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Cümhurreisimiz 

Macar Elçisini 
Kabul Buyurdular 
Ankara, 18 (A.A.) - Reisi· 

CÜ?nhur İsmet lnönü, bugün saat 
I 6 da Çanka k<i{ıkün.de Macar 
c~ B. Ma~'~i kai>ui bu· 
Y\ı11muşlardır. • 

Bu rnülaka.'tta Hariciye Umwnı 
Katibi Büyük Etçi Numan Mene· 
hlencioğlu da hazır q,ulunmuştur. -
Balkanların 

Hasta Adamı 

" Bir Alman Bin 
başı, A 1 man la ruı 
Bulgaristana gelme
sini hoş görmediğini 
izhar eden bir Bul-

.... gar çocugunu, çocu-
ğun babası da binba
şıyı öldürmüş. Biraz 
sonra da baba, evinin 
önüne asılmış .. ,, 

- RADYO GAZETESi -

Hadiselerin seyri ne olursa 
olsun sinsi bir siyaset, 
rnutı~ka layık olduğu ne-

Karlı tepelerde bir Yunan ketif kolu B. Eden taraçadan Atiuya seyrediyor 

ticeyi verecektir. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

B ulgaristanın (Balkan bir· 

Yeni İtalyan 
Taarruzları da 

Tardedildi 

,~Bh~·ıc~e~~~ü~za~ke~re~le~ri~~~a~kı~nd~ır~IM·~~~kili 1~NAD0Lu~; 
lıği) denilen sanatoryom

da tedavi görmediği nekadar bel· 
li... Eski Balkan !hastalığından 
zerre kadar kurtulmamış, hakiki 
riatik.ların zev.kini ve kıymetini du
Ya:rnamııı, başkasının yedeğin.de 
g_itmek yolundaki aciz it.iyatların· 
dan hiç kurtulamaml§ .• Bir taraf· 
ta. bir yem görür göıımez boynu
lllı de.ıha! boyunduruia uzatıyor. 
kendi içmden yeti§en haris adam: 
ların ya'bancılann kör bir a}etı 
hahne inmelerine karfl parmaaı J 

bile oynatamıyıor. 
Romanyaya atıp tutanlar var. 

Çok haksızlık edi) orlar. Kral 
Karol kendi tahtını kui'tarmak 
iımidiİe, Romanyayı yabanCJlara 
eli bağlı t~lim etmi~. Sdtrnıııtır: 
Fakat Rumen milleti, lbu. haroketı 
hiç bir zaman affetmcm.Ş ve bu· 

~ · t' Menf.ı.at na boyun egmemı.:t ır. 

Tepedelen Yanında 
Kanlı Muharebeler 

f talyan Zayiab 

40.000 
Manaatır, 18 (A.A.) - Röy

t r ajansının Arnavutluk hudu
deun<la bulunan muhabiri bildiri· 

yor: 
cftatyanlar, pazarte i sabahı 

gün doğarken §imal bölgesinde 
yeniden ~detli bir taarruza geç
mişlerdir. Kuvvetli bir topçu a
teşi hii<:mna tckaddüm etm.istir. 

(De\amı Sa. 5, U 4 de) +*+ 

Bütçe Müzakerel:rine Başvekilimizin Etraflı Bir 
Nutkiyle Başlanacağı Tahmin Edilmektedir 

1 
Bütçede Zamanın icaplarına Uygun Mühim Kararlar Alınması 

ve Bazı Değişiklikler Yapılması Beklenmektedir 
Ankara, J 6 (Telefonla) 

Yarın saat 15 te ~oplanacak olan 
Büyük Millet Meclisinin ruzna
mesinde devlet sanayi ve maadin 
iıtlerinin kreıdi muamelelerini yap. 
mdcta mükellef olarak hir Sü· 
merbank kuruhnaın '\'e scnnaye· 
ainin tamamı devlet tarafından 
verilmek suretile kuru1an >tktuıadi 
teşekküllerin tcş'kilatile idare ve 
mürakabeleri hakkındaki kanu· 
nun ibazı maddelerinin tadiline ve 
mezkur ikanuna jbazı hükümler 

iliıveaine daiT kanun layihalarının 1 Ezcüm1e gümrük, posta ve tcl
geri alınması için Basvekalctten graf ücretleri, lnhi ar maddeleri 
gelen tezkere vardır. 

1 
fiyatları bugünkü ıhayat artları• 

Diğer taraftan yaptığım tahk:.. mıza ımuvazi bır ihale getirilecek
kata göre Büyük Millet Meclisi 1 tir. Çok muhim esasları ıhtiva 
bugünlerde 194 1 mali yılı bütçe edecek olun bu seneki bütçenin 
müzakerelerine lba 1ayacaktır. muzakerelcrine Başvekilimiz dok-

Dünya ahvalinin büyük aarsın· I tor Refık Sny·dnmın etraflı bu 
tılar geçirdiği bu zamanda bizim nutl:.ile ha .. !anncağı tahmin olun· 
bütçemizde de bazı değ' ikiikler makta.dır. Aynca ıMa1iye Vekili· 
yapılması ve zamanm icaplarına miz de vergi esasları hakkınde 
uygun ımiıhim kararlar alınması icap ettikçe geni malumat vere· 
beklenmektedir. cektir. 

Mısırla lngilterenin 
Müşterek Arzusu 

B:rbirine Yardımdır 
Kahire, 18 (A.A. ) Başvekil 

Sım Paşa dUn akşam mcdlste, B. 
Eden'le yapılan görlllşmeler hakkın· 
da beyanatta bulunmuştur: 

cB. Eden'c, Mısınn dell}okra.ısllcre 

sadıkane bir surette müzalıcr<'t ve 
srunlmt şekilde yardım ta \'\'Urunda 
bulunduğunu, hürriyet ~c medeniyet 
davasının nihayet muzaffer olucatr· 
nn innndıg-ımı öylcdlın. 

B. Eden bana, hUk~metlnln nskerl 
mcsclcler lıakkındald noktn! nazarı. 
mizah etti. 

c:Bu mahrem g6rllşmel<'rl ifşa et
mek, umumi menfaate uygun değil· 
dlr. Aralarındaki dostluk muahedesi 
hUkUmlerinc göre blrlblrlerlne mUm· 
klln olan h<'r tUrlU yardnnı yapmak, 
iki hUkQmctln müşterek arzusudur.> arayan bir avuç adam hari~ b:_

a-kılrrsa bütün Rumen mıllctı. 
ı~cbi k.galinc ve ecnebi ist~da- --------------------------------------------------------

~;,a l~~~~~:~~~irv~s:;~;=:i~i Alman -Yunan Bir Günde üç · B. Vişinski Von Der Goltz Paşanın Olümünün 
•ve '\<ı~e:~y~e&'inther hareke. 

~:~:ı;cı~~~~ Münasebetleri Denizaltısı Büyük Elçimizi 25 inci YıldönUmD 
nın Balkan birliği denilen -~- Kabul Etti 

ı lôl ve sıyasi olgunluk mekteb~- N k s f h d ~ ' 
de geçirdiği ~nele!" boşuna gll· azi a a a n alınan bir habere 1 
mcmi§tir. Denilebilir ki Rumen· Londrada, yeni Ameri-
lerin ecnebi i~ali kar~ısında ge· ka sefiri terefine verilen bir 

Merasimde General Pertev Demirhan ve 
Ali Fuat Erden Bulundular 

çirdiği imtihan. Fransızların ımtı· Yugoslavyadan ziyafkett~ Blaş~ekil Çörçil bir Memleketimıze sayı.sız ecnebi 
hanından 

90
k yüksektir. nutu soy emış ve: mütehaeınslan gelip geçmiftir. 

Gelelim, yine Bulgarlara .. : Alman Ümidi c:Bugün, lngiliz gemileri- Bunlar arasında Mar~I Von der 
Daha bir kar hafta evvel .c;ylcd1. 1 nin üç Alman denizaltısı ba- , GoFtaz çok acvilmiş, geride de-

' " B l J • G•b•d• tırdıklarını mUjdelemiştir ... • rin bir ız bıralc.mııtır. Buna sebep 
ği aldatıcı nutuktan sonı• u gar Kesi mış 1 ı ır - Radyo Gazetesi - Von der Goltsz'un memlcketimı· 
'Başvekili ve aııkeoloji a imi pr~- \ ,I ze bakiki lbir bağlılık göstermesi 
feaör Filof yeniden lisana gelm~ı- Beynelmilel siyasi faaliyette ve cidden faydalı olmağa çalı~· 
tir. Diyor ki: d3iz çok haksızlıga "kunet vardır. Fırtınanın hang' p ' N • ma ıdır. V:on der Goltsz. Tı.irki· 
Uira.dık. Bunlan tamir zamanı :':ukta kcpacağı ımah!m de~ildi~. a p a o o s a 1 C! an y:enin kuvvetlenmesi için .idare 
gelrni.stı"r. -rıar:1...m,:...:n dönüm ,Ou''n Bulgar Ta.d. yosu, lngılız Y ··-ıı , , w......... "' medcezinin Anadolunun ortasına 
noktasındayız.> aJkerlerinin YunaniStana .ih~acBına L d 18 (A A.) naıkli liızım geldiği fikrini de ha· 

... Biz de Bulgaristantn haksızlığa baılandığını halber ~ermıştı. U• on ra, . raretle müdafaa etmiş bır adam-

ı~~dı&mı zannediyorduk. Son ün ise hiç bahsctmıyor. . . İngı•ltere Krab, Ge Ha1dar Aktay dır. 

merasime Gencra.l Fuat Erden ,İ!l
tira.k ederek mezara 'bir çelenk 
koymUf, vnlt1iJ.e Von der 
Goltu'un muavini bulunan Ge
neral Pertev Dcımir1ıan da mera· 
sime i~iraık etmiftir. 

General .Fuat mezar ba§ında 
söylediği nutulc:ta Von der 
~ol~'un ~.8 ~ne evvcl binbatı 
rutbeeıle Tur.kıyeye geldiğini, cr
kanıharbiyc sınıflarında dere ver
diğini, ordunun te kilit ifiler.inde 

(l>mamı: Sa. IS, ü. 2 de) X 
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... 
B. Cemal Bardakçı 

Mübarek Anadolu bir ~'Uklan· 
mu. Jçln k~fedllmemlş bir diyar
dır. Bir çoklarımız. memlekrotl 
tanıdıtnnıı.ı tıanırn:, fakat si:\· 
rlıııle.rlmb baııma kalıp , ,. sabit 
bir takını dUşUncclcrdl"n fban>t· 
tir. 
P'~ Konya \afül Ot>mal Bar· 

dakçı Anadoluyu h 1 tanıyan, an· 
h)aıı, inctı ruhunu stt<'n \e !!<'· 

'en bir idare adamı 'e b r kalan 
~. Dlbılta tarfJaJa.I 0111111 

luMlar tyl tetkik eı1- Te luavn
yaa &&dır. Gazetenıb için Anado· 
lada ~ini n JiirUp d8'fta· 
düklerlnl yar.muını rl<'a ettik. 

Kabul f'ttl. Bo tddlftmlze dair 
bl~.e )ıwlıl'ı mektubu lldncl aay. 
fıunn.da bolllCaluınır.. • 

Cemal Bardak~ ilk leyahaUnl 
Adana, Menin, Tanı1111, Hatay, 
Mara,, Antep, :N ltcJe, Kayııerl, 

Çanlnn, Kutamona, Bol9 latl· 
kametinde yal*'aktır. Bunu dl· 
A'er Mıyahatler takip edecekttr. 

A 1'kadqımn sfllttek cumart.e-
111 yola fıluyor. Anadoludaa ya
zacafı nıf'kt.uplan lnynıetU bu· 
lac&A'ınır.a 'e 8e\ enık olnıyaca. 

fuur.a emlıılz. 

hadıselerden aonra artık bu ka· g cBerlindeki Yu!"an elçısAı, im~~ Moskova, 18 (AA.) - On ajall!ı Bir teeadüf eseri olarak Von 
,naatte değiliz. Cihan Harbinden aıhc · tekzip etmlf ve 1 p B • bildiriyor: der Goltaz Umumi HaTp zama-
,aonra Bulgaristan hakkı olan a· ~ükıi~etine teminat veımr,,tir. nera apagosa, n Diplomatik meha!ilden öğrenildiği- nında memleketimizde o1müı ve GONON S ESi 
ltıbetc ka.vutmıUŞ tam Jayıkını • B r den gelen 1 1 ğ ne göre, Türkiye BUyUk Elçisi B. Tarabyacla gömühnüıuür. Geçen 
buhnu~r. İstikİalin kıymetini «Bugün, er ın tanya mparator u u Haydar Aktay, cumarteııl gUnU Ha· pazar öliun gününün yirmi bqin· 
bibniyen, emeline varmak için bir baıka haber, Alman • N• V . . riciye komsser muavınl Vtşlnskl ta· ci yıldönümü okluğu için meza-
~UVv.ctli aandrldannın kö.tesi ha· ··nasebetlerinin ar- IŞaDlDl ermıştır • rafından kabul ec111mışttr. rında merasim yapılmııtır. Bu 

'" Yunan mu v =:~::::::::::::::::::::;::;::::::::~~~~=::::::::::::::::=:=:~ l-~ ınmeği göze alan bır. mcm· 1 sayılamıyacagını, .... 
~et. nıüuvi hak sahibi dıye ta· tık norma h k t 
n~ağa layık değildir. Bunun Almanyanın a.rv~ ~ e geç· 
elindeki :rna.ddi kuvvet. ancak fır- • laıımgeldıgını bildiri
aa.t bulduğu zaman komşularına mesı 
ka~ı kullanılacak bir tecavüz or 
aletidir. Kendini zayıf ve tohli· Y • .. .. .. ki Abnanya, Yu· 

T rebiç Linkoln Kimdir? 
ki ~~e duy:duğu zaman iyi kom~· «_Gtoarn:1ra~;1 bir sinir harbi aç· 
U~tan. sulhtan babseder. Arka· nanıs O, BaHtan Harbmde büyük 

a d t r _ı.eıferi kara....-blarda lngiliz Enteli-
dın~ a kuvvetli bir ağabey bulu.n- rnı~ 1 

: d lngiliz &lllA : •
0

-

uguna kail olursa böbürlenır, cBrr ra ~0• girdiğini; bır cens ~rvisinin bir caeueuydu. 
· y nanrstana · d O T · le' fı- .1 • rnleY'<fan okur, tafkınhkta hamisi nın u 'rınodiğini; bır ra .. ~~· • iır 1er tara noan call' 

0 an rnernleketi de apr. radyo. gı h kete geçcccgını, edilince Babıali nezdindeılti te-
B L aıd b .. A1manların are · ec;eğini bildi· teb'büslerle serbest bırakılan 

t> Uqçar r yosu agmyor: bı'r .ııg'"eri de gcc;mıY 
d~lkanlarda lngiliz var. Denize 0 bir casustu. 
~le.el~.> Ma.ksat ne~ Ağabeyi .. riyor. bu haberleri sÜ· O, Büyük Harple bem in-

il~ arkasından Yunan arazisine cYunanlıl:.f:arla karşılıyor. Bu: giltere, hem Ahnanya neeabı· 
glterek Ycrl~ek ••• Fakat Al- kunetl~ ve :n Almanya taıafın- na çahJ&n üi taraflı bir casua 
:~l'tyanın yanresmi kaynakları Yunan~adc ~ccavüze karşı koya· .ıu. 

t~anla cevap veriy-orlar: dan ge cc"-"-e lbırakmıyıe>r. , O, Avam iamarasana b'be 
1 b . ~a fUpu nevı· · · _ _ı· 1 J 

l'İ\> e rivayetler var, fakat ız cagıl~ .... k. !I Yunanh1an~ !"1a 1 l· ral partıaı namZCJl;ll o ara; 
it\ 'Yete değil kendi ınalUınatı· « 1_~';l· itmiştir. Bırı: ta mebus seçilen -diplomat ibir cıa-
1~ balca 'y :..tanla mü· yatını ,,.._se ... 15 Sii. 15 t.e) - uatu 

(....____ rız. unan- (De\"allll: ._. • • • 
::ı::t:,..,__ ~anu: Sa. 5, sıı. S t.e) * = O, Büyük Harpten sonra Al-
~ ll anan ih'tilal harekeıt.krinde bu-
~ ~ l•;ı. (J lunan. B. Hitler'!e temas eden Trebiç Liakola Buda rahibi 

kırafetinde 

O. )ngiliz -g.iz.11 tc lcilatı oi;· 
lunu i:dama mah'k\ım ettirdiği 
iç.in lngilizlcre düoman kai· 
len ve f ngilizlerd~ intikam 
atmaia ~emin eden korkunç 
bir aclam<lır. 

O. Asya ıkıt'asınıda Buda 
rahibi olarak .dolapn, İngiliz 
ımüeıtemlcltclerinde 'İsyanlar ve 
ihlilillcr çakaran ve me§\lUl' 
La.wrcnce'i mağlup eden a
dam<lır. 

O, naz.i Almanyasına gele

rek Berlinde Buda rahibi kıya

feti akında dini konferanslar 

veren esrarengiz bir adamdır. ru.w• 'P wsdt?.~ (; bi< adamd.,, 

. . Göre Gunun En Kısacası O, Doktor Frolayn, Matahari ve Lawrence 
"t~ns ve Radyo Gazete sıne 

1 
. 

Mühim Hôdise en u Gibi Büyük Casuslan Gölgede Bırakan Bir Casustur 
ıdınal cepb~lodeld bir taama& ela 

"tt .\rna\'utlulda 1taJyaaJarın • bDdl 
t.rdedlktl. zlk bir safhaya gtrcliil • 

"tt .\tınan • Yunan mönasehatımn na 

lilh or. l dcniıaltısını batırdılar· 
"tt lnellll.ler bir gUnde Almanların u; 1 eceıtnl bildirdi. '4- rs., 1 us 'ernl ) tıöndlirilldtl. "tt bet.t İrlanda muharip ere tığtndeld ~-aagtn 

lırenıen adındaki A)man Transatıan 
"- l'akat hasar pek bUytiktDr. lıılh• aışanı 'crlldl· 
lif Ge tnıparator e-'tt •-~eraı p11p11ıos'a Brttanya T-ttuleıııkU ıtıılil. 

~llYanın cwki harici)" pSll'I 

Hayahnı ve Maceralarını Yarından itibaren 

11 VATAN,, Sütunlarında Takip Ediniz 

Materyel 
Harbinin 
ilerisi 
Yazan: 

1 1,AT RIJlll 
ÖJte Siirüıallyor ki Amerlkaaıa 

kararı, atır cdrtıtı lllııbetaıe de. llar
blll netlceel üzerine ato' •ıaak. 

Bir •rkad!MJ «Filhrer vaadinde 
durarak harbi 1941 80am kadar 
bltlrnıe7.ae bunu 4% son-ıla Rootle• 
\elt Y•PM"ak• diyordu. Bu a,aiı 
)"Ukan bütün dünyanın tlkrldJr 'e 
l-ıllırer'fn Anıerikaa yardmuaa \&• 

kit .. ralonadan inpUderl tereli· 
) ~ini tlÖ) lemi!} o)maııına &'lire 
kl"ndl dtlşti11<.'ft!I de inana yakındır. 
Şu halde harp bir ı... mnhare

beel Obnalı:tan ziyade bir materyd 
111ulıartibeaıne dotrn &idi) or de· 
mekttr. z.a. garp cephe.tnclt,.d 

hrp flmcllden, ..,atı yakan, bu 
~kle döldYmöttir. Bütün 3akıp 
) ıkma lljlnl adetleri mahıl• bir ta
kım tayyarecUerle pmlcller l'Örli· 

Yarlar ve ud blrblrlltı farplflll&81 

lhımgeıe. mllyonlak ordular kot
lannı kavuttararak baalara llf'ylr
cJ kalıyorlar. Xan 't'tı deni~ bom· 
1-rdrmaalanada ölenler htr IH!\1 
ku.a klll'IMMudırlar. 

DtlfÜDtllecelt oluna ba bicUııecle 
illllalllıftn Uerill ifln bir mllJcle 
s6nnek IAmndır. ~r ki 
ıtla)oac1an m.....,...,_.. bllı• -
.. ._.. maball t.temeldlr. ı...-
lar bld*~ •atlalra PllP pllP 

•ynlrp ,. ,,,,.. bu lhtlruı doJ'Ul'

:mak lçla dik~enltr. Fakat 
malzeme lllÜanllNt .-mm t.e
kmuntll ~ lnlea llaJUI lfla 
tellllke azalacak gibi slrbllr. O 
\ 'akU blrblrlle barp etmek 1ı1teJM 
paplar ............ menıatlanıun 

Mit.erini acarak kU'l}I ~ p-

~ " lmrfdaııtırılacak •J'l·ı 
lan &iire • tıpla bir lllUfıt'nMla 
3..anıt harita tlzerinde oyaaaıaa bir 
harp OJ'IUl1Dlcla oldnta stbl • lm
nıızılan yahu& mavllerl matta., ad· 
deılecelderdlr. ~ mllavt s6-
riUUne o zamaa da imanlar on.
dan ('SDerelıı Jlle1'ılaaı ......... 1 

re lıll'akacaklanlır. 
Efllddell btalerce ........ cuları 

hluısına. &1laler 'e laattaıar 1ıç1ı1. 
de befardılllan bir tahrip lfbıf 

basüa ~k bir iki bomlıanb· 
maa tayyanıııl bir kaç dakikada 
J'&Pl)'or ve bu aletleri • .._... ı 
IN!men zeka ve irade aaldlıl ten 
adamları denebilecek • öç 1Mıt ldfl 
kollanl)or. Yann buau da fula 
bularak blhıbütiln lmıanıu taalr ve 
tayyan1 sUrlllerini kanda ve lla
'ada ~ı bot beya1rler ve brial· 
lar gibi hlmlrlerlne ~· 
larını '" olllan bir _,.. ~ 
idare edfln ~ bom
ba 'e sazın lfle~ emin 
bir )erde rahatça ıılpralamn iç· 
nılyeceklrrlnl kim temin eder~ 

O uman lıup ..-,,, bir ...,.,,, 

israfı cıa-Jrta. illll&lllar ona bir 
yeraltı barlllıla IN!rp911thıJerlıa açtu. 
tunu, alll Yl'fllll balonlar ve tam· 
panya fifelerlaln patladJtuu lley• 

re4enlB &ibl bcmen hem• 1ıe,. 
t9llll blr ZM1de ~ .,.• 
ba israfı )'aloız paralarDe ~~ 
cıelderdlr. 
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' Dl 
o·r Mektup Belediye Haberleri: f mvay alzeme İ P~qasa Haberleri: 

Belediyede • d·r 
Anadolu Seyahati Hakkmdaki Teklifimize Bı·r To 1 t n 1 ıy r 

D · o·· ·· ı · · A ' t P an ı a.r uşunce ermı n,a ıyor, . •• • 
Neticede Bu Teklifi Kabul Ediyor Yeni Tip Ek:nek Sıkı Bir Vah Dun Gazetecılere Fransadan 

Muhterem 
Yalman, 

Bny AIJnnet Emin ve atlarımıza yem kesdi.rdiktcn 
sonra Şimal denizi Hhillerinde 
A:tlantığin ecrin rüzgarlarile teri
mizi kurutuyorduk. Ve bu ceve· 
liınlanmızdn, yolumuza raslayan 
mille'tlere, blJ6ün kendilerinin de 
itiraf eyledıklcri gıbi, medeniyet 
götürüyor, onlara devlet kurmak, 
hükUınct idare etmek ilmini, fen
nini a~ulıyorduk. Fakat cahillerin 
ve bizden olmıynnlann idareleri 
altına düşünce uçurumdan uçuru. 
ma yuvarlanıyorduk. Bizi bilen, 
seven şeflere nail olunca milli 
bütünlüE',rümüz grnnitlcşiyor. Bu 
mazhnrıyetten uzaklaşınca, cant 
çıkmış ceset gibi dağılrvcriyoruz. 
Bu iddia ve kanaatin işte en ya· 
kın ve kafi ıcl~lilleri: Balkan 
Harbi, Kurtulu~ Savaşı ..• 

Kontröle Tabi. Tu~uiacak Bandaj Getirileceğini Haber Verdi 
Memleket iç.inde bir seyahat 

v nparak duygularımı, görecekle-
11mi (Vatan) ın sayın okuyucu
larına bildirmemi teklif ediyorsu. 
nuz. Bu teklifle karı1ılaşınca bir
b rine zıt ikı hıssin te11iri altında 
kd d m: Hem sevindim, hem de 
korktum. 

