Utihaklarını ımza· emri vakileri kaıbul et.mek feda· 

Ders veriyor - Orta mektep tale· 
belerlne ehven şartlarla, riyaziye, fi· 
zik. kimya, tabiiye dersleri verebili
rim. lstiyenler Vatan'da G. ö. rumu
zuna mektupla müracaat edebilir. 

Pansiyon arıyorum - ~.,,t&nbul ci· 
betinde temiz bir aile yanmda pansi· 
yoner oturmak istiyorum. tstiyenle
rin Vatan 'da Z. M. rümuzuna istedik 
teri fiyatla rn.üracaatları. 

ıBahçe Meraklıları' 1 
100 şEışlt yediveren güller, sa- ı 

lon palmiyeleri, manolyalar, ka-
melyalar, süs fidanları, envaı 

çamlar ve saire Ortaköyde An· 
kara bahçesinde bulabilirsiniz. 

VASİL 

,... ___ "\ 
KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

EKŞİLİK VE 
YANMALARINA 
kar~ı. fazla veya içkili bir 
yemek.ten sonra his:!edilen 
AGRI ve ŞİŞKINLIKLE~E 
karşı zararsız ve faydalı bır 
çare olan: 

alınız. 

Mİ DE V E 
BARSAKLAR I 
alıftırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasına dikkat. 
Tercihen büyük ~İşclerini 
alınız. Zira daha ekonomik· 
tir. 
Yalnız toptan için: Yeni· 

postahane arkasında 3 1 No· 
da MAZON ve BOTION 
Ecza depoau. 

Bir milyon leye kadar yapıla- sine bakılrrsa, Almanyayı ve Sovyet Jıyacaklarına dair hiçbir emare mev- Sovyetle r ı" n Londra 
cak .ul· 1· stı"maller yenı· kanun hü· karhğında bulundular. ler Birliğini doğrudan doğruya a.IA.· cut bulunmamaktadır. Fak b k C · 
ku .. mlerı·ne go" re hap.,· le cezalandı· at üyü ermen ımpara· Bü "k El • • H · • kadar eden meseıeıerin memnuniyet Mussolini Balkanlarda Hitler l • 11 . . k d • JU ÇiSi arlCIJ8 SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve HALKIMIZIN 
rılacak, halbuki bir milyon leyi tor ugunun teme erınt ur ugu-

1 
verici bir tarzda hal edilmiş oıması· pli.nını rahned.ar etti nu tahayyül ve tasavvur e.den 

14'an suiistimaller ö üm cezasına na hllkmedilebılir. Londra, 28 (A.A. ) Daıly Tele - . l Müsteşarıyla Go" ru··ştu·-(Hitler) lngilız ve Fransız arın 
çarpılacaktır. Gazetelerde neşredilen. bazı yazı · grat gazetesi Bulgarlstana tahsis et- k 1 f · ı 
" -k"ı '-••vekil naaıl 0··1du"rüldü? bu uysal hare et erini zaa tanı e-
ı:..a ~ . lar hilafına olarak Berlin konu!Jma· tiği bir makalede şunları yazmakta· I b · d k 
Berlin, 28 (A.A. ) - o. N. B. Aıa.n dır: ri ge en ir vazıyet zanne ere 

Iarında yakın şark ve merkezi Asya tam fırsatın geldiö-inı kabul etti. 
sı Bükr~ten btldiriyor: M ı· · t at d k ı ~ 

ıneseteteri görU.ı;ıUlmemiştir. uso ını ar ın an çı arı an bir Danzı" k meselesı' nı· ilerı sürerek 
Profesör Yorga dün Lejyonerler y 

tarafından evinden kaldırıJmıştır. 8. Molotof Sovyetler Birliği- unanistan hengAmesinin Balkanlar- ikınci Cihan ha ... bını meydana 
~'M Karadeniz ve Bog·azlarla a- daki Hitıer pla.nını ne suretle rahne- getı" rdı. Profesörün cesedi Ploesti yaktniftde ''"' 
ıak·adar o-Jdug"'unu ihsas etmiş- dar ettiğini anlamak için Şimdiye ka· Polonyayı İ<taal etti. Fransayı yol üzerinde rUverver kurşunu ile de· d M 1 t Ye 

