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Üçüncü Sayfamızda 
Başladı 

3iikl'ii Saracoğln Bden'le Göriiştl. 
~ -

--------· Mül§kat Eden 'in Arzusile Kıbns'ta Oldu 
Ankara 19 tA.A.) - !n9iltere Hariciye Na- , Ankara' da bulunacaktır. mişler ve hükumetleri arasında mevcut olan l 
8 Ed~n'in Londraya .avdetten evvel Hari- Kahire, 19 (A.A.) - Bu akşam aıağıdaki ram görüı birliğini bir kere daha kaydeylemi<-

ıı.rı Vekilimizle tekrar müdavelei efkarda bu- resmi tebliğ neşrolunmuştur: lerdir. ı 
cıye · 1 •· • T k 1 1 N 1 d' 
lunmak arzı.ısunu iıhar etmış o mas

1 

ı uıerıne, ür iye ve ngi tere Hariciye azır an ün I Bu mülakat Kıbrıs'da B. Eden 'in daveti ·· _ 
A k d h b. b' · "l"'k' 1 1 d uze Şükrü Saracoğlu 17 m~~a ... n ara ~~ ... ~re- ır ırıne mu a ı o muş ar ır. rine vukubulmuştur. B. Eden dün tayyare ile 

ket ederek Kıbrıs'da muşarunıleyhe mulakı ol- iki Hariciye Nazırı, ~eçen ay B. Eden'in An- j Kıbrıs'a gitmiştir. Gerek B. Eden gerek B. 
muştur. karayı ıiyaretindenberi enternasyonal vaziyet- , Şükrü Saracoğtu valinin resmi ikametgahında 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu yarın te hasıl olan muhtelif inkişafları gözden gecsir- misafir olmuşlardır. 

Bay Şükrü Saraçoilu 
Bay Eden 

Yeni Tufanın 
Nuh Gemisi 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

60.000 Çuval Kahve Geliyor 
•• • •• ı-

Or fi idare Uçı 
Ay Uzatıldı 1 

B ütün 4arih. aıkılla ihtirası!' 
ımüoa<lelesinden batb bU' 

§ey değildir. Eğer inea'n~;"im İıf~~: 
rine akim ve akıllıların "h 
ması imki.nlan buluna'bil.e tar! 
--iL 'fcl . tkay.deıcHlece.k vak a 
-.:nı enne . lerın ta· 
bulunmazıdı. Tarih. ın~ . . • 
biate ıkarşı mücadele.ierinı, ılm~ 

h al nnı eanat eahalannd&ki 
~il ı"". 1• ·nı.' ibirbirlerile olan er ey.ış erı • l 

ı tıatlı münaacbetler.ini an atır, ge-

çerdi. ...ı • il ah· N r~ kı inşan .uenı en m • 
l\ıkıt: ~le.r ve 'Ihtiraslar, akla ba
L'-d" Bu yu"'zde.n harpler olur, 
ır.un ır. • 1 '!iterek 
cinayetler olur, ınean ar mu. 
~enfaatlerini dbirliğile ık<_>ru~a. cak yerde. kal"ı'I ,kar§l)'a 1ıeçıp e• 
raberce. yıkarlar. . 

En oiptidai lnunlar inle akılla 
ihtirasın bu C'bedi unucadclcsi kar
§ISlnda ıdurmu", derin <lerin <lü-
ünmü!<lcrıdir. Neticede aklın yo
!~- .. .!... • _ı: • t' ın 
ve f~rin yoluna ~D ,_ıu di
yerek i"in jçim:len çıkmıtlerdır. 

Nchuler nuıl vakit vakit ıtqıp 
tufanlar yaratır6A ihtiraslar da ııu 
veya bu c'beplerin tesiri altında 
zaman zaman .ay.aklanır. O ~~n 
gözler &>ağlanır, orta1ık sıslenır. 
gilzel hisler uyuııur. kin ve nefret 
ruhları sarar. 

ı ıı...-:: _ıünya ihtıra&lann 
ı~eu~wnc • . B" 

B. M. M. Başvekaletin Teklifini 
ittifakla Kabul Etti 

Ankara, 19 (A.A.) - 8. M. Meclisi bugün Şemset- · 
tin Günaltay'ın riyasetinde toplanmış ve celsenin ac;ıl
masını müteakıp altı vilayette ilan ve 8. M. Meçlisinin 
kararile üc; ay temdit edilmiş olan örfi idarenin hitamı 
tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına müsaade 
edilmesi hakkındaki Ba§vekalet tezkeresi okunmu§ ve 
müttefikan kabul olunmuştur. 

30 Milyon Liralık Fevkalade Tahsisat 

Almanya İle 
Yugoslavya 

Müzakerede mi? 

Amerikanın 
Filen Harbe 

Girmesi Yakın 
bu yolda bir ufanı içindedır. uf 
tün iyi kıymetler, .in68nhğa. f~e cAlmanya tarafından Yucos- Nc:vyorlc, 19 (A.A.) - Nev-
Vcten ıbütün 113il idealler, iht~raş tavyaya ve Yunanistana ~artı york Sun gazetesi §unları yezı· 
ve ık.in ıdalg_alan arasında ıbogul· açılan sinir harbi devam edıyor. yor: 
rnaık, ıtchlikesinde bulunuyor. . . Berlinde, Yugoslavyayı okşa- Hali harp dıtında bulunduiu-

Aıklın mcaplannı 'Ve bütün bu syı yan bir hava esmiye başladı. muzu "ddia edecek çok ilciyi kal· 
klYln~tleri ihtiras tufanından .k~~- c:Berlin gazetelerine ıöre Al- mamış olH gerektir. 'Bu gergin-
ta "'' b e.m.ısı· manya ile Yugoslavya arasın. • ıeJc devresinde ıh,.r -zAln'Ulın zuhur rnı-ıt irin yeni bir , ,u g td ...., ., .. -
ne ihtiy~ vardır. daki münasebetler no!'"1~ !~· edc'büecek herhangi lbir ıhadise 

• Alman hariciye nezaretı sozıcu- mevzuubahıs vaz\ye.ti bir emri· 
Çok §Ükür ki bu gemı Ü «Yugoslavya ile yapılmak- Yeki haline getire'bılir. Bir Ame· 

rnevcuttur: Yeni tufanın :a' otan müzakeret~r d~~tkd~nda rikan gemisi ıtıücuma uğrayacak 
N ··yıemk vaktı v19I ır ... :. veya :batırılacak olurea bız filen 

uh gemi5İ, Türkiyedir. ~~~i:~ir. . harbe gireceğiz. Şüpheaız muka-
• Ate.tiil'k, dahi rcb'ber, lbu .. t~· _ Radyo Gazetesi - belede '8ecikmiycceğiz. 
lik l rdu AŞVEKtıJ Nevyork T~s gazetesi iıe 

eyi thcrkcsten evve go . · V B VE 
Akla.. eu ha ve emniyete bir iltı~a ytJGOSLA t töYle demektedir: 
..... ...ı k g RICIYE NAZiRi BERL NE Amerikanın infıratçıtıg· ı ölmü•-J'-~1 outye bir Nuh gemisi umıa a HA ., 
ilb·'tiyaç gördü. Bu gemi, Bakan MI GİDECEK? tür. Fakat bunu Bertin anlama-

ırlıö.; id'L Yan reaml mıt gıhi görünüyor. Amerikan 
.._ Un 19 (A.A.) - ili lb h k d' . . . 
Aaıtlardanberi ibtiraslann o• Ber ' d bUdlrillyor: m eti u al'ptc en ısı ıçın 

F'.raneamn İlıfe9İ hU1UM1Dda Ame
rikan ,.lll"d........ sheodiPıi 

IÖyliyen Marepl Peten 

Fransa 
iaşe S ı k ı n tıs ı n d an 

Kurtulmak için 
Amerikan Yardımma 

Güve.tıiyor 
Kudus, 19 (Rad)o) - Ma· 

reşal Peten, Grenobte'de. irat et
tiği ıbir nutukta ııöy)e dcmıştir: 

claıoe mceelcsi bizi ciciden met· 
gul ve müteessir ediyor. Bizi, ıbu 
sıkıntıdan kurtaracak olan Ame· 
rikan yardımına güvenıyoruz ... > 

MAREŞAL PETEN AMiRAL 
LEAHY'YI KABUL ETI1 

Vichy, 19 (AA.) .Amerika Bil· 
( Deumı Sa. 5, SU 6 da) *=* 

Bunlardan 27,000 Çuval lzmire Çıkarılacak 
Şelnimizin büyük kahve itha

Jıitçılarından lbir firmaya Brezil· 
yadıan rgele11 bir ıtclgrafta lstan· 
bula çıkanlmak üzere ıııltmı;ı bin 
çuval Brezilya kahvesinin yola 

. 
ispanyada 

Alman Nüfuzu Za fa 
mı Uğradı? 

Halk Almanlarla iş 
Bir ... iğinin Zarar 

Getireceğini Anlamış 
Loncil.... 19 (A.A.) -- Dai1,y 

Telegraph .pzetemnin Uzıbon 
muhabiri, A'nıan nüfuzunun is
panyada ızıiFa uğradığını lbı~ir
mclktedir. Halk A~manlerla eıkı 
bir iş ıbirliği yapıldığı takdirde 
bybedilece'k §CY.in kuanılacak 
olandan fazJa olduğunu anlamı§ 
bulunuxar. Efkarı umurniyedeki 
bu in.kiyaf ık.nen Jngiltere ile ya. 

çıkmlf olduğu lbildirılm .. ir. 
Aldığımız ıma.lirmata göre bu 

kahvder 'y.İmıi güne !kadar lima· 
nnnıza <getirilıniıı lbulunacalctır. 
Aıtmı§ lbin çuval ikahV1Cnin mem· 

lekctin 8 - ) O aylık ihtiyacına kil. 
fj geleceği ltı:Jm1n edi\rmıtbr. Bu 
kahveler.in 27 lbin çuvalı lzmire 
ve !bak.iyui lwıanıbula çıkuıla
ca.kotır. 

Prof. Besim Ömer Akalın'ın 
Ölümünün Birinci Yılı 

pılan yen:i ticaret anl.,maamdan Merfnmı profeeör doktor Betim Ömer Abhnm babrumı tul& 
ileri ıgelmelttedir. melc..dile cliin Oniv~:.ede 
BÖYLE OlMAKLA BERABER -... :r-..ı.n toplulbdan llir intıl.a 

Muhe.bir, ')"ansına ~yle aevam ==============·=Y=a=z=ıs=ı=ikin=·=c:r=·= .. ~y=fem====ız:d=a<l=tr===· 
edıiyor: 

Siyui lba:lumdan ıdaima Al
manya ldıin<le 'bariz lbir temayül 
va.rdır. B. Senano Suner, Alman 
.ilahlarının mql(ip eıdilnniıfece· 
iine l ıın:idir. Bunun la lberwber 
Berlin ~eti emuınıda beltlıedi
ği ıkadeı- hünmetkar bir mu.nele 
1ıönnediii ir;in Almanların uir•· 
yaıcağı lhıeıhangi bir hczıimet bu 
hu.u.ıtalci fikrini ıcleiiftrd>ilir. İt
te bunun içinıdY ki F rarwa ahvali. 
İıııpny.dtıki diplomatlar hrafm· 
dan büyük biT ~e tllitip 
edilmektedir. Eier Marqal Pe
tain ie nazıiler •ı-.ndlııli mW.•· 
sd>d"lcr kat' i olarak ık.eailir ve bu 
hal F ranwı: hükiimetinin Ceımlre 

(Devamı Sa. 6, SL '1 de) ** 

GONON S ESi 

Tramvayda 
Kırtasiye 

Yazan: 
DIAT llVBI 

Tnlna7'1a .. rl ~ ~e
jt.I -*'*•: 

bir AlltıtlmalladM fiplıelealnıe aa· 
aı 8"119rda. Nlfla.vtı& teftlt netlce
ıı.lnl cetvele ka,,.wedelft kalalıahlt 
lalete aflata çdup puyordu. Fakat 
t;ok kere koatınllardaa blrlala bir 
kaptclan çmnaııne bir b&flaMmlm 
öt*I kapnla prtbuneıd lıemea 

ayal samana teeadöf edlyer ve 

....amele ,.tden ....,..7orcla. 

)'Unca.ğı <>lan Balkan milletlerin· bir memba :~cı gazeteler, yabancı (De,amı sa. 5, su. 4 de) +•+ 
den tbiı .kısmının pek ça'buk gözü Bugün• Y kanlan haberler ve =======================::::;::============--

~Qİ;;~~::.:~~'netl~,:;',~~n ~ :~ı:':::''~:.!~~u~:~ ~-=k~ !~~'~' 

- Tek bilet •e ywvulak lııeaalıl 
k'.M ete•ifa Allala ruı ..._, deıll, 
........ \'e kal'Ulhkta o ..... .... 
Uf .....,.. iti. ta• .... eepleo 

ı ..... alacuı ~indedir. Böyle 
oı- ilkleri ka1"9dddı ka11t ve 
Mmetlere ~ ve 1nuı1am1 
lb.erbMlee Jıoatrol8 t*alk etmemek 
........... DfwWte de. tram...,.da 
..... r miktar Ilı~ ~r 
....... lnu1ahmam~ ..... 

kat sfrö,Jeras ki bir t.M bilet •• 
)'11Varlak 1lelıap k'Adı, mmmele tar
...- Mr 11fü detlflldlk tramway 
lortMtyMlal yarıya, belki hattA 

~.te Wre hldlmalıpttr • 

d ınan ıA:J8!nen çatıkh. Fakat era· yugoeıav münaJI d Atman hariciye 
B~ ıihtiraaa mağuip olan ~ktı. vaziyeti :ııak:ı:mat ısteml.flerdlr. l 
ıB lt1.l" O)'Un ıbozanhk ettılu. nezaretinden akamıar, bu suale ce· 
• ~~nlarc1. a akla - ve sulh. a il· satAhıyettar m ı Una etml.flerdlr. . ..._.. .ı__ k . rınekten m . Al ı 
'b· lY~n ıhüıınetini görcb~e vap 'e hariclYe nezareti. • 

ır.,...~uiı. iten-tisi tamamlanamadı. ES&SeJ'I Atman aramıdakl 
ııu L:..._- b ile yugoıılavya ~ 

11 
l\.._.y.c, Balkanlarda ıtck a· manya h l<kmda sorulan uu· 

cl~aKıda k~lınca y.olun<la~ ~a- münasebetler 1 ~ır cevap vermeınlt' 
• . cndı varlığı ve istiklalı ve tün suallere h ç 

ın~ 26ntan.da ıinsanJığın yüksek tır. 
,,__ f&atlcri 9ıı çalıtmalanna de. * 
- ""'11 etti. A ) - Afi: 

8....:: ı.on4ra. 19 (A· . a baŞVeklll 
lta'l -ün Türkiye, yeni tuf.ana Be)gradda yugosla":. •• n .. Berline 
lill!Q 1 ~oyacak bir Nuh gemisi ha· . azırının buı.-· 
l'rtii~Urulm~tur. Tarihin ~u ile h:::cı~~ ııaJ<l<lnda şaytalat 

(b..._ devresinin yüksek görıw hare eyıeınektedir. :r 

~ - ... ~ Sa. 5, Sü. ı :de~)===$==~ı:de:v:am~;::==::::;;;~ 

timi•nftE@AD 
. /\. . Göre Gün un En 

l~ns ve Radyo Gazete sıne . 

M"h' Hôdiselerı 
'1t u ım altı •Y uzatıldı. irabk 
... .t\ltı \llA)etinılze şamil örfi ida~ mtldafaa lçla ae milyon 1 

~'ekıUet bazı Vekiletıerle ndll 
..ı.... re, kallde tahsisat ıstem~tedlr. "1ın&11Y• Ue ı·uıoel&''18 
llf ~rıı . ·i.i8ilne gure n harl<·l)e nezareti ııoı:c 

..ı.... :raı.•nda mlizakereler oımaktadır. --1&\") .. baf'·eldllle lıari~·e 
llf ~lgr "re ı·ug""' 

, ele 8 dda dönen şa)ialara ıv 
... t uı Berııne gldec51erdlr. ı.ıade clclb'Y' zap&e«Jlel'• 
'1t t ııcllltjer llabeşlsunın cenubu IJ8fk aJr&Cbl1 )l.aber ,·erUtror. 
'it Pan)ada Alınan nlıtuıunun zil• 'le J1rlftti

ll.r1t•ı3e \'eklllnılz Kıbrıs'cla ıs. EdeD 

rtlMle karuıjlar, )1nn11Uder, oaı.k
lar ~ •• ...., ,...._ ~ 
mi beıfllk Verip VenndJtbıl kn· 
tl'GI MecekslL 

Yolc9 ba ııö111er1 JM' tekhMt 

lllJl97en1L Faka& -- ,... bl· 
~~verdi: 

- Ya Mr de bld ftıtbün ne ~ il.,......_ K•IJe!tlda edllrke11 lmr 

de • bozuldu Clerdl; bu yöacle• 
pba ka•ıalar-
...... karfl llapmm alm•cla 

k•trolh ...,. ........... ta. Bilet
ti dll'de bildllmÖIJ cıetvellal e141en 
ele ... ıtladerlrkem içimi çekti: 

- Bir de t• yuıp çhme '91ne 
..... koiapk bulaalar-
~ hllmedea devletin en bU· 

J1lık DMı•elMhe lm1MIYe ckınllne 
clokamn...,t.. 

Tnlnqyda seyyar Mr blro nr· 
aı ve .. birocla oldakoa kanfık bir 
lmtul)-e lll1l8lllekılll ~onu. BI· 
1etç1 7olctdann ~ binip nere
:re ~ qrwrek mıntaka 
.. ,...... t.eıı1ı1t ...,_, bilete "ele..· 
ld çtsst llall8de bir kayıt ela dU
f'7ordL 8oltra koatrol plerek 
cehel \berinde bir inceleme yapc· 
J'Ol'I bUe&lerl Mrer birer eldeB se· 
~ ınunara ve b)'dlarcla bir 
,....... bahunlp .... c ....... 
~ı pnık ;rolcıa ... prelr lılW-
ctalll _,.... ......... ... 

* Kırtulyerllltta baftflftDfl&I lçla 
t!1uılk olu lılul Diyet ""fildir. 
Her daire ban- için clurınadaa 

emirler ve tamimler gönderir 'e 
ciddi telıcHUer yapar. Fakat baa-

1-n• ae&ice)'e teelrl olma&. Baa 
sebep memarlann feaa alyetlerl • 
\'e ulayqınlıfı da deflldlr. Bau 
sebep onlardan bll.baMa yaffat, ı.

lfllll almıt olanların bu.la tec..W
lerldir. Senfıde ~ .P· 
dall bir l'mlr, eoralup ce'abl alla· 
maclan ) apdmı11 bir 1f, bltthı me
ruhnl tamaml.......,ıt bir kAtd 
) hlladea kaç arkaclalJlanDlll ııe te
kilde yandıklarını sfnalflerdlr. 

Şu halde kırt.Mlye De yapllM'U 
mücadelede memuaıı ,....,adaıı zl. 

yade ı,ıa tablaU aıertade afrat· 
mü JAuınchr. Tramva11n tek mıa
tab ve J"l' .. rlak betıap tedbiri bl· 
dm ıı:ta möte't'aa fakat dltüadU· 
rtlcıtl ... r mllıaldlr. 