Sev nd im; çünkü bu teklifiniz
le bana. mubarek Anadolunun. 
ytnnı beş sene fasıtasız araların
da yaşayarak zaman zaman dert. 
)erine, elemlerine, ıstıraplarına, 
neşe ve sevinçlerine cnndan or
tak o!duğum az.ız ve asil halkile 
'b.r d:.ıhı.ı karşı' .ı mak, kucakln"
m k fır.sat 'c imkanını verm i" o
luyordunuz. 

Korktum. çünkti bana tevdi 
ey ~emek istediğiniz vazifeyı ka
bul etmeği. hır karıncanın, bir 
dağı bulunduğu yen:len kaldıra
rak ha ,ka bir mahalle paklctmek 
işini üzerine almasından farksız 
görüyordum. Kabul ve teslim bu 
yurursunuz ki herhangi 'bir beşer 
zümresinin dü,ünme, yaşama, ça
)ı91ln ve eğlenme tarzları, ruhi 
haletleri ha!kıkındıı doğru veya 
doğruya yakın bir fikir ve kanaat 
elde edebilmek, hatasız hüküm
ler verebilmek mu'hal denecek 
derecede zor ıbir iştir. Bu husus
larda salahiyet id<!iası, o zümre· 
nin, yalnız 'bugününü değil, müm 
kün olduğu kadar gerilere ve çok 
uzaklara gitmek surctile dününü, 
geçmişini yani her lbaknndan ta
rihi seyrini, üzerinde ya§amakta 
olduğu topraklann Ü ünde ve al
tında bulunan tnhii servet kay
naklarını. iklim 1artlarım bilmc.1<, 
öğrenmekle kabildir. Çünkü bir 
millet, içinde ya!lamakıta olduğu 
z~manın ve muhitin değil, binler
ce senelik tarihinin yuğurup, pi.)
rip ycti1tirdiği bir eserdir. 

Her ne hal ise, bereket versin, 
geçen asnn ilk yansın<l.an sonra 
bir kısım Avrupalı mü~teşrikler 
Türklüğe me.rak sardınnağa baş
ladılar. Hakikate az.çok yakın bir 
çok eserler or.tııyn attılar. Hat
tiı bunlardan 'bazıları Türkün 
yüksek meziy.et ve kalbiliyct
lerinin. ~iz kahramanlıklan
nm, 'hususile §ahsi ve mil
li hürriyet ve isük.lallerinc olan 
sarSllmaz, koparılamaz bağlılık
larının çılgın flşıkı oMular. Des
tanblra benzer methiyeler, ro
manlar yazdılar. Bizde de rah
metli Necip Aısımlar, muhterem 
Vcled Çcle'biler, Fuat Köprülü
ler, Rıza Nurlar, Şemsettinler ve 
benzerleri bu !hususta mınnet ve 
ııükraırlara değer gayretler, emek
ler sarfcderck c;ok kıymetli cilt
ler m~ann getirdiler. Ve niha
yet, nur içinde yatsın, Ebedi Şe
fintlz Atatürk, ibize, tarihimizi, ve 
dilimizi öğretmek, ibu suretle 
kcndi:nizi. benliğimizi tanımak 
lüzumuna dair kat'i ihtarlarda, 
irşatlarda bulundu. Ve bizi. de
hasının meşalesile aydınlattığı bu 
yola sev.ketti. Fakat, bence, lıü
tün o0 gayretler ve bu irşatlar bi
zi, (Türk) denilen u95uz bucak-
81Z ıununanın ancak kenarına 

ulaştırabild i. 

Toprak Mahsulleri Ofisi müdUrU, 
Belediye tctttv heyeti reisi ve Beledi· 
ye lktıı:ıat mUdUrilc Sıhhat mUdUrUn
den mürekkep blr komisyon dUn 
Belediye reis muavini LCıtfl Aksoyun 
b~kanlığı altında bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplantıda gerek Ofis 
hesabına değirmenlerde çıkarılan ye
ni tip unun vaziyeti ve gerekse ek
meklerin fırınlardaki imali tarzı 
Uzerlnde görUşmUşlerdlr. 

Fırınlar Belediye teşkllAtı taratm
dan çok sıkı bir murakabeye tA.bl 
tutulacaktır. Bunun için dUn tamim
ler hazırlanmıştır. Bilhassa teftiş ve 
sıhhat mUdUrlUklcrl kontrollarını 

muntazaman yapacaklar ve raporla
rını hazırhyacaklardır. 

* Yeni tip ekmeğin randımanının 
tesbıtı için ikinci tecrübe bir kaç 
gUne kadar yapılacaktır. 

Bu defa yapılacak tecrUbc daha 
C!laslı bir şekilde ve resmi mUcssesa
ta merbut fınnlarda yaptırılacaktır. 

Eğlence Yerlerine Zam Yok 
Bundan bir mUddct evvel eğlence 

yerleri tarltelcrlne bllhassa bir mev
sim çalışıp da bir mevsim dllkkfın-
larını kapıyan mUcsscselerln tarife
lerine zam yapılacağı yazılnnştı. 

Dlln İstanbul belediyesi İktrsat 
mUdUrlllğUnden yaptığimız tahkikat
ta böyle bir zammın mevzuu bahsol
madığı anlaşılmıştır. 

Taksimde Bir İstinat Duvarı 
Yapılıyor 

Taksim bahçesinden Taksim mey-
danına giden eski kışla tarafına bir 

lsUnat duvarı çekilmesine karar ve-
rilmlştir. 

Yapılan kcşte göre bu duvarm 

25988 liraya inşa edileceği nnlıı.şıl-

maktadır. Bu inşaat nlsanm UçUnde 

müteahhide ihale edilecek ,.e derhal 

inşaata başlanacaktır. 

Komervatuann Güzel Bir 
l'"~bbüsü 

İstanbul Konservatuvarı eski ldlı-

Halbuki biz, daha düne kadar 
kendimize, vatanımıza ait hiç bir 
esaslı ıbilgiye sahip değildik. A
nadolu • bize Merıh kadar ııncç• 
hutdü. Bir lstanbullunun, bir f z
mirlinin me3eJ:ı Vandn. D ryarbo
kırda yaşayan ırkdnsları, vatan
daşları hakkında doğru dürüst 
malUınatı yo~u. Sonra, bizim 
nesle gelinceye kadar mektepler. 

B enim gıbi. şayet varsa, tek .sik eserleri bir araya toplamaktadır. 

meziyeti, mutlak aczini, cehlini Konservatuvar sekiz forma ve 500 

artlayabilmiş olmaktan ibaret bu- sayfalık eski klAslk eserleri içine 

lunan zavallı bir karıncanın bu alan bu eseri hazırlamaktadır. Ya-

de okutulan tarihler, üç kıt"a üze- c~in denizin kar§tsında dehşet kında tabına başlanacaktır. 
rınde kurduğumuz koca impara- ve ihaşyetle irkilmesi tabiidir. 
torluğun yerden mantar b 'ter gi- Bununla lberalber dügün>düm ki, r 
bi. altı yüz sene evvel dört yüz binlerce, yüibinlerce karıncanın 
çadırlı bir aşiretten doğuverdiği- o deryaya atılarak ve arayıp ta-
ni iddia ve hikaye ederek Türk rayarak bulup getirecekleri ma
camiasını, kökleri havada bir n-

Soruyorlar? 
ğaç mcnzilesine indiriyorlardı. IUınat zerreleri birike birike gü-
Büyük sandığımız ve saydığımız nün 'birinde elbet koca bir yığın 
bazı ediplerimiz. tarihçilerimiz olur. O zaman çocuklarımız, bu 
de, bizi bize, (arsız, idraksiz yığından, işlerine yarayacak ha
Türklcr), (Avadan akın eden kikat incilerini ayırıp çıkanrlar. 
milyon milyon vahşiler) feklin- . . . 
de tnrif ·ve tavsif etmekten c;e· Onlarla kalplerını, ruhlarını, dı-
kinmiyorlardı. Türkler ve tarih- mağlarını süslerler, ve sevgili va
leri hakkın-da en fazla yazı ya- ı tıın için bizden çok daha faydalı, 
zanlar, ciltler dolduranlar, Tür- ha:yırlı birer unsur olarak yetişir
kc dü~an olan milletlere men- 1 ler. 
sup kimse.~erdi. Şüphesiz. ki ?un: 1 İ ste muhterem Bay Yalman, 
lar da, dunyanın en asıl milletı .. •. . . . . , 
olan Türkleri, old;kları gibi gös- bu duııuncenın se'V'kiie ve ıç.ımı 
tcrmcğe yanaşmazlar, onlara rah- dolduran yurt ve millet sevgisin
mct okumazlardı. d en aldığım cesarotlc teklifinizi 

Biz ise bu i§lerlc asla meşgul knbul ediyorum. Ve bu ağır yükü 
ohruı.mıştZ. Hakknnızda savnılan sırtıma alarak yola çıkıyorum . 

Derin saygılanmı arzcderim. 
Cemal BARDAKÇI 

Bir okuyucumuz soruyor ve 
dJyor kJ: Ortaköy • Alr.uıray ve 
Beşiktaş • Fatih tnım,·ayJnrırun 
ııabah ilk aervtıılcrllo vazifeye 
gitmek mecburiyetinde olanlar 
Beyıızıclda büyük bir yolcu kala
balığlle karşılılşıyorlar. Bu traın
\aylur ııııbah ilk ııefero ba.,ladlk
tan onra anC'.ak saat 7,SO cin. 
Be-yıı:ııdda bulunuyorlar. Bu ba
ktmdnn sabah erken \117.lfeye 
gitmek mecburiyetinde olanlar 
l'ıdeta hücum edel'<'eSlne tram\'a-
l"a binml)·e çalışıyorlar. 

Acaba tramvay idaresi bu te-
hacümün önüne 'cçmek l~ln se
ferlere 7,SO dan ılaha erken bir 
&en·ıs ll:!°ı'l:e edeme:r: mi? 

ls tanbul Belediyesi tramvay 1 vay yolcularını azalttığı da ileri 
malzemesi ihtiyacını temin için sürülmektedir. Gerek bandaj ve 
çalmnnktadır. Bilhassa lbandaj gerekse tek bilet usuliinün yolcu
temini için her türlü çareye bıı.-ı· lar üzerindeki tesirleri Vali ve 
vurulmaktadır. Belediye Reisi doktor Lutfi Kır-

Anıalya Umum Nakliyat şir- dar gazetecilere şunları eöyle
kcti Fransa.da mevcut bir miktar miştir: 
bandajı lstanbula getirtmeği der- c- Tramvayların en büyük 
uhtc etmi.qtir. Ve yapılan muha· ihtiyacı olan ıbandnjlatldan bir 
berat tıı. mfüı'bct ibir netice ver- miktarını Fransadan yakında gc
miştir. tirtil~ektir. Cetirilecek bu mal-

Antalya Nakliyat sirketinin zcmeıye mukabil Fransaya yiyc
Fransadan getirtmeği deruhte et· cck ma_ddesi gönderilecektir. 
tiği bu bandajlara para vedlmi- T Ck bilet usulünün tramvay 
yecek, mukabilinde gıda maddesi hasılatını azalttığı söyleniyor. Biz 
gönderilecektir. hasılatı değil, haıkın istirahatini 

Tek bilet usulüniin de tram· dii§Üniiyoruz.» 

Dr. Besim Omer'in 
ö:üm Yıldönümü 

Belediy3 Meclisi 
Uün Toplandı 

Pugün Üniversitede Qskü:lar İmar Pilan
1 

Toplantı Yapılacak Uzerin:le Görüşüldü 
Belediye meclisi dUn mutad top

lantısmı yaparak mllzakcrelerlne 
devam ctm~tlr. 

Evvela. Şehir Tiyatrosu ile Konser
vatuvarın 1938 ma.11 yılı hesııbatı 

tetkik edilerek kabul edilmiştir. 
BilA.hare Nafıa VekA.lctlnC'e tasdik 

edilerek gönderilen "Osklldnr imar 
pltmı hakkındaki Nafıa ve muhtelit 
encümenler mazbatası tlzcrlnde tet
kiklerde bulunulmuştur. 

ÜskUdann imar pllı.nına göre, Şir
keti Hayriye vapur lSJ(eleslnln yanın
da vapur ve tramvay yolcularının 

istirahatlerini ve böylece civar hal
kın deniz havası alabilmelerini te
mın maksadile bu me:ytıanda bahçeli 
bir gazino yapılması dUşUnUlmek-

Bueün, büyük tıp alimimiz tedlr. 
Profesör doktor General Besim Makslm bar mUcsscscslnln vergi
Ömer Akalının ölümünün yıldö- !erinden elde edilen 10728 liranın tc
nümüdür. • mettUden tenzlll hakkındaki mazba-

Bu rnünnııebetlc bugün, saat ta da kabul edilmiştir. 
on d örtte "üniversite Tıp Tarihi Sular idaresinin teşkilat ve vnzlfe 
Enstitüsünde bir ihtifal yapılacak. talimatına alt kavanln encllmenl 
tır. Bundan sonra bütün Üniver- mazbatası da tetkik mevzuu olmuş
sitc gençliği ve profesörler mcr- tur. 
humun Merkezcfendidoki kabrini 
~tyaret edeceklerdir. 

General Besim Ömer, yarım a
sıtldan fazla kadın doktorluğu ya. 
parak memlekete eayısız çocuk 
yetiştirmiş krymetli bir doktoru
muzdu. Hatırasını ölümünün sc
nel devriyesinde hürmet ve ta
zimle annrız. 

--<>--

ikinci Korunma 
tecrüb~si Üsküdarda 

Geçen hafta Sanyerde yapılan pa
raşUt tecrübesinden sonra diğer ka
ztılar da h:ızırlıklarını yapmaktadır
lar. lklncl tecrübenin ÜskUdardn. 
yapılması kuvvetle muhtemeldir. 

Şirketihayriye idaresinin meclisi idare azalan dün bir toplantı 
yapmı,lardll'. R~mimiz toplantıda bulunanlan aöstermektedir. 

Çok Miktarda 
Kağıt Çuval 

Gümrük R:smi Fazladır 
Çuvall:r Ç.l<arılam;yor 
Almanyııda kaba. sargılık ambalaj 

kAğıdındnn yapılmış kAğıt çuvallar
dan bir parti piyasamıza getirilmiş
tir. Bu çuvallar kdğıttan yapılmış 

olmakla beraber rutubetten kolay
lıkla. sulanan tuzun bile ambalajına 
mUsalt fia!lamlıkta bulunduğu görUl
mUştur. Almanlar bu çuvalları kendi 
memleketlerinde kullanmaktadırlar. 

Getirilen partiden alınan numuneler 
Uzerlnde yapılan tccrUbcler bu kA.ğıt 
çuvalların bir çok maddcle!"1n nakli
ne ve muhafaza.sına yanyncağt anla
şılmıştır. Ancnk bu kA.ğıt çuvalların 
gümrUk tarifesinde ayrıca bir mad
de halinde yerl bulunmadığından 

gümrl\k idaresi bunları ckftğtttan 

mamul lüks emtia> maadeslne ti'ıbl 

tutmaktadır. Bu maddeye göre kilo 
başına 110 kuru" gllmrllk resmi ve
rilmesi lflzımgellyor. Memleketin 
mUhlm bir ihtiyacı olan çuvalın kıs
men bu suretle temini 1mkAnı varsa 
da yüzde yirmi tenzilA.tla bile kilo 
başına 90 kuruş resim almması ve 
kti~ıt: çuvnl ilhalini imkıl.nsız kıl

maktadır. Ticaret VekAleUnln bu 
kt\krt çuval işini tetkik etmekte ol
duğu haber alınmıştır. 

uz Buhranı Yoktur 
Ba.n:ak işleyenlerin bu işe yarıyn

cak tuz t~artkinde zorluk çekmekte 
olduklan yazılmıştı. İnhisarlar ida
rem, böyle bir vaziyet olmadığım ve 
anbarlarda stok olarak dalma tuz 
bulunduğunu blldirmiştlr. 

Peynir Fiyatlan Deiiımiyecek 
Yeni sene mahsu!U beyaz peynir-

ler piyasamıza gelmlyc başlamışlır. 
Tüccarlar bu peynirlere fiyat tesblt 
ettirmek için murakabe komisyonu
na mUracaat etmişlerdir. Komisyon, 
istihsal mıntakalannda yaptırdığı 
tetkiklere istinad ederek, bu peynir
lerin do şimdiki fiyat Uzerlnden sa
tılmalarını muvafık gl:SrmUştllr. Öğ
rendiğimize göre yeni mahsul pey
nirler, halen muhtelif malınllerdekl 
buzhnneletde bulunan eski peynirler
den daha ucuza mal ~llml9 bulun
makta ve murakabe 'koml.eyonunun 
\'erdiği bu karar da çok yerinde gö
rUlme'ktedlr. 

Almanyaya İncir, Tütün Sahldı 
Son günlerde Alman firmalan 

mllmesslll taratmdan yapılan görll.ş
meler üzerine Almanlar bir kaç par
ti mal satm olmuşlardır. Alman bu 
mallar Varnndan llmannnızaı gelen 
Kordelya vapuruna yüklenmiştir. Al
manların aldıkları birinci partl 
1,698,500 kilo kuru incir ne 77,500 
kilo yaprak tUtUndUr. Tilccarlarln 
yapılmakta olan görUşmeler bitince 
Almanyaya verilen kontenjan muci
bince diğer malların da. mubayaası
na başlanacaktır. Deri Uzcrt.ndekl 
gı:srUşmeler nlhayet bulnıuş ve fiyat
lar kararlaştırılmıştır. Tiftik için de 
b!rUklerln hazırlıklara başlndıklnrı 

haber veriliyor. lsvlçreden sık sık 

mal siparişi gelmektedir. Romanya 
ve Varna yolu ile sevkıyata başlan
dığı için bUtUn Orta Avrupa lle şimal 
memleketlerine ve 1sv1çreye anc:ık 
Karadeniz yolu ile ihracat yapılacak

tu·. !ç piyasalarda daha· ziyade mısrr 
ve keten. kenevir lifleri Uzcrlrıde iş

ler olmaktadır. Muhtelit merkezler
den gelen haberlere göre tütUn ~ 
tışları hararetli olmamakla beraber 
oldukça mUhlm partilerin şlrkeUer 

tnrafındnn iyl fiyatlarla satın alın

makta olduğu bildirilmektedir. 
bühtan ve iftiralan ret ve ccme 
bile tenezzül etımemışı:zdir. Tari
himiz boyunca yarat.tığımız mu
cizeleri. kazan-dığımız harikalı 
zaferleri, kurduğumuz lbüyük me· 
dcniyc.tlcri aleme ve gelecek ne
sillere ilan ve ihbar e-ylcmeği te
vazuumuzla telif edememişiz. 
(Biz yapalun, vamn ba~kaları 
yaZ!lınl drmi,iz. O (ba§kalan) 
nın ise. bu 'büyük ve necip millet 
ve onun. cihanda diğer hiç bir 
millete nasip olmıyan başarıları 
hakkmda ne tarzda knlem kullan
d klan .malUm. Kendimizi ıtanı
mamak, benliğimizi unutmak yü
zünden de neler,. nckr çektiği
miz meydanda! 

- Ne demek istiyorsunuz! Ko<'.am keder
li değil ki .•. 

- Nnsıl değil? O bldll 61ell kendini yi
yor. Saatlerce 1.-Utilphane® bir a ğı bir yu- ÜZÜNTÜ 

~flsl Dan\'enı kolumu bırnkarnk benden 
u:ınklaştı. 

- Bu tehlike işaretidir. Civartla deniz U-
1.erJnde bir kru:ııyı haber veriyorlar. 

Slı;lcrl yarmaya ~ııl arak Ur.rlye doğru 
bakıyor. fakat bir şey fl!:emlyorduk. Bütün 
etranan ha~"lrm lar ,·e ayak s teri duyul

mağa ba'lııdı. 

Hele mukadderatımız, bir ma

rımgoz atelyesine girerek, mahi

yetlerini, kullanı!J tarzlarını hiç 
te bilmediği, görmodiği aletlerle 
m~selu bir ha?J> gemisi veya bir 
saat yapmağa kalkısan bir nal· 
banttan farksız 'bulunan kimsele
rin mağrur v.c ehliyetsiz ellerine 

düştüğü zama nlar uğradığımız 
korkunç felaketl eri, ımusibetleri 
hwtırlamak ibile bugun tüylerimizi 

ürpertiyor. Bir vakitler bizi ha.k

kile tanıyan ve seven baş'buğların 
baytaklan altındn toplanınca, 
Pasifik kıytlarından atlanarak 
Polonya ve Macaristan ovaların
cla biraz yoııgunluk çrkardıktıın 

karı doln!jıyor. 