Londra, 28 (A.A.) - Reu
ter'in siyasi muharriri Londranın 
salahiyetli mahfillerinden öğreni 
yor ki Sovyetler Birliğinin Lon
dra büyük elçisi B. Maisky dün 
öğleden sonra haric~ye nezaretin. 
de müsteşar B. But1er'i ziyaret tir. Bu ;ki mıntakada da Sov- ar acar s a.nın, Romanya.nın ve istila ettı. Hollanda, Belçika, Da-

lik de~lk bir hA.lde bulunmuftur. Slovakyanı 'lt"hak ettik! 1 u u-ı·· etmi.ııtir. 
1931 de Rumen B••vekllll"' e•-•· yetler BirticTi statükonun muha. n 

1 1 
er ç .wu nımarka ve i\orveç üzerıne aske· " 

_., 6 ' "uuq ır. pakta bu s fer B ı ·st · ıt · h k Haber alındıg" ına göre bu ko-
fazasını şiddetle ;stemektedir. e u garı anın 1 1 a ri hareketler yaptı. Fakat İngilte• olan profesör 69 yaşında ve birkac; etmediğini söYlemek kifayet eder. nuşrnalar, siyasi vaziyetin umu· 

haftadanberi Sinaia da ikamet et • İtimat edilir kaynaklardan öğ"renU reyi yutmak için hi.kiın bir deniz mi tetkikine ve ,·ki tarafı alaka· 
dtM.. ....;;. S t1 Bi UM 1 B Yunanistanın mukavemet ve tccavli· k . 'h . I • d" 

mekte idi. 6 .... e e;vre, ovye er r 6~n n O· ztine ve Büyük Britanya tarafı:tdan ,~vvetın_e 1 tıyaç 0 acagını id~· dar eden meselelerin müzakere· 
ı.eı· ı·on~clcr Yorgayı, Demir Muha ğaz1ar hakkındaki hattı hareketi B. ""Unmemı,. ve kabul etmemış ı. ah d I . . 

yapılan muavenelleı·ın apaçık bir !'JU·, ":I • ~ sine t sis e i mıştır. 
fızların şefi olan Kod.reanunun kat. Httler tarafından anıa..,ılacak ve tas· rette belli olmasını1 HA.veten Hı ; lga· . (Hltler) de~ .ev~elk_ ı Atma_n Sovyet Rusyanın Vatington elçisi ı 
linden cmlnen mes'ul > addediyorlar· vtp edileceltttr. rlstanın kararı ii.zt'ı ine mUe3qil" olan l lıderı Kayser Lkıncı Vllhelm hıç Welleı'le uzun bir ıöriYme yaptı 
dı. Yorga, Kodreanuyu bir rAB.kale· diğer bir Amil de ,Uphesiz Türkiye 

1 
oim~ı:sa Alman~anın is~ikb.alin · n Vaşington, 28 (A.A.) .D. N. l 

• 

UZUNLUG U 4 -10 MET REYE KADAA 
OlAN(ABOEST BOZAN) DENİLEN ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRÜP V_UCUDTAN DlSARI ATAN 
TAM TESİRL İ B İ R MÜSTA.kl.ARDIR. 

S. Ye İ. M. V<t1'ôle /4fun 8/?4 N~ /u -. ' 
24- ti - 14~ t•~llli ruA3olını 4t1isJı, 

. - REÇETE İLE SA T/(./~ -

CAN lABORATUARl-/STAN8Ul·KutUJu7S 

sinde kendisini tahkir etmekle itti- s tarafından yapılmı~ olan ihta r olmuş denızıerde ~ldugunu gormuş. ve B: Sovyct Rusyanın Vaşıngton 
ham eylemiş ve Kordeanu aleyhinde Ta ranto'da aov lam tur~ Geçen gece Be~ 'n siyesi maha· bu he det uzerıne çalışmış ıdt. büyük elçisi B. Umanski hariciye 
altı ay hapl! ~ile neticelenen bir fili Bulgaris t '\n B . ııp·ekili Filo! ile ( Hitı er ) ise bu i~ın tayyareler ile müsteşarı B. Welles ile uzun bir İstanbul B } d• • il" } J 
dava açmıştı. K 1 . 1 f' I Hariciye NaNı Pon .run neden do- kab ı l olacağı zehabına kapılmış görüşme yapmıştır. Bu görÜ§me e e ıyesı an an 