.Bötlhl lflerlmlz ve bllhuea ma
llJ'Sllls Afi• buluaaeak Badeleııttlrki 
tedlJlrler w proııedelerla lrann .. y. 
lal'da oNata a1bl bllrolanla ela 
Jurtulye l,tnl lı-.flfletınteı mftm. 
~. 
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~ 

inkoln'un 
Hayat ve 
Maceraları 

vazan: il-ISAN BORAN 

Cuus Trelitscb, Cbao Kung adi le Asyada Buda rahibi kıyafetinde 

-ı-

Trebiç'in Oğlunun Muhakemesi 
1926 acnC$1Ilin 16 ubat günü cevap verdi: 

Londra ağır ecza mahkemesinde - Evet. A1az:nunun oturduğu 
casus Treböç'in oğlu J. Llncoln"in ev •ahibi eöylec!L O ak,a.m nişan 
8.'dam öldürmek 11uçu yüzünden Iısının evine davetli imiş. İki po
mahkemeoi vardı. Mahkeme ea· lis alarak oraya gittim. içeri giT
lonu Londranın işsiz 1tiiçsüz me· diğim zaman dans ediliyordu. 
raklı kıbarlarile dolmu. tu. Suç- Bir ·hizmetçiyi çağırarak J. Linco
lu aandalyeainde J. Lincoln otur- ln·i biraz gÖrüfmek üzere ııön· 
muftu. Fakat hu gencin Trebiç.in derrneeini söyledim. Hizmetçi bi
oğlu olduğunu yalnız mahkeme zi küçii'k 'bir ealona aldı. Orada 
reisi hilebi!irdL Şahitler eıruın- hir vazo içerainde güzel lbir çiçek 
da genç, güzel ve sarışın bir kız demeti duruyordu. J. Lineoln o 
bulunuyordu. Bu kız J. Llncoln.in çiçek demetini adam öldürdüğü 
nıııanlttıı idi. yerden getirmi§. işlediği cinayet-

Önce. vaka yeıinde ve ölen a- le temin ettiği biricik kazanç o 
dam üzerinde muayene yapmı' çiçek demeti. ..• 
olan adliye doktorunun uzun ra- Maznunun avukatı teknr a-
poru okunda. Bittikten eonra re- taldı: 
is adliye doktoruna eordu: - Manasız latife. Müdafaa et-

- Son kanaatiniz nedir? tiğim phLO. ıkarıı polisin anlatıl-
Doktor göziüklerini düzelterek maz bir lhıncı var ... 

oükı'.lnetle cevap verdı: Reis polise dönerek emretti: 
- Katil yedi milimetre çapın- - Siz devam ediniz. 

da bir t:ı>banca kullanmış, kur· - J. Lincoln beklediğimiz 
şunları iki metre rneoafeden öl- küçük ealcma geldi. Ellerine SÜ· 
dürdüğü adamın tamamile göğ- künetle kelepçe vurdurdu. Ve 
sü ortasına sık:mıt-- bana dedi ki cıef, beni eradığı-

Reiein işareti üzerine adliye nızı biiiyorum. Sizi takibe hd.zı· 
doktoru çekildi. Yerine J. Lın- rım. Yalnız rica ederim, süriıltü 
coln'in nişanlısı sarışın İngiliz kı- çıkarmayınız. Bırakınız rahatları 
zı geldi. Reis sorgularına devam bozulmadan eğlensinler .. ~ 
etti: o~min manasız çiçek lati:fesile 

- Zanneder~ •. aiz ~u adamın n-e~esi kaçan avukd.t söze k:ırı§~ 
nipnlısıyıdınız degıl mı? tı: 

_ Evet hala da n~anlısıyım. M hk b ·· 
' 'b .. 1 - a eme mdznunun u soz 

~üzel khkızın bu a~ık cedva ı u· !~rine kıyımet vercceğı şüphesiz· 
zeruıe ma eme 11aıonun a uzun l 
fıaıltılar yükseldi. Reia salonda , ' ır. . •. . .. 
b j anlaıı iki defa oüküta da-. Polıo Werena ın 'bu u:ahatı ~ze-

ut u~t' rinc reiıt müddeiu~Jmin"YJ fikrı· 
vo_ J'." Lincoln hakkında bildik- r.' eordu. Müdd~iunıu.m; kısaca 
lerinizi !bize lütfen oöyler misiniz? b r thayır..' dedı. Ro1.> bundan 

J. Lincoln iskemiesinin kena- oonra_ ayag~ kalkt. ve mahkeme 
rına iliflllliş.. mendilini ıık aık oa· ı heyetıne donerek: 
kıı.klarına bastırıyordu. , ·;şanlı•ı- -Tetekkür edotim, ımuhake· 
nın iyi de olaa, bir ~ey söyleme- .ne yarın devam e .:ecektir. 
aini isteıtllyordu. J. Lincoln'in a- İki polia maznunu alarak gö-
vukatı, sarışın kıza söz söyle.meye :Jrdüler ... 
nkit bırakmadı ve reise dönerek (Trebiç) in oğlu J. Lincoln 
atıldı: . b;"jyük harp esnas1nC4 İngiliz or-

- Bunu prote.slo cdermı. M~t Ou.sunda tayyare Zd.hi:ı idi. Bu ıa
mazelin şahitliğile. bu moselenm Y•de yük9c-k ve kil:.ar alemine eo. 
aydınlatılaaruya'Cagına evvelce i..:u~mustu. Mevki ve it11'lıır1 vardı. 
m~hkeme tarafmdan. karar ve- Harp ~onunda terhiıı edildiğinden 
r~!mi,ti. Artık ~u gıbı tahadrtle .. 1 mevki: ve aervetten mahrum k .... · 
rın mahkemeyı uzatmakta~ baş· dı. Zaruret yüzünden olur olmaz 
ka 'bir faydası _yoktur. J. _Lmcol~ I adarniarla dü~üp kalktı. Sefalet 
suçunu tamarnıle ve ycnıde~ ıtı- ve açlrk bile çekti. Uçurunı.a. yu
raf et;niştir. Bundan vazgeçilme- varlanıp gitmek üzere idL Taliini 
sini dilerim. eon defa denemek iatedii kurtu:-

Müddeiuımwni de J. Linc?ln· ı ınak ünudile iyi bir aileye sokul
müdafa~ ~e~ avuk~tın .. fıkrınde mağa, muhabbet ve it~madır.• ka. 
idi. Şahıtlerı dın~emege lu~u':'.' k~l zanmrya muvaffak oldu. Bu te: 
ımo.m\ftı. Maznu'.', Noel ııunu b.u- miz aile, Kral Betinci Jorjun ••
yük ve zengin bır apar~~na gır- bık tayyare zabitini 'bir evlat gİ· 
diiini ve orada hı:sız!ık yuz~nd_en bi bağrına bastı. Bu ailenin bir 
apartman aahihını tabanca Jle ol- kızı vardı. Baba ana baŞba~:, ve
dürdüğünü inkar etmiyordu. rerek kızlarını J. Lincoln ile ev-

Reis biraz durdu, nedense bu- lendirip mesut etmeyi akyllanna 
gün ao~ _k_anlılığı?ı. hy~'.'-t.'."i~- koymuşlardı. 
ti: adetı hılalına •ınırlı gorunu- (Arkaaı var) 
yordu. Maznun hakkında hüküm 
vemıek için orta.da şüpheli ve ka 

ranı..k hiç bir nokta yoktu. Münlkalat Vokilinin 
J. Lincoln'in nifaıı.lıaı bir §ey 

söylemeden yerine dönüp otur-, Tetkikleri 
du. Bu ecfer, vaka yerin.de ilk tah 
kikatı yapan polis memurlarından 1 Münatkalat Vekili lncedayı 
Werens ilerledi ve reise bir rapor dün Denizyolları idaresinde bü· 
uzattı. Raporda bir n~an ziyafe:- tün vapurlarımızın ve fileplerin 
tinden bah..ediliıyordu. Rem bu- . seferleri hakkında te~kikler yap· 
nun üzerine nıera.k.la ıordu: ! nuş ve gem.ilcrhnizin sefer ·vazi· 

- Bir nişan ziya!eti ın.i? J yetleri _üzerinde alô.kadarlardan 
Polis Werens soguk bır sesle bazı ı tı:ıahlarda bulunmuştur. 

Belediyede: 
1 Belediye Umumi 

Meclisi 

Prof. Besim Ömer Akalın'ın 
Birinci Ölüm Yıldönümü 

Vali ve Belediye 
Reisinin Bir 

Nutkıyle Kapandı 
Belediye meclisi dün öğleden 

1 

sonra şubat devresi son toplantı-
111nı reis vekili Faruk Derelinin 
başkanlığı altmda yapmJş, ikinci 

1 
celsede \'ali ve Beledi.ye reisi 
doktor LUtfi Kırdar riycr et et
mi-ıtir. 

Sıhhi '1rı.dat ve zabıtai belediye 
talimatnameleri ımüzakerc cdi:l
n1i...,.tir. 

Dünkü toplantıdan ısonra Is· 
tanbul Umumi meclltti 1941 dev
r..,i toplantılan bitmi,tir. 

Umırmi meclisin fbu devrede 
kabul ettiği 1941 bütçeıi ile VHö.
yet husuŞi idare varidatı 5 .milyon 
677,908 lira ve Belediye varidatı 
da 6,965.928 lira olmak üzere 
cem· .. n 12,643,636 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Bu meblağdan masraf bütçe
sinin vilayet kısmında 662,339 
lirası nafıa i~lerine. 2,297,342 li
rası ımaarife, 1 14, 15 1 lirıuıı zira
ate, 144,609 lirası vilayet sıh
h•t i~lerine, 56, 141 lirası vilQyet 
veter.iner itlerine ve 1,241,036 11-
ra-sı da ımuhtelif İ!} ve maeraflara 
ve mue.vcnetlcre aynlmı('tır. 

Bel<'diye kıMnında d-a 1 milyon 
054. 169 lirası belediye sıhhl>t i~
lerine, 1,692,422 liraeı imar, yol 
ve fen işlerine, 359,326 lira"' it
faiye ~eşkilatına, 535,780 lirası 
t<mıiz'l.ik işlerine, 154, 340 lirası 
paı:'k ve bahçelere, 106,661 lirası 
iktısat ~!erine, 36,500 lirası me
zarlrklar teşkilatına, 26,290 lira
sı belediye veteriner i~lcrine, 
2,446,5 l 6 lirası belediyenin rnuh 
telif ve müteferrik ınasraflanna 
ve 1,5 14,0 1 1 lirası da Vilayet ve 
Belediye vaxidatlanna nazaran 
müşterek masraflara ayrılmı~ bu .. 
lunmak.tadır. 

Vali ve Belediye Reisi dok.tor 
Lütfi Kırdar şu sözlerile 1941 yı
lı §Ubat i9tima devresini kapat
mııtu:: 

Mulırerem arkada~lar, 
«- Bugünkü toplantıımızla 

üçüncü intiha.p devresinin 3 ün
cü yıl içtimaı, §tibat ayı Lütçe 
devresi sona ermiş ıbulunuyıor. 

Dün Merhum için 
Merasim Yapıldı ve 

o--

Besim Ömer Akalın için dün 

Merhum profe,ör doktor Ge
neral Be•im Ömer Akalının bi
rinci öiüm yıldönümü münaselbe
tile 'Clün Ünivenıite Tıp Tarihi 
Enatitüsünde ibfr ihtifal yapılmı,. 
trr. 

Merhumun Akra'balarının, tale
belerinin ve meelek arlcadatları
nın ıbulunduğu lbu .ihtifalde evve
la eöz al.,, Rektör Cemil Bilse! 
bir lıitalbede bulunımuJtur. Sö;tle
rine 'Bziz arkadaılanm diye haı
layan Rektör: 

- Profesör • dokilor Be.un 
Ömer Akalın ogeçen yıl bugün a
raınızdan ayrıldı. Ölümünün ilk 
yı)döniimünü Ünive,..ite çatıeı al. 
t.ında anmak .için lburaıcla toplan
mıt !bulunuyoruz. 

Dem;. ve hazır bulunanlan, iki 
dakikalık lbir aük<lte davet etmq· 
tir. 

Merhumun hatıruına lıürıneten 
iki dakika. ayakta. durulduktan 
eonn, Rektör sözlerine töyle de
vam et:mi§tir: 

c- Profesör doktor B .. im 
Ömer, .içinde bulundujumuz bü
~'Ük ilim mü-csuinin intihapla 
baıına gelen ilk profeııördür. Der. 
eini ve klin-iğini tcııia eden bizzat 
kendisidir. Besim Ömer, t1P ilmi
nin memlekette en ıbüyük hadimi.. 
dir. Memlekete bilyük bir yekQn 
tubln ölmez eserler bıraikmıttır. 
0 1 ha•taluına. ıbüyÜk bir V.timam 
ve ıefkat gösterlrcli. Beynelmilel 
faaliyete taallUlc eden 8ahala.rda 
,-irmi eene Jı:endioile ıberaber ça
lıttım. Bir kaç kere AvrupBya se· 
yahat ettik. Bütün meaclelerde 
kendimıi rdaima çok dikkatli ve 
çok zekalı 1:Ördüm. Nihayet; Be
eim Ömer tam ımanasile lbir insan .. 
dı.• 

Üniversitede Büyük 
Kabri Ziyaret Edildi 

ı;;-;-
$,,~ , .. 

yapılan merasımaen bir inhba 

Rektörden scmra >profesör Akil 
Muhtar Özdem, B.,;im Ömerle 
arkad•şlığının nasıl başladığını, 
.onun kıymetli mesaisi il~ bir ta
kım hatıralarını anlattıktan sonra: 

•- Besim Ömeri bir kardeş 
ve eztz ıbir ·dost olarak tanıdım. 
Onun ölümü, bende çok elim bir 
tesir \bır.aıkmıştır.:. demiş ve 1929 
da ıh.ocalığının 41 ıinci senci dev· 
riyesi esnasında kendisine söyle
diği sözleri tekrar etmiş, eserleri
nin ,tıp alemindeki eşsizliğini te
bariiz ettirerek. ısözü doktor Nihat 
Re,.da bıralınw•tır. 

Prof..ör doktor Nihat R"9"t: 
Beiim Ömerin lıusuıi hayatına 
O'•kından vabf eamcml biT a.ke.
da,ı olduğunu söyliyerek Hima
yer Etfal ile ıHilaliahmere yardım. 
larını ıhal1rlatmtt ve 60 ı mi.ıteoa
viz e11erinin hep halka hitap eden. 
he.lk tarafından anlatılan luymet. 
li eeırler olduğunu anlatarak bü
yük ıb?r teeNÜr içind~ sözlerini bi. 
timıÖ§tir. 

Om: ımüteakıp, Servetifünun 
sahibi ımebus Ahmet lh•an söze 
başlamıştır: 

c- Besim Ömeri l 686 de Be
yazıttaki kitapçılardan birinde o
tun.u4ken tanıdım. Zam.anla. sık 
~•k görüf<Sr<ık eh'bap Qlduk. 189 1 

de İle Servetifünun eütunlannda 
yazı yarrnağa ba,ladı. Böylece 
do&tluğumuz ölerledi ve eağlam
ia.,tı. Bir çok iyiliklerini gördü
iüm ıbu temiz insanın hatırası 
önünde hürmet ve hayranlıkla 
~ğiliyorum.» 

Bu .. urctle Üniveraitedeki ihti
fale nihayet verilmiş ve oradan 
ç'kılarak, toplu lbir halde ımemu
mun k~bri ziyaret edilm~ir. 

Bu devrede arz ve. ta.kelim et
tiğimiz 1941 yılı Vilayet ve Be
lediye miltterck kunmlarını ihti
va eden 1 tanbul Umumi meclmi
nin adi ve fevkalade lbütçelerile 
mülhak bütçelerimizin tetkikatını 
ikmal eırn;., ayni zamanda 19 39 
yılm-a oai.t lk.at'l bcsaplar üzerinde
ki tetkikatı da tamamlamı' bu
lumnaktayı:ı. Bir Gazinocu Ölü Bulundu 

Bütçenin icra mcs'ullyetini üze. 
rinde ta,ıyanlara ta1'miJ ettiği, 
yukaxıda hula aten arzettiğirn Tiı. 
zifeleri tatbikat eaha•ma dökerek 
gelecek eene ilıuzurunuza bunl'ann 
fiil neticelerile çıkacağımızı vade. 
d~r, hepinize ~aygı ve sevgilerimi 
sunarak §Ubat .içtima devresinin 
nihayet !bulduğunu arzed·erim..> 

haç Kaçakçısı Ali Yakalandı 
Romanyadım a.creote getiren 

Sevlm vapurunun tayfa$ından A. 
li elbieeleri altına sakla.clığı üç ki
loluk iospesyalite ilaçlan gümrük
eüz çıkarmıo.k ieterken Gümrük 
Muhafua ımemurları tarafından 
yakalanarak hh1dkata bqlanınıt
tır. 

Seksenlik ihtiyarın Gazinosuna 
Genç Çocuk Kimdir ? 

Giren 

Şehzadebaşmda Darüttalimi 
Musiki gazinosu sahibi Hacı Os
man dün sabah gazinonun orta 
k.a.tınıda ölü olarak bulunmu,ıur. 

Hacı Oıomanm oğlu 1babalığının 

ydek cebinde ibin lirası bulundu
ğunu ve ıbu para ile bir kat clbi
ecainin yok olduğunu oöy'lemesi 
üzerine ~bi'r cinayet ihtimali gözö .. 
nünde tutuluak tahk1kata Adüye 
doktoru Enover Karan memur edil 
m~r. En.ver Karan lüzum gör
düğünden c..,e.t Mof1!o. kaldırıl
·mr,tır. 

Dün yaptığımız tahkik.,tta 
bundan iki ,gün evvel ıgazinoya 
bir genç çocuğun alındığı ve bu 
çocuğun ıbu eabah bulunamadıiı 
görülmüştür. 

Bundan ıbaşka maaa üzerinde
ki ımumların sa'baha kadar yan
dığı •görülmü~tür. 

Dün .UC.amüzeri Morgdan ge
len raporda 60 yaşındaki Hacı 
O.manın kalp sektesinden öldü
ğü anlaşılmı,ıır. 

Çalındığı eöylenil.en bin lira ile 
elbisenin bulunması i9n ·l'Bhkikata 
dtJVam edilmektedir. 

Piyasa Vaziyeti: 

Almanya ile 
Görüşmeler 

Almanyaya Mal 
l\!Jukabilinde 

ihracat Yapacağız 
İngiltere için yapılacak satış 

teklifleri bu ayın sonund~ bite
cektir. fngilizler 40 bin !balya tif
tik alacaklardır. Stok olarak yeni 
mahsul devresine l O bin balya 
kadar kale..caktır. laveç ve İ'11viçre 
için tiftik tale-pleri ogelmiflir. Bu 
memleketlere yen~den 'lisan~ ve· 
rilme!'li ımuht~mc~dir. Kend"irin 
lisansa ıti'bi tut'ulması 111alı larını 
gev§etmi1tir. Almanların alacak
ları lhu'bubat için mevcut iki yüz 
bin liraları vaTdır. Fakat ıatı§ gö
rüşmeleri henüz :bltmem!~tir. Al· 
manya idn ayrılan I, 300,000 li-
ralık ıkonlenjana ıgöre 650 bin li
ralık darı. 300 ibin liralık ku, ye
mi, 2 1 O bin liralık nohut ve 140 
bin liralık kuru bakla eatılacak
tır. Mallar ~azırdır. f" akat henüz 
fiyatlar üzerinde kat'i anlaı;ıma 
olmaml'tır. Almanyaya külliyetli 
miktard.a koyun dert..i yüklen
mi~tır. Stok kalm.amı:;tır. Keçi 
derlleri de çifti 230 kuru~a yük
ee?mi.,tir. Almanyaya ımal muka
bili ,mal ıihraç edilmewi prensipi 
üzerine görü15'l'Tlelerin lbu mecrada 
devam etmekte olduğu haber ve
rilmektedir. 

Lüks Kaş:r Meselası 
Ticret Vekaleti Fiyat Müraka

be komio}'onu tarafından lüks 
peynir adile tefrik edilen peynir
ler;n hu ıtaşnifini kabul etmemek
tedir. Lüks ıadı verilen bu peynir. 
ler arasında Uludağda yapılan 
genŞ ıkaşerler de bulunmaktadır. 
Dün Eminönünde yağcı Yani, Is
mail Hakkı lskeçeli ve lstefanidia 
adi ıkaıer peynirlerini (lükı ka
ıer) adile •attıkları i-çin Müddei
umurn.iliğe verif.m~lerdir. 

Lüks Mag1za Diye Satış 
Bahçekapıda Kamelya mağa

zası lükı mağaza eıfa.tile atış yap
mak ımi.i:saa·desi almad1ğı halde 
mallarını yüzde elli y(jkoek fiyatla 
satıml§tır. Y·apıl.an taııkikat netice. 
einde ımağau eahibinin Müddei
umumiliğe ve-rilmesi kararla~trrıl .. 
.mıştır. Beşikta~ta yarı yarıya no
hutlu kahveyi l 60 kuru,,. utar
ken ıgörülen Zeki oğlu lbrahim 
dahi Adliyeye verilmiştir. 