- Artık bir .<'Y sh~lome~inlz kt\fi, haydi 
odnnım gidiniz. 

- Odama gönderiyorsunuz, öyle ml ! Yi
ne beni şlkliyet edecekıılnl:ı:. Bunlarm bep
ı;lnl anlııtncaksınrz. Tıpı., 1\llstor lak'ın gt'l· 
dlğlnl h:ıber ,·enllğinlz gibi .•• 

- Ben kocama l\11 ter Juk'ın geldiğini 

M>ylcmcdlm. 
- Ylno ~alan ı;iiylüyonmnuz. Ya slı: söy

lemedlnlzse kim haber verdi T Başka kimse 
bunu söyllyemez. Uşaltlar o ~iln çılmnşlar
dı. Evde sizden 'e benden başka blr kimse 
yoktu. Tabii 5lz &öyJcdlnl7! }°almt ben line 
Jak"ı görccc~m. Buna klınse rn!nl olıınuız. 
neni Rebekayıı. bağtıyan yegline rabıta o,_ 
Ondnn \a:ıgeçcmcıın. Ztıten etıkldcn beri Jakr 
kı!lknnırılı. nebekanm sağlığında huraya gr.l 
meslnl istemezdi. Oldllkten onm da bfonıl
yor. Demek ki hfilA hın;ı gcçmcml,. Elbette 
kı kanır. Rcbekn. o kııdnr gti:ıeldJ ki her gö
ren hn~·rnnıh. Herkes onu lasknnırdı. n:en
diıılnl gören erkeklerin hep ·ı deliye döner
di. Londrnda tanıyıp da buraya da\·et ettl
l,'1 damları gördüm. Kaç taneı!ll çılgın gibi 
kendi ine fi.şık olmu!jtu. ı~nıınt o kimseye e
hemmiyet ''ennc.ıdi. GUlerek. eğlenerek on
lardan b:ıhse<lenli. Her şey onun l~ln bir eğ-

Yazan: Dafnc du Maurier -54- Çeviren: Rezzan A. E. Yalrpan 

lence, bir oyun idi. Onu klrn ktskanma.zdı 'l 
Hepsi, hepsi c,:ılgın gibi tdncr. ltoc:ısı, Jok, 
J"rank hep&l, ona yııkl ~n onu tanıyan bü
tün erkekler .... 

- ~u?>unuz, lşltnıek, öğ'rcnmelc lstemlyo-
r m. 

Ben pe1l!;Crenln lcenıınna dayandım. Ku· 
Jaklannu tıkıyordınn. Yanıma 3aklaştı , .c 
kolumdan tutarak: 

- ~iye lıfl.Ul duruyorsunuz? Kimsenin si
ze tııtlyacı yok. Onun da slıo lhtiynrı yok .•. 
Tekrar yalnız knlınağa lhtllDCı \nr. Onu 
dl\.,Unnıek için, onunla kalmak ir.ln... Onu 
ıınutaınıyor. O ıntı7.arlıkta lteheka yııtucnlc 
)'erde ı:ıl:r. )atmalısınıı: .. o ol(.,"{'Ck )'erde İl 

ölmelisiniz. 
Açık pençereyo doğru heni Uiyordu. Sbli 

balıı:e~cı sanki )ııkla.~hnyordu: 
- Bakınız, ne kolay.. ?\"eden atlamı)or

sunuz? Çabucak insan yere dU.,.er. Ölllr. Ga
~et kolay ,.e çabuk.- Boğulmak gibi de~n ..• 
Bu daha bao;!t ,.e tath bir ölüm. Haydi ne 
duroyonmnuz 'l 

Arılc pençt"renln tıım kenarına dııynnmış-

tnn. Bir ellle beni Adeta ltlyonlo. 
- Merak etmeyiniz, ben ıtnılycceğlm. 

Siz kendiliğinizden atlıyacJlktmıız. Mandtr
leyde knlmak hilı\ cnnınrza yetmedi mi? 
l'lfe ut değllı;Jnlz, kocanız &izi sevmiyor. Ha
yatta gayeniz yok. Haydi kendlnl:ıl pençe
reden atınız <la olı.;.ıın. hitı.;.ln. Onılan lionrn 
nrtık lizllntu çekmezsiniz. 

Halırcye baktım. n:otın hlr sl"i tabakası top 

rağı örtmli~tli. Adeta bir lıulut Uzcrlne at
J:ımult gibi olıırakh. 

- H:ıydl •. lla)dl atıayınız, korkma),nız. 
I>I) ordu. Gö:ılerinı kn.rarnnştı. Artık o ka

dar tesir altında iıllnı 1\1 dediğini homen yn
pncaktını. Gözlertml kapadım. Jıerlyo rloğ
ru «"i;'lldim tnm o t>ırnd:ı.. yakından gelen bir 
top ııeı.I etrafı ı-ııılnttı. l'eıı!,;erelcr sarsıldı, 

ocla adefa ),'lnlacaknuş glhi snıtanıh. Göı

lcrlnıl açtım. Misis U:ım·cr lıtua yanımda 

idi. Blrlll<'l top se ini bir lklncı, bir üçUncU 
takip etti. 

- Ne olduT Ne vnr? llu toıı sesleri ne
dir? 

:.\lakslın bshçcde l•ll. KenrU ini gönnüyor-
dıım, fakat sesini lşlUyordwn. Koşarak a• 
şakları çağırıyordu. Sisin arasında ışeklllc

rlnl ha.yal meyal setıeblllyordum. 
- \'apuru a;ördlim. SU;teu yolunu kaybet

tiği bc.111 idi, geldi. dokru kayalann Uzerim~ 
ı:arptı. Omdan kurtarmak da g'ilç olacalç. 
çünkü bataktır. Frlth, iz biraz t>Oğıık :re
mckle şarnp ha:ıırln)1nız. Kurtulanların her 
halde bunlara lhtlyncı olacaktır. Mister 
Prank'a tetrfon edip lınher \'eriniz. Ben de
niz kenarınıı gidiyorum. Sigara paketlınl ,·e
rir mislnl:ı 'l Kibrit de isterim. 

l\llsls J>an\'Cl'S pençe.reden umklll.!Jh. So

ğuk ,·e sarı ~'11zUnde biraz en:dkl hcyecan
clan eser kalmamıştı. Scıılnln oJıcngl tabli· 
llğlnl bulmuştu: 

- Hlı: de oşağıya, inip baknınlıyır- l\Jİ • 

ter de \ 'inter imzaya uğrayanlnn nerde ise 

boraya getirecektir. Dikkat ediniz, ellerlni-
7.1 çekiniz, pençercli kııpaytı('ağrm. 

(Arkası var) 
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Kızım Sana 
Söyliyorutn··· 

k .• esiııdetı 
Anadolunun bir o§ gaıete• 

bir doktor okuyucW!lUZt nıııeJİ' 
mizin «Kim kimle evl~,~ 
müsabakasında çıkan ın ~· 
tiplerden birine h itaben §U 

tubu gönderiyor: 

Se~ 
Çok muhterem Ba>an 

Sarı, ıııı•ıt 
Vatan g.ızetesinin 3 r 

192 &ayısındaki müs:ıbak~rii"''e 
eimlcrinde ıtarı fpinizi g? ~ 
aradığım cbulunmaz> 0!?(ı,rı 
yet bul1:lum dedim. Vası ~ı• 
da çok uygun. Ancak t Uf. 
gitmez şartını okuyunca r•dr 
d .. N . t11( "" um. ıçın taşraya ve ·~ ,. 
kile.re ka~ı bu kadar hı 
isteksiz davranıyorsunu-Z· ııı 

Ben d e f tanbuldn uzun t 
det ya,adım. Hatt;ı A,-ıuJ>ll~ 
düm. Fakat Anndolu)'U > do'f' 
dan ve içınden gö~rck ~ad' 
doya koku unu almak 
bü-vük zevk var mı? l: 

Kendinize bir e~. karıırıf 
ve ideal aah i bir erkek ~ 
sanız cvve a ş rtınızı deS 

niz. ib d 
Ben de v.akt-ilc sizin g 

1 
\ 

şünürdüm. Fakat vazife_ ''"eee 
tan hizmeti benı bu düşün' 
~akla§tırdı. er.~ 

On senedir Anadolunun ~ 
telif yerlerinde dolaf1>"" • d• 
Avrupa.dan döndükten ~oııA t 
lstan'e,_tr,a uğramadan yıne 1 pe
doiuya gi t:.m. Ne dersınlZ 
rin sayogıiarım. 

Bu mektup bana, ta~~ 
gençlerle evlenmek için j,ı"" 
buldnn ayrılmağn razı 0 jlı' 
ynrl, Türkiyeyi İıtanbuldaJ' iJY 
ret sayan bazı lnzlarını1" l~ 
zım sana söylüyorum, ~ı' 
sen dinle» kabilinden uın 
hitap gibi geliyor. ~ 

Bu da Başka Bir ~ 
811§ka bir okuyucu ııı~ 

daha. Fakat Süilecidet' 1., 
Fidan imzasını taşıyan bıJ ~ 
tup doğrudan dogruya bl 
tap edıyor: 

Dünkü sayınızda cya!lt'. 
rah sinemasını) LondraY11 

dra §e'hrindeki binalard&P 
kaçını da Şehza<clcba.ıı~• J 

m~tiniz. Acaba bu gıbı f 
lık.lann önüne gc.çiliillesi 
kün değil mi~ d• 

Dahn bir başka say:ınıı f ~ 
tanbul Belcdl)'esi ıt11t~11 
cıbütün tekerlekli nakil '' ~ 
rımn~ asfalt yollardan g~ ) 
kafiyycn ya.sak cdıldis1~ ~·. 
mıştmız. Acaba tc.ke~le1' 1 ı) 
kil vasLtaları hangi cridll' tJ1\'~ 
fc.n bc.nclc.nızi tenvir e 
sa~ılanmla dilerim. ~ 

Evvela birinci nokta~~ır~! 
vereyim. Ne çnre ki l\fD""' .,.-; ... 
kabil yanlı§lıklar oluyor• ~ 
ket versin ki okuyuculııt'bj{el"" . 
ne dairesinde klişeleri r d~ ~ 
yapııbranlardan dikkat ~1 ~ 
lar nasıl Ferah sinc~061,rı ~-4' 
draya, Londradaki bııtfl ..,- Jt" 
zadebaıına nnklediyorlıı Jıef f 
yucular dn zihinleri~de (şf • ~ 
yerli yerine yerlqtir•Y°d11 ıı .. lr 

İkinci nokta: Vatal1 11.,1'~ 
b cazete okumadığın~b"'j;#· 
yor •• ibuna kendi H~ır&j t:ı"., 
teşekkür ederiz - ÇUJıP ~e!' tr 
vadis hemen bütün g~ A 
ayni şekilde çıkt1. ccD del'Ji. 
kerlekli nııkil vasıtalal":er '# 
liztmdı. Bununla~ ~ 
nizi cevapsız bır erJP .. ıV 
hatırlatayım ki «te~ l'tie"" 
kil vasıtası» mesela··· ,Jı 

kazaktır! J'or t" 

u~sn 
Macaristandan P ·ı 

• rJll 
Ticaret Heyetı . 

Ankaray 1 Gittı ıl"~ 
Macar~t.:ından dönet'-a '-c' 

heyet.imiz dun Ankarı-~,.# 
tir. Macaristan tic~et~i!· ,rt 
hey~tlc beraber gıt:rtı il "''-

Anlm rnda Vektıletlııııl' jJ' 
karar üzerine ticare.tııde >"11 

nın bazı esa~lnrı iıı:e11 

tetkikler yapılacaktır. , 'fl 

M.• k l"'o-t Yekihtı' una a a • . 
T etkiklerı <ti ı t- • 

. (e"' d' 
Münnknl · t \ ek 1 fştıırıbıl \ 

rim İncedayı dun tıflı~tır~ô 
tc::tkilderinc devaın c,,,.,o 1

1 . ad vcnıı-: o' kıl bu ar a . m; ıı 
Mıntaka Um !l reı~"t~ b' 1 
müddet meşgul 0rıık)~y~~·ô'. 

V eıkil yakındn ( tı o 1,U. 
ket ederek Vekfı e itlde 
eden meşeleler üı.er 
lcr yapacaktır. 
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Tarihten Sahi/ eler 

3 - -----

Alman Kralı "Göksu,, da Boğuldu 
Harp Vaziyeti Y enİcami' den ~S-ny_a_s_o......_ 

Yazan: D<ema.\0 

Alman Haçlıları Dokuzyüz Sene Evvel 
Yahudileri Kesmekle işe Başladılar 

illıaa BOBAN AJd w 
·Doğu Afrikada: • ıgım 

.. 
Sovyetlerin He
saplardaki Yeri Geçen fleno afuatos a11 fplDde Ilh 1 

Ü!ittln İtalyan km.-vetle.ri İnSWZ am ar 
SomalMnl işgal ctnılflen'IL İngi-
liz Somallııl yedi aydanberl ıtaı
ynn ordusu işgalinde bulunuyordu. 
1ngill:ı: Sonıallfllnln mUdafaası, 
mlktan pok u olan 1n&1llz ku,·
uUcrlnde.n ziyade (ClbuU) de bu
lunan J<"'nln&ız blrtlklerlne dayanı
yordu. 1''ranı.a mUtareke)i kabul 
edince, lngl1l:ı: l'lomall ine başka 
cephelerden mUhlm takviye kuı·
' etleri getirmek icap edlyonlu. ln
glllı.ler, Libya harekAtı dola3,ııUe 
buraya kU\'\et ıettrememlflerdL 

Yozon: M. H. ZAL 

Şarka Do" ru ilk Alman istilası Balkanlarda Münhezim Olmuştu 
g ""d"" '\ mu urr 

Elli yedi Y""mda aşarbi bir buh- Bütün Alman istila te§ebbüs-
-... Alın YP zan ·, ş k ~an neticc::ıınde ölen bir an ..... lcrinin Balkanlarda ve ar ta 

ıktisatçısı, List, bundan yüz se- llfft••ıt KOYMIN münhezim olması da sadece ~a-
ne evvel yazdığı bir kitapta ~1- l'IM9A rip tesadüfler midir, dersinizi .. 
rnanyanın Balkanlara ve Türkıy.e Geçen dünya haminin bagın· 
Ye doğru yayılması lüzumunu bır berg'de Almanları müt'hi~ il~ir da cTürkiye niçin harp e9iyorh 
tez olarak ortaya atınlftı. . . hezimete uğratarak bu a.at ayı iaimli bir kitap yazan Alman pro-

°'nıarlanndaki atavik lbır hı~- durdunn'Uflardı. Fakat 1914 de feııörü Lebah bu kitabında: 
•in tcpmesile imparator ~i~ci Vıl Hindenburg ayni yer~e Çar or- cEğer Türkiycnin İ,.otgal ettiği 
he!~ 1 889 da Türkiyeyı .zır_arektt dulannı münhezim ettı. yerde bir itilafi mUııellcs memle-
gclınccye kadar bu tez Lıst ın • l~te 191 4 de Rusyaya kar§ı keti (yani bir dü§man memleket) 
tabı~da uyuya kaldı. ~ b ·· "k Abnan harbini açan lm- bulunsaydı, Almanyanın muzaf· 

. Vılhelm, Anado~uya .. yaptı:~ u:or Vilhdm List'den ilham fer olmasına imkfın kalmazdı 
bır seferde Silifkenın Gokau Fç • :~:rak Balkanları ve Türkiyeyi Belki de Almanya, Avrupa hu· 
Yanda boğulan A1man kralı re de kısmen do.stlukla kısmen de dutlannı gcçemiyecek lbir rnuha· 
derik'in soyundan geliyordu. . kuvvetle elde etmeğe çall§tı. ~u r~eyi kabuL etmektense, zara-

On birinci asır son1arında ~ı- tl cDrang nach Osten> nın rın nereııindcn dönülse kardır, 
n:ı•li Fransada ve Almadaz: ::ul~ne Balkanlar ve Ti.irkiye diyerek boyun eğercili> diyor ve 
ııddetli kıtlıklar olmu§tU. 

1 
" Tu'·rkiyenin askeri ve ırki kudre· 

"nk"' A man- de girdi. 
rnan Almanlar bu~u ,.1'1 k arazi· V'u.._1mın· Gökeuda boğulan tinin bu mevki kudretine ınzı-
:Yanın cenubundakı dag 1 

1 llll..ıı marn edince ne harikalar yarata-
de t 1 d Toprak arıza ı, Frederik"in soyundan gelmesi a-

0 uruyor ar ı. .. bıt c-"-a ,••dece garıp' bir toeadüf cağını anlatıyor. 
ormanlarla örtü'lü ve az mun au -
idi. Soğuk iklim ve yokuılu yol· 
lar insanların çok yemek yeme· 
ain.i icap ettiriy.ordu. 

Dere.beylerin çiftçileri. ıc:lo_layı· 
cıile gelirleri azdı. Derelbeylen da. 
ha ziyade ıtioaret kervanlarını ,,oy-

~.ı__Ş_u_n_d_a_n_B_u_n_d_a_n __ F-
rd ~: 1. Fran makla geçiniyorla ı. '.:f"ma ı 

sandaki kıtlık ticaret kervanları- Dünyanın En Büyük Tayyaresi 
nı da fakirletmitti. Palflfln kenarında, Seattl fabrika-, J."r"nsa)a iltihakı. 1883 - 1893: lyam 

Avrupada hırsızlık, baydutl~k ıannda. Bocln~ şlrkcıt1 heısabına ye- meselcııl. J89t - 1893: Çin Hı Japon 
ve sefalet o bale gelmifti ki klıae nl blr :Ellpper Tranııatlantlk tay3a- harbL Tllrldye \6 GlrttlUer araınnda 
nüfusun bir kıaınının bilhaeaa ser real yapılmaJltadır. mllcadclc. 1898: Amerika - bpanya 
seri kımıının batka bir yere nak· harbL 1901 1903 Traıuı\'81 harbi 
ledilmcainde f~a dU,ündü. Haç cf11 A.• ismi \crlle.n bu tan-are - : · 

'- dd 
4
.,_,,,_""' en bU.A11r ta""-·aretıl olacak 190-1 - 190:5: Rus - .Japon harbi. 1908 

t d" kr carzı mu~a eı> ....,,,..-- J.... ,,,, 
an onen il • K tır .... "rt Vrlrht motlSrlU olan bu - 1910: "Cmmnl harp. 1919 - 1920: 

deki güzelli~. bo ugu'. _ve ~ıca ...,., D Alın lh u.... 9•1 19•3 TU ki 
1 b t ıyor ._,, .... -,-•n a""-•bll-ı 40 tondur \6 h an t '"'' l ,. - ,. : r ye 

havayı anlata an ala ı ırem • _,,.,. ICll' a~ e ,__. 
· O b ) 095 a•-tn de yolcu --""'-atına tahsis o- llltlklAI har:bL 1928 - 19!:6: AuuWk~ !ardı. Papa ikincı r. en . . ... ~ .. 

k " l.i -'- hır11tıyan ıu-•"-"tır. rlme karşı Rlf harbi. 1927 - 1934: 
de b:r nutu aoy yer~ T. ki • .....-• 1 a ta Uktınun ladesL 1982 - 1984: lan mukaddc.s yerleri ~r erın «A· 413• Un haznelerinde 2:?,;oo 

d tt Çin - Japon harbi. 1985: ltaJ~a ha· 
elınden almağa avet e 1

' ııtre benı.ln bulwıacaktır. 
Böyle bir hareketin Akdeniz· beş harbt. 1936 - 1938. İllpanya da· 

de ticareti arttvacağmı ve Akde- Son 100 Sene lesinde hUI harbi. 1936 - 19U: çın • JaJpon 
nizdcki islim hakimiyetini sarsa· harbi. 1939 - 19.fO: Fransa. lngtlte.re 
caiın.ı dii1ünen İtalyanlar Türk- Harpsız Geçen Bir '" Non~le Almanya araııında harp. 
terle hıristiyanlar arasında açıla· S V ? 1941: İtalya '" Alrnanyanın tngllte-
eak bu mücadeleyi körükledıler. ene ar mi re \C l'unıınl tana açtıktan harp-

Alznanyanın ıldimi soğuk ve 
fazla yağıJı idi. Yi>:ccck azdı 
Ekecek toprak az ve WtU idi. Şi
malde İslavlar. cenupta Franeız· 
lar vardı. Garp. ise denizdi. Ve 
Almanlar denizci değildıler. Ya
kın şarkın ılık havası Almanlara 
pek cazip göründü. 

«Haçlılar tarihi> ni yazan ~· 
Grousset bu seferleri gayet gu· 
zcl anlatır. O ~amankl Alman 
Roma imparatorluğunun asil ve 
gayri asil ne kadar serseri varsa 
hepsi ııarka doğru bonandılar. 
Şarka doğru hare.kete geçen bu 
ilk aç aiırüler evvela Ren ha~aı~ 
ıchirlerinde bulunan yahudılerı 
kcenıek ve mallarını yağma et· 
lllekle İfe baııladılar. Almanlar
la Yahudiler al'lll!lnda~i münafe· 
ret bu tarihten baııılar ( 1096)· 
Almanlar Yahudileri kesmekte 
0 kadar iler.i gittiler ki h_ıristiyan 
Pcıııkopo81ar Yahudileri hunayeye 
ve Almanları tecziyeye meclbur 
oldu. 

Alman oürüleri bunu müteakip 
Macaristanı. sonra Yugoılavy~ 
h
ve Buıgaristanı yağma ettiler. Nı

ayet ıbu memleketler halkı bu 
80Ylıunculuğa tahammül edeımİye 
r~k isyan ettiler ve Almanların 
Çoğunu öklürdüler. 