Yeni tevkifat a an ita yan 1 osu Jayı BerUne gcln.l j\!C ~ ~~ı sorulduğu id;. ' fay}arelenn istiıa_ .sııahı . ol- hakkında hiçbir §ey neşredihne· 1----:-------- ------------------
Londra, 28 (A.A. ) Reuter: Al· vakit, bu ziyaret daha evvelden mu- ı may1-p yalnız tahrıp sılahı .oı.du· miştir. Yıllik tık t.emlu.t 

man istihbarat ajansına Bükreşten Baı.r ı incide •== tat A.h\ylş He i1A.n edUmiş olduğu ğunu gözö~.ünde ~~t~am~ş Ldı. . ld:ruı 1-eeaelik 
gelen bir telgraf, dUn sabah yeni tev- için, cevap vermekte hayll sıkıntı 1 işte bugun muthı§ bır dentz 
kifat yapılmış olduğunu bildirmek - nün T arantoda kaldığı anla,ılır. çekmişlerdir. Bulga- istandan gel l! 1 ablokasının karşısında kalan Ai
ledir Tevkif edilenler meyanında Dün İngiliz filosu tarafından haberler, Bulgarların Hltl~r t;:raı'ın· manya, lngiltereye bır istili. or· 
Kral Karol'un son Başvekili B. GI· görülen iki zırhlıdan biri Litto· dan arzu edilditf neticede muti 01 • dusu gönde11mekten i.ciz bir hal
gurtu, sabık Başvekillerden B. Ar- rio tipinden 35 .000 tonluk ve 1 madıklarını göstermektedir Esasen )I de ve iptidai madde, iaşe, velha
goteanu ve sabık Kralın asker! ka· diğeri de Cavour tipinden 25.600 Bulgaristanın istila. edilmesi ağlebi sıl n 1uhLaç olduğu herşey bakı· 
bine.si şefi General İlasievic bulun · tonluk. Bunların sür ati 30 ve 2 7 ihtimal Türkleri de harbe sevkedecek mından çoK tena bir vaziyette· 
m-ıktadır. mildir. tir. Yunanistan zaferlerjne UB.veten dir. Bu çok fena vaziyetten kur· 

Demir Muhafızlar polisi bu zevatı Jtalyan Teblig""' İ elde edilmiş olan Taranto muvaffakı tuımak içın de bu ablokayı kır-
evlerinde tevkif etmiştir. Tevkife.tın yeti Grazziani'nin taarruzunu gayri mak kuvvetine de sahip değil· 
~fbepleri hakkında hiçbir maJO.mat Roma, 28 ( A.A.) - 174' numaralı muhtemel bir hale getirdiği için tn~ dir. Vaziyeti kurtarmak için sa-
mevcut değildir. resmt tebHğ: gilterenin bazı tehlikeleri göze ala· ğa, sola kar~ı yaptığı hareketler 

Mühim merkez.ler askeri Dün, Sardonyanın cenubunda do- rak Atrikadaki askerlerinden bir kıs bunun neticesidir. Bu hareketler 
itıal albnd.a taşmakta olan bir filomuz garpten mını Avrupa.ya nakletmesi de ihtı- ise tıpkı bir çamura saplanmış 

BUkreş. 28 (A.A.) - D. N. B. A· gelen ve birkaç saffıharp zırhlısı, bir mal harici değildir bir ad.amın kendini kurtarmak 
jansı bi1diriyor: · · b zer Bu çır tayyare gemisi ve bir çok kruvaZÖrü Hitlet" iki cep hed e yalnız ıçın çırpınmasına en · -