Am3rikay ı lhracatB::ş'.adı 
Amerika için tavşan derioi ea

tı-.lan fbaıılaml§hr. ilk parti olarak 
30 lbin liralık ıröndel'ilmi~r. Bu 
yüzden ıtav,an derilerinin fiyat
ları 26 - 30 kuruı eruın.da yük· 
selm~ir. Diğer av deiilerinden he 
nüz eevk.İyata ıb"'lıı:nmmruıtır. A
merilc.adan Rrhest dövizle kitre 
talepleri gel.m;.tir. ilk talep otuz 
bin ıtiralıktır. ıGöriifmeler b.ilımek 
üzeredir. Naturel kitreler 200 • 
350 ıkuruı arasındadır. 

150 Bin Liralık thracat 

Fransa ve Bulgaxietane. ihracat 
ba§lamıttır. Dün 15 O hin liralık 
menşe şdhadet.namesi verilmiştir. 
Franaya iç fmdrk, JMl'içreye fm· 
dık ve harup, Ht>landa ve Mıoıra 
•tütün. Romanyırya zeytin ve yer 
fıstığ~ Bulgal'istana hafık ve pa
lamut lıulaoası, ltalyaya balık, 
Yugo•lavyaya ımibet, Çekyaya 
ermut kunıeu ve byıeı çekirdeği 

Sporumuza l(il11 
·? Beddua Ettı · 

H ani bazı baht>IZ ~ 
·· b•Y• vardır ki bütun ı•~ . ay• . 

rınca iki yakalan bır ar o•1' 
mez, neye el atsalar kurı:;; ~O" 

1 tutsalar i.şlemez durur, f•li-
lunu sefalete, bir kolunuy• ,;; 
kete kaptırmıt onlar nU,~··· 
rüklerlene maksatsız )~ )ıd' 

Hemcinsleri böylelerııb~ ,_
acırlar, hem de bu h le 11 

zeret yaratırhır: ~ 
- Muhakkak o1t· 

babaıının beddua~ııı• .ı.ıt11ıf 
cakl ••• 

Bir türlü yot.na ııir~~ 
bir türlü makıat ve ıı re:;" tılı 
miyen ıporumuz İ!).ft . ~ blif' 
hem acıyor, hem de • n•Ç ek. ti 
le olduğunu keıtirern•Y•~ 
yapalım • bir mazeret • 
mecburiyetinde kalıyorJIJİuıı-". 

- Muhakkak ki, ku,;d;;ı-' 
da kim bilir kimin b< 
almıf! ..• 

Bize bu sa7.rları ya•~~ 
k raşl,..... sporumuzda sık 11 ıı" ff!' 

manasız ve faydasız, yal lı ~' 
duız değil belki de ısrar ,o lı' 
rarlar ve icraattır. Bunt.~ ~ 
tanesi ve en yenisi de ~~ ~Jı ~ 
spor klübüne yapılan buY
haksızlıktır. Jııll: 

Hadmeyi kısaca anlat~ 
0 

°J' 
Dört bet senedir yapı ,,. 

li küme maçlarının b.ir 1~ 
nameai vardır. Bu talım~ 
ye göre milli kümeye I ~ 
dan iki, lzmirden iki, ~ 
dan dört klüp iftirak Ui ,-:; 
dir. Bu klüpler de ınab~ 
pİyonalarda alınana d• 
belli olmaktadır. ~ 

Bu aene İatanbul P"'\:~ fi 
sında Betiktaş, Fenerbd~ 
Galatasaraydan başka f t,.......ıİ 
cülük mevkiini alan 1 ~ 
ıporun da milli kümeye~ 
liizımdır. Eldeki tal~rn~t <fi 
göre bunu bak etmıtlll 'fll 
hak çalıımasının bir .,,e 
dır. .~ 

Fakat siz ite bekınız lıl ,_ 
bulsporlu çocuklar uğra~f 
fe bu meyvayı olgun bir il" .J 
tirdiii ıün Futbol F ede~~ 
nun aklına Mİyor va bu ~ 
aadır olan karakuti bir _.I 
yürütüyor: ı'-

- Yetiıtirdiğiniz bu ,,.-ı 
dan ."!ütena'im olamaZ'1 .~ 

Nıçın ?... ,.ıeıiıı"J 
Bu ni~in ve spor "j,~ 'ji 

buna benzer man.uuld< litf' ;; 
tısında her zihinde be ~ 
sürii niçinlerin cevablP1 • ~ 
ve mantıki olarak "er' 
miz gÜn, ıporumuıa: ~ 

- Muhakkak ki, ~~-~ıl':. 
da kim bilir kimin ~ 
ahnıt !... mazeretini ;,P,: 
mecburiyetinden kur!~:~ 

GONEŞ: 

OOLE: 
lKtNDt: 
AXŞAM: 

Y.ATSI: 
t:MSAK: 

J(~ 

1,0.ı 

13,T.I 
lff,47 

19,21 
20.51 
5,,4 

gönderilm~r. ~ 
--- ı.: • _,.,ıı 

Ben hA.lA peneerenln pervaı.ına dayanıyor· 
dum. Bu •özler beni •anki dnldıfun rilyadan 
uyandırdı. 1\-Uıls DanYer~'e bakıyordum. So· 
ğuk kanhlılda pencereyi kapadı perdeleri 
çekli. Hallı söyleniyordu: ÜZÜN TÜ 

tayfalara ne rtıze1 ikram •dil<• ',..ıı ., ,.ır 
rah&tıarını nasıl düşUnecektJr! ıı~, 
do Vinter .,..toya dönüp bira• 1•11 ,,P' 
niz. Slı de IUWüp yoruldunırt· b•r il 

Anlaşılan rengimin •arılık' '• tJ- _,, 
mm IJtremeol ona bu hl 1 ver.,,ıt y""p!

- Bayır, dedim. Ar cıa detn1';',.....v 
- Deniz sakin olduğu J~bı vapurdaldler 

herhalde kurtu.JurJar. Sade<1e vapur sahibi 
zarara girdi. Yok!5& can kaybolmamıştır. 

Etrafı topluyor yatak örtü. .. Unde basıl ol· 
muş olan bir kıV1'nnı dtiultlyordu. Sanki 
biraz evvelki kadın o dcfl1dl. Kapıyı aça.· 
ra.k bana. yol \:erdi. Koridordan geçerken 
uzun siyah etekleri yerleri ~ilpUrUyordu. Bir 
ha)nl•te benziyordu. Ben do alır ~ a
<lımlarla nıerdl\·enterl tndlm. İ(ln1 bomboş· 

tu. 111~ bir şey düşünemiyordum. Frltll be
ni göriln<'e ~ankl olan bite.o ,eyterden babc· 
rlm yokmlLlj gibi bana izahat verdi: 

- Sahile yakın l)ir ,·apur hntnft,, :\llı;t('r 

de Vinter oraya bakn~uğa. gitti. On ~1aldka. 
kadar oluyor. Arkaırıından ~itmek isterseniz 
yetişirsiniz, ('ok uzaklaş.n11ş ohnıyacak. 

- Hayır, gJb11lyecefln1. 
Bah~eye t:ıktım sis ;ya\·a-, ya.\·a, ~dryor .. 

du. BaJ}mıı kaldırdnn: Biraz eV\·eı oldutum 
odanın pencerelerine baktım. ~ımsıkı kapa
h idi. Bu peneere meğer ne kadar da yük .. 
seknli':'· Ayaklorın11n alhndaki ta'jl&r do. ne 
kadar katı .•• Tekrar bir ı•enrereye, bir yere 
baktirn. Bu hareketten başun dtindU. Göı:le--

rlmln öoUnde ıdyah gölgeler dota..'jmaıta ba'
ladı. Kendimi l)·I hlsc;,etntlyordwn. Tekrar 
tçerI glrdiın. Bir andalyeye oturdum. Soğuk 

Yazan: Dafne du MauTier -55- Çeviren: Rezzan A E. Y&lrnan 

terler dökUyordam. Frlth'e ..,.lendim: 
- Biraz konyak ııetırlr mlıllnlzf Dedim. 
Biraz sonra gllmüş bir tel"'I içinde kadeh· 

!o konyak geldi. Upk bendeki rahalsızlı(ı 

••zml' olacak ki: 
- Klarls'I l)<litırayun mı! Diye oordu. 
Ben reıddetthn "~e nhat~rzhflmm sıcak

tan ve hoyecandao U•rl geldiğini söyledim. 
Beni yalnn; bnakmasmı ,.e hava akrsam 
bu halin c~eğlnl •öyUyerek tekrar bah· 
çeye rıkhm. 

Sis arlık tıuuamlle arıhnnfa. başlamıştı. 

Denizin göründülil tarafa kadar yürüdüm. 
ltlmdeld üzüntü de si• tabakası gibi tözUl
mele ba.ıılamıııtı. Madem ki 1\laklılm iyi idi: 
maden1 ki onu tekrar buhnuştum. içim 1'&

hatıanmıştı. Geceki ısbrabımı hatırladım. 

Bu yirmi dört saatf, kabil ot~a. da, hafrLa· 
nun en karanlık bir köşet;lne gönıebllc;,en1, 

tıpkı eski \"e unutu1n1u~ çocukluk ba.bralnrı 
haline gelebilse. •• 

D('nl7..de kazaya uğra.yan geıni görllodü. 
Etrafında birçok sandallar, motörler dola.şı
yo.rdu. Uzaktan gelen insan sesleri duyulu· 

yordu. Biraz daha ya.klaştnn. K~ıma bir 
gümrük memuru rmtı. Bana dedi ki: 

- .Kazayı sizde mi merak etttnlz T Bu ,.a 
ııunı kurtannak kolay 1' olmıyacak. Yarı· 
toıı •uyun lçlae batlmf-. 

- Ne yapacakla.r IJlmdl f 
- Bir dalgıç denlz1n dibine lnlı• bakıı-

cak. Belki \'apurun teknesi delik delilse da· 
ha. kolay kurtardır. 

o aralık Frank 81)8ğıdan ftldl, yannnıza 
yakıa,tı \e ayni şeklide .,eyler anıatmağ& 
ba,ıadı. Blrnz eV\·e1 telefonda ağlıyarak dert 
yan4tğım adam sanki o değllml (lbl idi. 
Her şey bir a.n içinde dekl~ı,ıı. Ma.k•lm 
bulunmuş, hayat tabii st'yrlne &innl,tl. BU· 
tl\n bunlar da sahife yakın blr \"&purun bat .. 
ma..ı;mdan Uerl geJınl-;ti. 

- t<1ı1te <latgıç hnzırla.ntlr, iniyor. Görüyor 
rnusun~z 't Şln1dl dalacak. 

- '!\taksin• nerrdeT Diye sordum. 
- Bir az C\"\·eı kazaya uğrayan tayfalar-

dan birisini !lllndal& aldı ve sahUe geldi. Böy 
ıe zamanlarda. l\lakslm son derecede cesur 
ve merlıametlldlr. Göreceksiniz, bütlln bu 

da dej111m. Borada biraz dalı9 ~ 
gmn çıkmasını görec•Alm· il' ·_,-

Yal""' kalmak ı.tlyordmıı. t..,,.nl'0 ~ 
karşıya kalmaktan UrkUyord"":;. l' ,_,r 
beni ııat.oya göturm•k l•tlY•rd ~ ı 
gelmlyecetlmı anladı, •elam ,-er< ,,ı' 
mızdan çekildi, gitti. • ,ııt1 

Biraz oonra gümrüktü dD ftl• ~ 
yalnn kaldım. 1.., o '-r 

nl9 acıkn1amı,tnn. Filnlrlet tıl,,..ı · ,ı
gerglndl ki yorgııniuğomo d• 1~,..ııı;,_,ı 
dum. Bütun end1'an aükünıU• 1 .. ~ ,ııf 
raz sonra Malo;lm ile n"' ıl ""'f1111ı0 • .,..,. 
Hep onu düşünüyordum. Birbir aoll 

l,.,..ı• 
Jlyeoektikf Yava' yava1 or8 4~ 
ğa başladım. 01.,..,,ı11 ,ı· 

Aptal Ben iki ka~·a ara; ın$ prl""l)f ,..ır 
şllnUyordu. Bent görün.<'e t' ".,.Jt ....,.nrıı 

t•~"·"· bl güzlerini a~tr, sonra Jôf 

" ...... ı rek : ıı"' bll" #"' 
- Bir vapur daha ball1• ~ jçl• 

racaklar ötekini ı;ıkanunadı!Sf• 
do balıklar )~mi tir. ~) 

(A•JaS' 
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r snvast 
BUGONON ADAMLARI a.::~~~ /mra[ı insanları ncmaı , 
Papagos un 

Birkaç Sahne 

Doğu Afrikıdı: 
Erltrecle Kem • ANnara ttaıyao f 

mUdalaa mevıll etratıncl• muhare
be lm1911l'f'-r• tnı1Jlaler bu m~kll 

Vedat Nedim Tör, Ortaya Mozaik Gibi 
işlenmiş. Güzel Bir Sanat Eseri Koymuştur 

H t d önce cepuptan kotatanık d~rmek aya 1 n 8 n iıtedUer; fakat Jı.Jyanlar cenup ~ 

k 
nahlamlı mevcut ihtiyat kuvvetlerlle 

Yunan Başkumandanının En Büyü :;:.~ .... "::" .:.-:: 

ErtuğrÔl Muhsin /yi Sahne Jlluvaf- ı 
fakıgetlerlnden Birini Yaratmıştır 

O d DU da yapmak tızere Adaufl'l')e 'armıt 

M · eti Yunan r usu olap ınııııı taarruı kolu ,ımale tel'· 
ezıy K aktır clb edildi. Dlfer tar&ftaa taze ıelen 

P ı k ı k t n urtarm rr.naıa bür kuwetıerUe tnıtılı tak· 
o i t i a c 1 1 a ,1;,-e kunetlerl atalyan me\"l.llnln ,ı. 

P S =ı maldea yan \O prtılnl lnıı;atmak 

l yazan : • • - maksadlle iki koldan Oubcub ve ' ----~~=:::~-==--:-::::---:~y~ · t n J[elamet btıkameUerlllde cenuba 1- da deiilim. ben uııants anı 
1 Alekaandr 9C'kedlldl. Ba nretle ttaı~an mev-

B ir kaç ay evve tarafındayım. 1 1m ld t t Paıpa.goa'un adını Yuna· - Öyle ise, eeninle an a~aca· 'lll ~ a en, garp en \C cenup an 
• .L • • d ıbilcn azdı. .ftayrm bir taarruz t.emberl içine alındı. Ar· 

nıstan ınarıc.ın e G • ız .Ben ıde '° tara . tık ltalyanl&r lçln kurtuluıı ümlc11 
Yalnız iki, üç •ene evvel en. g M. etakııas. rnak•dının po. 
P Y G 1 Kurm•Y J"ıl1'k~ılık ...._,,.k. olma· kalmamı,tır. Anc.ak (l\lu•au) ya 

apqoe, unan ene . . . z'ı· .. ~ .,, .. .,_ 
· f 1 1 ketJınızı d w Yunan"ı tanı partı hasta· tekllebltlrler; fakat orada da K1&ıl 

reısi 11 ati e, mem e .. ls· nı J -''· 
Y•ret mtiği zaman AtatUTk. d ğıgı d• Jcurtarımak ve milli biı deniz 'e nstliz donanmuı \lh"'r. 
rnet lnönü ve f evzi Ç.ıakma~ 1 ~-an üzerinde lblrl~tinnek F.rltttnln ıuaıı tok allnntyecfktl. 

~ibi lbüyük askerleri..--niz ke:tıi ;::"b:dile ıs ba"ına geldiitni e~ Balkanlarda: 
~ındeki !)rüUek cırvheri de. a iki kadal'lna anlatmı" ve ken<lı. 
farlcetmi:slcr ve Yunanlı mndıea· . ~r ikna -etmeie muvaffak ol-

ı 1 _ L-ı·kı a smı .. . p gos 
firle askeri ımese eJ«Or ıı-. 1 k" mu,wr. Bunun uzenneN apa ı' 
aörütmekte derin bir mee e ı M tak11as'ın Ha~iye azırı o. 
haz .duymUd!lardı. d ın:ğı kabul et;mi~ti1'. 

Yunan Umum Kuman anı Bunun üzerine generai, Yu-
hu ali.kaya ıtamunile w li~~; metanda ıhakiki .bir askerlik 
Cid'den tepeden tımaga d :hu .kuru1'nuı.11ı :hakkın<la.ki .. d~-
tam ıbir askerdir. YunaNıttan a ··nce ve lhulyalannı genı olçu-
aaker1erinı ıpolitikaya kan§l111

1 ~ue ıgcrçe.ldettirmek imkinını 
• b" adet oldu .. ru •ıra a n...u'--u&tUT. Gayretle ça1ıfl'l\lf ve 

umumı ı ır . et ·o mı ,. 
Papagos, •ker oldukça sr:Y_. - .bol ve çabuk netic.eler almıftır. 

w ·ı. nd · !hesabına b f k ten ıkaçmagı ae ı l k ,B'"tün ömrünce ıtara aımı 
ımes'lek tutrnuf ve politi,!tacı ı ~asının fa.y.daları derhal (;Ö• 

yqzünden otefrikaya uça~n ° .. lmiiftur. Vcrrizeloe taraftaı: 
Yunan ordu.unu cmilli ~ir ? .~ ~~bitlerin affedilmesini ve ord.u. 
haline ık-oyrnaiı c:la it eduunıtlı. · ya .geriye alınmuını ısrarla a.-
8 ·· Yunan cm:lueunun ha,ya temi" ve Kral taraftarlarından 
gıbfbU)'Uk ıbir ıd~~etia il~ t.a~r- bir azlığın mukavemetine rağ· 
Tudanna ve eonreuan ye;- ıç~· ırnen fikrini yürütmü!tü~ •. ~bıt
de tekrar ettiii ôütUn ası~ hu· Jer neyeti araeındakı lbırlı.gı ve 
cumlara .mukavemet, edebilme· ahengi tbir defa kurunca i e ea
ainin 11rnnı, Papa~oe un u.ll ve nlmıf, çalıemlf ve herkcai geceli 
atem ıdairetindeıki çal,,m& arnı· gu"ndüıfil ~)l§tırmıttır. lote bu 
~ •• -ak ~iundır. Gen. ~a· k 
og •-'" oayretlcr eaye :tıde bugün Ü t> ımukaveımeti eay~ın· <> 
~qk. d~ memleketinin varlığı- Yunan ordu~u kısıı bir zaman 

c en. 1 etini. wti:klilini kurtar- içinde doğabilm~tiT. 
nı, amnlY 1 ·r · P.apa.gos, atkı bir talim ve ter· 
malda ıkahnamlt'o nııt terenın 
Şimali Afrikada fÜ<;Ü~ ıkuvve.t· :biye ~le hazırladığı mUkcmmcl 

ltaJyan orduu, ~anan nı\ldafaa 

cephesinin merkezine yaptığı yanna 
taarruzunda mu,-nffak olamadı 'e ll 
tümenden 1 tümenini kaybetti. Şlm· 
dl Yunan ceııheelnln şimal kısmına 

taarrm& ıernılttır. Fakat Yunan 
muka\-emetl k&Jlıllnda ba taarnu
dan da bir netice alamamıştır. BI· 
dm kanaat1mlU> göre, llk taarru~u 

cephenin tlmal kııı.nıında yapsaydı, 

Ualyan ordu~u daha doğru hareket 
etmllJ olurdu. Dağlardan biran e' el 
kurtulmak 'e dlizlük araı:lye inmek 
lcln Jtalyan ordusu hesabına başka 
pre )Oktur. Görice • Sellnlk 1 Uka
metl eski llomanm da kullanmıl) ol· 
dufu tarihi bir btlkamettlr. 

Fakat birbiri ardmca merkez.de '\e 

~lmalde yapılan bu ttaıyan taarruz.. 
lannra hedefi, ihtimal Arna,'11tluk 
cephesinde "l'unan ınwntıerlnl teeblt 
etmek, Yanan baftkumandanlı&ını, 

S alı aktamı ltblr Tiyatrolu· 
nun dram kıımına bUytlk bir 

merak içinde gittim. Vedat Ntcllm 
Tör Un (lmralı lnunları) adlı piye 
si oynanacaktı. Merakımın ıebebl· 
nl anlatayım: 

Vedat Nedim, takJm takım içti· 
malya.t Alimleri, hukukçular, mu· 
harrlrlcr ara11nda uırlardan beri 
devam edip giden suç ve ceza mU· 
nnkaıJ&ııını bir pıyeıı mevauu diye 
B91:m1ttlr. Bu mUnakqada kendl 
tuttuğu davayı f8pat için hayali 
vasiyetler yaratmağa da lhtlyıM; 

duymamıfbr. Sadece meınlaketl• 
mlııde yapılan ve bUtUn dtınyanın 

dikkat ve alAkaamı çeken tmralı 
tecrllbeslnln m4nA.sını ''C netıqpı· 
ni gözlerimizin önUnde canlandJr
mağa kallufmıttır. 