Hayır! 1810 dan 18H eneıılne ka

dar ulh 'c ~net lı;lnde geçen bir 

-~· iNi: Aqoa Jaarlıl (lqatenı Re 
Çin aruında). iNi: Bopalar ..._. 
lesi. 1N% Franaa Oezalrla lıltllı\ama 
Je\ un edf~r- HarekAt 18-17 de ni
hayet bıılqyor. 1848: Franuda dalll-
11 harp l8.f9: !talyau - Alııstarya 

harbi. 1&19 - 18601 Bir Framız: or
dulu ltaıyan cümlıurlyetlne 110n 'e
riyor. 1851: J<"'ranaada kıyam. ! IJU· 
bat hW<Qmet darbel'll. 1852 - 1855 
mukaddes 3-erler ıneseleel. 1854 • 
ıMS: Krlm maharebe!IL 1857 martın 
da nihayet buldu. 1856 - 1857: Kl· 
bUde sllki\netln temsi. 1858 - 1862 
K.,,ıntln seteri. 18.59: 1tatya haı'bl. 
1860 Garlbaldi taratmdan SlcDyanın 

._ J861 • l~: Oartbaldi Boma zap ... 
Uzertne )1lrti) or \"e General Feeullle~ 
tarafından \'UrduruJuyor. 1888 - 1889 
&aı1audotand'ın tn~llzler tarafından 
l)bakl. 1870 _ 1Ş'71: Franız Alınan 

harbi. 18'7!: - 1880: Sahrayı Keblnle 
ı;llkClnetln iade.el. 1873: Fnumı.Jarm 

l•yl uptJarı. 18'7'7: Tllrk - Rus 
flaDO •--• ' ı 1881 - 188% Bou - nı...,..na ya 
tıarb' 188., _ J88~: Erltrcnfn 
k'" ... h&rP• ~ 

- -r f dan ı--11. 1885 • 
ıtaıyanlar tara m ,,.-

. Mav,.-.mı fethL 1870 - 1900 
1895· gdaJI cıote el' .J\ıaltt, Gabon :;7e! lsH -ıstn: MacJaPakann 

Pancardan Şeker imali 

rafından 3 apılaa tecrübeler netlco

•lnd6 k9'feillhnlttlr. 

dlfl bir raporda bana ıaud muvaffak 

olduğuna arılatıyor. 

Napolyon, llOI da BerUade Jken 

lngtltenıalu ablokuı bakkmdakl ka· 

rarı lınWanuftı. Bl1tUn Umanl•r, h
gillz UcareUDe bpaadı. İqtll&ler, 

AntU adalanadaa feker luımJtı ıeü-

~z oldular. Alman klm)'llker wıu· 

lü llz:erlae pancantan şeker yapnıa3'll 

t.fladdar. 

Londrada Yeni Bir Köprü 
Alman ta~n attıkları bet 

yüz ldlolak bombalardan biri, Lon
dranın bliyllk cadcWerlnden l>lrln111 
ortaııına dıı,mO, ve kocanıan blr çu 
kur açmq. Belediye, çukunm kap. 
tıJmaın azan vakte mllbt.aç oldqunu 
dUtünerek dertsaı ma,akkat bir 
köprü kurulmunla karar 'lieımJıtttr. 
Bir lkl "saatte yapdan :bu lıöprll, be
lcclJye bürOMI tanlJaclaa merulmle 
arılımlftır. 

İngillzle.rln Şarki Afrika bare· 
klttıu bir an ~"Vel bltlrmek trln 
JIJnt 'c Kızıl deniz nhlllerlne çı
karma yapmalamıa ,~ panMtllt 

kıtaıa11 indirmelerine çoktanberl 
lhtbnaJ \eriyor \e buna intizar 
ediyorduk. !ngUl:der ilk çıkanna 
lıarekoUnl İngiliz Somallıılnln ea 
mühim ISkeJeal olan (Berbeı'a) l' 
3aptılar. Donanma hlnıayeslade 

e.ahlle çıktılar. Jtalyan topı;u ft 

makineli tUtek nte,lerlne ratmen 
(Berbera) yı zaptettller. Bu çı

karmanın ehemmiyeti l}Udur: 
lnglllz: muhasara çemberinin de

niz: kmnı daha çok azalm11ttır. 

Artık İtalyan onlulan, ne Hint 
clenlzlne \ene de Aden körfezi u
Jılllerlne çekilemezler. Erltrede.kl 
İngiliz kul}atrnaın mu,'aftaloyetle 
netlcelenlrııe İtalyanlar Adlsababa 
ve etralmda tamamlle aanlmı' 

olacaklardır. Ve deniz 1118hWerin
c!cn tamamlle umut keeeceklerdlr. 
Bundan flOnra Jtatyan orduııu uzun 
zaman muka\'emet edemez; \e 
Şarki Afrlkanın tngfllzler taratm
dan 1tıaU yaz b&fıaa kadar bit.
mı, olur. 

Balkanlarda: 
Alınan OrdUflUDllD YUD&lllatana 

kartı harekete g~ttflne c!alr ha

berler gelmlyc ~lamı~tır. Bana 
sebep olarak da l'ananhlan:u 
memleketlerine 1ng1llz aakeri çı
kanlma ma mU.aade ettUderl ileri 
ı;Urlllmektedlr. Her iki tarafm 
resmi tebliğlerinde hen~ blr ma
J~at olma.makta beraber, Alınan 
ordu unun l'unan Makedonyaama 
,.c cll\nlğc taarruzu ihtimali git
tikse ku\'\ et bulmaktadır. Alman 
ordma,7acoeJa~~..., 
~ belJI olmadan ela Yaaaa Ma.
kedonyaaına ve 8el&nlje taarrms 
eclebUlr. 90 kllonıetre Deride .,._ 
Junan bir hedefe taarru için Al
man ordusu, Yuaan - Balsar ba
duclunda harekete hasınlır. FAIJ&t 
SelAnlkden daha cenuba ,..,.ı Atl
naya dofra inmek J~tn bentbı ha
zır defUdir. O samaa, Y...-.•
)'IUlln \"llZlyetı, dolayıalto Tllrldye
nln ve Bua,y ... a lıa&l,Jetleıt mD
hlm rol oyıuyacakhr. Bir bUIA 
ordD!IU, Ceri yo1Janm ~e 
tmtln f!~en o kadar Deri atııa.
mu. Elde edUecek bava ve deniz 
U.lerlnln ana vatanla irtibatı teb
di& aJtmda bulanana, oalana 
ltarp kıymeti kalmaL AJmu or
du.unun cenup latıkıurıetlncle ha
reketi iki ntbalı oı.«ıaktır. Blrln
C'I safhada bedd Yunaa Makeılon
)"MJ ve sel&ntkdlr. tlıtnd .na.. 
Yugoııla\-ya ııtyuetle \eya barpla 
bertaraf edUdDdea "8r& batıra 

sflleblllr. Birinci ııat\ac1a Alıaan 
ordusu Dedeafacı ihmal edeme&; 
İleride prka dotra ıenlflemelr 
için. Ese denlalnc!e hAklml7et lt.Jn 
bu llmaaa da l•letınlşe r~ 
caktır, 

l H~çlı ıeferleri bir90ktur. Bu~
h:a ıfti~ edenler araaında, bıl· 

acıa bırmci seferde Almanlar 
~ıeriycti teııkil etrn~lerdir. Ü· 
ÇUll(: ' L b'• -k b· u naçlı seferinde de uyu 

Kim Kimle Evlenmeli? 
Ar Ahnan ordusunun lba§ında 
F·ırnan kralı Frederik 1187 de 
d~ll8tın~ doğru yola çıktı ,.~ 1 18? 

Yanı 85ı ıene evvel SJ!ıfke cı
;arı~a. Gökau ,ayında boiul· u. 

l . Frcderik'in ordusundan Filia· 
ınc 1 1 • Alt .varan Alman f(>va ye er! 

1.(; 6 

tart ~~~inde Töton ,c>vıı.J~~lerı 
Yel . hnı kurdular. Töton §Oval
c,kjrı burada dJd~ tulturamıya· 
h~1ıru, Türklere kar§ı koy~
det •rını, ıı.nlıyarak bir mud· 
"eı p ~nra Almanyaya döndüler 
Şf.nı ~'Yaya, Vi&tül nehri ağ.ıınıda 
F' •Jt' Denizi aahilin<lc yerlcttiler. 
1,, :~ 0 ıaman Prul)'ada lellv
leri lı~ruyorlardı. Töton f(>valye
le llc~vl~rla daimi bir mücad~
lcr, Ve Clındc Pruıyayı zaptet~ı· 
b'tlad l tarka doğru yayıbnaga 
cD,, 1 a.r, lıte Almanların B ı1 Belma Ardın Bay K&müran Bilgin 
lct\diı':f na.eh Osten> diye itim: 
b\4'•d iltlerı ııarka iatili siyasetı 
"""i ~ı"e bu manada ba§lar. 
c''ıit, lll"nların, Prusya1ıların, 
ladıi11lt tan trn&kıatları bizim an· 
Y•l'lıt1 ~~ rtı&nada şark değil, Prus 
~ct\crid ltılda olan lılav mernle
da.c1- c~. tle A1manlann Jelav: 
•~le ..:..;: ezc:1i mücadeleıı 

olon 1 r. 
h ılar 1 "41 O ela Tanen-

aya nk (6alil mllleDUIP 
.,,.,.JJ açak re 

~ J9tlnda aan ....,., • _.._,..,.e çolr ınla-
saaatıar .u-4~-

blr knda· Gll&eıl ,..-ın olnıaktachr. 

talt bir taıebedJr. BütllD be:a da bo ıu•&k•rbk 

'1 Y&fllldadır, ~ boJha yak1f*IM1ır. ~ 

mem11111dar. Türldyede .e A\11'1Q19da tüall ......... 
1-"ransızca, almaaca bilir. İyi bir aile ~. l!loe

~tealn bütün lncelllderine ,iıluftlr. Fula clcldl, fu1a 
....,,..ntar. JSlra& boppat'• ı-e yaramaz ....,... vanfır. 

eımektedl~ Annee_ı_'~----------------..------::~iiii~I raııuacıan ı 16 
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____ Y_az_~a_n_:_M __ ._B __ A_P_L_A __ N ___ , A lmaayanın evlilik haya
hnda biç talii yoktur. 

1883 te üçüzlü ittifaka aoktuia 
bugünkü mihver ortağı ltalya, 
geçen harpte B. Muıaolini adm
da bir aoıyalist politikacının 
idare ettiii bir hareket netice
ainde dütman tarafına geçerek 
kendisine kartı dövüımüftür. 
Ayni ltalya bu harple kolayca 
)'llalmıf, müttefikine bir yar
dımcı deiil, bir yük olmuıtur. 

G e.;en gün Köpriiden ls
tanbul tarafına geçiyor

dum. cGök yüzü kul'fUJlla örtü
lüydü>. Bird~n. bu donuk, sert 
havadan yontulmu} hiaaini ve
ren, aailam ve yekpare ) enica
mi karşıaında durakal-dım. Ta
bia'tle sanatın bu kadar birbiri
ne yakın olduğunu hissetmemi~. 
tim. Dünya devril$e Yenicami 
ondan IÖküDmez sanılırdı. 

Mer.divenlerde görünen in· 
ııanlar, lbu muazzam abideye 
nazaran ne küçük kahyorlardı. 
Dinin sanattan çıktığı veya san
atın dine en büyük deStck oldu. 
ğu anlaşılıyorou. Bu kütle, bu 
•iır völceler. bu derin ve es
rarla aıülcr. bu kudretli ıUtun 
ve kubbeler altında hangi inMn 
ürpermez, aciz deymaz: kendi
ne hakim bir varlıiın huzurunu 
hieaeıımez. • 

A1alarıımız, aanatın. fikir ve 
itikatlardan daha mücaeir oldu
ğunu kctfetm.itler. U.fuklarunızı 
dolduran sayısız mimarinin baıı
.ka bir manHı var mrdır~ Dü
§Ünce, münıı.kaplBl' içinde in
kara giderken aanat e.cri varlı
ğile ta.dik eder. Tabiat s•b:. 
Kocaman bir ahi.de olan tabiat 
-durdukça, Allah fikri ortadan 
kalk:mıyacaık tı r. 

Dinkrin yeryüzünde teeuüe 
ve devamına yardım eden bü
yük ıkudretlerden biri, §Üpheaiz, 
ım•betludir. Çünkü inean oilu, 
içinde yqadığı muhite, etyaya 
göre duyar, dUtünür ve hareket 
eder. Bir heykel bizi duıdurur 
ve derin .özler söyler. Dövü
ıen, cinayet itleyen, h\R\U'suz 
inMn vücudünün, bir konserde, 
sük6n. mutavaat ve iyilik abi
desi olduğunu görürsünüz. iba
det, uzviyetlc beraber, ruhu da 
kantık düğümlerden çözer, ae
tlmet verici bir nizama hazırlar. 

Güzellik. hükümdar ve dü
ıüneeden kudretlidir. Eni za
man it&atlannın, inNnların ka
rakterlerini yapacak kadar yer· 
letmeaine aebep aanallarc:lı. Bu· 
sünün fikirleri bana, sözle gö-

1 

<ülmn. elle tutulm.. goli>••·' 
B\Wtintin abidcei yoktur. Bir 
gazete neyi ispat eder) O, yır
tılır, konferanslar unutulur. Do
kunulmaz sanat eseri. en sağ
lam, en ıbüyük kanundur. Mo
dern zamana iman Amerikada· 
dır; çünkü müthi~ grateİyi:ller 
onu her an teyit ve tasdık eder
ler. Fakat çimentodan ve de·~ 
mil'den iman. Onlar da yıkılır. 
Bir fikri yerlcştirımck, ebedileıı
tir:mck mi ~tiyonıunuz, abidesi
ni yapın. Sanat, aırf kendi vor
lığile o imanı tGlkin etsin. 

Y cnicamiin önünden geçer
ken meydanı dolduran eski ka· 
l..Lalıiı clü,ündüm. Buhirine 
airımit dü-U&nlar. içinde binbir 
ef)'a bulunan vitrinler; kayn•
~an, ıtİ§en, soluyan insanlar, bir 
pazar; küçük yer hayatı. Eekj 
ve b{Jyük abide, sakin ve bü
külmez kuvvet.ile onları nasıl 
sÜpürdü; güzel tr•iedi. Zaman, 
ihtiraslar, )cüçüJclükler kaybolu
verdi. Kemerin altında kovala
maca oynayan sefil çocuklar ne
rede) Çıplak ayakları mermer 
merdivenlerde narin iuer bırak
mı~tı. Şimdi hiç biri yok. Sanat 
oyun mudur) Yenicami önün
de dama o:ynayan kttmarbazla
rın kömür ç.iqilerini de yağ
murlar gÖtürdü. 

Sanat fayıda mıdır) O cicilı 
bicıli ayakkabılar, kasalarını dü. 
§\İnen tüccarlar nerede~ Eak.iyen 
pabuçlar dama abkiı. 

Almanya, bu harbin haıında 
gözü açık davrannuıtır. Arka
ıını aağlam bir duvara ver•ek 
bir tek cephede rahat rahat te
cavüze l'eçntek için ::>ovyet Bir
liğile ~İfanlanmııtır. Ne çare ki 
netice umulduğu gibi çıkmamlf
tır. Bu nııannlık Almanyaya 
ne maddı, n d manevi müa
bct bir menfaat kaı.andırmun11, 
Sovyet Rusya için İle külfetai&
ce bir çok menfaatler temin et
miftir. Sovyet Birliji bu sayede 
emniyet tedbirleri almıt, derlen
miı, toplanmıı, hele Balkan 
aulbu ve emniyeti ve Uzak 
Şarkta Çinin bekuı ve istikWi 
bakunından mihverle beraber 
olmadığını ve olarnıyacapı ya
vaı yavat belli etmese batla
mııtır. 

-'.vrupa ve Aıya İ§lerinden 
herhangi birini tetkikten geçi
renlerin ıözü, mutlaka Sovyet
lere takılar ve ıu aual zihinlerde 
belirir: «Sovyet Rusya acaba 
ne yapacak? Her heaabm meç
hul bir unsuru olmakta devam 
edecek mi?:a 

Sovyet Ruayanm aiditini dik. 
katle takip edenler için Sovyet 
Birliii meçhul bir amil manza
rasını ıöatermez. Bütün yaptık
lannda mantıki bir teaelıül vu
dır. Bazan harici hidiaelerin 
teain1e bükülür gibi obnUflur, 
fakat çizdiği yoldan ppnamıf
tır. 

Bu yolda iki hedef vudırı 
Birincisi harbin kendi emniyet 
aahaıına yayılmasını iatemediği
ni belli etmek, ikinciai de yan
nuı ihtimalleri için ailihlanmalı: 
ve Jruyyetleamek-. 

Sovyet kuvvetini, Finlandiya 
harbinin manuraaile ölçenler 
aldanır. Her teY deiifmittir. O 
harpte mağlubiyetin batbca a· 
mili olan siyaıi komiaerler ka
manda mevkilerinden uzaklat
tınbıut, tam askeri İnzibat ve 
otorite kurulmuflur, Talim ve 
terbiyede mühim adımlar atıl• 
mıflır. Teçhizat ve nakliye va
ziyetinde bir ıene evveliaine 
niabetle yiizde yüz iyilik var
dır. 

Hele Amerikanın yardıma 
gerçekl.,tiden, Uzak Şarkta Ja
ponyanın elleri ba;landıktan 
aonra Sovyet Birligini, zorbalı
i• düpnan bir ıulh ve istikrar 
amili aıfıı.tile beaaba katmak 
caizdir. 

Navlun Fiyatlan Deiite«k 

Nihayet, camide namaz kı
lan sultanlar, sırmalı paffllan
mız nerede) Şimdi hiç biri yok. 
Sanat siyaset değildir. 

T a'bi&tin karde i, zamanın 
içinde kaya halinde yükselen, 
wltanı, pgayı, tüocan, dcdiko
dulan, fani her oeyi bünycısine 
kahuf ctmiyen, yalnız kendi ken 
d isi olan Y enicamı, göklerle, 
sünetlc beraber ora.da duruyor 
ve du.recak. lnıandan büyük o· 
lan sanat, ~n bizi ulviyet ve 
ebediyete ula~ıran yegane var
lıksın. 

Zonguldak kömur havzuın· 
dan T ürkiyenin diğer lımanlanna 
nak.ledilecdt kömürlerm navlun 
tarifeleri bir n•andan ili>aren 
y.eniden tedbit edilecektir. Yaz 
tarifelerini hazırlamak üzere bu 
hafta Ankarada Münakalat Ve
klletinde .bu komi.yon toplana
caktır. 

Vapurlann İlkbahar Tarifeleri 

Kaplan 

BULMACA 

Şirlı:etlhaynye ve Denizyollan 
vapurlarının ilkbaher tarifelerinuı 
hazırlan.maıırıa batlaıuyor, De
nizyolları idaresı bir nisandan ıti
barcn tatbik edilece'k yeni tari
f derde ucretlerden de tenzılat 
yapacağı söyleniyor. 

8oldaD s.ıa: 1 - Kurablyeal ya-

pılır 2 - ı.aret - Geçlm - Su U.ı· f ~ 
yan adam 3 - Deniz konarı - Hal- f 
kın aJaıi' - Yapmak· K~lf islik• r-t-+-,...._.ı

bal IS - Not& - Bir uzvumwı 8 - ts t 
ttkba11 anlamıya çalu,mak - Spor ııa BUGONKO PROGRAM 
hU1 7 - llln - Para yardmu 8 - f 
tk1 adeUl olan 9 - Ntd& - Zaid - f 8 Program 8.03 Ajana haberleri 
ıaım 10 - Qlmenlo, kum ve tqtan 1 8.18 Hatif program (Pl ) 8 43/9 Ev 
yapılır - Ne burada, ne f\U'&(!a 11 - ı Kadını - Yemek ııstecıı 
Adet • Sarmaktan emlr. 6 12.30 Program 1.2.83 Hatif f81'1ular 
y~ Afalva: 1 - Kendi • 12.50 AJam haberleri 13 06 Halk tUr 

ıatetue çekilme - Baba 2 - IAldn • ., kWerl 13 20/H Radyo salon orkes-
llıhb&t 3 - Oehalet - uacı &ilııto. truı 
rir 4 - lnme - İnce bir kumq ~ - ı' - Mazi - Ya - Dll IS - Efe - Ne 18 Prognun 18 03 Ziraat takvtmt 
Dert • Yuva ı - Bentr - Eti olını- • Keki 8 - Satmak 7 - lt:maıu • 18.08 Melodiler (Pi.) 18.30 Konutrna 
yan T - Nota - Katı ptpnı, ,umur- l!2)" • Bl 8 - Ay - Damat 9 - Kan 18.45 Çocuk aaaU 19.15 Çocuklar için 
tas - Teemtlf - YQIOlllav pvuı ·Yel 10 - Ana - Kadırga U - Na musUd ıuo Ajana haberleri 19.45 
9 - sıtma • lskıunbll beyi 10 - Saç 111 • İs ~t procramı 20 15 Radyo gazete-
aıa. Btr adet - Cezire ıı - LA1ardı Yabnc1u ~ 1 - ldame. sl :ll0.'3 Rad1o faml beyetl 21.10 Ko-
- Emeli geçın'J İJnkb 1- Llıtattıt •Ana 3 - AYWI n'Ufllla 11.25 8U eHrlerl "99 aeybek 

~ Jlaru 4 - Na - S..11 s - Nam baftlan 21.'3 RlyuetictııaJmr baıı-1 
otnn[C BULMAOANIN llALLI e - Al'iJl't - Yar 7 - &ifa - KecW d09U 22.30 Ajans baberlm 22.U 
8eMaa 8ei9: 1 - !l&nıafk - ıra 8 - Kat - K&yaJıJt 9 - YedM ıo- I>au mlllilli (Pt) 23.21S 23.30 Kapa-

2 - DM'a • Nlıiret 1 - AU • Difteri W'mk • &usı 11 - ASii& • il • Aa lllf. 
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o KA D 1 N ve EV o 

Amerikalı kadınlardan üç güzel tip: 
Russell, Nonna SChcarer, 

Yağ Lekelerini 

Çıkarmanın 

Kolay Usulleri 
BakJa ezmesi- Lunonsuz. zey 

tin yağ8n:: yenmez ki.. Haydi kı· 
am lfOfm.ya koymayı unutmu ~ar •• 
Git de şu yağ şişesini gctinvcr .• 

Kızcağız gel'irken ayağı bir e· 
~e takı\em- Öyi.e bir dü§Ü dü· 
ser ki .. Şi..<ıe ıbir tarafa. çocuk bir 
tarafa .. Şişe Lvılı.r, yağlar dökü· 
lür.. Ne UM. ne b §·· Ne ycrlcı:, 
ne halı .. Her taraf yağ içinde •• 
Simdi rbunu nasıl tcrnizliyecckler? 
rcmizlmnek bir ~y dccil. ama .. 
) ağ leke yapar .. Eyvahlax olsun 
ne yapmalı şimdi?. 