Çar•amba • Perşembe gecesi Gene 1 t l b'•d' 1ı;· çamurun ı"çı· ., ihtiva eden bir ngiliz filosu Ue e- çarpıtmak m ecburiyetinde pınma ar taı ıı ır ı -
raJ Antonescu, bazı tahaffuzt asker! 1 b • 1 - t masa gelmiştir. Gemilerimiz muha· Nevyork, 28 (A.A.J Hür mil ne gömü üp ogu mayı ın ac 
tedbirler almıJ".ltır . Bütün gece mUhim Al b ·· k" 1. rebeye tutuşmuş ve muhakkak ola· letıerle esaret altına, alınan millet eder. manyanın ugun u e ım 
askert kıtaat hareketleri nazarı dft<· d k ·· 
kati celbetmt.,tir. En mühim binalar 
ve bu meyanda posta binası ve tele
fon santralı ordu tarafından işgal 

rak kent tipinden bir kruvazörle Bir terden mürekkep bUyU'k ittihadın gös vaziyeti en n~hayet o uz yuz on 
mingham tipinde bir kruvazöre isa· terdlfi mukavemet karşısında Hitle· dört harbinin i.krbetine benziye· 
bet olmUIJ ve hasara uğratılmıftır. rin, yeni nizamını ayakta tutmak hu cektir. 
Bir düşman obüsü kruvazörlerlmlz - susunda tesadüf eylediği gUçlUkler Tarihlerden, vakalardan ders 
den birine Fiume kruvazörüne isabet gazetelerin yazı mevzuunu teşkil et- alıp istik.bal için yürümek bir 
etmişse de obüs patlamamıştır. Des· me'ktedtr. milletin şıarı o~madıkç.a hayat 

edilmiş ve gece yarısından itibaren 
bl\tUn telefon muhaberatı kesilmiştir 
Sabah saat 10 dan itibaren ecnt.•bt 
memleketlerle muhabere imkA.nı bu· 

troyerlerimizden biri, Danciere des· Nevyork Times gazetesi diyor ki: sahasında muvaffak olmayı bek-

lunamamıştır. 
troyeri ağır hasara uğramış ve Us- Mihver tekrar bundan bir ay evvel lemek faydası~ır. 
süne kadar yedekte götürülmil.ştür. ki, noktada bulunmaktadır. Balltan 

İngi liz Tayyareleri 
Kolonya ve Anverse 
Taarruz Ettiler 

Harp gemUertmlztn hava dA.fi ba· sahnesinde İtalyan ricatl daha ziyade 
ta.ryaları iki düşman tayyaresini dil· artmıştır. BUyUk bir faaliyete men
şUrmUştUr. n neticeler vermiştir. Bu faaliyet dur 

Londra, 28 (AA.) - Hava 
nezaretının tebliği: 

Dün gece İns-iliz bombardı
m an tayyareleri Kolonya şehrine 
ve bu şehrın etrafındaki muhte
lif hedeAer üzeı:ine f'ddetli ve 
muvaffakıyetiı taall'uzlar )'al>• 

mış.tır. 

DUşman filosu ateşi kesecek sUrat 
le cenubu şark1 istikametinde uzak-
18.fırken, Sardonyadan iki yüz kilo· 
metre kadar mesafede avcı atyya -
relerinin refakatinde uçan bazı <S. 
79 .,. bombardıman teşekkUilerimlz ta.
rafından tekrar vurulmuştur. Bir tay 
yare gemisine, bir saffıharp zırhlısı· 
na ve bir kruvazöre ağır çapta bom· 

balar isabet eylemıştır . BIJAhara ya
pılan keşif uçuşunda saffıharp zırh

lısının tevakkuf ett4ği ve içinde yan· 
gın çıktığı tesbit olunl'Quştur. 