Umumiyetle bir pi~eate; muhar· 
ririn kahraman diye seçU~I bir tek 
erkek veya kadınm lklbellnc Be• 
ylrcl olununua. Muhanir bir tez 
lııpat etmek ıstenıe de bunu kah· 
ramanın aözlerl ve hare1'ellerl için 
de ifadeye çalıfır. Bir t'ek kahra· 
manın Aklbetlnl bile sahnede can· 
landırmak o kadar gtıç bir lfUr ki 
kendi hayatımızdan almmıt bir 
mevzuu orijinal bir teltllde l~lc. 
nıek lddlasll ortaya çıkan 1nuhar-
rirlmmlz pek udır. Umumly~tlc 

(adapte) denilen n«JVlden ply•ler 
aeyretmete meobur ohıyona•. 

Yani bafka bir memlekttlıl ha· 
yatından alınmı:t bir mevzu, adlar 
değiştirilerek, prllar az, çok blılm 
hayatnnıza benSetilerek l>izlm arJ· 
nuzda olınu,, bltmlt gibJ söıtcrl
llyor. 

Tiyatro teknl8'1ndc lten<ll ayalı· 
mızla y1lrUmekte böyle aciz göste
rip dururken, Vedat Nedim Tör tel• 
1r bir muharrir ortaya çıkıyor, ken 
dl ayaklarlle y1lrtlmek şöyle dur
sun pek orijinal bir mevzu etrafın· 
da kendi kanaUarllc uçmak iddia· Jerle taarruza ~ec;;ımernıe zemm aleti İY\İ bir cnırctte kullanmağa 

harırlayarak lhatbin bütün &cyri iktidarı olduğunu da Arnavut· 
üzerinde çok fa~alı ve hayırlı fak harp meydanlarında pek iyi 
bir te•ir ıbırakm~tır. Yunanis- ibir şekilde i bat etmi.51ir. Görü
tan; h y 'bi ir d "'. ani nii te kin ibir d m olmaklıı 
.mücadele eııtiji bir -.nda Al- beraber kenıel .. ind• eU'Verilere 
manya ın"bi bit dü~manın ıtaar· maıbsua a.tılllanbk verıdır. Fakat 
ruzuna lkar§l .Koyacak bir aı:tnı bu meylllerine pek iyi fren vur
ve cesarette ıbulumna,,ııı en çok rnuı ve ltalya.nlan Arnavutluk 

elAnlk mmtaka8ı itin kU\-tet ta,ar· 
rufundau mP.netm~kttr. ltal;ran or
du1ıu bunu yapablllr mi! Bu taar
ruı.larla yapamadığma hlllmıedeblll· 
ri1. Çlink\~ bu taarru:r.larla İtalyan 
Olıdllliu bir kan~ llerUcmeğo rnu,af
fak olamamıştır. Yunanlıların la
kedonya 'e Sellnlk mıntakaamda sında bulunuyor. 
tahmlncn 7 • 8 tümenled \'ardır. Zaten ayn ayn f&ht8larla değil, 
lt.al)an or411AAU11 db kaqıaınd& --bUtUn lıi? c~· Un bayatı De allı· 
T-nlnler - IPn'NU ,&na-tlllls· kUI olan bir ict1"'8.I ClaYa.11 btr pi· 
._ taaarnd eıtecelderl lnanellerle 7• m.nuu )'aP!nala kal~ da 
takvl)'e edcblleceklenllr. çok bU)'Uk bir eeurettlr. 

General wa,-eU ordua-an o 9a· ltte bUtiln bu dUftlı\eel• dc>l&)'I• 
cenup ve p.rkından atar~k 

ona borçludur. .ahillere tdoiıru eürmck huıuaun-
p apagos uzun ıııenelcr?en· daki planını büyük bir ihtiyat 

lberi hep guba • yeti(.ır· ve tedbirle tat.ibik .ctmiftir. Bu 
mi."' bir eskcr ailesinin oğludur. mahir°;ne aevk ve Kiare albnda 
? itkteırin 1883 te do~~:;: Yunan orduıu zorlup dıyan· 
Babası Yunanistanm en 11 

• ,_...ı· -ak ve en cüretli planları tatbik 

bat1ı&n'berl Btnpıd oenabanda ~ık •il• merak tcıtyotdum: Vet&t Ne. 
ordapllta ı.ttrahatlne deYam ettttt diın bu kadar atrr blr yUkUn altın· 
nl kabul ~ytz. Yunanistan ... dan ne.sıl kalkacaktı? 
hlllerlndekl bava ,.e deni• Utılert, tn- 8eytrciy1 böy\e bil' içtimai da
gtlterenln Akdeniz b&ldmlyeU lçln vanm .,..tnden ne dereceye kadar 
mülllm aevk11Jceyş noktalandır. 1n- •UrUkllyebllecektl T furuı da var-

L I - ..l ıbırcy:ul• "" h lı topcu Za'"1t ennuen d etmek ıhu-suıunda kimsenin ta • 
Yunan topçu kıt'alarını mo er~ min etmediği bir iıtldat ve lca'bi-

gtıt.ere, bir Alman ıatlll ına kal'lfı bu dı ki blr plyeatn başlıca banket 
ve al&k& uıwunı olan kadını da pl

&evlnılce) !} noktaıannı ~ık bQJandu· ye1lndan tamamnt abıuftı. Clmra· 

lbı·r Lale ko•:·..,,akta çok hizrnHctı · · B"'t"' d"" a n ., ... 10-et ~öatermııtır. u un uny • 
dokunmu" eonradan da ar· yı lhay.rctlerde ıbı~akan F~nlan· 
biye Nazırlığı yapmıştır. . d"ya askednden lhıç 'te gen kal-

AleU&ndr Pa.pago• narın ya· ~adıitnı !herkes tasdik etmif(ir. 
pılı b" damdır. Omuzlarına•· A _ı·erlikte eski bir •ÖZ var-
~ ır a ak · · adın· .ıı. ıır crnes'unyetler alm it~ . • dır. Derler ki: cFena as-

ramu. 
Her tkl taralm gl&ll tedbirler al· 

dll1 mvllMkaktır. Bunl&r Yasoeıav
yama veroaelt urarla meydana c•· 
~r. Her iki tarar da bu karan 
bekliyor. Zira Yuıoelavyamn mil· 
bet ~"e) a menfi kararın& söre her iki 
taraflD laareklt pllalan lJa.tka haf• 
ka oıacaktır. 

<1.a olduğu iç.in hayat.~ .. a~; k yoktur, fena zabıt '\-ardır.> 
Clddi tarafından ~om_ı.u~ )": P:rpasos Xunan zakblitini ~~lbit~· 
Gö~lerinde cıddi, biraı jhuzun u kacıhktan :kurtarma a ve ayı ır 
bir mana vardır. .. ~sker :1ıfatile çallfillaia alııtır· =======--==ıı:=s:ıı=::ıır:ı::111ı:::11m 

Mekt~nıtc okuduğu eırada suk. A.l Yunan ordusunu kurtar· ..,., pe ıınaı- a ,, • • 
Yatil)ic merak aardırmıı veSo • ve yübe~tı011tır. M lm t r n mı~ ., .... k o~liiliyc Nazırı ımcdnmn ünu 
tnthir bir •Üvari ? .. uı u . la- ltalyan ordU9Unun en uyu (Pa .. a) torunu ve 1 tanbul Ta'bibi 
ra Belçikada tahsılını tamam .. rği Yunan ordu.unu A· ~ ş in 
ll'I talııız ı ı: _A_• • verdig•i netice- Adli&i Enver Karanın .kızı erm 

ı,ıır. dolu nırumın <i Karanla Çanaklcale otomobil ıbö· 
Balkan Harbinden biraz eo~: 'l'll a 1 ölçımek ve Yunaniıftan a l"ı. l---utanı önyi.l~'baıı Zeki Ak-

ta. gen,. zabitin hayatında rn 1 er e . .J nda br aeker yeıtif· UA ıaıuıu T f 
L.ı....... ıt Gene PınA(OS ıagı 1 manalp ni-nlaımnılar.dır. ıra • 
11 '"1 ıbir hadise olmu§tur. .-r: ve .Lu a9kerin .on acneğer. .- :ı.• 
K k - - n1 10 lara sa .. det diler ve -'1zide k•ol• urnıa" mcktelbinin .bazı u: .. - tıgt bi eser yırattı ını ~ "'" 

ıı tnaanlan) ply•lnde aahntYe çı

kacak bUtUn oyuncular erkekti. 

K adın hiç mi yöktu T &Yet, 
Ah!Tde hiç yoktu. Perd-.ıln 

açılmaaını merakla beklerken etra. 
tuna baluyordwn vo ıMUyötdum 
ki tiyatronun bUtUn kadın oyuncu· 
lan yukan kat localanna )'ll'ltf• 
mlşler ve kendilerinden istlgna ıöa 
termek ıureWe erkek arka4~arı
nın tek baflanna oynıyaoakları bu 
U9ulıU. ptyeal Hyrotmet• huırlan
mışlardı. 

F&.\'at mevıuun .. uını d\lfUn· 
dUkçe fUnU hatırlryordul'll ki ıah· 
ntye kadın çıkmarn&aına ratmtn 
blltWı bu ply• kadın mevsuu etra· 
fında cereyan edecekti: Şeytan ro-

1 "' d lbın .Je yaman r bimiz Enver Kar.anı tchrık ederiz. 

a~ad~~ettijiınaa • -~g~k~~~~~~~:·:t:i:~---~~~~-~~--~;~-~~-~----~~~~~---~ ~ Meta.kta9 t.dmda lbir mual· far fi 

=~:.~~~~:ı;:ıs~ı K·ım ı·ımle Evlenmeli ı 
diye iki ıd~man cepheye ~'>';1•1• 
tınyı§tı. iki -S!!nc; za'bit, lbu ridıtın 

unani tan ~in felaket olacağı 
1-ıakltında ark .srk dertletm~l~r r POlıtika ~üzünden ikiye b~· 
unınuı bir ordunun vatani bır 

Vazife göremiye<:eğini, Yunan~ 
~~nı !büyük f elakctlerin !bekledı· 
~ıni -tekrar etmişlerdir. . 

f7 
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Vedat Nedim Tör 
1Undeld kadın, melek rolUndeld ka· 
dın ..• 

Oua latatısUklerlmla fUnU l'a.. 
tcırtyor ki TUrklyede cinayeti mee• 
JeJı: edlmnlf bir •ınıt yok gibidir. 
Her ıene yapılan cinayeUerln ç.ogu 
namuı bel4ıı i9lenmlttlr. Katille· 
rln bir çotu, cemiyetin balgam dl· 
ye altılı dU9kUnler delil, kadın 
ltlerlnde titiz ve kıskanc davran
malı mertlik sayan tosunlar ve 
b&bayltlUerdlr. TUrkiyede cinayet· 
lerln çoğU kadın yUzUnden lflenlr 
ve çoklınnın mca'ulleri, muhit.. 
Jcrlnc en faldell olablleoek tiple, 
9ahslyet ııahlbl adamlardır. 

ıtır&! edeyim ki Vedat Nedlmm 
t-anat lru*"U hakkında duJdulum 
bUtOn IUnıada r"\ğmen, mevzuu a
çıktan acıta bir içtimai dava, kah
rııınanı 1110 ceza ılsteml::ln d'ğlş
meıııne taraftar bir ldcsıtat olan bir 
piyeei sonuna kııdar c<&nh ııı • \•kil· 
dP yUrUteceğlnr. c.>mln o1amıyorduır.. 

J lk tablo benim ~ ı de her
k• için '1e bUyilk bir aUrprfa 

oldu. TUy1ertm'• Urpererelc l!tyret· 
tik: Karanlık biraz daftılın~A b~ 
luk içinde bir sjndan gördUk. l)e.. 

mir J'&rmaklıklarm arkaaıılda kan· 
lı katmer vardı. Vedlll Nedimin 
J'ek eevdlll ve muvatfaklyetıe tat.. 
blk ettltf (konuıpına koroeu) tarzl· 
le; bir ağıZdan, perde perde konu• 
fUyorlar ve karanlıktan, dertlerin· 
den, acılarından fiklye\ ediyorlar· 
dı. 

Demir parmaklıklara sardnılf bir 
halde karşınıza çıkan bu zavallıla
rı, içtimai hayatın bUtUn bu kur· 
banlarrnı cıs.teren bu tablo o kadar 
kuw~tıl bir tealr yapıyor ki bU· 
nun hoyecanı, ptyealn sonuna ka· 
dar alt.kanızı canlı bir h&lde tutu
yor ve Userlnlzde devamlı bir 1rı 

bırakıyOT. 

Bundan sonra tablo tabloyu, ptr· 
de ~•11 takip ediyor. Görüyor· 
aunut kl lisan temiz ve güzel, mev
m bir mosaik Jibi inceden tnoeye 
iflenmlf, her aöaUn bir mAn&aı var. 
Her IGa ve hareket alal bıl ~etin 
m9\'1Ua ,,.,ıamak için iyice dU
tUnWmQf ve HCllmlf ... 

tlk tablodan aonra bir tablo •~ 
rlll bllıflıyor. Ortada reno blr kle
alllt var: TUrJdyede )'afl)'&ll her 
anıt tnaanın mayan teni• oldulu· 
na kı.tldlr va e1kl utul alndanın 

amanam bir dUfmanJdır. lnıanları 
otn..,.te ıevk..SO tçthnal mikro
bun vertm mlkl'Obundan kol&)!, te• 

davt k&bU1 ettlfln• de lnaıu7or. 
.... tertıbatı Ultalıkl• lfltıor. 

nnatoryomda tedaviyi ı, edinen 
asil, gUı:cl bir al8tt:m ... 

Tablolardan biri Adliye Veklll· 
nln yanında. blr toplantıyı göat.ert
yor. Hapishane ialahatı tçln bir a· 
raya gelen bu komisyonun btr kı
snn ua11 blzlm idealist kahrama· 
nın tlkrlnde değil •.. Bazı fnsanlann 
kanlarında auç mikrobu ola.rak 
doğduklarını, cemiyetin bunlan tcc 
rJt etmek mevkllnde olduğunu llc
rl 6UrUyorlar ve tedavi fikrine ka?'o 
şı duruyorlar. ldeallst; prenatplcrl· 
nl hararetle mUdataa ediyor, .Ad· 
llye Vekili de neUcedc bu kano.ate 
t9tırak ediyor. 
tmralıda bir f~timal sanatol'yom 

kurulmuı kat'! surette kararlafl• 
)'Or. 

lkJncJ perdede ilk kısım auçlu
Jarm Jmralı adasına ~ktıklarmı 

cörüyorua. Aralarmdan bir kııımı 

eski karanlık zindanı unutuyorlar 
ve diyorlar kl: 

cVaktile lltanbul köpeklerini btr 
adaya e.tllklan l'ibl blal de attılar. 
Makıat biti burada öldUrmekllr. 
Biz çoğuz. Memurlar dort kltJiden 
ibarettir. Kendilerinin hakkından 

gelerek kaçalım.> Aklı başında o
lanlar bu telkinlere uymu~orlar. 
Arada bolaz boğaza kavga oluyor, 
akıllı tarafı galebe ediyor ve Asile
rin eırne kelepçe vuruyoı·ıar. 

B tr ıene sonra bUtUn dünya
da a14ka. uyandıran yenl lm

ralıyı görUyoru:ıı. Suçlular bu
ralara kendi ellcrllo hlnıı. yap
mıtlar, ma.hauııtr yeUftınnlf}eı·, 
yeni bir hayat kurmuşlardır. Hal· 
lerl, bakıştan, hayat tcltlkklleri do· 
Aifmlftlr. Hepsi okur yazar adam
lar olmutlardır. tdeallst genotn bU
tUn tahminleri t'lofru çıkmı,tJr. 
HattA Vaktlle vekllettekt komiı· 
yond& en çok lUru eden arkadaş 
da adaya Cellyor, neticeleri görU· 
~or 'e içtimaı sanatoryom fikri· 
nln dotru oldutunu IUrafa mecbur 
kalıyor. 

Plyeıı, tmralı lzı&anlannın adaya 
ıelmelerintn yıl dönUmU mllnaae
betile tertip ettikleri bir mOıame. 
re ile bitiyor. CUzel nutuklar s~y
Jentyor, en sonunda da ytne konu9-
ma korosu b&linl alıyorlar ve iki 
aeale tekrar ede ede cemiyete f'UlU 
haykınyorlar: 

«Biz de sizin kadar iyiyiz, siz de 
bl&lm kadar fenasınız.> 

Vedat Nedim T&r cidden çet!A 
bir vuJfenln altından hayret veri· 

el bir muvaffaklyeUe kalkmqı, atu" 
bir mevzuu ıonuna kadar canlı blr 
Şekilde yurtıtmllftUr. Bununla bc-
raber piyeatnl mUeamoro Jle b!Uro

Bulgaristandaki 
Hadise 
Yazan: M. H. ZAL 

Ô yle bir devirde yaflJO
ruz ki inaan ömruniin 

kı)'Jneti pyet düfkün... Harp 
munuebelıle ölumden babte
dilditi zaman daima binlerce 
ölüye, yaralıya ve esire aıt ma• 
lumal duyuyoruz. bunun İçlD 
Bulıariatanaa bır Alman binba
ıııının bir liulıar gene: nı, o ıen
cin babaaının bınb ıyı oldür· 
meai, oıılunun anlık .. ınını alan 
babanın da on bet aan.lka .oma 
kapısının önune a11lına111; ölü 
adedi bakımından heyecanla 
karıılanacak bi.r hadi•c tayı!• 
maz. Fakat Bulıar ııaı unın fa• 
bancı ifıalini naııl n.artıladajım 
aydınlatmaaı bakımından 'Chem
miyeti büyüktür. 

Alman gazeteleri, Avrupa 
birlıgindcn oa . ederlet_ ve bü· 
tün Avrupa nam ve 11eaabıu 
konuımaktan çekinmezler. Hal 
buki butUn A vrupadaki itpllen 
hep kuvvete ve ıktdele dayan
maktadır. Romanyada da Kral 
Karol un oynadliı role raitnen 
halk, Abnan iıaaline ıidcletle 
muhaliftir. 

Yalnız Bulgarlann, bir tUrlll 
yerine gctiremcdakleri mübua· 
ıalı emeller yüzünden Alman• 
lan ıönUI hoılutu ile kartıla· 
malan ve İfgali hoı ıörmeleri 
beklenebilirdi. 

Halbuki itin içytiaü hiç iJ· 
leye benzemiyor. Baıvekil dok· 
tor f ilof'un «milli emellere ka· 
vutmak saati gelclijineıt dair o
lan aon nutku, Bulaar ballmnn 
atana bir parmak b.I çalmak 
demektir. Hüldımetin hatmftld 
bir avuç adaman Japblduma 
halk herhalde Jmımdır, Bap. 
kil de methur emellerden bab· 
aederek halkı a'flltmak ibtİJaa• 
nı duymUflur. 

Alman binbat11uıa ait blcliM 
de Almanlann hOfllubua bir 
muhitle kartılaıbklanoa, Bulp. 
riıtanda emniyet hİMİ d..,.m· 
dıklanna ve bir binbatı bir Bul· 
gar gencini kendi elile Y1ll'aCllk 
kadar tetikte durulduğana dela. 
let eder. Dost ve emin bir mu
Jaitte böyle bir bidile luaYftll 
edilemea. 

Sonra 90C1liua be'-•• Wa. 
ba~yı vurup intikam aı- et. 
muhitin fiddete kU'fı makav .. 
met hiui duyduğuna ve oilunu 
kaybeden babaıun etraftan ce
..ret ıördiiiün• deli.Jet ecl•. 
Öldüren Hbanm on bet dakika 
aonra kapııı önüne aealmulna 
gelince; emniyet duyan Te ltir 
muhiti adalet ve hakkaniyet JO

lile mndırm.k i.tte,.en bir doll 
kuvvetin yapacaiı bir hareket 

deiildir. Ancak dUflD&ll bir ma
hitte ıöıteritme.ine ihtiyaç du. 
yulan bir nevi ıiddettir. 