Bakla ben yağ lckcs.ınin nasıl 
çıkanldığını biliyorum. size <le 9Öy 
liyeyim, ama çocuğun elbisesinin 
yuıılü mü, ipekli mi okhığunu bil 
modiğim :için, yağ lokcsi hakkın· 
da bütün bildik:lcrimi !Kiyliyeylın 
de, siz ı<ıinize y.a.rı.yam ayN"ııw

nız. 

Yünlü, ipekti, pamuklu kurr.a!' 
larda eğer kumaş rcııkli ise, le
keyı biraz amonyak kan}tınlmı!} 
suda Jslatacaktımız bez!c siliniz, 
sonra Ü7.enne toz halinde ITUınye 
zı serpiniz. Kuma:ııın bu tozu iç
mesi için parmağınızla b:raz u
~uşt.urunuz. Bir iki saat s .,nra iyi. 
ce fırçalıyarak tozları tomizleyi· 
nız .. Lck.oden eser kalın.:ıT. 

Leke ince, ağır ipekli kumPfl 
uzcrindc ise. ayni miktatda neft 
yağı ile limon ruhu karı~tınnız, 
ıyice çalkaladıktan sorun, içinde 
ıslatacağmız bir bezle lekeyi sili· 

niz. 
Eckiden kabnaş bütün yağ le· 

keleri T etraohlonm: de Catbonc 
ıle çıkanlır. · 

Halı üzerindeki lekeyi çıl."llr· 
mak için üzerine bir yumurta sa· 
rısı sürünüz bu. kuruyunca tır
nakla ka'Zıyarak temizleyiniz son 
ra hrçala~ınu. sonra da ıbk su 
1
1
"' eilıniz .. 

lhlam urlu Kompres 

Yorgun Yüze 

Bire Birdir 
Sokdkta karfıia§t.lar: l 
- Nercleroesin kardeşim .. Ge 

~n nkşam bizim cemiyetin balo· ı 
sunıdn bcp seni .aradım. Halbu· 
ki geleceğini söylemiştin. Neye 
gclm~din sanki~ .. Salimclerde o· ı 
rada idi öyle eğlcndi.k, öy-lc eğ· 
lendik ki .• 

- Sorma. hep ·hm orada 
idi .• O gün yeni Lapkamı almıığa 
gitm~tim. Hiç yapamamı!ılar. Öy 
le sinirlendlnı, öyle sinirlendim 
ki .. Bana da sinirlenmek hiç gd· 
miyor. rengim uçuyor. yüzüm ek· 
~iyor, rıdetE\ ya rmdan on. ya faz 
fa gösteriyorum. Doğrusu hasta· 
lıktan kalkmı" gıbı, o yorgun su· 
ratla bflloya sitmek hiç cal'Mm is· 
temedi .. 

- A'h .. Acıdım doğrusu. Ben 
onun çaremni biliyordum. Keşke 
sana dah~ e'V'Vel söylemiş olsay· 
dım .. Bıık, bir daha sinirlendi· 
ğin zamnn yüzünün yorgunluğ\ıı· 
nu gidermek için güzel bir rhla
mur kaynat .. Fakat bunu içecek 
değilsin. bir ıtasa koya~ın. için· 
de bir tülbendi ıslatır yüzüne ko· 
yarsın. soğuyuncaya kadar tUtar• 
sın.. Böyle• llirkaç kompres yap• 
tıktan sonra, yüz.ün e9kisJndcn 
an.ha parlak olmazııa be.na 1'Öy.ic ! 

EJh .. Sinirlenmek insanlar için •• 
Şapkncıy.a, terziye, bakkala, ka· 
saba, !borçluya, alacaklıya, İ.§çi· 
ye, a;ıçrya. kocaya, evlada .. Sinir 
lenecek oluraanız, aklınızda bu. 
lumun da hemen tnr ıhlamur kay 
na tıv'Crirsin iz. 

Eğer ıhlamur kaynatmak et• 
rmlenmeden evvel habnnıza ge
l~k o\urşa daha iyi olur •. Ihla· 
mur kompresleri kadar cildi din 
lendiren, dinç1'ik ver~n bir şey 
yol-tur. , 

BUtün Amerika, 2 bllyUk Romı:.11a Hltirnsla sarıldı ... 

<KAMÇILI ADAM>Ye Milyonlar snr!s Ue filme alınmış 

Zafere Doğru 
Şsheserıdir. Baş Rollerde: 

SPE/\.CER TRACY-ROBERTYOUNG 
Bu şahane fılml yarın ak sm 

S A R AY Sinemasında 
göreceksiniz. 

VC'Zlllt:'rden ateşini. .. Barkarollnrdan neş'eslnL .. Mflyonlardıın 
lhtışamını alan bllyUk mm. 

Yııruı akşam LALE Sinemasında 
Dlimıınm en 8C\im1i FranMz Yıldızı. 

MARY GLORY 
Altm &Celi Tcnom 

T/TO SCHIPPA 

NAPOLi ŞARKiSi 
Şah erinı : kudretıorilc hır harika, BillQr ccslcrtle 

Ölm~en bir Benfonl yaptılar. 

TELEFONDA 

Şarkıyle Verilen Bir Red Cevabı, 
Bir de Elbise Tarifi 

- Alo, gbn aydın, fA>ylB.cığm1, 
n ıJ IDl'Z ~ 

- iyi~ lm, fe._'>ekkür edf'rim. :Siriıı 
iyi lmberlnld de dün akpm Ner
mlndf'n l~lttlm. 

Sen defllsin hayali a.şkım, 

1!6\'dfğbn5e hl~ dt>~l.» 
(lıi) Bey de bu ~ıı.rkıılan kendbl· 

ne bir red cevııhı çıktığını anla.mı!>', 
pek bozulmuştu. 

- A, .,,.et dünkü !:fi~da 0 da 

'arıtı. Fakat gorÜl}ffnoolk, atıcak 
!:8Y l~rken birkaç kelime fısılda· ..;;=--===~ t"F=tıs,.,.'\=:ı.J >..:.;...;;;;::=:::ı 

- Ama yulnız hu bo:r..ulıııakJıı 

kalmadı. f"atma gibi ıniicesseml uh 
111.k blr kıza arkaf!ınilan nPler il)· 

ılurdu b<iyledl ! dık, 0 kUllar ... ~İalflm ya nıı.lar po· 
kercllerdcn". ıı: nlçln yoktumn.!. 

- Ben poker oynı:ı111am, pokerU 
çaylar hem benim için, hmt de ev 
sahlplt•rl !~in pek eğlenceli olmın;. 

- Dotru, hakkınız. \ar. Ren do 
"~ namanı. ırakat Şl'11nin monden 
muhitinin ça~1annı görmek için 
gltmlş~hn. ıı;, Hhlhi Hanım Efc.n· 
rllyl de Ç"Ok sernrt111, o da heni şı,. 
il muhitinden bir fikir C<llnmem 
lçfn da\et ctmlştl. 

- F.(K'ycc kaJııhıtlı1'mı':' dl'ğll 
mi? 

- f;\et, birkaç fll!Uia poker lt'r· 
tip etmı,ıerdl. Bir masa rla bezik. 

- Şlındl bizde bezik modası '.\'C-

ıılclen başladı. · 

- Öyle diyorlar. Nefis blr ı:ay 
hazıı1aıwnettı• Her ~y mökl'Jtt· 
m~, fakat fUrriml açık M5ylemek 
llizrm grttnm ben arkası k~lhnC'T. 

11oker partilerine muarı:ınn. Bu 811'1 
hir ittyat ıttCS('letıi, ha~a hlr şey 

tardık. 

- Hem biz •ınlıır gihl ·~'Tlamat.· 
dık ki, o vakit kı,ın Boğazlçlııdc:ı 

oturuyorduk, gee~lcrl 'akit g~ir· 
nıcl< ~in bir iki yalı kom~usu top· 
!anırdık ) nlnız gecr.1Pri khçııenl> 

hlr J)(ıkrr ~"llJı.'lrdık. 

- tşte Fatma ıla uıten (S) 111J 

ublülu ~;lktoiek bir adam bulmadığı 
için 1 tcmt>,ml,tl ya: 

- Hakkı \"Urınuı. ( N) l'f'Y pek 
)eni l•afalı ı'f'Çlnml'k ı-.ırrıll ama 

lıu ho usta dUrU tllik lraıılarıııı 

hl!: öfrenmemiştl. Kadınlann a
leyhinde bulunmak centnmenllk şl· 
arına )·aluşır mı'.' Hrlr )&lan ın·· 

durup llylrm,.k, bu büllin tliin \ n 
için ahı:·ık pren-.lplerinlıı t'n ıliıo;iil\ 

hlr noktn ıclır. 

- Kardc,ıın. gf'çnıl-: hatıralar hl 
zlın biıtün telefon nıulıaverenıl-ıl 

aldı. Korkorım ;:\1no çağtTıyorlıır 

diye telefoııu ka1•orsına1, bugün mo 
dadım hiç konn~ıımadık, ~·rnl Mr 

şey yok mu? 

- Benim mahut ı;lzgllenlen İ!!· 

foNrcnlz hlr tnm' daha vereyim. 
- J\ıı nıodt>I kimden": 

- Bnlan~lyaı;adan, Balanslyaga 
Parl;.tcı aıı~k iki senı-..denlıt:rl açıl· 

df'ğll. 

- Ber~ket \•ersin annf'Jnr, Eğn 
O;\ unlarınız kumar şeklini alırı;a he 
plnid elden ko\arım cUye hiıl tt'lı

dit etrnı,u. Diz. ılr. .korkudan hcnı 
çok ufak oynll.I'. hem de kazanılan 
paraları hlr ka ad3 biriktirirdik. 
Sonra ~ irnı 1 ı~, ol uz. 11 ra olunc-a 
bu para lir. arurnızdıı hir ziYBfet 
Yerlrdlk bazı samimi <lM.tlanını:ıı 

cin wnet eıter. ei{lenlrdlk. r-.·,. mn· 
Ona ne c'"ı '- t 1 · .ı bl mı°', yemi bir moda Clirllr. ~tmaffa• 

- ~ ~· pnc. ı: erınuf'n r ı;wn bir ı-ğlen<'e~ dl ,,leğil mi': · 
karı hirJ-ır dft ·ak·t ı k ki,\ eti col< hh,·iik olnm,tıı. Rllmeın. 

-. ..,.. " " ı S~ rme • - Ah, bizim o poker :ıi~-afetleri - , 
l"'n ba,.ka "lr t rtl .__, .l:udl ne haldcıtir! 
~· . " şey e p f'uxııer hiç unutulur 11111~ Hatırlıır nu~ınız, 

hem kendileri ~·in, hem de b&.,ı<a· bir kere de bu dyafct Kbk"u elen·· - Bu ı>lbl'<e df' Jiinlti müdür'.' 
ları için dııha iyt olur. Kaybeden· .. ındr. mehtapta ;:\ aınlmı~tı. - Evet, yUıılü kumaştan, \"e?C\" 

lerin hoı:nut uzıugu, ku.anaıtlann Ooksu~n ht•ş altı anda! ılo!Ubu clcğil. <lllz ke5llf'c·ekttr. Rluzun öniı 
gizli ~,·ın('I heJl gô?.lerinde okunu· glbnl tlk. Arıumz.da ,alrlerlmizdr.n bir tek parçada.o. bluz. da gördü· 
.}or. Hele kAr ve -ziyan ölçüyü a,fl. nıerhum (R. :!\".) da ,·ardı. .,lirler ğiınliz. !:l7gller isinden dlkllml' dl· 
iı ı.arnan pek acı olu;\'or. ot..-unmıı!}tu, rıeslr.r ~ylentuı,tı. °Nf' klşlerdir. O dikişler ı;a~P;Klnde blu· 

- H~ olmazsa kazanan 3ahut hcw:tu 0 glinJPr! za l5tenlldlğl ı:ekU ,·erilebilir. l"al-
ka~ bedf'n olnı~a da, kaz.anılan pa- 11 ki kat h tu . ;ı;. ıuz. ,.n.kıı par"AEI a.,Tı 'ere' olarul< - a en oş Le~laoıeoım, ., " 
rap hir ha~u tamfıno gönder8C• geııçllğlml:ıde hlmz şiir "' iılt'al kASllec-ek wı önde bir dikiş olarak 
ler. ~t:selA Turk Jla,·a l\ıırıınmna. l d h t b · ..-;ı,.. nrka'"'tl kadar .,..ldeeek11r. ,\rlrnılan o masay ı ayn ın ııgunkh .. ~~ " "' 
Yllhııt Kınlaya • lülderlne kola.y kolay katlanamıu.· ılıt 7 lple ltapanat•.aktır. 

- \·erecek yer mi yok, knrdc· dık zanncdlyomnı. Etek düz. kcsUccek, bel kı .. ımn· 
t:lııı ~ Ru pokf'r ıııtnil ındnıı birçok 
allrlcrin rahat , .c huzuru kalmıyor. 

- Hahnnıula mı. bir ec-e ıhı ıfa)(i bollukhın tılr kı8mı ıtıraı•e ~a 

hl.tim poker ziyafetlerinden birisini pılorak orta ı ı;h·ri olarak hluıun 
(A) Paıjaııın yaJı,,ınrla yopıııı tık. onünclı•l,i lic; dikişin üı.rrlne çıl<ıı· 
Hani Fatrna~a nan1ı.et olan (NI ı•nl;. 

- RPninı fikrlıııce hhyle ~yler 
hinde hlr yapılmalı, ı;rk ık yapı· 

lırN& hele ı;nlı~an kJmf!t>lerln Si· - Blur,un lıclinclt'n uwnnıı ııarı;ıı 
nlrl boz.ulur. ,aklt.ıJz fhtl,\-arlıırlar. Rey de keııdMnlo hu zl~ afrte da· 
Uykusuzluklarındıın ha..tn ııldulda· 'et ofülnıe1'1nl ril'a etnılştl. lar nedir~ 

- na' et ricaı;ı kalıul rdllmişti. 
ııııta :Fatma (:-<) llryle kııtlyen C\• lecek kemer par~alıı.rı. Arkanın OT• 

- Onlar da bluzla beraber kMI· 
rında.n ,lkiiyet etmlyen hlr 1>0ker· 
C"I~ il daha TR t g'f'fnıt"IJIJll. 

i n nınk ı~tan1i r.. tasma blrhlrlne ka,· .... tuktan &Oıtra 
- Hiç olmaU>a haft da bir defa ' 11 

' ~ r. ~·o ""' - .. - ı-;,·et, işte onuı1 ldn df!.ğU mi. öne gPllr hlr kllçük düğtim yapıla-
yaı>!!alar o da bir ~)', diın Nermin 
epeyrc k3ybctml<ı, bir ay o~ namı· 

~ ıu~atını dl~·e yemin edl~ ordu . 
- l.A'ylltcığım, ltahrlar 11\ı"ını:r. 

çok eskiden bir zamanlar hlt. ()C 

bu lptili~a uğnınu,tık. fakat ha a 
h ılaha ciddi almak nlN!burlyettnl 
hfs!!l!dlncc kt'.ndimlzl bunlardan kur 

Maarif Haberleri: 

l"nt nıa o glin hlr '}Urkı t~.rlip et· l'ak. Çlt.ıtiılc gördliğüntiı: gibi! 

nıio;ı, get•o 'emekten sonra piyano· - T~ekktlr ederim. tcnbında 
cin. ı;nlıuı':'lr· H:.'ll!i ~arkının ilk ını'· tafsUU sorabilir mirim 'f 

mı hııhrınıclailır. - F.lbcttc. henı fıulaslle. gözleri-

- Na ılılı? Ben unutrnu-;uııı f 

- «\0akıf değl15ln ırrı n.'!ka, ru· 
hıııııa lılgfıne .. ın. 

niz~~n öııerlm, l...eyliımğını. 

- 8M1 de, Kilna,·dm, kard~lııı. 

~ia T. Raşokt·~ı 

J 

Zabıta Haberleri: 

Lise Müdürlerinin Dünkü Toplantısı 
Şeker İçinde Eroin 
Ewelki gün, Sul tanahmet ccza

evinde, bir cıroln kaçakçılığı meyda· 
na çıkarılmı"tır. HA.dlsentn fam Sul· 
ta nahmettc Dlzdariye mahallesinde 
'l'ahl!lnbey ·okağında 27 numaralı ev
de oturan li'ikrettir. Eroin f(açakçılı· 
ğ'ından sabıkası olan .Plkret, mevkut 
bulunan bir arkad~ını ziyaret için 
Cezaevine gitmlf,ı ve hatır sorumluğu 
için de beraberinde bir paket sigara 
ile biraz çay ve bir kese kAğıdı 
içinde de bir miktar .şeker götür· 
müştUr. 

Talebe Kayitleri ve Not Oefterleri 
Üzerinde Görüşüldü 

Lt e mUdilrlcıi dün Maarif mUdUr· 
l~l\ndc bir toplantı yaparak talebe 
kayıtlan ve not defterleri üzerinde 
görüşm~lerdir. 

Kuyudatm daha. muntazam bir 
.,ekle sokulması, not dctterlerlnin 
esaslı bir vaziyet alması için bazı 

kararlar da verilmiştir. 

19 Mayu Bayramına Hazırlık 
ı 9 Mayıst& yapılacak idman ~n

likleri programını hazırlamak Uzere 
evvelce yapılan bir toplantıda seçilen 
komite dün Manrif müdUrlilğUndo 

içtima etıniştlr. ŞcnUklerln bu sene 
daha muntazam obnası için şimdiden 
bazı tedbirler alnımaktadır. YaptlBll 
programa. göre Li.se ve Sanat mek
tepleri Fc.ncrbahçe, orta mektepler 
de Şeref stadında toplana.eaklardrr. 

İlk Okul Talebelerinin El itleri 
Serıiııi 

lııtanbul vUA.yeti, ilk mekter tide· 
belerin.in Q)lşlerinl teşhir etmek UZ&
re büyük bir sergi açmıya lcarar 
vermiştir. Bu iş için derhal bir ko
mite seçilecek ve faaliyete geçe«k· 

Ur. Scrginln mUkemmcliyeU içın 

çal1'ılmaktadır. Her mektep kendi 
talebelerinin en muva!fak e5erlerlnl 
bu sergiye verecektir. 

-------
Y abaneı Dil Kursları 

Llsc V'C or~ okullara lisan öğ
retmeni yet~tir.mek üzere Üni· 
vereiteck açılan yabancı dil kuns
lannın tedris müddeti üç seneye 
çıkarılması karan verilmi.:ıtir. 

Bu suretle daha esaslı bir ihtı· 
sas tahsili yapacak olan öğret· 
menlerin bilgilerinden daha fazla 
istifade eclilccekıtir. 

E. T. T. Umum Müdürlüiünde 
Çalıpnlar Pqin Maaı Alacaklar 

Elektrik, Tramvay ve Tünel umum 
mlldUrlügil ücretli memurlarına. pe· 
şln maa.ş verilmesi hakkındaki teklif 
tetkik cdilınekt.cdlr. 

Belediye meclisi ka.vanin encUmeni 
bu peşin maaş verilmesi verilmemeııi 
hakkıııdaki teklifi tetkik etmiş ve 
verilmesinde bir mahzur gormemiş· 

th'. 

Bu hcdi)·eleri muayene eden gar· 
dlyanlardan blrl, şekerlerden bazıla· 
nnın şekfllerinden şllphelenmit. dik· 
katle mua.ycne edince şekerlerin çok 
ustalıkla delinerek içlerine kilçUcUk 
pakeUer halinde eroin yerl~tlrlldl· 

ğtni görmUştUr. 

Marifetinin meydana çıkarıldığını 
gören Fikret de, o sırada SIVl.Şmak 
lst:cmlştir. Fakat, buna meydan ve
rilmemiş, Cezaevino bile eroin sok
mak cllretinl göıstercn bu kurnaz aa
bıkalı polise teslim edilmiştir. Fik· 
retin bu eroinleri kimden ve ne BU· 

retle tedarik ettiği ehemmiyetle 
arqtırıımaktadır. * Kadıköy Moda. caddesi 219 nu· 
mnrada Abdi ö:ı:tUrlc'Un evinde soba 
bacası tutuşmuş ve yangın genişle· 
meden söndllrillmüştlir. 

Baş DöndUren .Mütht.,, hcycıcanlt • Muazzam sahnelerle herkesi alAkadar eden meraklı mC\'ZUU ne 
HA.RlKULADE BtR FİLM 

ATEŞ BULUTLARI 
FrMS!ZCa. sözlü • Baş. Rollerde: 

E D W A R D 6. R O 8 E N S O N R U T H H U S S EY 

Yarın Akşanı İ p E K Sİ NEMASINDA 

19 • 3 • 941 --------
1 IKi Paris 

Fransız Parisi 
Alman Parisi 

! Yazan: Rebia Tevllk BAŞOKÇiJ 
'----~--------------............ ....;_------=--------
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Pariste Açık Kalan Mağazaiarda 
Alman Askerlerinden Geçilmiyordu 

için zaptedilmlştir. 

Hatt! karşıdakı sUtçU, biraz ev
vel dUkkAnına eşya dolu otomobili 
ılc gelmiş, birkaç dakika sonra b i· 
s lklclli bir .Alman askeri oradan 
geçerken bisikletini kapının önllne 
bırakmış, sütçünün otamobihnc bl
nerelt kaçmış, sUtçU nrkasıııdan ko 
şarkcn Alman bıraktığı bisıklctl 

göstermiş ve demiş ki : 
- Bundan sonra siz orada, biz 

·de burada olacağız. 
Komiserliklerin duvarlarına ye

ni talimat asılmış, halka Almanla· 
ra karşı dostane muamele edilme· 
Ei tavsiye cdillyor. Ve bUyUk yiye· 
cck h:ıllennln cumar~si günleri de 
kapanmaması hakktnda Alnıan iş

gal kumorıdıınlığı tnrafından cmır 

\"&r. 

O glmdım ıtıbnren halkın akşam 
saat dokuzdan sonra solrnğa çıkma 
lıırı da nıenl'dlllyordu .. 

Bunlardan nıaada AJnıanlar sa· 
hiplerı kaçan kapalı mağazaların 

blr kaç gfuııı kadıı.r açılmnsmı 

emretmişler, bu mağazalar açılma· 
dığı takdirde Almanyadan getire· 
cekleri tllccarlart kaçanların yerle· 
rlne yerleştlreceklcrlnl söylemiş

ler ... 

Açık kalan mağazaların hangisi., 
ne girilııe Alman askerlerinden ge
çllemlyecck bir derecede dolu oldu· 
ğı.ı gör1llllyordu. Bu askerler yııl· 

nrz lki cins nıala rağbet gösteriyor
lardı: Birisi yiyecek, dlğerı de ço· 
rap! 