Tayyare gemisinden kalkan düş -
man avcı tayyareleriyle bizim avcı· 

Başka tayyareler de Anversle 
H avre ve Boulogne İstila liman· 
larını ve müteaddit düşman tay- larımız arasında cereyan eden ı:ıtddet 
yare meydanlarını Oomt>alamış· . 1i hava muharebelerinde beş dilşman 
ardır. tayyaresi dllşllrillmllştür. Tayyareıe-

fayyarelerimizden biri kaylptır. rimizden biri ve diğer bir k~ tay-
lnıriltereye dünkü taarruz yaremiz ttslerlne dönmemiştir. 

Londra, 28 (A.A.) - Hava 
ve dahili eronİyet o.eearetlerin,in Sovye tlerin Berlin sefiri 
tebliği: meruimle kar,.lancl ı 

Dün gece düşmanın hava faa- Berlin, 28 (A.A.) -. - Sovyet-
liyeti ta(llMnen İngilterenin cenu· lcr Birliğinin yeni büyük elçisi 8. 
bu gaıbi&inde bulunan bir şehirle Vladmır Dekazanof buııün Ser· 
Londra ve banliyösü üzerine in· line muvasalat etmiş ve garda 
hisar etmiştir. Cenubu şarkideki hariciye na.:zırı B. Von Ribben
~ehirde hücumlar gün battıktan trop namına müsteşar B. Wör· 
az sonra başlamış ve Greenvich 1 mann ile protokol müdiil' muavi~ 
ayarile saat 1 / 30 a kadar devam ni B. Von Halem, Sovyet maola
etmiştir. Lon.d.raya yaprlan hü- , ha.tgüzarı ve sefaretin diğer er· 
cumlar ise !aaılaJ~rla bütün ııeoe) kanı taııafmdan istil<Dal edilmit· 
d&vMn eıtrMıpir, ·"' 

mamıştır. BilA.kis. devam edecektir. 
Ve hitler herhalde harekete hazırla
nıyor. Fakat müttefik kuvvetler art
tıkça daha ziyade tebarUz ediyor ki, 
Hltler iki cephede karşı koyarak har 
bi yalnız başına yapmak mecburiye
tindedir. 

BuJaar hükume t i milli müdafaa 
tahıiaatı istedi 

Sofya, 28 (A.A.) - o. N. B. Mali
ye Nazırı Bo'ilof, Mtllt Müdafaa için 
b~r milyar 360 milyon levalık tahei· 
satı mutazammın bir lı\ylhayı mebu 
san meclisine tevdi elmiı;ttir. 

'Esbabı mucibe 1Ayi-ha.8ında, enter
nasyonal vaziyet dolayıslle Bulgaris
tanın Milli Müdafaasını temin M:{n 
ordusunu kuvvetlendirmesi ~zım gel 
diği beyan olunmaktadır. 

Köse lvanof Yugoılavyaya 
taarruz yapan mebuılırı 

takbih etti 
Sotya, 28 (A.A. ) - Reuter · GUzi· 

de parhımento Azaları, mebus Du· 
manonfun mecliste Yugoslavya.ya 
karşı yaptığı taarruzu takbih et 
mi.flerdir. 

Eski Başvekil Köselvanof demiş 
lir ki : 

Biz Balkanlarda sulh için çalışı· 

yoruz. Bulgarlar sulh yolu ile, bUtUn 
korn,ularıla iyi münasebetler idrune 
auretile miUt ta.ıepleıinl tahakkuk et 
tisınek irUJooı'lal'. 

1 talyanların Yeni 
Hatları da Yarı l dı 

Ba.,ı l tncide* .. 

başkumandanlığının 32 numara
lı tebliği' 

Kıtaatımız Arnavutluk arazi· 
ısinde faaliyetlerine muvaffakı· 
yetle d.evam etmektedir. Hare
ket halinde bulunan düşmanın 
t&hşidat, kıtaat ve bataryaları ha
va kuvvetlerimiz tarafından mu
vaffakıyetle bombardıman edil
ıaıiştlr. 