Bulrariatandald hadiee her. 
halde fUtlU pteriyor ki Bal· 
kan1ann diğer lmımlan aibi 8uJ. 
ıariatan bile tekin delildir. O· 
nda bile çarpılma aWnetleri 

belinnittir. 

~ 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8 Proıram 8 03 .Ajanı haberleri 
8.18 Hıflt parçalar (Pi ) 8.~/9 1Dv 
kadmı • Konuflrla 

12 30 ı>rorram 12 33 Tek ve mot
tercl< tarkılar 12 60 Ajanıı haberleri 
18.05 Prorrıımın d~vamı 13 20/ U 
Kart'1k program (Pl.) 

18 Program ıs 03 Konutm• Ztraat 
t.kvlml 18 08 Radyo cu orlcutruı 
18.40 Kadmlar fasıl heyeti 19.10 K~ 
nufMa 19.SO Ajans haberlerl 19.45 
Radyo ince su heyeU 20.llS Radyo 
ıuet.sl 20.45 Keman solo SonaUan 
21 Müzik dinleyici istekleri 2UO Ko 
nutma 21.f:S Radyo orkeatruı 22 30 
Ajan• haberleri 2UIS ea.t>and (P!.) 

23 25/23 30 Kap&nlf 

Anadolu Uıarbi bu ıabminlerı 
doğnı çıkarınca iki ıgenç %ahit 
r~et eılu kafadar ohnuılar ve 
'ti at ıyYcn politika ile uiratma• 
cl1"kia beraber Yunan o?duaunu 
~ bu lha~talrktan okurtamıai• 

Otno ldtalllt, blrblrS arkuı ma 
ıdnclaftm bet hUcr•ll• k1.r9Jlt.911or, 
b9' katll ttpt 11• ayn ayrı konUfU· 
,or. a.ptlnde aynt daY&ı Nunu• 
Mil.il eıınaen bir kasa oıbD Te bu 

Cek Yerde tmralı lnlaıılannm Entn !-----·-------
et?nif lerdir. 

90 
Papagoa Anadolu lha&inden 

•
1
{'ta bır •Uv.ri liva kuırnand~nJ 

t" &tıle Lariaa"da vazife GÖrmUf. 

l
ur. 1933 t .. . d . . reia-·-. e euvarı aıreeı 
~tne .g • . S L • • i ve lisu CÇlnıt!ltır. onra ıuırınc 

ol ~u colordulara ~umandan 
1'Yı'1!Jtıır. 

"J,~9 ~6. od~, Metakeu, Yurtıln 
ttı' ~~1 diktatör eıfatilc ele. ~
~ -nl~ını .duyunca etkı sı• 
•ııa1ı"rltadatını çaiır.rn~ ve şu 

'<>llh'\ Uft\I r • 

"t~e~leltsandr Papagos. bu 
~e n rn ıtarafı.mc:la m1Sın) 

flltrınt ll•ral, IPOlitika hakkındaki 
t, 9- 'çıkça. anlatmak tnabadi. 

~· ••rmitıtir: 
~ 11 ""'" tRf~ f Tl 

Bıy Arif lıbtlen 
55 ,-.,ıncladır. Plyuanm tan"'1"J! IUıallt ~•· 

rıadandsr. Eli açıktu. O.Cllk hev•l .... lr. ~ dtfa 

Bıyın ikbal Sö~::,! e,JAthjıdır. 
ındaclır. ı; 1d p99&ıaıdMI tabfatlkllr. oıcu-

19 )a.f tır 191uaar •e ~ KePf'cla toplaP· 
Q6ı.U ~ınıaınıt ' .,., tlll )'Oktar· edenml9ttr. tkl a,..-tımaaı. tltldl cllUdlAIU •ardır. 

aııı awır. n>m 
nıaıu )-azın r-'1'fı ,ardır. --------..----:.

1
-.
7
•

1 

nıJŞ blr IC•!: pa _ 

. 1 v_..Müoa ...... ~ 

Jcaraıılık alndanda vUcudQ ve ruhu 
oQrQıtn. m•lakten cantı .. ma!ı-
1111 mllu'Oıplarl& )'&Vaf )'M'af &fil&• 
nan m&JUI ı.rtaml• Anadolu ~ır 
cuıiları. .. 

G tnQ k!Mllat bu blrll• k&hhar 
bir hapllhane mOdUrtl diye 

detll, anıayıflı bir dert orta&ı glbi 
kenuf\lyor ve bUtUn bu konu,ma
lard&n yepyeni bir mtem çıkıyor: 
Cinayet l9llyen zavallının ctmı:re

tin bir kurbanı oldutunu kabul e· 
den, onu karanlık bir lllnd&nda bot 
maya çalışacak yerde !~al bir 

canda ge(trdlklert haklld tmUha.nı 
bir tablo hallnde Pi18M ll&ve ede
bl11eydl ilk zindan tabloaunun de
rin teslrlnt eonunda da tekrar ede. 
billrdl. MU.amere phneel, Jc:onu•· 
ma koroauıtun ,U.ellitlne ratmen 
ilk teaır ve heyecanı biraz gev· 
şclmiştır. 

(Jmralı tnıanları) ply•inde Ve· 
dat Ntcılm ortaya gUzel bir •er 
koymı19 olmakla beraber bunun 
aahnad•l<I muvatf'aklyetlnln mQo 
hlm blr Jaınu Jı:rtutrul Muhltne .. 
ittir. Erıuıruı Muhlin cldben ea 
SUltl MJme eatrlertnden birini ya. 
rabıu,, batan oyuncıular da ron .. 
rlnl anlryarak, benlmslyerek, ıeve-

rek yapmrtlardır. 
Tiyatro pek dolu defUdJ· Bunu 

salı akfamı havanın boaUk ve ku-. 
lı oımuına hamledfyorum. Yoksa 
Vedat Nedimin bu orijinal eeertnln 
ilk oynanıtı. umumi bir .aka ile 

· ko.rşılanacalc bir hldisedlr. BUtUn 
tnsanlann •öıı11nde memleket1mlae 
clddtn teref veren btr iOUmal lnkı· 

lAp adımının mlnbuu vı netıc.ı. 
rıı bU kadar lyt canlandıran ortji 
nal blr piyes cidden ıörUlmet- ele 
ter. Qönneyenler kendi kendilerin. 

çok tınılı ve g1lae.l blr il&ft&t ın
kinden mahrum •tnUt o!•otJOar. 

dır. 
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NDAN 
Masal diyorlar .. Öyle bellemi~ 

lt'r. rakat, tarihten alınmıs bir 
~ 

kahr..ımanlık destanıdır. Bu nıa-
&illı size kısaca anlatayım: 

Sekız asır önce. İran Selçuk· 
1 rından Sultan Mehmet Alanddi. 
nın anası Türkan hatun çok ce· 
ııur bir kadındı. Oğlu hükümd.:ır 
olduğu halde, oğlu ile beraber 
bırkaç kere du~manla döğiışmeğe 
gıtnwıti. 

Bır gün, Sultan Mehmet Ala· 
.ı.ddin hastalanmı!ltı. Sefere çıkP.· 
c: k halde değildi. Semerkındcı 
>olunda cKanlı kale> d<'nilen bir 
kuçuk kakyj Cengizin kumandan 
lanndan St"hotay muhasnra etmek 
lızere yola çıkmıştı. 

Sebotay, Sultan Mehmetten bu 
kaıenm kendisine teslimini iste
mı ti. Türkan hatun bunu duyun· 
ca atma bindi, okunu aldı, üç yüz 
muhariple Knnlı kaleye gitti. Ka
eyi muhafaza altma aldıktan son. 

ra, düşmana !>'ÖYie bir haber gön
derdı: 

c:- Biz. Ana vatan toprnkla
rından yabancıya bir karış yer 
verme) ı.z. Kendine güvcniyo1"6an, 
gel de al!> 

Se.botııy, Cengiz ordl.1'5unun en 
değerli ve meshur bir komutanı 
Jdi. Bu haberi alınca Cengize sor. 
du: - Ne yapa,> ım? 

Cengiz: - Yürü 1 Dedi. !Sebo
ldy orduaile Kanlı kale yollunu 
tuttu ve karlı dağları aşarak, Ka
rakurumdan İrana geldi. 

Halkın - muharebeden sonra • 
Kanlı kale diye attıkları bu kale
de bulunan üç yüz muharip, ıbü· 
> ıik Mogol ordusu kar§ısında na· 
sıl durabilirdi?. 

O civnrda. on ibc., ynşını .bile 
henüz: doldurmamış zeki, §eytan, 
becerikli lıir köylü çocuk vardı: 
Küısük Selim. 

Kuçük Selımı. Türkan hatun 
k le içine almak istediyse de, Sc. 
lrm kaleye girmem~: - Ben dı· 

Meraklı Şeyler: 

Kı ıı engeç 
ilmi adı Erioşe Senensis halk 

, rcısında adı kıllı ycngc-;tir. Bu 
maJ.ıluk hem denizde hem tatlı 
ııuda, hem karada yaşar. 

Bir tek kıllı yengeç senede bir 
kaç ton balık öldürür. Öldürür 
dıyoruz. 

Cıinl.u bu ma'hliık yalnız. kar· 
nını dovurmak için değil öldür
mt"k ""vki içın öldürür. Ara ya
kalanır ıı, <ığı parçalar vr kaçar. 

, ankı Kim cat Etti 
f unkı ıll· dü,ünen ad m Vol 

lerdır. Hıç şa maı;>,nız, Volter 
f lorian Markisine yazdığı mek· 
tupta. etrafn gulle atan arabalar. 
d 111 h hsedt"r ve böyle a.raba· 
,ar ) apılmnııını söyler. 

r loln' de romanlarından birin 
d bugunku tanklara benziyen 
makındt"rl ani Uı 

Bu resimde devecinin ar dağı de· 
veyi bulup boyalı kalemle 

boyayınız! 

UK • 

tınrda kalayım • Sizin i~inize ynra· 
rım. 

Demişti. Mogol ordusu kaleyi 
muhasara etti: v-c asker kale önün 
konakladı. Kale yüksek bir mev
kide idi. Duvarları çok kalın ve 
yüksekti. Burasını kolay kolay el 
de edemiyecc,ğini anlıyan Scbo· 
tny muhasarayı uzatmak ve kale 
içindekileri açlıktan teslime mec· 
bur etmek istiyordu. 

ÇuCUKLARA 
ŞİİRLER 

Can. bnh11r p; eldı, 
Yescrdi toprak. 
,\~aç1.udö ciı • 
il r Y<'"'· )aprok. 

Bu onı du\ an 
B.ıbam dcdı kı: 
- Sana sor.n ım. 
Drd m: .Sor, •c .ı .. 

- in nn c ğ< •z, 
Dı rnbııır mı? 
Üf'd ,m: - Baba 
Onunld bir mi? 

Gülümseyerek 
Anlattı .babam: 

bu. 

- Yaprak ciğere, 
Benzer tas tamam. 

Ağaçta birçok 
Yapraklar vardır. 
Onun cığeri 
Bu yapraklardır. 

Yapraksız ağaç 
Ölür, iyi bil. 
Sandı~ın gibi. 
Ynprak süs değil! 

Mustafa Niyazi 

'--------
Çalışkan 

Nesli Kaybolan Timsah 
Afrikanın şimal adalarından b:rinde Ta-ı körfezinde birçok tim 

sahlar vardır. Fakat bunlar arasında ilk devirlerden kalma birçok 
ıbüyük cüsseli bir timsah neslinden olan bu cana.var o kadar ihti· 
yarlamıştır ki, sahil kıyılıklarına çıktığı zaman kuyruğunun. bile 
dökülüp kısıldığı ı:örülmekt<"dir. Bundan iki yıl önce bir lngiliz 
seyvahı bu timsahın yakından fotoğrafını çekmeğc muvaffak ol
mu§tur. 

{ t 

Biraz da 
Oyuncak 

Ellt"ri oyuncaklarla dolu ola· 
rnk eve geldi. Onu sevinçle kar 
şılnyan çocuğu oyuncakları gÖ· 
rüncc beğenmedi: 

- Baba dedi. ke~ke bunla
rın hep,.inin yer.İne bir bisiklet 
abaydın ... 

Adamcağız sinırlt"nmişti. ce· 
vnp verdi: 

Gülelim= il 
Kaya in Aklı 
Öğretmen - Kaya. •bana öy

le bir cümle söyle ki İç.inde şe
ker kelimesi geçsin. 

Kav:ı. -bir <lakikn düşündük· 

ten sonra: 
- Bu sabah bir bardak aut 

ictım. 

Küçük Selim bir akşam Mogol 
lan kargaşalığa uğratmak ve ka
lenin bir kapısını açıp buradan 
Türkan hatunu kaçırmak ıstedi. 
lık önce, kapı önündeki Mogol
lann • bir kaplumbağıı gibi sürü· 
nerek - içine girdi. Kimseye gö
rünmeden çadırlarını, ok torba
larını kundaklayıp ateşe \•erdi ve 
ele geçmeden kaç'mağa mu·vaffıık 
oldu. Selim bu işi o kadar iyi be· 
cermiııti ki ... Mogol karargahında 
ki at~ten herkes kaçınmağa ve l 
geri çekilmeğe başlamıştı. a,,.c...,(>lKI 

- Bisiklt•t mi? Nıçııı otobus 1 
değıl de bısiklen 

Cocuk sevindi ellerim çırpa· 
rak haykırdı: 

Ôilrebnen - Peki ama şeker 
kelimesi ncrı~de? 

Kaya - Sütün içinde. 
Küçük Selim ,kale knpısına yak 

in tı ve haykırdı: 
- Kapıyı açın.. Ben geldim. 
Kapı açıl2ı. Türkan hatun Se

limi görünce sevindi. Küçük kah
raman: - Haydi, dedi. Sizi bu· 
radan Semerkıındc kaçırmağa gel 
dim. Mogollar yangını söndür
meğe uğra~ırk-cn, biz kolayca ka· 
b·ı· . 1 ç.a ı ırız. 

Türkan hatun Selimın alnından 
öptü ve: clşte. yarının büyük bir 
hnliuıkarı I.> diyerek omuzunu ok· 
şadı. Sonra hemen atına bindi. 
Kaleye yiğit- İbrahirni kumandan 
olarak bırakıp dü man içinden 
kolayça Semerkande <lönmeğe 

muvnffak oldu. 
Eğer küçük Selim, Türkan ha

tunu bu suretle kaçırmağa muvaf. 
fak olmasaydı, hem kale, hem de 
Hakanın a~ıısı dü man eline esir 
dü ecekti. 

Küçük Selim hu hadiseden son 
ra «Küçük Ka~raman:> diye a• 
nıldı. Bu kahraman çocuğun ha
la o taraflarda SB)"gı ve aev:gi ile 
adı anılır. «Küçük Kahraman> 
için düzülmü .. destanlar hiıla dıl
lerde dolaşmaktadır. 

Celal Cengi'Z 

!Faydalı Bilgiler: 
1----------------
Yemeıı hazmetmek 

için 
iyi hazmetmek için yemek Ü· 

zerine papatyayı kaynatıp içme} 

te irlidir. 
Yalnız bazı kimseler papatya· 

nın kokusundan hoşlonmadıkları 
ıçin 'bunu iç.cmezler. Ayni ksırt 

yapnn bu ilacın içilmesi pek ko· 

laydır. 

Bir şişe beyaz arap içerısıne 

on sekiz tane Alman papatyası 

ve yi.rmi tane kesme çay şekeri 

atmalı. 

Ağzını kapıyarak bir ay muha. 

iaza elmeli .. Sonra filitre etmeli. 
Y C'mek üzerine ynrım likiir kııde. 

hi .içmelı. 

Bugi.inkü bulmacamı7.ı doğru 

bufanh.ırdan birinciye zıırif bir el 
çantasını. ikinciye bir Lüyük al· 
b~n., lİçlİncüye bir ku tu ~ekcrle-

me. .muncuya kadar bırer guzel 

l:ita!" dlinciye kadar d.· mııhte

lıf hed;yelcr vereceğiı . 

(B·lınece müddeti 

diır.} 

VATAN 
N 2 Çocuk dünyası 

O• bilmece kuponu 

Bayan Fczal Ustar 

- Aman bah ı dedi doğru ı 
mu soylüyorsun? ! .. 

Saat~i 1 

Bır musleri saatçi dükkiı.nııın 
girmi: · 

- Saatim ı.-vvclcc bir saat 
ı.;<'ri k.1lıyordu Size getirdim. ! 
T nmtr ettiniz. Şimdı d"' bır sa· 
ut ıl("ri gidiyor. Bu nasıl is? 

s .. atçı deha! cevap vermiş: 1 
- h i yıı bı~yım kay'hl'ttiğinız 

zamanı telafi ediyorsunuz! ... 

t...çlik 
Vaktile zeki bir mekteplinin 

oruç yediğini gören öğretmen 

çocuğa sormuş: 

- Oğlum. niç.ın oruç tutmu· 
yorsun? 

- Mazeretim "nr, bıı:> ını 1 

- Mazeretin nedu? 
- Hastayım. 

- Hast11lığın 11edir? 

- Açlık! .. 

Müsabakamızı Kazananlar 
1 

27 Şutıat turUıJi gozeteııtlzdc ço· I Lddık , Oıımıın Köldtioğlu Ankara., 
, c:uklıım mııh. us bllmoce;) 1 taınıım o· I Atıf Aral Antakya, 'Üat Çavuş Sez
lnro.k çozı:n kUrUk okuytıeuJnrrmız gin Erzincar-. V.ıı;fi Ayhan Mustafa 

i 
uru!lmda yııpılnn 11~!1111le kazananla· ı Kemal Paşa, Mrhmcl Ah Gnzlnntep, I 
rı ya~ı~oruz. BilmC<'enln halli ':udur: 1 Nıhnl Durman Pcrtcnııyal, özen Öz· 

Deniz Uçakları ı .ANKARA. AD · ,,, ANTA•.YA. krr oenız11. 011<u Arınç Kadıköy.! 
. ı .A!\"T,\Kl ı\ MefkCırc Gllvenı,; :S<'şıktn.ş. Zeki Ç'e-

Şımdıyı:: kadar :ıızc kara uçak Hlrlnt l mliktifaf olan kol saotlnl lfüoz Cerrnhpaşa. Necdet Blro. He· 
larındıın bahs"tıi~. Tabi!. deniz ı Ka~a Teınizrr Afyonkarnhısıu· rl'kr>, ~ezer Köknar Şişli Tcral,ki, Ö· 
uçddım .da oldugunu bılıyorsu- Dumlupınar okulu :ıınıf ı No 22S zer Sağrıak t ı Ur.cU ilk okul, Rahmi 
nuz. Den~ u~kl~rı ıd~nızdC"n kal- lrnzanru tır 1 Enşm SlvM llscsl, Kemal Beydoğan 
kar e yıne denıze ml'r. Bunun ikhıd ınıı!dfat ol:ın ıılhiınm Al ehl a ı s ı k 1 · · d ·· d ı · · l d aş r. ı zın u eyman An ara. 
ıçın e ya goV' e t"rının a tın a 2 1 fr>l Özdıl 352 lnd sokak Zen· • 
küç\:k botlar (kayıklar) vardır, burı mahallc!;f Numnrn !I l{onyu ka· Nihat Erd Şchrcmlnı, Ayte~. Erencr 
denize onlarla dokunur ve yü· Üsküdnr, Jale Orhun UzunkoprU, E. 

zanmıştır. ö 
rür. ) ahut da kendi rmvdderi bir zkan Mudnnya. Sevim Mnçkn, Şem 

o- C'•ünı·u miıkı\fntı ıncktl'p çnntatit• 
gC'lıİ .!ıbi denizde ucıwı vüzdü· si İylgi.ln Kuleli, Aybcl Turgal Alem· 

- ., ~ nı kuzıırınrı 
rcrek ilerletir. · d:ır, GUnnydın Korur Toknt, AUllı\ 

Deniz uçaklarının sclvaşta öne. 3 Blilend Çıntun Bırınci ortn okul Alttok Kırşclur, ŞUkrU Uludağ Gö-

mı. ~o·tur. bı'rkar. z.am,·ır..danberi numara O KndıklSy kazanmıştır. ~ ... .,.. nen, Servet Gümüş Toknt., Nur Tak· 
lngl·ıtere bu zırhlılarır.n birknr Mtllcbııkt elli mUkt'ıfat, bilmeceyi ır sim, SaUıhaddin Bıır~n. Nczlıha Çınar 
deniz uçağı veriyor. çozen dığcr elli okuyucumuz knznn· 

Amerika bu usulü daha önce mışlardır. Bunlnrın da isimlerini ve· 
kabul etmişti. rıyoruz. 