şıyor, bazı zabitler, cııcr d 
hantalnrda gösterilen hl a1ar1 

~oı·ıar. 

BUtlın ~n korkudan t' ıer , ... \. 
çıkmayan Fransızlar, ya' <:ıŞ ~" 
nkŞ11ma doğru Şsnzelizeden E.: 
doğru cadde llzt'rindr göril d 
Gazetcsızlık ve rad~osuz u 
hal km mrrakmı bilııbUtli ı it 

mıştı. Akşam Uz:erı : Pıırl t 

dum. Parlstc ölmek ısterın• 
aUşUncn eski ıhtıynr dostuın · 
dam de Bonval • bana ge 
Teess Ur içlrıde df'dı ki: 

Rica <'derım. hızı bu ıı 

yan şu Alman ordusunu hr 
mek lsterlm. Etvale kadar > 
gitmeye c~aretlm yok. B n1 

der misiniz? 

- Tabll değıl mi? dedın1 
ben de merak edlyorum. 

Ya.vaş yıı.vaf etrafı tetk k 
rck ŞanzeUzeden Etvalc doSrU 
tık. Alman ordularJ yine &I 
gıbl Etval meydannıda bit tB 

ı;ellp bir taraftan akarak gtd 
lardı. Yalnız artık mUzikh;t 
muştu. 

Zafer takının arkasından sat' 
zıllıklar araıımda batan ıstırı "' 
manlı bir güneş, Atnian as~-~ 
nin y~l kostümlMinl sa~~ 
yorgun tozlu yüzlerini dıılı" 
mızı gösteriyordu. Madaın dt 
val, Fransız as3rnrlerlnln htl<• 
tUmlerine, eümhuriyct hııssŞ 
ymm siyah parlak Uniforrn• 
sarı sırmalı kasketlerine, 
dUgmelerine ve jandarmalstıt 
kuyruğu sallanan b~ııklarfll' 
mış ve Parlsin etiket ve 
hıcya.U içinde bUyUmUş bir l< 
GCSrdllğU manzaradan UrktO 
kızarmış, dişleri birbirine Ç 

dudakları titriyordu. BanB 
elimi tuttu: 

O glin hemen hl'r asker adam 
başına on sekizden otuz çifte ka· 
dar kadın çorabı almış, ve mata· 
zaların o günkU stoklarını tüket· 
nıl~lerdi. Hele yiyecek maddeler· 
den soğuk etler, jambonlar, sucuk
lar, yemişler, ve kahvenin adeta bir 
resmi hücuma uğradığı görülllyor
du. 

Almanlar yiyecek maddelerin 
- Biz, dedi. bu fel~ketc 

olacak ltııdar mı küçUlmUşteJ 
Franııadıı şimdiye kadar vesikasız kat göreceksiniZ Biz blUl\l 
satıldığını bir tUrlU akıllarına sığ· çircceğiz. Dedi. · ~ 
dıro.mamışlar, Hele ltahvcnin iste· ,,.J 
nildlğl kadar alınabildiğini gördUk- Coddcnln sonunda, köşe 
Jerl zaman gözlerine bUe inanama· bir takım kalabalık topl~ 
mışlardı. DUkkAn dUkklm gezerek sek sesler işitiliyordu mz 4t' 
satıcıları istintak ediyorlar: Bu o- sokulduk. 
ıama.z, di)"<U'lardı, Fransızla.rm iki Kadın erkek bır kısım ~ 
aydanbcrl kıtlıktan son derece sı· genç Alman mUlA:ı:nnın ctfll~ 
kmtı içinde olduklarını bize aôyle· mışlar, zabitıerln sordu~ 
d

'J cevap verme'l.•e u-n11n.•orı11r ı er... ,,. b ........ ,,. 

Almıuılardaki saflık şeytanlığı kat kadınların seslerl dah 
baBtınr. Bunu bilen .Alman hUkO· daha öfkeli çıkıyor. 
mctt, yarı aç \'e yarı esir yaşattığı Söylenen ı:özlcre dıkkııt td 
hallttna bııg\inkU rejlml gQya. bir MUlAzım diyor ki: 
halas devri şeklinde hazmctUrebil· - Parlste iki aydan bCrı el 
ınek için, biltUn sermayesi olan pro ziyalan sBnmUştU, C'Vler1Jllr.d'• 
pagandayı hem lçcrde, hem <'lışa.r· Jambaları mı kullanıyordU11 

da kullanır, propagandalarında. baş Bu açık yalan knr~ısınd 
ka mllletlcrln hayat.'mı ftdetn. bir bir kadın isyan cdıyor: 4 
işkence, Almanyanm hallni buna - Hayır, diyor. Bu yaltı 11' 
nisbetle c~nnet gibi gi5eıtertr. risto dUn geceye kadar ıı v 

Alman askerlerinin Fransaıun bu elektrikler kesllmcmıştır· 1 
yiyecek bolluğu karşısında duydult ekSlk bir şeyimiz yoktu 
lan hayret, yine bu haJdıca.ti ol· dün gece ilk defa olarel< e 
nııyan haberlerin neticesidir. leri ke!!tller. O kadSI'· · 

Şehrin ınum sükiktllc istihza e· Alman mlllAmnı bu soı' 
der gibi .Alman krtaiannm moUSr· tstihzalı bir bakışla: ~) 

=le=ri=ş=ehrl==n=b=U=tü=n=ıso=k=ak=l-::;arm==ı =dol=a=·========(=Ark=~ 
SORUNUZ 
~-___,_,,Sö YLİY ELİM r 

GÖNÜL 
1 - İ!;'Crenköyünde Bayan E. S. 

ı;oruyor: iki yettşkln otımn var. 
tklııl de kıı.rdet olan lkt kızla iki 
5e11edlr çıldmuıl)"a sevişiyorlar. 

Fa.kat, bu b6'1~meJe.rde J aş bakı· 
ntmdan blr gayritablllik 'ar. Bti· 
yük oğluın bu lld kardeş kızdan 
k\itllğtlnll. kUçUk otıum da ln!ın· 

dinden heş yaş büyük olan büyti· 
tftnli atwlyor. Ben bunu pek hoş 
görmüyor ve ara.dakl yaş fa:rta 
dola!°l5tle ktitfik offummı mesut 
01&m11&cağnu düşllııerek evlen
melerine mhıt oluyorum. iz bana 
ne der ve ne tavsiye ec1enlıdz 
bana'? .• 

OEV AP - !ki senedir, hem de 
çıldıraaıya SM'iştlklerin1 8Öylodt#l· 
ntze g3re, ileri 8th'dUğünUz 3"~ 
farkı att için hiç do bir mahzur 
de~ildlr. Her halde analık şefkati 
tca.bı ola.nııkf siz bU Y1MJ meselesi· 
ne fazlaca. eheınınlyct vermiş ve 
tevehhüme kapılmış olacakSmız. 
Eğer birleşmelerine mAnl olac:a.k 
daha ciddt ve esaslı sebepler yok· 
sa size tawiycmlz şudur: Hemen 
çiftleri kavuştıırunu:ı:, iki saadet 
~-uvası kurunuz ve yakın bir ltlde 
torunlarınızı o~amak gibl bllyük 

İŞLERi .#'. 
Sı.z J<I 

bir mamıırlyete de 
mı:ı:. 

* öJI~ ı - Kadıköytlnde ~ ,,.,.. ..ti 
Bayan l\lelı\.lıat Hllr)~h 
Ç~eri çok &e\eriIJJ~ it~ 
da d&lma ~t ı;etlt ~~ 
mek, e\·de göğdme ,e ,.., 
karken do mıuıtorno0 e' tlR~ 
daima ~ek m~urınei' _~ _!;. 
zm1dmdlr. Fakat, ~· trl11f! 
yaşamıyor, hemen sol ~/ 
euldannı bllldlyorııır· il ~ ..... 
az daha uzanca )~ ~ 
lan yok mudur'?.. tıul ıP" 

Cl.."\'Ar - vazo1ard' ,_,,ı~.,,. 
çiçeJdcrln uz.un :ınUdde~cJll ,.,.-_.,. 
r1nl muhafaza etınel< ell 'ff ..ıal 
iki defa suıa.rmı uzel:el' t•';
larmı uçlarından J<e:ı ~ ~ ıc' 
dır. Gögtlse \•eY91'

8 rıııı'111 ıı-4 
çiçekler de, saplarını :~ tı~ ııı.ı 
ım tire ne sardıktatı 5ıc111sJC I _. 
dakika su tı;indc btr• tıit' 1' ı:ı# 
yaş l!lapları -ya ınee ış ~ ~ 
ğıdt. ya da çuı<ul3 ...Atı'' --~ 
den çıkan kalaY f<ı\!J•- ı90ltıl 11' 

dııJl8 teC 
surctlle biraz f<Crc 
kurtarılabilir. :sır 
ediniz. 
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İstanbulspora Yapılan 

Büyük Haksızlık 

Eritrede iki 
Mühim Tepe 
Zaptedildi 

Kahire, 18 (A.A.} - B. B. C: İn· 
giliz kıtaları Eritrede Keren JMnta· 
kasında iki mUhlm tep&yi ı~ı et· 
mittir. 

Bulgaristanla Takas işleri 
Altı Ay Uzatıldı 

Ankara, 18 (Tcldonla) - ı le uz:atılmı tı. Henüz takas mua· detin rbır defa} ı m haus olmak 
Evvelce Bu\garietanla yapılan ta- ı mclel,.rinin intaç edi\mcdğini gö. 1 UZf'Te altı ay daha temdtdıni ka· 
kas muameleleri ibir sene müddet- ren alakadar makamlar bu müd· ı •• rle~tınmı 1 rdır. 

Futbol Federasyonu, Sporcularla Alay 
Etmek için mi Kurulmuştur ? 

ı2 ITA~Ö~Ro~JYARESl Amerika, 300 Elen Kralının Francala İstihlaki 
Nalı'Obl, l (A.A.) - Şarkt Afri· T bd• t Ed•ı• 

ka imparatorluk hava kuvvetleri Şilep yapacak yevmi Emri : a 1 1 ıyor 

Sayın Generale açık mektup 
Yazrma ~ınadan evvel ıu· 

• )t"• -h· nu ~krar etme'k iıeterım 1 • ,,~ 
sı111za ka111 hürmet.kir ve ~r hu
susta hüanüniyetin:iadea emın bu· 
lurıuyoruz. t 

Hayatta, sencie'l"Ce ~; 1 
uğrunda her türlü fcdaörlıga 1 
•lcatlandıkun 90nra, elinize aldı· 
iınız Türk spor işlerinin de .• kur· 

1 • · • • gunde tu ma yoluna gınneeı .~n de-
erı a8ağı on üç on dort şaat 

1 • lZ1 hat· vamlı bir .. ckilde ça ı;ıtıgtn • . 
"' b"t rkettı· ta gece uyku1annrzı ' e ıte ı 

ğinizi pekala biüyonırn· k 

Haksız 
Karar 

Kfüp Murahhasları 
lstanbulsporun da 
Milli Kümede 
Kalmasında lsrar 

Ed;yo. lar 

pılan maçlar neticesinde, normal 
bir vaziyette Beşikta , Fencı'bah· 
çe, Galatasaray derecderini mu· 
hafaza ediyorlar. 

Milli kümeye girebil.mck için 
dördüacülülc. mücadcl06i eğer ta· 
kip ettinizae biliyorwnuz ki, çok 
çetin o1muştur. Bir klübün gaye· 
si, evvela şerefli bir derece al
mak ve or1Clan sonra da masraf· 
!arım kal"!tlayahilmek için maç· 
lan hasılat go1iren klüplcrin ara· 
sına girebilmektir. 

umumi karargdhı tarafından dün ak· Ankara, 18 (Te efonla) -
tam neşroollen tebliğde deniliyor ki: .. Ncvyork, 18 (A.A.) - Reisi· Atınıı, 18 (A.A.) - Kral Tek t'kmek tıpi hakkında Jaıe 

3 martta cenubi Afrika ha\"& kuv· ı cumhur Roosevelt, pek ~akında ] orj, dun gece rad:> oda atağtda· Miı teşnrhğına -gelen malmnata 
vetlerlnc mensup bJr pilot Dagga· İngiliz deniz ticaret filosu için 300 ki ycvımi emri ne1;retmi!l'tir: nazaran bu ekmek beğenilımiı ol. 
bur'da Sa\'ola 79 tipinde bir İtalyan i~epi". in 881 ı:naksadilc munz:za.m «Yunan muharipleri, galıp gel- maktadır. Bilha sa lez.zetınin ll'IÜ· 
tayyaresi dUşUnnll.ftUr. Ayni gün bu planı tatbıka ko[·acaktır. Bır· diniz. D~marlarını~a Maraton ve kemmellıği dığf'r villydkrde bu 
avcı tayyarelerimiz pıat er. 42 mo· lctık Amerikada halen her ıbeş Termopıl askNlerının kanları do-1 ekmeğin kabulunü mümkün k.lai 
dcllndc lki dUşmon tayynreslnc hU· günde bir ilop inıra edilmekte· la ıyor. Medeni dunya, Yunan calctır. Ayrıca ddc edılen rakam. 
cum etmişler ve her ikisini de dl\· ?i:· Yedi yeıU 1!1uazzam tezgiıh ordularının muvaffalciyetini hay· lara göre umumi nüfusa iaahe! 
şUnnll.flerdlr. İtalyan pilotlarından ıkı senede beherı .ı ~.000 tonluk ranlıkla takdir ediyor. t'den francala i9tibtaki aı:almak· 
biri pa.rqtlllc auıyarak hayalını 2.00 standa~t ~emı ınşa e~ecek· 

1 
.«Kahraman Yunan muharip· tadır. la~e Mustctıarlığı bu azaltşı 

kurtnrmış \'e esir cdUmlşUr. ltr. ~u gemılerı~ ıhcp ı lngıltcre· leni Vatan namına size teşcldcıir nazarı ihbara alarak francalayı. 
15 mart 6abahı Dlroonoua'da Flnl ye gonderilecektır. cdenm. • · > ,. 50 nisbetinde tahdit etme.ge 

er. 42 tıplnde bır, Flat er. 32 tipin· INCILTEREYE DESTROYER· DONAVAN NEVYORKA karar vermiştir. 
de de tkl tayyare dllfllı1llmilş. Me- LER VERİLECEK DÖNDO İAŞE KONTROLÖRLERi 
rldionaliro 37 tipinde 3 ve Sa,ola V . ı Ncvyoık, 18 ( \.A.ı D. noose· KURS GÖRECEKLER 
79 tipinde iki tayyare de yerde ya· O.!lın~ton, l 8 (A.A.) - B. 'clt'ın A \ nıpa:va göndermiş olduğu 
kılmıştır. Ayni gün az sonra cenubi B.C.: Parlamento mahfillerinde, şahsi mUmcaslH albay Donn\a de· An.kara, 18 {Telefonla) -
Afrlkada a'\cı tayyareleri yeni bir fngilt~reye yakında çok miktarda nlz Traıusntlanlllt tayyarcsllc nNev· 1 Kadrolarını tama..-nla:>an )~nı O halde neden Türk •po;:'il6~~

tu1ma yoluna girmiyor da. ıs 
sporumuzda ıbir türlü iırtikrar te· • ·ı· ruz? min edümiyor ve serr r:ro. . V 

Bunun sebebi çok baeittır. c 
• Tüı'k sporu· 

Beden Terbi3'MI Genel Dltt.k· 
t1r1tttttnttn İ•tanbala bildirdiği 
eon urar üzerine mlW küme.> c 
Jttlrak ecJeCek latenbal, Ankara, 
ızmır kulüpleri marabhaalan 
dün b&lp merkezinde futbol fe
der&IJYOna aebafkanı Salm'ln de 
ı,uraklle bir toplantı yapnufl&r· 

lstanbulaıporlular hakikaten ça· 
lıştılar. Her türlü fedakarlığa kat. 
landılar. ve Nihayet 11ayclerine 
de ulaŞtılar. Bu gençler milH kü· 
meye girebilmekten mütevellit b:r 

1 

sevinç içinde çırpınırlanlcen, bil
miyoruz ne gtb.i düşüncelerle, et• 

1 

rafınllZı aaranların kim bilir ne gİ· 

akın ynparnk 
7 
düşman tayy re ini A~.crıkan de~troyerlerinin ~erile· yorka. dunmUşt.Ur. 1 e teşkilatı vilayetler~eki ) ar· 

daha hasara uğratmışlardır. ccg~nden katıyetle bahıdılmck· I I d•mcı te~d&üllerlni .tak' t) eye ~a-
l
,_ tcdır. AM RAL DARLAN PAR STE rar vcrmi lir. Bunaaea lstaıiôul 

Tayyarelerlmlzden yalnız U<lııt ..,. Pnrl ı {AA} p ~ı U 1 
ı t 

, . • azar 6 .. n İ . b ' b' k b. · 
sUne dönmemiştir. NC L TEREYE 22 BOMBARDI- öğleden ııonra Parlse gelmiş olan ve kzm~r gir 

1 ~Y1 .u ti 
1~~r t~a,ret 

bu fer.it <lahilinde ok 
,_ı.• y tur. 

nun kurtu\nıMına lITTl"an f 
eb b . tra ını· 

Bunun yeglne ı e 1 e 
za top)a-dıiımz idaTe adarnl~~ın 

et' em~en 
bu itın içinden Y lfl1l . ı 

• t ll't bilgisi%lik J)dieesı o a· 
mu eve ı ··rük}eırne· 

dır. 
KalUp murablı.ıaw e\~eke 

MAN TAYYARESi 
mer ~zı o an vı aye erue na en 

0 Amiral Darlan, dUn sabah muhtelif f I' b 1 F l M'' 
Ö l 

aa ıyette u unan ıya ura· 
C NDER LDl F'ransız şahsiyet ve iş adamlarını ka.· k 'b t kk.'ll . . d h ·1~ •1 n e ese u erının a a ~ 

bUl etmiştir. Amlı·aı, öğleden sonra d b l · · · 
Vıchy'yc <fönccektır. ran ıman 'ere ı mcsı. J~ı~. me· 

murlara dt"rs verrlme9lnı luzumlu 
MA TSUOKA'NIN SEY AHATl b"Örmli~iır. 

Bremen Yangını 
V~ngton, 18 {A.A.) - A· 

Söndürüldü merika ha,·a Jcolordusu mensup· 

11 18 ) B T 
larının bıldirdiğine göre 22 bom· 

Tokyo, 18 (A.A.) - B. B. C: Ja· rak sizi yanht yollara su . l 
leri, ve istikrar teminıne m!nı o • 

malarıclır. · k 

yapılan taıımatıuuneye sfinı Jaa.. 
reke& ec!Uerek hteabalsporan 
ınllll lribneJ'I mula&kkall ııanıtte 
~tlraklade •rar eanlflercllr. 

bi yük.ek mütalaalar yürüterek 
size bu son karan vcrdirmeleri. 
ve lstan.lbulsponın milli kümeye 
girımiyeccği kararı taım bir sene 
çal~rak bu aiy:inin crcmeresini 
görmek yolunda yürüyen bu ço· 
cıJklan inkiaan hayale uğratmııı· 
tır. Halbuki Beden Ter.biyesi Ge· 
nel Direktörlüğünden bddcncn 
gençliği kırmak deiil, tqviktir. 

Bcr n (A.A. - rcmcn rnn· ıb rd . 1 ·ı · h ' a ıman ıtayyarcsı ngı ız ava 
snUantlğ 24 saattcnbcrl yıınmekta· ık ti • 'lt'h k k · uvve erıne 1 ı a etme uzere, 
dır. YUzlercc deniz itfaiyesi gece ve D t • h k · · 

pon hariciye nıu:mnın önUmUzdekl 
pazar gtlnU Moakovaya "asıl olaca· 

1 
in vo ıkl gün kalacağı bfldtrllmektc-

iaşe MListcşarlığı bu makeatla 
her ıki 'iliyette de lbirer ıkunı a
çarak ıpiyasa\an kontrol eden ele. 
m nl rın ıa e mevzu..ı uzerınde 
nazari bılgi erıni tahıyc edecek· 
hr. 

Beden Teıf>~eai Genel ~ -
•tö" J"X.::W.ü ifaya baılachiınız gu~· Diğer bir nokta, evveli onda 

üç nlısbet nazarı itibara alınarak 
Ankaradan lik. maçlarına dokuz 
klüp gırdiğine göre, uçuncunun 
de milli kümeye gireceğini bizzat 
söylü)"Or, ve uçuncü çıkacak 
takımın murahlıasının da Jstan
buMa yapılacak toplantıya i~i
rak etmek üzere hareket etmesi· 
ni emir buyuruyorsunuz. 

gtlndUz yangını söndllrrncye ~alış-

1 
r u..... ._. .. 1 

d b .. ..:'"e kaaar. oır sun ver. 
en ..,. .. - h • b" 

len bir kararm lbir hafta . atta .. ır 
"n ve bir saat son.ra .!.1n.e ~~ 

~rafmızdan cleifütirıldıgını goru-

yoruz. · e 
Bir karar veriyoraunuz, sıze r · ı 

L~•}c yapalım 
•liyorlar ve §Unu ""'~ . . · 

ıd. l Bu bil-isiz ıdarec~lerın 
ıyor ar. .. • . . 

. yanlıt anlatmaları netıceaınde hır 1 
'sut evvel verdiiiniz lbir .. kararı, 
değittiıiyorsunu.z:. Bu. bugune k~
dar bır değil, bin defa tekerrur 

'ctt: ve: bu vaziyet ker~ısında ta· 
'biatile .!porumuz k~qnckeşten 
:.urtulamadı ve istikrar temini 
mümkün olmadı. 

Evvelce hazulanaa Wr tal~ 

' Diğer taraftan da m~larını 
diğer bölJderde yapmak f$MI 

ttzerfne mlln lcUmeye aJnımaıu 

tst8dlen F.skl,ehlr D«nln>porun 
lkf ay mUtemadlyen trenden in· 
meıden böll'e balge doJaştınlma· 
sının tatbik kabiliyeti olmadık! 
görülmüş 'c bu takımın iştiraki 
lmkll'l!lt:t; görWmUştUr. 