Düşman hava kuvvetleri cephe 
üzerinde faaliyet gösterdikleri 
gibi Epir' de, Korfuda ve Kefa
lonyada bazı köyleri bor:ıbardı
man etmişi.erdir. Bazı binalar yı· 
kılmıştır. 

Atina, 28 (AA.) - Milli 
emniyet nezareti bildiriyor: Düş
man tayyareleri Patras, Kefalon· 
ya adasında Argostoli ve Dixouri
yi, E.pirde bazı kasabaları, Garbi 
Makedonyada, Giridde, Korfuda 
bazı mevkileri bombalamışlardır. 
İngiliz Kralı bir tebrik telgrafı 
A .. ~ na, 28 (A.A.} Yunan ordula· 

rının muzat'fe!'iyeti dolayısile İngiliz 

kralı Majeste Jorj tarafından gönde· 
rilen tebrik telb'"a!ına Elenler kralı 
Majeste Jorj h.lraretli te.,ekkUrlerinl 
bildi:en bir telr;rafla muk'lhelede bu 
ıunmuştur. 

rGOZEL Büyük 

Genç Ve Taze Görünmek için 

Bu Kolay T edbiri Tecrübe 

E diniz 

Beyaz renlae (yaisız) T olta

lon kremiı>in il>ıoaı-ı için 20 sene

den.beri kullanılmakta olan meı· 
hur formükle mevcut gizli diğer 

cevherler meyanında takim ve 

tasfiye edilmiş süt kaymağı ve 

zeytinyağı da var.dır. Bu krem 

cildinizi serian besler ve gene;· 

leştirir. Tenin gayri saf mad
delerini ve buruşukluk1arını fzale 

eder. Cildinizi taze, nermin ve 

genç gö-sterir. Ayni zamanda ne· 
lis bor koku ile tatir ecler. Siyah 
benlerin zuhuruna mani olur. 

Mütehassısların beyanatına gö. 
re cikte görülen bu şayanı h ay

ret tebeddül ve tekemmül, sırf 

Tokalon kreminin muntazaman 

isti.maline medyundur. Hemen 

•İZ de bugünden kullanmaya ba§

iayınız h<r s.>b.ah da)>a genç gö

rüniınüz. 

.::ı ailibi ve Neşı·iyat MUdUrU: Ahme t 
Emin YALMAN - Basıldığı yer: 

VAT AN KA..'l:BA.A.SI 

84.,00 6,30 Uııka.panında Ya.vuz Sinan mahallesinin Zeyrek sokağ1ll" 
d& 5 numaralı dtlkkAn (1 ill 3 sene müddetle). 

i,50 Galalada Mahtum meydanı sokağında klin baraka (l 
sene müddetle). 

Yıllık kir& mtlhammenleri ile ilkteminat miktarları yukarda yaıılt 
gayri menkuller htr.alarında gösterilen müddetler için kiraya verilnle1' 
üzere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve rrı0 

aıne!At Mtldllrltiğ\l kaleminde görlllebilir. !bale 6/ 12/ 9<1-0 Cuma gilnil ... 
at 1-i de Da.lmJ Enctlmende yapılacaktır. Tal!plertn ilk teminat makl>U' 
veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimt Encümende bU~ 
lunmalarr. (11042) 

Lira 

1 zooo - 2000~ 

s ıeeo - s-.-
2 750 - 1500.-

' ısoo - 2000--

g zıso - 2000.-

15 -- MCMI.-
80 50 - 4000.-

S4IO zo - 6000.-

' 
• 

~ 

Türlôye İJ s...-ııı•-ıııııaa p ara yatırmakla yalnız 
ı-iktirmİf olma&, ayaı z amanda talihinizi de 

olursunuz. 

para bt• 

denemİJ 

Keşi deler: • Şubat, ı Mayıs, 
1 Ağ'uAtoa, s lklııcı&efri4 ta-

-- yapılır ~ 
Kumbaralı '\'C knınbarıL,lZ h&' 
"'3plannda en az elli llra.r;;ı bu~ 

huıanJ.ar ku.r&Jlö. dahil cdJlirlcr 