Şimdi 'bana, bu uçaklar gemi· Fikret Beşlktıuı, Mellh köklü Kur-

Balık~ir, Necati Karaca Ankara, E· 
mel Saraç Şişli Terakki, Tulln Allm 
A lchlsar, Se"n Dllb r İstanbul, Semi· 
ı • Aynur f•ı:kt.dar, Ali Rıza öz fülıı; 

ye nasıl in~ ve n :ııl ha'<olanır? tuluş, Nurlyc ŞmgönUl Manisa Tı r 
Diye soracaksınız. · gut Soydan. Ba ıdırma Mebnı • \I • Ankara, 

Zırhlıların vinçlcn vardır, de- soy Mudanya Selçuk Ba.,'IDr R •1• •r , Kaznııaıııar hedıyelerlııl mn.t.ba.· 
nizden uçağı lknldı~ırlar ve raylı rrıkkl. Melahat Us Yulov:ı. I·. tıı a nmızdnn nldırmnlıdırlnr. Hediyeler 
bir köprücirkle yerlerine koyarlar. Heybclındn, Şahnp Elçın Kadıköy, 2l Mart pazartesinden llıbaren her 
Uçuracakları vakit de ayni şekil· Nerım Altıok Erzıncan, Sevim Kan- gUn saat 16 dan ıtlbsl'<'n verilecektir. 
de suyn indirirler, ve uçnk hava· 11yn.r Nışantaş, Y . Arslan Tokat, Do. HUvlyct veslkıısı gctırmcği unutma.· 
lanır. Uçman Ağabey , ~nn Akcr Antiılyn, Nebahat Özkan malıdır. 

Geçen gün gnzctemız namınn Mdç.kad•ı 1 ık lisesini gezen bir muharririmi:ı:, hu list:>deki yuv.ı kı~
mıııa uğramış "e mini mini yavruların çok mukemmt'! bır terbiye ve bakım disiplini içind,. yctış· 
tırıldiklerini görmüştür. Muharririmiz bu yavrular ıçindt• Cctın, Ynş.ır, Budak, Nadya, Oktay, Ah· 
met, Erol, Suna. ve dcıhu adlarını kaydedemeclıği birçok ; avrular)a konuşmuş ve bunları yetiştiren 
değerli ö~etmen'eri B:ıyan Adılc.>yi tebrik ederek ıhhat V"' ne:o;c knynağı olan bu meo;ut yuvadan 
aynlmıştu. 

IKi aris 
Fransız f'arisi 

Alman l'arisi ________ ___ 

Yazan: Rebia BAŞ 
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İki Kapıcı Dertleşiyorlar: "Daha Bıı 
Günden Almanların Kollarına G. 1 ·ı ' ıraı er·'' 

- Biz sizl sizden daha. iyi tam- nın yanınd:ı lkı nobclı,i n.!ker ı>e" 
yoruz. İki aydan heri siz karanlık· llyor. Bir ltcre d.ıha Etvtıl rrıc)d 
tn ynşryordunıız. Yıy eklerinizi de nına kadnr gitmekten kendim• ın 
vsslka ile alıyordunuz. edt>mcölm. Orad gördilğ1lm ın 

Nıhııyet: sabrı bUsbUtün tıı.şnn zara hemen hemen dUnkUnUn 8~ 
kadıncağız şöyle haykırdı: Alman ordusunun akar s U htl:\ , 

A, bu ne eilr<'tkA.r adam bu .. \'Om C'dlyor ve n1cçhul askerin 
Bu kadar insanın yUzUne karşı ha- rafındıı. yınc Alman zabltıcrı ~ 
kikati değiştirmeye çalışıyor. şıyor. 

Kadm o kadar kızmıştı ki bUtün Arka sokaklardan geçerek e\ 

acı lıaklkat, bütün işgal !aclasr bazı yiyecek maddeler aımsk 1 

hatırından çıktı. Sözüne şöyle de· dım. Malfunya hJzmetçUeı-ifl\lZ 

vam etti: zl bırnktllnr. Kaçtılar. Artı}( 11 

- Bir polis yok mu? Bu yolan· lşimlzı kendimiz gorcceğlz. :f'3I' 
cı ndamr yaknlıı.sın da tcrbiycslnı asıl fel!ı.ket şu: yiyecek sn.tan d J; 
versin? l<dnlorın hemen yüzde sekS~.,ı 

Etraiındakllcr kadını orndan u· palı. sahipleri kaçmış uzun tıı1' 
zaklaştırnıoya çalışıyorlar. ÇUnktl aradıktan sonra. bir sütçU d0 
Alman mUl!ızlmlcrın gözleri öfke- nnııı girdim. Tere~ağı perıı r 
ll öfkeli bnknıaya baışlıyor. Bunla· yumurta ıstcöim. KedıncuğıZ' 
rın ters tavırlnrmdan Pmsynlı Al- - Dünden bir tek yumurttı ıc ııt 
mantar oldukları anlaşılıyor.. dı, dedi. Tereyağı hiç yok. :su 

Sabnhlcyln ilk ha.kışta Parısin bah Almanlar hallercı gelen 
muhafazasına ta;),ıı côllenlcr yağları, eUcrı ve tekmil yl t' 
Bııvyeralılarmış. Almanlar. Prusya maddelerini zaptetmlşler. sut Jı 
Jılarm ne kadar haşin ve hodhın hıç grlmiyor. Trenler işlrrnı~~~ 
olduklarını bıldiklcrl içJn, F'ransız:- Daha aşağılarda bir :;olP"· 

lnra sevımli gôrUnmı•k nrzusılc turfnndn. yemi' eata.n bir dUl<...ı, 
işgalin ilk gllnU Parlsi Bavycralı· açık gördüm, hemen içeri gfl"' 
larla doldurmuşlar DUkkı\nın içi Alman askerler• 

Malüm ya Bavyera Almnnyan hı, elma, armut ne vana ıı 
cenup krsınına düŞ<>r. Bavyeralılar alıyorlar. Bir tara!tan yemiş!el1 
çok neşeli ve d:ıhn cnnu. yakmdıı • yaktn yiyorlar, diğer tnrnftD'l 
lar. yük yemiş paketlerini kaptnıll 

Asırlarca dc,•am eden A'\'usturya, nUndc. dUn gaspedfien ve h 

Fransa ve İtalya muharebeleri bu· boyasını değiştirmeye ''akil r 
radakl insanları ırkaıı da birbirine yan bir yeni Sitroen otomobl}itlt 
kanşt.ırmış ve yakl~tırmL.,tır. Bu duruyorlar. Alman askcrlerl ) 
sebepten o mcmleke.Ucrde Alman !erin Alman parasile ne tutaC 
nesli adile ekserisi karışık hlr ne- hesap etnıekle meşgul oııırl 
sn yaşar. ı dllkklin sahibinin cşl de kOC11 

Arkad~nnla beraber tekrar Şan - Dükklindn bir şey k&I 
zelızcyi tal<lr ederek (Rond Poinll nlacağm p.ırayı iyi hc-ı:zıp t 

meydanına doğnı ınıyonız. Yollar· fı<•ıldıyor. 

da gör<!UğtlmUz manzarn Etvaldc· ırakat dUkkıin sahibi lıtpŞ 
kilcrdcn duhıı çok h·ıyretimlzi art· dur. Müşterllerıııc dost bır 
tınyor. gözile bakıyor. Kendi!linın 1 

Alınıı.n askerlerinin yanında I<~ran yol olduğunu Almanlara bil<P 
sız kadınlan, cllerindt' pnketlcr içın henUz dUndt'nbcri rzbefl 
gUleı~k . sö lly rek kol ikols. idi· iki Uç kelime Almanca ur 
yorlar ... Bır evin önünde bir kapı· maya çabşı;,•or. Bu boı;ı Bt)k 
cı, başka bır kapıcı ile dcrtl~yor: dl boş dolaşnak t.aı çok sı1' 

- Dah:ı. bugünden Almanların evde oturmak daha tyı ... 
kt>llarmn. girdiler. Ayıp, DYIJl· Akşama doğru Madam ete 

O aralık Konkord meydanından , allc f!Okağa çrktrğ'lnuz 

doğru hızla gelen bir otomobildeki (Knfekollzl() nln önünde b r 
radyo cihazı halka sant: dokuzda mnn otomobıll durmuş Al~l' 
evde bulunmalarını Fransızca cm· bit ,.0 asl<erlcrinc Almnn<"l' ' 
rediyor. Aksi hareket edenlerden bır yapraklık blr gırzrt" d, 
her bir dakikaya k~ı be.ş frank du. 
ceza. alınacak, ve hapse konacak. Oradan seçen bır ad ~& 
Evlerimizde tam zamanında olmak dum: 
için ve yarın tekrar buluşmak üze· 
re Madam de Bonvalle ayntıyo- Acnb:ı. bu guz t }I t 
ruz. hı.bilir mi? 

Gallba. herk 
ltiyot fena. bir şeydir. Radyo yok, 

telefon yok, gazete yok. Böyle bir 
gilnde gUnc.ş batmadan evlerin tı:l· 

ne l<apanıııak mecburiyeti de insa
nı dnha sinirlendlriyor. (Peri Su· 
arın) akşam haberlerine biraz da 
Pnrisın dedikodularına şöyle bir 
göz gezdlrmnk zevki meğenıcı bizde 
bir itiyat olmu.,. ŞQkUr ki bu gece 
elcl<trikkr tekrar işliyor. Fakat 
sokaldar ve bütün Parts yine zifiri 
karanlık içinde ... 

Ertesi sabah evden çıkarken Şan· 
zclızedo bizim C\'ln tam yawnda 
otel KIAric;in do Almanlar tarafın· 
dan işgal edildiğini gördüm. Kapı· 

Ben de biraz oton•ob!ı.1 
hm. Bir Alman askerine: ıf 

- Bır gazete de bız at:ıb 1 

yız? Diye ısordum. } 
- Hayır, dedi bu gazel 

manlar için. Birkaç gtın cd 
Fransızca. gazete dn neEr ~ 
o vnl<to lmdar beklcıftl~ 1 ııı 

Madam de Bonvale dllrıd 
- Aziz dostum, dedlrll· J:f~ 

liycc~ğiz. başka çare yol<· .., 
den kcndımizl buna -1~ 
yız ... 

- ol(' 
TITO SCHİPA'nın billur sesile eöylediği, MARIE <1.i1· 
nin kudrctile bir !harika yaptığı, Meht.ıı!bın yaldtz~llp0iJ' 
Neş' enin kaynadığı a~ ve rüya memleketi olan Nr-

NA P dD Lf SARKISI 
Bu akşam LALE satonlıs~ 

~, ... 
Binbir gece masllannı andıran bir rüya <hi1?';,eı-.. · 

Cönüller.i mest eden 'bir ımüz:ik üJikıeşine çevır ! 
Programa ilave: Türkçe Briti:; P.a.Tamunt Ju159; 

...:;:,tfen Yerleri.U.i eVV<lden kop•''""· ı: delon '~ 

Bu ak~m 1 P E 
Baı;ı döndürücü müthiş, heyecanlı muazza:rn 

ft ii~S~:;BUl]J~[A R 1 
Fransızca .sö:ı:lü Baş rollerde: eY 

EDVARD G. ROBENSON • RUTH HUSS 



• • 
Moda Klübüne Ait Münakaşa~ar Tatsızdır 

C ördüğümüz Gidiş, Klüp Mefhumunun Temeline 

Aykırıdır. Moda Klübü, Denizci Mahiyetini ilk Safta 
Tutmak Ozere Kendine Çeki Düzen Vermelidir 

iş Kazaları Kanunu Sıhhiye 
Encümeninde Tetkik Ediliyor , 

~ü:kar~üyu~ ~~~!:fu~~i 1 ~lmeti:ıc~in &zamb u· cdilkdiğdi' ~ekildc 1 k~ ı,,..tlanmız """"" ;o 1O1 
• L • 1 ıgmı ıı:umme :te ır. n betm<I l 1 k 

umuma neyet toplantrarndan son· ö;;. d... . .. _ı.. • 1 _. ,... e ucuz atı aca tır. S .,ren ıgmnzc ~orc ouruıtt uır Al" 
ra, rhh.at ..-e içtimai Mua..-cnet ~klc harckc-t edil!diği takdirde ıMektepTal.abeleri 

Amerika Sula
rında Tehlike 
Belirirse Ne 
Yapılacak? 

Londra, 19 (A.A) Dall~· Tcleg-

Ye Malıye t"ncii:mcnlcri toplana· nizamnııımen.m gerek tücearlar
1 

""" ra~ ruz.nameterincld<l madaelc:rı gerc4t lhalk iç.in ıbüyuk ra.>daı.; Memur Olamıyacak 

rnph ın Vaşington ınubabhi yazıyor: 
Atlanttğln Amerika clhetınde Al· 

man harp &emlleı inin mevcudiyet 
etrafında Amerika Blrlqlk de\'let 
terinde ciddi endı~e duyulmakta vı 
Amerikan emniyet mıntakaamın mu 
harlplerln faollyetl ile ihlll edllmeal 
takdlrlnde ne olacağı UJıerinde usuı 
boylu münaka'8lar devam edip ıtt 
mektedlr. Bu emniyet mıntakaamm 
tesısı hiçbir enternasyonal hukuk 
kaidesine istinat etm mekte. yalrua 
Amerika Blrleflk de\ Jetlerinin ve ye· 
ni dUnyanm diğer mllleUerlnln bu 
mıntakaya hürmet ettirmek niyetle· 
rl Uaerlne dayanmaktadır. 

A od kit ırır baz&l\ ptpoıarını ve \'IS· ı halkının denizle alllkası utnnılacıık 
ku!Uyblardır, gazetelerde biri M Bal kil g~ ,.e~erler 1>ır çok da deniz· kadar azdır. Bu sahada ileri gldc-

U mUnakaşasıdır, gid yor. u en " ' k rd h rl rrı k -A . rrıUdd hl bir cfllkle met(Ul olurlardı. ce ye e ep ge .,.ttl . Mwa de· 
rnUhı~t içinde meml:~=e. d~ğcr Bir )<aç sene eV\•el bu J<uJUbU bü· nız ku!Ubile berııber BUyilkadadaki 
hl b iktıen.dl mes d b ·"'trnek lnguı:r.ıerin bir k\liUbU ha- Anadolu kulUbUnUn de deniz faali· 

ç lr ı,ıne gazete sütunların a u ".. ' ı blr ti ı i 
1
•1 t 1 1 f !tadar allka toplamak nasip oıma· llnden çıkararak ){odanın umum ye er n ~n.,. e me er ve oyun aa• nu tı kulUbil ııaııne koymak fikri ileri liytUerlnl ikinci dereceye ıncıırmclc· 

ş r. . • K JUbUn eski ualan tıu fikri rl çok arzu edilecek blr şeydir. 
Bir kulUbün aile işlerinden ılerl gitti. u • &ele bu kadar mernnmııyctıe karşıladılar. F aknt Spor haı·eketi 'e bol ve taze deniz 

n bir ınUnak94anın ka~ıeında eskı havası !htlyacından doğan bu iki ku· 
şaruıı 11eklller aımaaı, bu kadar bU· bugUnkU .... ~an~ra devem ettiğine IUbUn a~ıl maksatınnnı ikinci, UçUn· 
YÜmesi ve nihayet mahkemelere memnunı.,.., er n n 

1 
y z cU dereceye bırakarak. :,•azın bile 

geçmeeı pek mt.naııız bir feydlr. pek de nananıa 1 
• alt olursa ol· sımsıkı knpalı. dumanlı sıılonlarda 

Böyle bir münnka- bir kulllpten llk mesuııyet kime t A ..-• bu mUnak&falar ta aız ve mu• mUbalAğnlı oyun faaliyetlerine sah• 
beklenen asıl gayeye taban tabana sun, I< IUbUn umuml heyeti bir ne olmaları cidden yazıktır. 
aykmdır. İnsan bir kulllbe niçin gl· na.sızdır. 

1 
u k bunları taııflye etmeli Bize öyle geliyor ki Moda deniz 

der? t.,ındcn gtıcUnden ayrıldıktan arayaugeke~ ... 18rın sebebini köklln· sonra kafa dinlendtımek. ahba.p ve m na : lrnlllbllnUn umuml heyeti toplanırsa, 
görmek, onlarla konUfJTlak• gazet~ de;l:e:~ı~:ı~~sueı bir te~bbUstUr. bug1lnkll idare heyeti Clevam edip 
okumak, canı isteıııe öte beri oyu ··-'"d auna kendi uatarı hlıklm· gelen mUnak~ar Uzerlne istifasını 
oynamak kulüblln esas mııJ<Sadında ){U!UW' er eri ' gibi bl şey dlr Bununla beraber Moda kulUbU· v rse ve umum! heyet kulUbUn 

5
Por, denizcilik falan r · d izci mahiyetini ka'-·betmeme- mukadderatına V""'he vermekte ser· 

dahil 
1 

d --uı oımak rılln en " ~ .. se onun a a m....,... mUmkUn oldu""'' kadar ln· best bırakırea: sonra kulilbUn deniz· 

muzakereye ıba.şlamı fardır. temin edeceği ıdclillerle ıiebat edil-~ı'hhat v~ içtimai Muavenet mdc.tedu. Maamefih muuwker-cler Ankara, 19 (Hususi) - Ali 
encu:n~nı 'l~ı ve İf kazaları ha'k- devam etmekte ve talbıkattn mektep-\erc ıde'<"llm edenlerin ıasli 
kında~ı alakadar Vekalctlerın müşkülata uğranıLacak lbır nokta ımemur olarak kutlanıhnamaları 
t~15vibmden geçm~ olan bnun bulunduğu ania aldığı takdrrde ~akkımiaki .kanun layihasının 
layÜlası~ı tetkik ve rnii'zakere el· nuamnıımede bir tebeddül yapıl- üzerindeki .on t~ikler de bit· 
~ekte.dır. Bu encümen hazırlanan masında tereddüt edrlmiycccği a m.i, Ye :butUn Vekaletlerin tuvl· 
la~~: üzerinde inceden i~ceyc lale.adar memurlar tarafından tc: bi aiınmı tır. Meclise verilmek tkt .~.atta1 b~lunmakıa ve hıç bar yit olunmaktadır. Yalnız her ~ey- üzere bugünlerde Bafvek&.lete 
e sıgı k <> ~amaeına c_ohemmiıyet den C\ ve\ ımemlckct rncnfaat:inm ~ev!kedilccck olan bu ıproJ· eye na. 
verme. tcdır " " "nd ki l 'rl h 1 k d kJ 

8
.. .. · . . • gozonu en uza astm mıyacağı .:tal"tl a en <> u u lln ali mek-
utun aneml~ket 'lşç.ılennm eag. bıldirilmektcdir tc.'bin yarısını ~al tını · ı 

itle v ' t'kb 11 ·ı ı· k d b · e. emıt 
0 

an • e ~ 
1 

.a. erı e a a a ar. u Diğer taraftan lktısat Vekaleti memurlar yıa mekteplerini ve ya· 
~)'1ha. Mcckhsıbn bu ?evresmdc l'ar.afın<lan davet edilen lstanbul hut memuriyetlerini bırakmağe 
anunıyet es edecektır. yünlii me~suc'at .fa.brik'lltörlerin· mcebur kalacakhı.roır. 