Bu suretle yine mllll kUme 
maçlannın ı tanhul por dahli ol· 
nuık ,artllc İstnnbuldan dört, 
Ankaradıın iki 'e lrmlrden tte 
iki kulüp olmak üzere cldz ku-
Jllp ıırasında yapılma ı ırın Be· ... 'IW-.. ... o...ı. Dit .... .. .... ~ ........ ........... 
ttr. Kulttpler ini Jı:arartarmda ıs

rar edooekJerdJr. 

matname eaa~arma göre b-.la· I 
• yıp biten milli küme maçları hak
i kında r:on dakikada lstanbula ve
'rilen emir Türk sporunun neden 
'dolayı ibu anla~tığım~ vaziyette~ difcaini uyandırmıf, yine tctkilat 
bir türlü kurtuıaı:ıaclı~na en ye meımıplanndan birisinin gazete 

'ni ve açık bir ıınısaldır. 6ütunlarına ıkadar geçtın ibir yazısı 
Bundan dört sene ~vvel ortat ile de itiraf ed.ldiğine ıöre Genel 

atılnn milli lt~me, Tu.~k ~~~;-ı Oirektörlüğü1:1 ~utbola dü~an ol. 
nun ilcrlcmesıne buyuk Y . • duiu kanaatının de dogmasına 

.lan dokundu ve futbolumuz ıçın ,ebeo olmuştu. 
bir döniım noktuı o du. n Dun İstanbul Bölgesine ~ildi-

An.kara futbolunun. lstanbu ~ ri!en karar hiç şiıp~e yo~ k~ bu· 
boy ölçii'§ecak bir vazıyet~ • g~. ··ne kadar Beden f erhı.yeaı Ge· 
lneai hiç ııüpihe yok ki. rnilh ku· ruı Direıktöı<lüğünün düttüiü !ha
rnc tnaçları sayesinde o~Uflmi ~:ların bir ıahcseri olarak gös'te· 
Ve Yİne irrkar edilemez kı. rn 'le'bilir. 
küme oarnıpiyonaısı Tü"' futbo· rı Devamlı bir çalı~anın .. ~or· 

• lunun canlanımasına sdbep olarak. }uğu içinde be1kı de du~n.e· 
Yeniden bir hız vemıi§tir. ~~erek verdiğiniz kararm geçır· 

Tü k S Kırrumu. Be<fen .~· tı...aları şurada tekrarlaya· 
T 

r por 
1
...... dıgı sarıı kkak ki · d 

. erbiyesi Genel Direktör ugune eak olursak. muha. . , sız e 
ınkıl&p ettikıen aonra. etrafınızı b' hale vereccksınız. • d" .. 'ize 1_ 1t 
saran tdarecilerin ya şahsı ~~un· M'lli küme ırnaçla~ı ı11.arar a .•· 
ıc:eleri ve yalhut bi}gisirnklerı n.e· j mrş bir talımatnamenın 
tice.si olarak size yaptıkları tesır· na :ı:~ dahilinde ba,lıyo~'. B~~ 
1erle verilen kararlar, çok haklı e~ e ı~tanlbuldan dört klup ıştı· 
olarak milli ·k{Çne maçlannrn da gakor .J cektir. Ve lstanbulda ya· 
f • r ccıe 
aydasız bir hale sokulacagı en· 

Tünel Seferleri 
Azalhlıyor 

Yon Der Golfz 
(IJP,I 1 iJK'lde) X 

)ıah· 
ı 1ıa u~tl: ııaus .,,. 

:fteyottunda bir döJrklnd• gör.:Oırıe şu e' • 
"'*L d~ııtar-lh-wı sözlü olursa baJ.I 
};ter bir k --# bu kadar do&• -

ısnn es..- a1ıaıdaaldtr: il 
da ~yle levhalar ,armsnlz J1l u mukavvedan ·~·aJtkab1 re . 
h_.. snt· ha • tJedell 
. ._... karı11ık yağ; hali!! a;uld ' te bakl&'..aı; halis ~kelU 
~; halhı btanbal maınoJAtı An p --· balla bir 11attal* tase 
" lbılil ıc .... _,. ele' '1*ıötı;U· halis pamuıctan Y ti· ,e zamanı gellılt'«! · 
.....__ • 1 1'UZU e • _...._ ... 
- ._Qrta; baUs keçiden ıcesllnl fJ ıarıecenla llall9 Teld~· 
lt~ı1ı11n balJs Arna,-utköY ~neti; çe 

~ veeaıre .. ı-esaıre. .. 

Ankara üçüncülüğünü kazanan 
Maske,şpor kıübü murahhası ver· 
miş ofduğunuz emir uzerine heı 
türlü hazırlığını yaparak lstanlbu
la hareketinden blı saat evvel si
ze allaha ısmarladık demek için 
s•IİTQr. B~ sün evvel verC:üiınea 
emri hiç cliitünmeden bu defa: 

- Federaqon Ankara<lan ikı 
k4iibün iftirakine karar verdi. Siz 
giremiyor.unuz diyonMJm.ız. 

Bu iki vaziyet biç tüpbe yok ki 
spor ef.kin umumİye9inde çok 
fena tesir et:miftir. Bu gibi haller, 
beden terbiycei tqlulatıne kartı 
mütemaıdi bir itimatsahk uyan· 
dırmakteıdır. 

Bu itimadı 1&1ema.k Beden Ter. 
biyesi Genel Direktörlüiünün pek 
taı'bii olarak otoriteeini de aanıa· 
caktır. Şunu da unutımayınız ki; 
•porda esas otoritedir. Otoritesi 
kırılan bir tctkil&tın da muvaffak 
olmasına im«an yoktur. 

Biz eizden, bilgiaiz idareci1erin 
iş yapıyor ıgıörünmek gayretile 
ikide birde orıtaya attııkları man
tıksız icraatın önüne geçerek o· 
torite ve Türk sporunda istikrar 
tem inini ibekliyıoruz. 

Yok• bu vaziyet dahilinde 
emin olunuz ki, Tü"' sporu ita
dar bu sporu idare eden teıkilat 
ta verimsiz ve hatta zararlı bir 
vaziyete doğru gitmdttcdir. 

Kemal ONAN 

Balkanların 

Hasta Adamı 
( ..... 1 mıcide) * 

nasebetimizin ıcklini deği,Urme
je sebep yoktur.> 

Almanya, hu .öz4cri, kalyan· 
ların intihar ederce savletine 
kal"$1 Yunanlıların son etkeıkçe 
mukavemeti karf1Sınıda, hiç giz
liyemcd iği lbir hayranlıkla, 9Öy-
lüyor. Yugoelavya da mukave
metlerine devam cderae Alman
ler, emellerine kolayca kaVutma
dıklarından dolayı çOk lctzacak
lardır, fa'kaıt köle yqamalttansa 
hür insan aıfatile öhneği 'bilen 
Yugoslavlar hakkında ıgizliden 
gizliye ea)"gl duyacak\ardır. 

Kuvvetlinin arka11na geçerek 
çığırtıbıııltk eden, ain•i bomba 
hadiselertne kanıan Bulgari.ta
na gelince BuJcarlıar ne gi.bi tariıi 
bir dönüm nokluile karşılaıtıkla. 
nnı günün birinde pek acı bir su
rette öğreneceklerdir. Hadiselerin 

9
eyri ne olUTS& olsun, i.tikliline 

kJl'Tl'let veımiyen, baıkalarınm 
yedeğine aığınan bir memleket 
için ıürokli bir varlık ve inkitaf 
hakkı ''e imkinı yoktur ve ola-

Ahmet Emin YALMAN 

maktadır. Yangının bir sabotaj ha· 
reketlndcn ileri gelmesi muhtcmcl· 
dlr. 

* Berlln, ıs (A.A.) - D. N. B. nln 
blldlrdlğlne gtsre, pazar gUnU çıkan 
yangın neUceslnde Bremen Transnt· 
la.ntlğlndc bUyUk hasar \"U'kua gel· 
mlştlr. Yangın, !tfalyc nlaylarının 
devamlı gayretleri ncUceslndc, dl\n 
söndUrt\lmUştur. 

Yeni \ta\yan 
Taarruz4an 

(Bap 1 laclele) +•+ 
Bütün hücumlar, ltalyanlara ağır 
zayiat verdirilerek tardcdilmiştir. 

«Tepcdelen tarafında, pazarte. 
si günü şi.ddetlı bir muharebe ol· 
mllflur. Muharebe eicf&m 8eç va
kit hala devam etmekte idi. 

c:Bu bölgede ımiıhım bir ltal· 
yan kıt"aııının çevrilmak tehlike· 
ııine maruz olduğu bildirilmeılcte· 
dir. 

c:Dün günıdüz iki tarafta da biı 
çok hava faaliyeti kay-<led1lmiı· 
tır. lngiliz ve Yunan tayyarelerı 
Berat ile Eıbaunı bombardıman 
etmip ve Yunan kuvvetlerinin Te. 
pedelen civarındaki harekatına 
faal bir wurette miızaherette bu· 

1 

lunmuştur.> 
YUNAN TEBLICl 

Atina, 18 (A.A.) - B.B.C.: 
Yunan resmi tt'bliği: Cephede 
dl"vriye ve ıtopçu faaliyeti olrnug· 
tur. 

* Londra, 18 (A.A.) - Times 
guetcsırun Balltanlar muhabiri
nin Atinadan gönderdiği bir tel· 
grafa 'gÖre, Arnavutlukta vukua 
gelen ıyedi günlük muharebe es· 
nHınoa ltalyanların ölü ve yaralı 
kayıplan, .kullanılan a.ater mikta
rının vasati olarak yıüı:de 40 ına 
tekabül etmektedir. Yani 120 q,in. 
kişiden 48 bin İtalyan, ölmüı ya· 
hut yaralanmı~tır. 

LARISA YENİDEN 
BOMBARDIMAN EDiLDİ 
Atina. 18 (A.A.) - UmUJni 

Emniyet Nezaretinin resmi tcbli-
ii: 

ltaiyan taY'Yarelcri. pazar gü-
nü, geçenlerde ı:elzcledeq bü· 
yük lluara uğrayan Larisa'yı ye
niden bom\>ardıman ctmi, ve bir 
çok telefata ae'bep olmuttur. ltal· 
yanlar, zelzeleıdcnberj Lariaa'yı 
üçüncü defa ı0larak lboımbardıman 
etmiflerdir. 
YUNANlST ANIN 1928 • 1940 

SJNIFLARI 

Belgrat, 18 {A.A.) - Stefa· 
ni: Atinadan bildiriliyor: Yunan 
kumandanlığı 1928 den 1940 sı· 
nıfına kadar bütün gençlerin ye· 
niden muayeneye tabi tutulmaıı· 
nt cmretınUıtir. 

ACIR YARALILAR 
MOBADELE EDiLİYOR 
Bel(ırat. 18 {A.A.) - Yuna· 

nietanla ltalya arasında ilk ağır 
yaralı miı"badelcai, dün Yugoslav. 
ya arazi.inde baflamııtır. Yunan 
ağır ıyaralılarını hamil ilk tren, 
dün tı4c!Uml Belgrattan gt'Çmİlııtir 

a1 on a are ·et etmı!!tır. 

Bulgar Kralının 
Alman Mareşaline 

Ziyafeti 
Sofya, ı8 (A.A.) - Stefanl ajan-

ınndan: 

Kral ve Kraliçe, Mııreşal Llst Uc 
mesai arkadaşları şerefine bir ziya· 
fct vermişlerdir. Ziyafeltc Prens Cy
rlllc ile Prenses Eude.xic, başvckll, 

harbiye nazırı Dascalo!f hazır bu· 

dlr. Nazır, 27 martta Bcrlındc, ı nl· 
nndıı. Homada olacaktır. Romadan 

Berllne dönerek, beş t;Un daha kala· 
cak ,. nl anın ilk hııftasınds. Ja-
ponynyıı. donmllş bulunncaktır. 

7 MlL YARLIK T AHSISA TIN 
MÜZAKERESİ 

Vaııington, 18 (A.A.) 
Mebu an ımecliai, bugün maliye 
encümeninden aldığı kı.sa bir tez
kere üzerine demokrasilere yar
dnn için hükumetin istediği 7 mil. 
yar <dolarlık tahsisatın müzakere· 
sine başlamıştır. lunmuşlnrdır. 

---------... ATLANTlKTE BİR ALMAN 

Alman - Yunan 
Münasebet:eri 

(BIM}I I ioclde) -

DENIZAL TiSi 1 
V atı118"'°n, 18 (A.A.) - Öi· 

renikliğine .,öre, bir Alman de· 
nizaltıaıntn Atlant*te Amerikan 

• sahilleri civarında ofaalJ)"ette bu
lı.mmak üzer~ Aıtlantiki geçmekte 
otduğu Amerikan hükCimctine ih· 
bar cdilm '9lir. yanlara kartı ka:zand&ları zafer. 

Diğeri: B. Ruzvelt'in Yunanista· 
na yardmı vaadi. Yunanlılar, İn- De Valera'nın 
gi1terc Üe beraber anılmaktan 
hüyiık bir guror duy.muılardır. Hıtabesi 

«Yugoslavya da, Alman Bublln, 18 (A.A.) - B. Dcvalera, 
taıyikına mukavemet edi- Blrleflk Amertkaya hıtabcn raı'lyoda 

ııöyloolğt btr nutulcta. cZCUmle föyle 
yor. Almanyanın, Yugos- demiştir. 
lavyayı üc;lü pakta sokmak- cBttaraflığımız, İrlanda. milletinin 
tan ümidini kestigwi muhtelif katı arzu 'e iradesini temsil etmek· 

tcdlr. Bugün vaziyet şudur ki, 1r-
kayna kla rd an gelen haber- ıandıı JıUk(lmcti ,.c mmeun kahir 

Bunlar im taraftan kunıa de
vam ederlerken diğer taraftan 
da kontrol vazifclermı yapacak· 
!ardır, 

ISKENDERUN, EDiRNE YU· 
MURTA KONTROL MERKEZ· 

LERt KALDIRILIYOR 
Ankara, 18 (T elefonıa) -

Ti..caret Vc:ki'ıleti lSkenderun ve 
Edirnede yumurta kontrol mer· 
kczlerile, Görcledeki fındık mu· 
vakkat kontrol ırnerkczini 15 ni
eandan itibaren '1caldumağa karar 
nnnittır. Bo tarihten eonra bu 
merkerlere yumurta ve .andak 
eönderihnekten tıarcırah ve mae· 
rafa ahnmıJc ısurcti)e muayene 
memuru se"kcdtleccktir. 

iHRAÇ EDİLECEK 
IHRAKIYELIK KÖMORLER 

Ankara, 18 (Telefonla) -
Her ne'kadar ihrakiyelik kömur 
ihracı hükCiınctçe eeıibC9t bırakıl· 
mı§a& da ihraç edilecek kömürler 
için Etıbank veya Ereğli Köauir 
J let:meainden lbir V(!llıka ibraz 
edilm~diği takdirde Gümrükler 
idaresi <bu kömürlerin ırnemleket• 
ten çıkarılmasına musaade etmi• 
yecektir. 

MiLLİ MÜDAFAA YA AİT 
iHALELERDEN DAMGA 

REMi AUNMIY ACAK 
le d b'ld"r·I" ekseriyeti harbe sUrUklcnmemeğc ka-

r e ı ı ı ıyor. rar vermı,1erdır. Blr kaç an ı Ankara, 18 (Telefonla) 
cYugoelavya; Sırplardan, Hır. propagandacı, mcmlckctlmlzln °~~ I Mahyc Vekalelı milli müdafaa 

vatlardan ve Slovenlerden terek· yUk Britanyaya karşı lalUTllz U U mükellefiyeti kanunu mucıbincc 
küp etmektedir. Bu üç uneur, olarak kullanılmasından korkl k7. a'haliden .alınan hayvan, eşya ve 
19 39 sorfüaharına kadar an lap· rını blldlmlişlerdlr. Bunun u ka malzemeye ait olmak uzere mılli 

1 --' H H 1 vu u ··d f ' k 11 f . '- . marn~ aruı. ırp • ırvat an at· bulnııyacağını taahhUt ettik. Muha· mu a aa mu e e ıyeti .-oml9)"0n-
maailc kurulan birliği ııannnak rlplerden hiçbirinin topraklarımrzı !arınca !ttrhaz olunan katarlarla 
için, ıbillhuaa lıalya pek çok gay· diğerine karşı taarruz Ussu ola k alınan hayvan ve eıyanın muaye· 
ret aarfetti. Fakat muvaffak ola- kullanmamasına azimle karar ::r. neleri neticesinde tanzim ~luna-
madı. dik. Böyle bir şeye mliaaade ettiği· ~ak raporlar ve .ihalelere ~uteal· 

Yugoslavya, Romanya· mız tıı.kdtrdc harbe aUrUklenmlt olu· likl kararlarlı!1 dM118j;~·~k tlbı 
ruz. Malfü olduğumuz lstlkllU ka· o maması azım ge ıgını arar· 

dan deg .. il, Yunanistandan la ... ırmı.ıır zanmak için a.!ırların geçmesi icap ıı• ıı• • 
örnek almıştır. Bunda, Sov· etmı,ur.> EBEDİ ŞEFiN MERSiNE 
yetlerin de tnühim bir rol o CELlŞLERİNİN ON SEldZINd 

.. ·· ı · s Belgı· t M hf ·ıı · YıLoöNOMO oynadıgı soy enıyor. ov- 3 a l erıne Menıin. 18 (AA.) - Ebedi 

yetlerin Belgrad elçisi, Mos- Bakılırsa ~ ~taturkiın şet:'r~ ~k .•• 

k 
•t • B 1 d liflerının .on eekızıncı yıldonlimil 

ovaya gı mı§ ve e gra a B Ik } d H dün cHalkevinde kalabalık bir 
dönmüştür.> a an ar a arp halk ikutlesıle memur ve bütün 

_ Radyo gazetesi • S k ) a· öğretmenlerin i~iraldle yapılllll a ını maz ırşey bır toplantıda çıok heyecanlı bır 

Atiandaki Alman 
Elçisi Sarih 

Talimat Almış 
Berlin, 18 (A.A.) - Bir hu

ıusi muhabir ibildiriyor: 
Alman - Yunan münaaebetler.i 

nazik aafhaya girmi~ir. Alman 
mahfilleri, lngiliz kııtaatı ihraç 
edildiği !hakkındaki lhabt4,rlerj 
doğrudan doğruya veya dolayı
ıile yıı.ymalkta ve bu eurctle Al
man ;müdahalesi ihtimalini müta· 
lan ve derpiş etmektedir. 

.Resmi k'Y'Oaklardan, Atin• ile 
Berlin arasındaki münaed:>etlerin 
nonnal telakki edilemiycceği ih· 
aas edı\mektcdir. Almanyanın, 
Atinadaki elçiainin sarih ıtalimat 
aldığı bikliriliyor. Berlindcki Yu. 
nan elçiai henüz vazifesinden ay. 
nlmamııttır. 

Nevyork, 18 (A.A.) - Ofi aj&n· 
aınd&n: 

Nevyork Times gazetesi yazıyor: 
cBcl.graddakl dlplomaUann, diğer 

alyııat fahatyeUerin ve askert mUte
hassısların fikrine göre, bu yıız Yu· 
goslavya, TUrkiye, Yunanistan ve 
BUyUk Brltanyanın tetkil edeceği 
mUştett.k bir cephooc Almanyaya 
karşı bir harbin, sakınılmaz bır fel 
olarak tclAkld edilmesi icap edf'r. 

Belgraddnn, Ste!anl ajansının bil· 
dlrdllt'lnc nazaran Yugoelavyadakl 
Bovy t elçi l, Moskovaya yaptığı zı. 
ynrcttcn Belgrada dönmUştUr. 

Titulescu Öldü 
\'ichy, ıs (A A ) - Sabık Roman· 

ya hariciye nazın. B. Tituleııco dUn 
gece yıırmmdan nz e\'vel cannea'd 
ölmuttUr. B. Tituleaco 58 YRfında 
idi 

.au.rette kutlanmıştır. 
Merasime lstikla:l ımarfile bq

lanmıt. Ebedi Şefimizin aziz ha· 
tıralanna hiınneten ikı dakika a 
yakta saygı 6\ikutu yapdd.ktua 
ıonra Belediye reisi tarafından 
eöyknen &ıeyccanlı bir nutukla 
bli:> uk Atatürkiın batw&I.rı yade
dıhni ve tiirler okıınmuftur. 

Törene Mılli Şef lsmet Jn0nu 
Yl" sanntmaz bağ ılık ve candan 
muhabbet d u) guları ıztıar celale· 
rek •on \crılm14tir. 

Alman Gazetelerinin 
B. Ruzvelt' e Hücumu 

Bir husuar 
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Fuar Hazırlıklarına Başlandı 
Kültür Parkta Yapılan Tezyinat 

İşleri Tamamlandı 
Jrmir (Vatan) Belediye· 

miz fuar hazırlığına başlamıştır. 
Kültürpar.kta yapılan tezyinat iş
leri öıtirilmi~ fuar sahasının he· 
men her tarafı ağaçlan<:lırrlmıştır. 
Şimdi, Sergi sarayının arka kıs
nun<lan ba,Şlamak üzere, açıkha
va tiyatrosunun etrafını çevire· 
cek bir şekilde beton y-;ıl inşaatı· 
na devam edibnektedir. Kültür
parkın Cumhuriyet kapısına ka
dar uzatılması münasip görülen 
bu yol, yaz mevsiminde fuar sa· 
hasının _tozdan kurtu'imasını te
min edecektir. 

Vilayet dahilindeki bağlar için 
lazım olan kükürt ve göztaşı te
min edam~ ve kazalara ihtiyaç 
niSbetinde gönderilmi.,tir. * Karştyaka ile Bayraklı ara
sında yapılmakta olan turistik yo
lun in~~uıtı ilerlernekte.dir. Bu yo
lun Bayraklıdan Paralıköprüye 
kadar olan kıamı blokaj üzerine 
paıkcttaşı döşcn.mck suretile ya
pılacaktır. Paralıköprü ile Borno
va arasındaki yolun Bornova kn
saıbMımo. kadar uzatılması kararı 
verilm~tir. 

_ K_O_N_Y A_D_A_ı l,_M_E_R_Sl_N_D_E_ 
K.ollŞ'a (Vatan} - Vilayet Mersin (Vatall) - Elektrik 

umumi meclisi yeni yıl bütçesini Türk Anonim §irk~ti şehir tcsi.sa-
1,25 7.826 lira olarak kabul et- tında bıızı tadiller yapmak kara

rını vcrrnaştir. mi tir. * İstasyon civarında Kültür
park yapılmak üzere istimlak edi
len arazide bir futhol sahası ve 
ko§u pisti yapılacaktır. Hazırlık
lar tamamlanmıştır. 1 9 may:ıs 
gençlik bayramının hu yeni saha
da kutlanması arzu olunmnkıta ve 
bunun isin hummalı bir §ekilde 
Gtılı§ılmaktadır. * Konya ve kazalarında kah
ve .kalma:mŞır. Evlerde misafir
lere menengiç kahvesi ikram edil
mektedir. Fazla sarfiyaı dolayı
sile bu maddenin fiyatı dıı. art.mış 
ve miktan azalmıştır. 