Yeni Çorap rı ipleri ::n .~~~~at~ı:Ja~ ~=:~: Göztaşı ithal Ediliyor 
ve Fabrikatörler geçml§tir. Bu temaslar neticcein· 

de •memleketin :yünlü :kumaş ih-

Amerikan emniyet mıntak&aı su 
lannda bir denizaltının mevcudiyeti, 
dertıal ,Amerika Blrleşlk devletleri· 
nln bu mıntaka<'an lngilla ~emlleri· 
nln emnl~'Ct lçlnd gcçişlnı temin et· 
mest meseleeını ortaya koyacaktır. 
lngillz gemilerine bu ınırrtaka hudut
lanna l<o.dar kendi harp gemilerin\ 
refakat ettirmek lngiltz bahriyesi· 
nın yilkUnU bir dereceye kadM' tah 

ftf edecektir. ıçtn si, bunun ı.~ 

B

... ._, k dedikodu klşaf bulıpası. şehrin ve memleketin el mahiyeti gözönUnde tutularak ve 
lr lmtUrı: ta.ı.oı.wl • • u b d k u k ed ı hallno gel· umumi menflla akımın an ço m na aşa en er harlo bırakılarak 

şahsi mUnal<aşa yııvaBt k U temenni edilecek blr şeydir. yeni bir idare heyeti seçfllrae t.ataız. 
dklkten sonra ne nıt.naııı ve ryrne ısıant>ul kadar deni?.ClllA"e mllealt tık kökUnden ortadan kalkmı' olur. 

alır? 
· od .. ı--ntzıc- bir yer tıuıavvur edllemeı:. Moda le· Kutup de 19tl yaınnın denizcilik faa· 

Senelerdenberl :M aua ne;u 

. ~nkara, 19 (Husu i) - Şeh- t.iyacının tamamen karıılanabil· 
nmıze tıel:mış bulunan İştanbul me i için icaıp eden karu\u alı-
9?rap fabrikatörleri çorap (ıplerı 1 nacak ve hususi fabnkalarla hu· 
nızaımname inin .tatbtk sureti hak- kUınct makamları arasında im 
kında lktısat V ekaletile teınuıı iş !birliği cihetine gidilmesi -ea'ba-
baflımıışla~ır. bı ttcmin .edilecektir. 

Foaibrikatörlerin niznmnaımenin Ayrıca yerlı kuma~larımız.da 
tat:blkında ımü3külat çekileceğini aza.mi ucuz:1uk vücudc getirmek 
ileri .eür~~lerinc rağmen lktısat ı .iç.i.n karar.lar oda rılınaoalktır. Şim
Vekal'.etınm ıtetkık elemanları .dkkn eöylendiğinc .göre yerli 

Ankara. 19 (Husu-si) - Milli 
korunma kanununa müsteniden 
hariçten göztaıı -ve potas ithali 
için lunir. incir ve Üzüm Tarim 
S ltL" Kooperatifleri Bırliğine 650 
bin lira tahsis olunması V ckiHer 
heyet.ince kararla~tmlmıttır. 

Sat&§ ıdoğrudan doğruya müs

tahsile yapılmak §&rtile .ithal olu
nacak ıgi.>z.ta~ının !kilosu 20 ıkuru· 
ıa .atılacaktır. 

1 bu dı Adamla
r tanbulun bir deniz l<ulUbU için en llyeUerlne kendini \'akit ve zamanlle 

r n bir Yat kulU var · ı _,.
1 

ara1 nd"- ,'lL- ...nzel noktasıdır. Halbuki stanbul bıızırlamıya lmkAn bulur. 

Milli Küme Maçlan Çıkmaza mı Giriyor? PetrolOfiSiKadrosu
1 Yen~~~~~~i~1 i-

Eğer Amerika Bırl~k devleUer! 
lnglllz gemilerine kendi harp gemi· 
lerlnl refakat etttrme1' surcUle Pa· 
nama deklAraııyonunu terkederıe 
Blrlt'.Şlk devletlerin Amcriltadakl 
pr tljl azalacaktır. 

orada toplanır, k ...... ·..:.__ar_ı_ ... _....;_e;_~----------------- ALMANLAR TEKZlP EDiYOR 

Bod<• T...,,,..ı a.n.ı oı""""'"- Bir -•tık mnt.,.adl bk ,.,,..... vazty.t _.,ııo mllD kOm• maç- Anka.a. 19 (Hu u•il - (.,e müdü• 600, Umum mildu' mu·I • • K Y · Ç ııtı•tın ...... •""ı•ad• ,,.....,,. •••...,,.. ,.,..,,.. "'"'"'' ... •u- ,.,, ..,.. ·-"'· ...,., •• m .. - MWı.,.,ı.F .. mliı. .ı.,u kn- aw.• soo. 2 mudu, de 400., u- sınz abu/ Ettı '"°"' milli kOm•Y• rlrn>eklen m,.- IObU ..,. klm•d<rln ,.ı.ı mOtaıla- lartn akim ..,,.,.,, boa klmeel<rl Nhnu, ulan Petrol 06ai <e kilô- '" üc«t alacakla< ve Ofioin mc-ı Ankua, 19 (A.A.) - Ba ve-
"''" •'"'"' ...,.. •• btan>ulda ini" '""il• >aklond•n mahNm otmd< •• •• '"indl,,..ktır. tmd• 121 ı.;.i i>ulun ... kt"· Bun- "''" ve onti tahd<Dulcrine bi, ac- ktl Rd.k Saydam bugün ... , 

Berlln. Hl (A.A) - Salahiyetli 
Bcrltn mahfilleri, bir Alman d.,tuı· 
tıamm, Amerika sularında g&-WctU
ğü hakkındaki, Am rıkan haberin. 
katl surette tekzip eunokt.edır. 

)anan kuiUp mu ..... """" Auk• ... - ad'1e1 " ~· da •J'O•lmonllk kaldd•· laMan S 7 ldşi bü,olaoıda. 64 ki i n.ed• 1 72, 660 li"' Üe<ct , • .,ile- 1 1. 3 O dn, Bn >ekalotto, Y""i Ro-
ya bir td"al Ç<ktt<k hU ..,.rm rin• .,....., •• bl• harek<lll•. Mektep Moçlm-ı de depolaMa çall§acakln, Umum cekti,, ımon)a elç i B. Tclemaquc'ı ka-

tobdUlnl ,. ...... ı....... Bu feklld• bl• kannn ortaya <>k· L~•IC>' "'""ndakl lutııol f&lllPll'O- bul clmifti•. 
OUn Beden Te.rbiycııııl Genel Direk· maaı bizi olduğu kadM" herkesi Ttlt1< nasına dnn Şeref atadmda devam ===.:::!:::========= törluttınden relen ceVapta; kararda s k' D •• ı· l Ed•ı l 1 •ı• ] ,,..., .... ııı mali othetlon ....... .,..nmun Atlslndm ... ~.,,. .......... ıımlf, P•"•vnlynl T•"'lın ııao•ln< uşa a uşen şga 1 en ngı iZ er 

olan ku!Uplerln f&mplyonaya girme- mektedir. Bugün lrulUpler ikinci bir 2 • O, YUceütkU Ştşll Terakkiye 8 - O, 1 
mokt• -· oiduklart bildlrllın~- tnplanb yapacakln ve aon kanrl•- Erl<•k ...... ,. de .... Umln• Bombalar Memleketler \ . . . 

Draç Doklarına 
Çok Şiddetli 
Bir Hücum 

"'· ""' vere<,.klerdlr. Afi••• ıırtlmal •• 1. o galip gtlml~onllr. C.cıkayı da Ellerıne 
'Adliyede: yeni Tufanın lngi:tere Yanlışlıktan Almanyaya Senede 1 Geçirdiler 

Kahir , 19 (A A.) Ort& Şarlr 
İngiliz hava kUV\'ctleri kararctJunın 

tebliği: 
Arna\'uUukta: lngiUz boml>a.rdı· 

Ail~ Dostu D.::diğin Böyle Olur!. Nuh Gemisi Do~~~~,~~r~ıciTr~~s- ~i~~i~-~~~r 
Londra, 19 (A.A.) - Hari-

czyc muetCfAJl B. tButler, bugün 
Avam kamarasında. Almanyanın 
istila etıtiği memleketlerden çek· 
melde olıduau ıParalar hakitmda 
müth~ rake.-:nlar zikretmHıtu. 

Belgrat, 19 (A.A.) - 21 - 22 
mtırl .gecesi, ıhududa yakın Su
ıa:k '• duşen bombalar hakkıııda 
af&ğrdaJ...-.i resmi tebliğ ne~redıl· 

(89911 lDCNe) ==*= 
lü, eeil ıruMu Nut-ıu da, ismet 
lnönildür. 

Bütün Cephelerde 
Umumi Jlerlegiş 
Devam Ediyor 

man tayyareler dUn D~ doklarına 
muvafC&JuyeUe neticelenen çok fid· 
deUi bir taamı& y&pmlflardu'· 

ispanyada Bir Kadının Umumi Vekili Kadın 
Ôldükt:n Sonra Kızlarını Dolandırmış 

diğer blr gtlne bıraıuım..ırl'. 
Dlln yedinci a:ııtye ceza mahkeme-

11lnde ıılle dostu g6rUnerck emniyeti 
sullstımat eden bir Jtom1tıyoııcunun 
mahkemesine bııtlandı. 

Bundan bir müddet evvel b1en Ele· 
nl Petrldls teminde bir kadının umu· 

1 mı \ekili olan ııronlo kadın öldük· 
ten sonra kızları J<rlstln& ile Kati· 
naya müracaat ederek: 

- Ben sızın ananızın tşterlnc ba.· 
kardım Bu Meri iyi blllrbn• beni 

• 'j d 
Vekiliniz yapın. demi~. Kızlar a 
a.danu tanıdıklarından buna razı ol· 

tıu"la.rdır. 
:Eteni Petridl8 ölmeden evvel Ka.· 

Şark Demiryoll.n Memur~ 
Davuı 

şark Demlryollan memurlarının 
tirket aleyhine açmıf oldulclan dava. 
tir.ketin memurları larafıruian kaza· 

nıtmr9tı. 
DUn ikinci ticaret mahkemesi Tı· 

caret Odasından Uç kl~illk bir ehil 
vukufun seçUme~sııe bunların 3 nl· 
sanda. raporlarını vermelerine karar 

ıtutıaz etmi,tır. 
Ehil vuku! raporundan ııonra 

mahkeme kaU kararını verecektir. 

Tuz Meselesi 
dıköyUnde Nikola )lerln08 tsminde 
birine evini ipotek ederek 4 bin Ura inhisarlar Umum Müdürlüğün. 
venn19 ve yine Gala.tada Nlkola. Pa· den a...-dığnntZ andctup: 
nayoUdls isminde birine de dUkkA.nl· Gazetenizın 1 1 mart 94 t ta• 

111 ipotek ederek 1300 ııra vermiştir. ihli Ha.hasında cTuzauzluktan 
Bu Hronls kızlara müracaat ede- ~ ~[ar .işlenemiyor> bqlığı a\. 

. ~ek Gala tadaki Ntkola PanayotıcllS· a: çıkan ıbir !.krada. gnya tch· 
en 450 lira alarak ,.e kendilerine t~n iz4e tuz bulurunadığl için bar· 
bazı menfaatler temin ecıcrek uyuş- :: layıcı\arın ıtuz ıtedarik ede
tu~nu söylemlş ve kızlar da bunu ed~~eri ve bo yüzden ~ar~k 
kabul etmişlerdir. Fakat ışte btzlm !° eo;dile'l'lled~ti )"Olunda ıntı~ar 
aue dostu bu sırada bUUln mehare- fhJaç h .Ler ,küt iyen .-ıl11z ve ha-
t1n\ k y eucn av ---'- 1·L..· ullanarak ve iki borçlunun a • .k ı.amanull cnuna mır. 
nı isimle ba.şlamaıanndan tstlfııde kı f:hak;ka embarlaTıınızda her 
ederek Noterde ibraname yapılırken ihtiyacı ,kartılayacak t~z 
Nıkola Panıı.yotidls. yerine Nlkola zaıınan ld • nclan hiç kirneCtlln 
l>etrtdlsln lbranamcııinl hazırıanuı, mevcut o ugud aiiçlüie ujremBll 
ve k tU% tedarikin ~~ı:- d' ızların emnıyetinl auitsUma.1 • ~ "'lınCJPG"'te ar. 
;:erek 4 bin liralık borcu 450 liraya 'Y'llrit ~il netriyat efkin urou· 
atlaınıya tevessül etmiştir. Bu lb' tuı. bu'hren• rnev<:ut 

1 

Q~ &anlan git zaman mesele an· rn1Yed~ . ır lı jbir Jcanaat uyatl· 

Bugün Türk milletin.in üzerine 
aldığı tami :rol ve manevt ımes'u
(;yet, yalnız kendi va~ığını ve '8-
tiklaHni ıtec6vüzden korumaktan 
~ret ıcleğlld.ir. Bir lsv.&çre sazetc
ainin geçenlerde pek ıdoğru ola· 
rak yuıdığ1 gibi, Tür.kiye, hürri
ydİn ve Fransız. ihtililinin mu
kadidea tanıdtğı dığer ıinsanhk 
ideallerinin Awupa.ldak.i son ihic:ı 
yeridir. Hakiki Cl\lllh ve emniyet 
~u odülY)'a yüııünde 'bucün 
Tüddye milleti yqahyor. Sözün 
kıymeti dünya piyaıasın<ia eıfır& 
indiii ıhalde yalnız Türkiyenin 
sözü her tarafta ~cçer akçedir. 

Tüt& milleti, ıya:lnız ıkendi kcn. 
d~e ve: ımUttefiklerine karıı deiil. 
bütün insanlığa karşı üzerine ne· 
kadar ağır meluliyetlcr aldığını 
ve ne.kadar ımühim tarihi rolü bu. 
{unduğunu (amamile müdriktir. 
Bu mee'uliyet yükünü ı>Ükunle. 
vdkarla. ayni zamanda iftiharla 

tafl)'Or. 
Hak.i]ti sulh, emniyet. hürriyet, 

tceamütl gfui ıbir ç.ok medeni kıy· 
tnet.leri bugünün tufanını:lan kur• 
tanna.k ve yarının yeni alemine 
ul-aıtır.mak, bütün 'bir ihtiras ale
mine kerıı aklı ve ha:lakı temsil 
etmek; bir milletin ıgörebikceği 
tarihi vazifelerin en 9eıefüıiıdir. 
Dünya kasırıumın kartısında 
Türk miUcti iftc ıbu vaz.if eyi gö
rüyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

YUNAN TEBıJGt 

ıniıtir: 
cBombalann parçaları üzerin-

de tetkt.katta bulunan Yu15"oalav 
snütehıuısıslan, bunların lngiliz 
mamulatından olduğu ne\içcsi.ne 
varmışlardır. Keyfiyetten haber
dar edilen lngıliz lhükUnıeti, kendi 
namına tetkik-at vapılmnsını nn
retmiştir. 

« 13 martta, lngilız hükumeti, 
Yug09lav hükumetıne, ')Ol ıoa ır· 
me neticcmnde lngiliz tayyareleri 
taTefmdan yaniı~lıkla .atıldığını 
bildirmi,tir. 

clngilterc lhükumet.ı, 'bu hadı e 
hakkında. .derin ıtecssürlerıni iz· 
har c:tmiş ve bu yüzden nrar GÖ· 
ren1ere tazminat ı;ermcğe ve ha· 
sarı da tazmin ctmeğe hazır bu· 
lunduğunu ı!ave e~mişiir. 

Ameri(~~ ~~.~,a;p+ 
md\'ZUU bahsolan ey hakkmda 
tealist lbir fikre e.a'hıp ıbıulumnak· 
tadır. Biz ~ngiltere):i müdafaa 'çin 
eöz veJ'dÜ. Çünkü lngıltere At
lant~ b!CS:.dir. Bunde.n dolayı
dır ilü Jnıgiherenin müdafaaeı 'çin 
zaruri olan "'ihlann şu veya bu 
eurctle lngıliz h:nanlanna kadar 
~esini 1emin edeceiiz,. Bu bu
elHlta ıbqka bir vutt.a bulemauıı:.k 
Amertkan milleti lhüldimel'lcn ka 
fileler tetkilini de ıistiyecektir. • 

Ame. ikada 784 
Fabrika Harp . 

B. :Butler ıdemi~ iki: 
«- Almen işgali altında bulu. 

nan garp meınlcketlerlnin i gal 
murafı olarak Alıman\ara öde· 
dikleri para. eenede takriben bir 
m'ilyar lngilız aiTa111 tahmin edil
mektedir. 1 galdcn evvclkı ikurs
lıar.a naz.aran bu paranın teferru
atı flldur: 

Norveç: Bir ımilynr 200 milyon 
kuron )-ahut 68 ımily.on lngıliz \j. 

raıı. 

Dan1r1\al'ka: 540 milyon kuron 
)ahut 26 milyon lngtuz. 1ıraeı. 

Be1ç:ika: 9 ımilyar frank yahut 
75 ımilyıon lnıq-iliz. lı.rat11. 

H9lanıcla: 405 milyon guildcır 
yahut 5 4 jmıilyon Jngiliz ~lrası. 

iFran-.: 14 .milyar 600 mılyon 
frank ·-ahut 62 7 milyon lnıgitiz li-
rası. 

Demek. oluyor kl, gatp memlc. 
kctlcrinc Atman ~ah ecnode 1 
milvar 50 milyon lngiliz liraaana 
ma\ olmaktadır. Nüfus başına lıe. 
-1>ile en eğır )-iikü Norveç çek
mektedir. Bu para Norveçin harp. 
ten evvelki ıınilli 'Y9ridaıtının üçte 
birine tekabül ctmekıtedir. 

Y ugoslavyaya 
Tazyik Netice 

Vermedi 

K ~irc, 19 (A.ıA.) - İngiliz 
umuma karergahının eblıği: 
~. ! ra'bıu ta, vaziyette ~nç bır de
gırıklilc. olmamıstrr. 

Eritrede, Kc:renin cenubunda 
yeni. anühiın ttnevzilcr zaptedd
m~ır. lt~ly~ ımuka.b11 tnamızla. 
rı aı.rdedıl~ ve ıdü"""ana • • • ,.... egır 

za)ıat . ..-erdınlmiştir. Vaziyet mü
sait ıbır tarzda folkipf et.mekted' 

H 'b 
, iT, 

a cmstanda. Ha'be va.tan· 
perverler'nin Dc'bra Maıık • ı_ 'k) Ola 11;aT!I taz) ı eri ink.i..'IElf _._ _.ı_t 
d

• ~•ıuCK e• 
ır. 

17 anatt ıt.arihinde kuvvetle . 
n:ıU: ıHa~ tanın cenubu prk~ 
sındc tnuhan lbır anünak:ele mer
kezi olan Cicika şchrin'i ifpl et
~lerdir. 

1 
~e.r cepbelenle umumi ilcr· 

ey;ııpınız devam ctmoktedir • • 

• Kahire, 19 (A.A.) _ B.B.C.: 
Entreden -gelen 50n "- "- _ I .. K .rıaıx:r ere 
gore, eren ctr.aiındaki muhare-
be çıok §İddetlenmift.jr. Jnglliz ta
anuzu: oV'V'dden h'azırlanan plan 
mucibince <lcvam cbndk.ted' 

Jhg-ı~d~r. •nst• So~~in~e 
mevzilerini ıtaltviyc .ediyorlar. 

Fransa 
(Başı ı btelde) •=• 

:,11k clc;:l 1 Amiral Leahy, dün öğle-
den sonra Mareşal Pctaln ta.rafındaıı. 
kabul edilmiştir. 

Bu mUlA.katta, Franaanın ~al al
tmda bulunmıyan ımmına yiyecek 
ve ham maddeler 16nderilmesl me
ıeleııi görU,WmU.tUr. 

(Ba-,. ı incide) ** ( 
çekilmesini ve tıerbcat Fran a 
mıntakuının ~alini :intaç edece~ 
olursa lspa~-01 ıpolıtib•ı !uç §ÜP 
heeiz. ıdat-ıa llÇJk lbit şekilde Al
manya ıterafına ımeyledecdtm. 
lspanyol ıg~ncraUeri, A~man kıt
llla.rını \bütün !hudut boyunca di
Eil~ ıgörecdk olul'larn mukave
metin .faY'd-ız olcluğunu bbulde 
pdt t~reddut etm~ec:eklerchr. 