Kanlı Bir Düğün 
lzmir (Hususi) - Bayındırın 

Burgoz köyünde yapılan bir dü· 
ğün csnasın<:la, bir türlü terkcdile
miyen tabanca atılmak yuzun
den yine çok acıklı bir kaza ol
m"'§tur. Hüseyin Çatak.oğlu a· 

dın~a on altı ya~rnda bir köylü
nün attığı kur»un, on beş yaşında 
Emine Havva adında bir kızca
ğızın yüzüne saplanmış ve <lerhnl 
ölümüne sC'bep olmu§'tur. İstenil
miycrck vuk.ue. gelen bu kanlı ha
dise düğün evini bir matemhane
yo döndürmüş, zavallı kızcağızın 

akıbeti herkese gözyaşı döktür
mü§tijr. Yak yerı; katil olan Hü
seyin hakkında takibata başlanıl
mı.cıttr. 

Türkiye Turing ve Otomobil 
Klübünden : 

Türkiye Turing ve Otomobil kulO

bU senelik heyeti nizamnamesinln 
6 ncı maddC5i mucibince Nisanın 

26 er cumartesi günO öğleden sonra 

saat 3,5 da Tcpebaşındıı cHalkevin
de-. toplanacağından vasıflorı mez
kQr maddede mtlnderiç Azanın teş

rifleri saygı De rica olunur. 

* Silifkenin Pcraenti köyü ko. 
yun ve keçilerinde zuhur etmiJJ 
~lan Piroplazınıosis ile Strongi
loeia ha:ttalıklarının alınan tedbir
ler sayıcsinde tamamile önü nlın
mIŞtn. * Bu s~ y.irminci yılını idrak 
Qtrnekte olan Çocuk Esirgeme 
Kurumu, bu yıl bayramı ;çin hum 
malı bir §ekilde hazırlanmakta
dır. 

fstanbuldan Gelen 
Kremacılar 

Balıkcair (Vatan) Civar 
köylerde i~le,mck üzere 1stanbul
dan bir lı:aç kremacı gelmiştir. 
Bunların bera:bcr:lcrinde on adet 
kre,ma makinesi !bulunmaktadır. 
Kremacıların şÜt fiyatlarını yüz
de otuz derecesinde arttıracakları 
rivayeti şayi olmuıı ve bu §ayia 
yoğurt amillerini oldukça tcla~
lan~ıııınıştır. Bugünlerıcle bir ka
şer amilinin <!e geleceği söylen
m«;kte ve süte ka_gı vuku buLma
sı ıtabii görülen bu muhtelif ta· 
lcplcr, sütlü ısuru sahiplerinin 
yi!zlerini güldürmektedir. 

- -<>-

Zeytin Piyasası Hararetle 
Devam Ediyor 

Gemlik (Hususi) - Yirmi gün 
evvel hararetli bir şekil alan zey
tin piyasası tabii halini almıştır. 
letanlbuldan gelen alıcıhr. umul
d~u kadar mat almamııl ve ara
larındaki reka:bet scbe'bile alıcı 
gibi görünerek zeytin fiyatlarının 
artmasına sc'bcp olmu~lardır. Or
hangazi zeytincilerinin sattıkları 
malların Yalova yolu ile lstanbu
la nakline b lanmı~ır. Teneke 
yokluğu Gcmllk ve Orhangazi 
kaşaba ve kö>•lcrindeki zeytin
yağlarının lstanbul piyasasına 
gönderilmelerine mimi olmakta· 
dır. 

Adlzyede: 

Muhtekirler 
Adliyede 

Bundan bir müddet evvei 
muhtekidere .kiilfıh giydiren ba
zı kimseler.in .3ltikar yaptığını ba· 
ber aldıkları ve onlara giodere~ 
para kopardtklannı yazını~k. 
E.vvelki gün bunlardan bir tanesi 
yakalandı ve muhakemceinc baş. 
landı. Dün de ıbir başka açıkgöz 
yakayı ele vererek Adliyeye ge
tirildi. 

Avukntlardan birinin yanında 
katiplik yapan Şerafet.tin Hızal 
ismindeki bu açıgi)z Fiyat Müra
ka'be komisyonu kararından ha
ber alarak makinede Koordina.a· 
yon heyeti F.iyat Münı:kabe bü
rosu azası ba,şlıklı bir kağıt ha
zırlamış ve bu kağıda arama 
emri <yazarak Küçükpazardak.i 
Ali Benerin dükkanma gitmiştir. 
Ali Bener kağtdı görünce resmi 
olduğ,.ına l"'allaat getirerek memu. 
ru dinlemiş ve Şcrak.ttinin: 

- Sen çivi stoku yapıyormuş
sun. Senin evini arayacağım de
mesi üzerine Ali .Bener dükkanı
nı kapamış, beraberce Zindan· 
kapıdaki evine giderek araştırma 
yapmışlardır. 

Şer af ettin guya altı aanclıık çi
vi bulunduğu hakkında b'ir zabıt 
tanzim ederek AJi Benere imza 
ettirmek istemiş. işte bu sırada da 
Şerafettin Aiiden yÜz lira rüşvet 
istemiştir. Araların~a yaptıkları 
pazarlık neticesinde Ali 7 ,5 lira 
peşin ve geri kalanı bir gün sonra 
veımeği kabul etmiş, Şeraf etıtin 
<le memnun olarak ertesi gün gel
mek üzere dükkandan .ıynlmış
tır. 

Ertesi gün Şer af ettin parayı 
almak için sevinçle dük-kana gir
diği za.man karşısında polis nM:· 

murunu bulmuştur. 
Yapılan ara§tır.mada sahte ka

ğıt Şerafettinin üzerinde buluna• 
re:k zabıt tutulmuş ve kendisi Ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Dün yapılan d_uruşmasında Şc
raf et:tinin bütün inkarlarına rağ
men mahkeme kendisinin tevki
fine ve muhakemenin mevkufen 
devamına karar vermiştir. 

Müşteriya Mal Yok Diyen 
Muhiekir Tevkıf Edi.di 

Dün asliye ikinci ceza mahke
mesinde mal eatme.ktan krrıtina 
eden, Sultıınham.amında Türk 
Sever şirketinin sahipleri Yer
vant, Nobar ve Kirkorun muha
kemcle~ine bakılmıştır. 

Kirkor evvelce arkadaş-larını 
kurtarmak içın iben dükkanda 
yokken onlar mal satamazlar. 
Bunu böyle kararlaŞtırdık deme
si üzerine mahkeme böyle bir şe
yin varit olamıyacağını düşüne· 
reık Kirkorun yalan yere şahitlik 
ettiğinden 'tevkifine karar ver
mişse de dün muhakeme esnasın
da Kirkorun lafından rücu neti
cesinde ve diğer suçluların suç· 
ları varit görüldüğün.elen No'bar
la Y ervantrn elli~r lira ağır pa
ra cezasına, ycdi~c~. gün ha?iıle: j 
rine ve oR be§e.r gun de ıcrayı 
sanattan menedilmelerine karar 1 

~ı=:;:;:;:;:;;::;;:~~~===;H~=~K~~==~=T~~L==- :::=:= vermiştir. Kirkor ıberaet etm~cıtir. 1 

1
1 ava unnnuna euerru 
I tstanbulda bulunan keresteciler 1 Muhtekir Peynirci Tevkif Edildi! 
Hava Kurumunıı. yardmıda devam j D"' :d.. .. . ka · · · ı 1 ebnektedirler. DUn 2500 Hra ismini I or. uncu ne.vı §Cr peynınnı 

St.eıtın 

Dolar 

18 l'\IABT lDU 

l l\içre Frao. 
Drahmi 
l'cçeta 
Dinar 
ı:·en 

b'oç Krona 

6,ı.I 

182,20 
29,98 

0,9975 
J.2,0876 
3,17ii 

Sl,1376 
31.005 

EShıım ve Tabvilfıt 

birinci nevi olarak ve birinci nevi 1 bildirmiycn bir zat tarafından, 1000 1 
fiyatına muadil bir fiyata satttğın

Ancsti K~ğlu, 500 Aziz Karsan, <lnn d1)layı Balıkpazannda Taş· 
r;oo Pandcll DUgUnciloğlu, 500 Lok- çılar caddesinde 45 numarada 
man Kuriş, 375 Aleksandros İstav-

peynırcı ve yğc: Dhnitri oğlu 
ridis, 350 Artin Topaloğlu, 350 Artln Yorgi Kondopulos cürmü meşhut 
Çekezyan, 150 Abdullah Mehmet ve halinde yakalanarak mahkemeye 
erikl Torna, 100 GUmUş oğlu Bira- eevkeclihni,,tir. 

derler, 100 Mehmet Eriş, tarafmdan 
teberril edilmiştir. 

Alloae Ucreu 

1033 Türk Borcu l 
1918 16tikrazı dahili 
1038 İkramiyeli 

--
18 75 &eMIJk laybk 

Ehlivukufun verrni~ olduğu ra
por ncticesind_o bu pcy;nirle.rin 
yenmiyccck kıttlar k(itü oldukla· 
rı görüldüğün:d.en ~ve fiyatın aza
mi fiyat olduğundan !Eahkeme 
Kondopulosun teVkifine ve mu
hakemesinin mevkuf en görütme
sine karar vermiştir. 

21 50 1.00 7:50 400 la Kr. 

1033 1kramıyeli Ergani 
103( Sıvas - Erzurum 
1032 Hazine Tahvilleri 
193( > > 

19 75 llarlf ......... ea.: 
20 10 
10 27 SeııcıUk 

60 50 
15 50 2700 

lapk 

Hl O 800 Kr. yoktur 
1935 > > ~50 .................. .. 

1938 > > 
Anadolu Dcmlryolu .Tahvili 
Demlryolıt MUmessil Senet 

52 75 
42 25 
88 25 

T. C. ~ıerkcz Bankası 107 75 
Osmanlı Bankası 26 50 
T. İş Bankası (Nama. muhar.) 10 10 
Aslan - Eı:ıkihisar Çimento Ş. 7 65 

ı> ı> MtieSSis Hissesi 10 
Şirketi Hayriye 26 
Türk Altını (Re.,a.t) 24. 4.5 
TUrk Altını (Hamit) 23 85 

....... •aut• 

I• ı > 
1 • 
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• 
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• • 

• 
• 
:ıt 

• • 

Kunı7 

711 
600 
161 -JIO 

'75 

&O 

Madam Atinanın 
Mahkemesi 

Bundan bir müddet evvel fuh. 
şa tc§Voik ve randcvuculukıtan 

suçlu olarak mahkeıncye sevke
dil;niş olan Ma.de.m Atinn ve Ka

tinanın dün 6 ıncı cezada muha
kemelerine ba..!'landı. 

Dün §ahitler dinlendi ve mu
hakeme diğer §ahitlerin dinlen

mesi iç.in ~ka bir g'Ünc bırakıl
dı. 

,· .,. . . _ .. ,.. . . ·.... . . . . , .. 

Tercih Edilmesindeki Sebep 

r 

GRi 
Bi:tün ağrılara, 
hastalık başlan

gıçlarına karşı 

ve hiç zararsız 
en kuvvetli 

müsekkindir 

G iPiN , 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında, b~. d~, mafsal, 
romatizma, tı.sap ve adale ağrılarında ~ lUzumunda günde 3 adet 
alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu kutuları ısrarla 
isteylniZ. 

. .. . . .. . ' , . ' ' 
·:f...;'::'.::ı~r·'" .. ~- •. . · < ·. • · .• ı ··· 

Gayrimenkul Satış l:anı 
:lstaııbul .ı üocu lem Memurluğundan: 

940 - 2485 
Ödünç alman para mukııbllinde ipotekli olup parayıı. c;evrıımesine ka· 

nı.r verilen Beşiktaş Tcşv.iklye mahallesinde KAğıthane caddesinde eski 

iki No. lu dört parça arsa açık arttmnaıya çıkarılmıştır. 
1 - 2 Mükerrer bir numaralı arsanın tarafları bir tarafı bllJfkaca 

uhdesinde bulunan arsıı Maryam Hanun apartmanı bir tarafı ayrıca uh· 
desinde bulunan arsa ve taraf rabn dere sokağlle mahduttur. Mesabası 
113 metre murabba olup beher metre murabbaına ehil vuku! tarafından 
3 liraı kıymet takdir olunarak tamarıı ehli vukUf tarafından 339 lira 
kıymet takdir olunmuştur. 

2 - Dır;-er eski 2 No, ıu gayri menkultln hududu bir tar&!ı başkaea 
uhdesinde bulunan amıı bir tarafı Mart Hnnnn apartmanı bir tarafı 
başkaca uhdesinde butunan° arım ve tara:! Rabii Dere Sokağtle mahdut
tur. MesahaSI 149 metre murabbaı olup beher metresine üç liradan ehll 
vukuf tarafından tamamına 447 lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Diğer oski 2 No. lu gayri m.enkultln hududu bir tarafı tstepan 
hanesi bir tarafı Mari Hanmıa akdemcc ferag olunan mahal bir tarafı 
başkaca uhdesinde bulunan arsa ve tara! Rabli Dere sokağile mahdut
tur. Mesahası talı1amı H5 metre murabbaı olup beher metresine ehli 
vukuf tarafından 3 lira kıymet takdiri suretlle tamammıı 435 lira kıy
met takdlr olunmuştur. 

• 4 - Diğer eski 2 No. lu gayri menkulün hududu bir tarafı başkaca. 
uhdesinde bulunan arsa. bir tarafı Mari Hamım aparbnanı ve Bazan 
Bedroo Ef. arsası bir tarafı nynca uhdesinde bulunan Uç kıta arsa ve 
taraf Rabil Dere sokağlle mahduttur. Mesaha ve miktar krymeti tama
mı 116 metre murabbaı olup beher metre murabbtuna ehli vukuf ta.ra
.fmdan 3 Ura luymnt. tıı:kdirl sureUI ehli :vukuf tara.tından tamnmıno. 

348 lira: ıkıymet takdir olunmu~tur. 
Yukarıda hudut evsaf ve mesahası yazılı gayri menkuller açık art

tırmayıı. konmuştur. 

l İşbu gayri menkullerin arttırmıı fartna..mest 20 Mart 941 tarihin· 
den itibaren 940/248:> No. ile 4 cü İcra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İlflndıı. yazılı olanlaroan fazla malQ
mat almak lstiyenler işbu şartnameye ve 940/2485 dosya numaraslle 
memuriyetimlze ~Uracaat etmelidir. 

2 Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı krymetin % 7,5 nlshetinde 
poy akçesi veya mmı bir bankanriı teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alll.kadarların ve irtifak hakkı sa· 
hiplerlnin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu 110.n tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbltelerile birlikte mernuriyetimlze bildirmeleri tca.p eder. Aksi hal
de hakları tapu sicili lliı sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalirlar. 

4 Gösterilen g1.lnde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart.namcslnt 
okumuş ve ıozumlu ma!Qmatı almıf ve bunları tamamen knbul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 Gayrimenkul S/4/941 tarihinde salı günü saat 14 den 16 ya. kaı
dar 4 Uncü icra memurluğunda Uç defa bağnldıktan aonra en çok art
tırana ihale edilir. Ancak aı·ttırma bedeli muhammen klymeUn <;;075 
ni bulmaz veya satış lstiyenln ala.cağına ruehanı olan diğer alncaldı· 
ıar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile temin edllm4! ala· 
caklarının mecmuundan fazla.ya çıkmazsa. en çok arttıra.nın taahhUdU 
baki kalmak Uzerc arttırmnı 15 gün daha temdit edilerek 18/4/9"1 ta• 
rihindc Cuma günü saat 14. den 16 ya kado.r 4 llncil icra. memurluğu 
odasında arttırma. bedeli satış istiyenin alacağına ruobanı olan diğer 
alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuun· 
dan fazlaya çıkmak şartile en çok arttıra.na. Dıale edllir. Böyle bir be
del elde edilmezse ihale yapılmaz ve satı11 talebi dllşer. 

6 Gayri menkul kendisine ihale olunan itlmsc derhal veya verDen 
mUhlet !~inde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzebnlş olduğu bedelle alma
ğa. razı olursa ona. razı olmaz veya bulunma.zsaı hemen 15 gün miid
deUe arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale a.ra.
sındald fark ve geçen günler için %5 den hesap olunacak faiz ve diger 
zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimizoo alıcıdan 
tahsil olunur. 

7 Alıcı arttırma. bedeli haricinde olarak yalnız ferag harcmı 20 se
nelik vaktf bedelini ve ihale karar pullannı ve.mıeğo mecburdur. 
MUterakım vergiler tenvirat ve tanzifat ve dcllı'Uiye resminden mü

tevellit Belediye nısumu ve mütcnı.kbn vakıf leareel alıcıya alt olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

lı;ıbu gayri menkuller yukarıda götıterilen tarihte 4 Uncil icra me
murlu~ odasında işbu iUl.n ve gösterilen arttırma şartnamesi daire
sinde satılacağı ilan olunur. 

SEHIR 11Y A -rnnco:u TEMSILLERJ 
TEPEBAŞINDA -tSTtKLAL CADDESİNDE 

D R A l'ıl K l S l'lf • KOM!:Dl KISMI 
BU AKŞAM Bug\ln saat 14 u Çocuk oyunu 
Saat 20,30 dıı Akşam 20,30 da 

lmrabnın tnsanlan D A D ı 
Her gün gişede çocuı> temsilleri için bilet vardır. 

Beyazıt, Uılell, .AJuıaray, Şehremini ve Topkapıya ot:obihs temfn olundu. 

Bir Muhtekir Ağır Para Cezasına " DOBTOB 
. ., 

DOKTOR-KiMYAGER 

tDRAR TAl'ıl TABL1Lt 
Beyoğlunda Ağacaınll karşısmdr 
Bursa sokak No. ı. yeni açılan 

kimya lfıboratuarında halka ko-
laylık olmak üzere yalnız (Pa· 

zartesl) günleri BİR LİRA Uc· 
retle idrar tam tahlili yapılmak· 

- Dr. tR AN SA.MI -· 
IST AFlLOKOK AŞISI 
tstafilokoklarde.ıı mlltevellid 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk 
altı ç{banı, arpacık) ve bUtün 
clld hastalıklanna karşı pek 

tesirli bir aşıdır. 
tadır. , __ _,r .. _ Dlvan.r.010 No. 113 ••I 

Mahkiım Oldu 

lhtikardan suçlu Kalcf Ambo
kerin dün yaptlan dulU§ma&nda 

25 lira ağır para cezasına çarpıl

dı. 

Kalef 6,5 ikuruşa sa.blması la
zım gelen knraıtrna ktığıtlanru 

7,5 kul'U§a sa~aktan suçludur. 

CEVAD TABSIN 
tDRAR - KAN • KAZURAT 

vesairenin tahllllerinl yapar. Dl· 
vanyolu ortasında Tel. 23334 

BOBBORONI 
Eminönü Nlmot Abla gişesi 

öntlndeld muayenehanesinde 
her gün hastalan kabul eder. 

Tel. ~181 

Sahibi \'C. eşrlyat MUdUrU: ~ı: L..\il.:' .~." .. ~'t 

Basıldığı Yer: VATAN KATBAASl 

-19- 3 - 941 

Eınnlfetll Servi · .Kolay Kullanı S siz iti•"'' 
Galata ,,.,.kyan Kan P pi 

TaRK PHI L IPS LTD. şu ISTANıtU:L 

Tir 

Ziraa a ı 
KurulUf tarihi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 Ttlrk ııraaı 

Şube ve ajana adedi: 26S. 
Z!r&l ve tlc&ı1 her nevi banka muamelelert. 

Para blrtktUeıılercı %8,000 llm lkraml)"I TCrflor 

Ziraat lkrtka.eınını. .ırumoarau ve ihbarsız tasarruf hesapl~ 
en az 60 llrasI buluıınnlara senede ( defa. çekilecek kur'a il• ~ 
4aJd plAna cör• ikramiye datıtılacaktır. 

: adet 
1
: ~ ~= ıı: ı:ı 100 adet 60 liralık 5,000 Ut9 

, : 250 • ı'.ooo • ııo > 40 • 4.SOO ~ 
" > l M > 4,000 > 160 > 20 > a,.ıot • 

DtllllAT; Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ..,.. 
tı dil9miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verUoceıtUt· 

Kar'alaı' Mmede (defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyJCıJ, .. .......... ıır.::.l•l•B .. lrinclldi ..... D~U·D~da .. çe•killmlecck!!f!l=·ti.r •• 
111

1!11!11IClllll ... ı 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
55 No. ıu il~n: 1- Yerli pamuk ipliği ile ycrll pamuklu mensucf11 

perakende~ azamı klı.r haddi% de 15 dir. 
2 - Yeril pamuklu mensucat.tan bllcUmlc düz şayaklarla ıst~ 

vergisi kiloda 10 kuruşu geçmeyen bilcümle yUnlU kumaşlarda toP::. 
cıya azamı yU.zde 7 ve perakendeciye azamı yüzde 12 ve bunlar bati t' 

deki diğer yüniU mensucatta toptancıyn azami yüzde 15 ve peraJ<eıı.d 
clye azamı yUzde 25 klr haddi kabul edilmiştir. 

3 - Kroşe ylin ipliklerinde toptancıya azamı yüzde 10 ve pcrol< 
declye azamı yUzde yirml kAr haddi kabul edilmiştir. ttl' 

4 - Yerli ytlnlU ve pamuklu iplik ve kumaşlarda IUkB mağaZI' 

rlkl yoktur. llAn olunur. ~ 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

llıramlge Planı 

1941 r."'.RAMll't~I 
ıOOo·""" , 

1 adet 2000 LlralJk ::::::: ...Mt.""" 
3 1000 ::::: suuv> ' 

> > -- 15()(!· ' 
2 > 750 > : 'lfJ"'J·""" ' 
' > r;oo > :: ı<JO"·""" ' 
8 > 250 > - sSD"""" ' 

ss > ıoo > ::::: ,aoo·""" , 
80 > 50 > ::::: _,.,, ..... 

_.-6UV" ..4' 
aoo ~ 20 > - ıf>r. 

ıJ•>-ı.'o f' Keşidelcr: ~ Şubat. 2 ct!Ddıs 
t.... 3 İk1ncltcşrln taJ1l11 
pılır. 