Mühim 
Haberler 

* Berlln, 19 (A A.) B. Hıtler 
bugün öğle Ourl, Romanyımın yeııl 
Berlln elçisi B. Bos y'yl kabul etmı•· 

Ur. * Budapeşte. ıo (A A ) - Ste
fanl: Macar hariciye npırı B. Bar
dOUY yarın öğleden sonra Berllne 
hareket edecektir. * Londr&, 19 (A.A.) - Bu ııa: 
balı aaat 6 dan biraz e\'vet Londra· 
nın Şark benllyöstlnde Leyton'da bit 
tren kazası olmu9 'e 60 k~i yara· 

lannuşlıl'. * Beyrut, 19 ( A A ) - Fra.na 
yUkHk kornlacri General Dentz Şa· 

mr. gltmlfllr. 
General Dcntz, yeni Suriye bQkQo 

meUnln kurutmaııı için, etıkl ba.fVekil 
Ata. Bey Eyubl ile mllzakerelere de. 

vam etmektedir. k~lnıaş ve baba dostu HronlS ma.h· irnİş ~ıbl yan ~ oneydan ver· ern v dan ıuuna 
neye tevdi edilmiştir. dıracagın b yazımızın geze· ııı. Un başlanan mahkemesinde Bro- mernek üzerek u k nüehaeında, Atına. 19 (A.A ) - Yunan ordu· 

it bUtUn lthamlan reddetmiş ve tenizin ilk ç.ı ~:nda aynen ne1ri ıarı b94kwnan4anlıfın1Jl dUn nkl}4m 
r:ılldiaının dllrtlat olduğunu iddia et- ~ ea)"fa -ve ısU n'-'redllen 143 numartıı resmi teb-

Malzemesi Yapıyor 
Vefİl\l'lon. 19 (A.A.) _ 

Mebuwan ımediısi maliye enctlme· 
ninde izahat veren. müdafaa prog 
rııımmın ıtatlt>ikı ile mükellef tef· 
kilatm wnumi mudı.irü Knudsen, 
Amer&ada harp mah:.cmeai imal 
eden veya etmdc iızerc aaTa'h edıl 
mck.tc. !bulunan 784 fa'bnkadan 
61 ine lngilizler taref ından ecr· 
m~e &onut.duğunu aöyılcm'fllr. 
AMER1KANIN İNGlL TEREYE 

Atina Radyosu 
cRUZVELT'İN SÖZLERi, YENi 

NiZAMIN iDAM KARARI 
MAHlYETINDEDIRıt DiYOR 

Londra. 19 (A.A.) - Dncta.t!Srlartn 
niyetleri bakımından Balk&nlardakl 
vaziyet btıytlk bir tatltham noktam 
t~kll eylemekte devam etmekle be
raber son hafia içinde kayda değer 
baZJ ıcaralttertııtlk noktalar anıet· 
mcktedlr. 

MAREŞAL PETEN 
GRENOBLE' A GhT1 

G-renoble, 19 (A.A.) - Ma
repl Petcn. hU8U91 trenle ~Un 
aat 1 O da lbura,ya celmiftir. Halk, 
devlet reisine 'hararetli uzahüder 
yapm19hr. 

Surlyede çarşılar ksp lı dunıyor· 
sa da hiçbir hAdlse çıkmamıftlt'· * Londra, 1D (AA) Hava ~• 

~Mahkeme şahlUerln celbi için ccıca:· ===:ol~uıı;:u~r·~=====::::::!::.::::7#: llği: - '.:""==~~;;;;;;;iiil I>Ufman blrbirl ardınca. me\'Zll ~ hücumlara yeıtenmtşae de pUsktır-
ttıtmllf ve çok mühim zayiat \'er-

miştir. -::::====------ \'ayusa vadlalnde me6Ut surette ~ inkişaf eden bir tefebbUs neticesin· 
de 165 esir aldrk. l!ll51rler arasında 
dört de subay vardır. 

&...,.m Felüetzeclelerinin 

v ersi BorçJ.. 
Ankara, 19 (Telefonla) - Erzu

rum fel&kctzedelerlnln vergi borçta· 
rının affı hakkındaki kanun ı ylhp· 

51 
)(aliye encUmeninde kabul edile 

rek BUtçe encUmenlne sevkolun-

mu,tur. 

VE DEMOKRASİLERE 
YARDIMI 

V-aşington. f9 (A.A.) _ B. 
Ruzvelıt. gueıtedler toplan.tlınn· 
da ıbcyanatta bulunarak ln~ltcre 
le eair demokraeılerin yr.yccek 
naddeleri ihtiyaçları için ıbır Iİ$te 
'\azırlanmasını Sıhhiye Nezaretin. 
den W"tediğinı ibildirm1st1r 

Dally Telecraph guetealnln diplo
matik muhabirine göre, lnglll&lerin 
Yuna.nlatana yaptığı yardımın verdi· 
A'i neticelerden sonra Yugoıılavyada 
görUlen itimat 'e azımkCu lık cidden 
dikkate .şayandır. 

nooeeveıt'ln radyoda 14 lisanla 
neşredilen nutku bUtUn dünyada ol· 
duğ\I gibi Balkanlarda da mukave
met ıradealnl takviye otınltUr. Ati· 
na radyoaunun dediği gibi Rooae
velt'ln sözleri yeni nizamın idam ka
rarı mahiyetindedir. 

Ma.re,al Peten'in, vilayet da
ircai b.lkonunclen eaat 15 ,-4 S te 
ha.ika oir nutuk eöylcmeei mub
t~melClir. 
AMİRAL DARLAN V1Şl'YE 

DÖN DO . 
Paris, 19 (A.A.) - Amiral 

Darlan, dün öğle yemeğini, bü
yük Alme.n elçiaile F m.rısanın 
mümessili De Brion. Fransız ve 
Alman iktl88t adamlar.ile beraiber 
yemiftir. 

Rarie, 19 (A.A.) - Amiral 
Dııırlan öğleden eonra V1"'ye 
dönmÜftiir. 

dahili emniyet nezaretlerinin mQfte
rck tebliği: DU~anın bu gece b&t
ııca faallycU doğu • şimal sahUlnde 
bir şehir üzerinde toplanmıtur· Ta· 
arruz büyUk m!JQ asta oımuf, bir çok 
evler hasara uğramı,tır. Bası yan
gınlar çıknı~. fakat hefl!ll çabuk 

aöndllrWmUf tUr. * Londra, 19 <AA ) Hava 
nozarctlnln tebllli' lnctllz hava lnnr• 
veUert imali Almanya limanlarına 
dün gece yeniden hUcum etmı.ıer ve 
bllha..'llla Klel'deld deniz ln\l&&t t.ez
gthtan ııo ımal mu takayı bombar 
dıman etmı.tel'dlr. \\ llhelmıtha\"en'• 
deki cklklarla 11tnat hl!df'ner ve Rot· 
terdıam'dald petrol depoları da ı.ld
detlf' bomh"I T' T tır 
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] Soğuk algmlddan lıer tiidii N hutalıldara yol açabilir. 
~ Fakat bir ka§'! 

Bursa Halkevi 
Yapılan Yeni Bina Mütemadi 

Bir Faaliyet Kaynağıdır 

• 

Bursa Halkevinin yeni binan 

Muhtemel rahatsızlıldann hep_ 
sini önlediği gibi nezle. grip, bron 
şiti -de kıa bir zamanda izale 
eder. Harareti .süratle düşürür. 

Grip ağntarınm mnansız düt
manıdır. o~. baş. sinir. a<lale, 
romatizma, mafsal eveam-da 
kat' iyetlc tesir gösterjr ve lgiinde 
üç taneye kadar emniy'Ctle alma
lıdır. 

Lüzumunda 3 adet alınrı-. T a3t
litlerinden sakınınız ve her yerde 
pullu kutulan ısrarla isteyiniz, 

tLiRA 
İDRAR TAM TAHLİLİ 

Beyoğlunda Ağacarnil karfııımd 

Bursa sokak No. ı. yeni açılan 

kimya JA.boratuarmda halka ko
laylık olmak Uzere yalnız (Pa

zartesi) günleri BİR LİRA nc-
reUe idrar tam tahlili yapılmak· 

& tadır. 

Buraa (Husuei) - Bursada k•nin i~tirakiyle l>ir avcı bay
ı Atatürk amtının ka"!'ıoeında bü- ramı tertip edilmiş, Eolmaçukuru 
·yük lhir 'biruı ıgÖZe çarpar. Bu lıırl köyünde de teçhizatıyle .beraber 
: kevmın yenı bina.sıdır. Yapı ha- bir kayak yuvası kurulmu~tur. 
'krmrndan şehri eüsliyen bu bi- T eınail kolu Den'fı:li, Aydın, 
1 nanın içinde dalına göze çarpan Nazrilı, Burdur, f"P&rh , Afyon 

faafiyet vardır. Sık aık toplantı· Kartal Tapu •1<11 muluıtızlığmdan: 
;ıar yapılır, ıkonferanslar ver.iltr, karahisar, Yen~hir, Kütahya, Kartalın Savakderesi mevkllnde 

1 
kütüphane dolar boşalır, sannt .Bunıa ve Gemlilote 34 temsil 1657/ 58 No. Ilı ışarkan Dikran tarlaaı 
ve edebj.yat -geceleri tertip edilir. venniş ve gen" bu sene iç.i-nde garben Acem Tarlası şimalen Ebe 
B '- J ı B h k Hakkı ve Rıfkı tarlaları cenuben e.v· , ir "e ime i e ure&cla are et bir günde Kızılay ıhesaibına 5000 
d " \! ( ) J I"" velce tiren hattı, .t}imdi Asfalt yol ile 
• ogurur. e ev uenmeye a· parça ıoekerlerimize ık1'1.lrk lıedıy· e 
yık 8lcak ibr mulYit yarat<nek için ma.lıdut tahminen 7352 ın mtktarm-
:yapılııurlan .kif.i ıgÖrmİyerek ço· toplaırııımoıbr. MeV'Cuıt 3006 iki- da bir kıta tarla kad!mindenberi bl
•h,ır. Halkevinin 94 bin liraya talba yen<den 1 70 ciltli kitap da- . la senet laman karısı ve Fettah zade 

al lan b L ·ı~ d:L... · · Bu Ahmet kızı Aliyenin olduğu iddia m o yeni İI>ilya ta~mması na \raVe e mn..... su-
'd b L ·-- d 1 • d A "ıd edilmiş ve bu yerin tapuda kaydı a unun lc>İr e iıi ir. p.g a retle zenginleıen k'""''-'-ane •eh-
'k d d - '- 1 rd ..ı - lnl.LJ"n <:t bulunmadığından senetsiz tasarrufa. 

ay e ccegimiz ra .. am a an <Hı rin en elverişli kütüı>lıaneeldir ve 
.anl~lacağı veçhüc halkevi But- ~'-- -L J_fa ta kıyasen muamelesi yapılacağın
laada mühmı bir me...ki l'.'l!ill et- -1'Ql1 .,...,._ "" tamamen dolıntış dan bu yer hakkında tasarruf lddia-
me.ktedir. bu1UDUI'. sında. bulunan var ise 19 nls.~ 941 ı 

Mesela dil, tarih, edebiyat ş:ul>e 1 =~,~===========~· ı:i;:ı::~ ~~::ı~:&v::~~d~:: 1 

ıai 940 senesi içinde 91 konfe· 1 "'ekillerinin Karta.! tapu sten muha· j 

rans vermiş.tir ki lbunun yansın· Jl 8 Jl I A fızlığına veyahut ayni günde saat 
rdan fazlasını köylüyü aydınlat-
mak için ver.ilenler te~i! eder. 13 den 17 ye kadar mahall!nde ta.lı-
Bu sene içinde Halkevin.İD çı~ #9 MA.KT 1&41 kikat yapacak tapu memuntna mü-
karmakta olduğu Uludağ mecmu_ racaat eylemeleri ilan olunur. 

:ıı:apa .. , 
ası muntazaman irrtifar etm.ir. 

Sterlin 
Dolar 

5.:?0 
lS'!,'?O 

sı.-

0,99 

A DOKTOR ~ 

VATAN 
ŞEHİR TtY A TROSU 

TBPl!lBA.ŞINDA 

DSAll lllSMI g 
BU AKŞA)ll 
Saat 20,30 da 

tmnıı-ı-ı.n 

TEMSILI.ERJ 
•STtKIJ.L CADDESİNDE 

KOMEI>t KISMI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

DA D 1 
Her etin ıı.e<ıe ccıcuK ,enuııııerı için bilet vardır. 

8"'urt, L61ell, .Almvay, Şebremiııi ve Topkapıya otoblls temln olmıdıı. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
56 No. lu ilan: 1 - 18/1/114-1 tardıll gazetelerde lntlf&l" eden M 

No. lu i1Anm ikinci maddesinin birinci satırındaki eyerli pamuklu 
mensucattan~ ibe.reei «yerii yünlü mensucattan> .şeklinde tashih edil
m!.,tir. 

2- Yerli yllnlii"" pamuklu mensucat !le yttn ""pmnuk !pliklerin<le 
toptancmm perakendeciye veresiye sat,.ıarmda vadesine göre ~raken
deciye verilen kA.rm azamt % de 20 si toptancıya ait olabilir. İlAn 
olunur. (2158) 

Hava Ged:klisi Alınıyor 
Türk Hava. Kurumu Gedikli yuvasrna gedikli namzedi &lınacaktll'. 

Kabul şarUa.rı ve müracaat wrulleri hakkındaki n1ufa.ssal taHmat Türk 
Hava Kurumu fUbelerinde mevcuttur. 

Yuvaya girmek istiyenlerin bulu.ndukları mahallin Hava kurumu 
fubeler!ne müracaatları. (2082) 

-:.!O. 3. 941 -

Bahçe ve Çiçek . 
Bahçelerini tanrim, çiçeklerini yetiftirmek, fidaııJanıuı :;!. 
malı: için miitelıaaauı tarafından yazılmıı eserleri oJ<umalıd • 

Bu ....._. uumcla en ziyade taVIİye olunabiJecdder • 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 " 
Karanfil Yetiştirmek 50 " 
Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 " 
Pratik Çiçekçilik 50 " 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Ol~nurj 

Matbaamıza Müracaat o 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

Devlet Demiryolları İlanları 

OevletDemiryo:Iarı Umum Müdürlüğündell 
Müsabaka ile Memur Alınacak 

·•ını J,ç-Lise ve liBe cterecesinde san'at oKulları mezunlarından 30 y...., une 
meıni!J askerliğini yapmif olan ve sıhhi vazıyetl demir yolları htsl'lle ,ı 
elveri~U bulunanlardan kısım ~ti yetiştirilmek Uzere müsabaka ile 

memur almaca.ktır. -r• 
Müsabaka lisede okunan fizik, riyaziye derslerinden yapııacalt 

ayrıca verilecek mevzu üzerine bir yazı yazdırılacaktır. . a)de 
Kazananlara 74 Ura ücret verilecek ve idarenin gCııstereceğı ınahfltıi· 

staj yaptırıldıktan sonra nazari kursta muvaffak olanlar kısml fe 
ne tayin edilecek ve tamiratı mUtemadiye işlerinde çalıı;ıtrrılaca.Idatd" 

Kendilerine aynca lkametgAh verilecektir. ·n4' 
Müsabaka 28 mart 94.1 tarihinde saat 10 da işletme merkeslet' 

yapılacaktır. . . " .. 
tsteklllerin a,ııağıda gösteruen vesikaJarile Haydarpa,ııa. Sırk~ 

kara, Balıkesir, Malatya. Kayseri. Adana., .Afyon, İzmir ve Erz et· 
1fletme müdUrlUklerine 25 mart 941 günU ak,amına kadar müracaat 
meleri UA.n olunur. 

Taliplerin beraberinde getireceği vesikaJar fUnlardrr: ~ 

NU!ua hüviyet varakası, askerlik vesikası, iyi huy kAğtdı, tah:.... 
şikası, bqka yerde çahşm.Jf} tse bonservtslen, evlı lse evlenme eU ) 

11348) 11st5 

* w•' Muhammen bedeli 13000 (on Uç bin) lira olan dört kalem s ._ı( 
kontrol saat bandı 28 Nisan 1941 pazartesi günü saat 15 de kapall 
usulü Ue Ankarada İdare binasında satın almacakbr. ıtt' 

Bu ite girmek ioteyenlertn 975 (dokuz yUz yetmi' be') l!ralıll rııJ 
vak.kat teminat ile kanWl.un tayin ettiği vesikaJan ve tekliflerini • 
gün sa.a.t 14 e kadar Komisyon Reislifine vermeleri l!zmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme da!r..,inden, :, 
d&rpllfada Teael!Um ve Sevk Şetliginden dağıtılacaktır. (1 

İnhisarlar Umum MüdürlüğündeJS 

ı - Şarbtame ve nU.munesl mucibince clO.OOO:t adet bira ~ 
kapalı zarfla ihale olunamadığmdan pa.zarlık usulile eksiltmeye 

m~r. ,ti' 
2 - Pazarlık 24,3.94.1 pazartesi günü saat 14 te Kabatafla 1 

zan ve mUbayaat tubeslndeki alım komisyonunda yapılacakta. __ _ .tll' • 

3 - Şartname levazım şubesinden İzmir ve Ankara ba,müdUJ'I": 
!erinden parasız alına.bilir. 

' - İııteklilerln pazartık için tayin olunan g'lln ve saatte 
edeçeklerl fiyat üzerinden yüzde 7,5 gllvenme paralarlle birlikte rıifl 

Ebedi Şef Atatürltün ölümleri· 
nin ve Burııaya son defa gcli..J· 

, ~erinin yıl dönüm günl~rinde fcv· 
, kaladc .ııece tertip edilmiş ve 
;bir<;ok hatipler bu mevzu üze
rinde söz aöylemi~lerdir. Diğer 
taraftan me~ur Muradiye tür .. 
belerinin levhaları (Ürkçclcştiril
ımi~. yabancılara verilmek üzere 
tüı<beler hakkında türkçe ve 
'Fransızca küçük bir rehper hazır· 
lamnl.ıt1r. Müze ve tarihi abide· 
ler srupfar tarafından gerilmiş 

ive tarihi ızahat verılm · tir. 

İ!tt\'içre Fral'. 
Draı.ıil 

Peçeta 
Dinar 

12,84 

S,1325 
30,00 

E~n~!'~~~!~ı~i I· 
önündeki muayenehanesinde ~--------------
her gUn hastaları kabul eder. 

1941 r.-:RAM1YELERI-"'\ • kQr komisyona mUracaatlarL (1889) 

' Güzel san'..ılar şubesinin yeni 
binanın bahçesinde açtığı çiçek 
ıaergisi 15 bin kişi tarafından, re
.sim atelyeainin 350resimle açtığı 

Yen 
fs,·eç Krettu 

1933 Türk Borou I 
1918 !stıkrazı da.lıill 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıva.s - Erzurum 
1932 Hazine Tahviller! 

L. K. 

18 75 
21 60 
19 82 
20 10 
19 30 
&O 50 

--- Tel. 24131 ___ ,.. 

V&Td 
, 

laetMI 

, .. ... -1934 > > sergi 58 bin kişi tarahndan, fo. 
•toi:raf 11Crogisi de 12 bin lti:ıii tara- 1935 

1938 fından ziyaret edilmiştir. Mahalli 

> > 
15 50 
29 50 

• > 

' > 
il " 
il > 

> 
> 

" 
" 

> 
> 

" " 
-lto 

?5 

'halk türkü ve oyunlarını derle
.mek İçin ayn bir kol t~kil edil
ımi , diğer tara.ftan uzun bir ça .. 
lı~a net.İceeinde 1 88 7den evvel 
ki mahalli k~fct teabit edileb.il
mittir. 

Köylüleri tetvik aure~ De
mırıa., köyünün lbır planı yaptırıl 

mı1 ve buna beş senelik imar 
programı ilave odihniııtir. Giirou 

nahzyeein<le harman işlerinin ça-
buk bitiribneoi için bir har.man 

moıkinee.i gönıcle'rilmi.,, lb*'9ok 
alakadar arkadaş da 40 kadar 
köye giderek paral}Üt ıhakkında 
köylüyü tenvir etmi1lerdir. 

Yobul mektep çocukkmna 
yardım maksadıyla ayn bir tah-
aiaa.t kabul edilmiş, birçok tale
beye maddi yardun '-a'pılara.k 
tahsillerini tamamlamaları temin 
edihn;,tir. Müracaa.ı: eden iş&iz
ler muhtelif müeaeeeelcre yedet
tirilmiye çalı11lnu~. ayTtca yoksul
lara yiyecek. giyecek ve .para 
yardımları da yapılmıştır. 

Lioan •ku,,.l~nna muvaffakı

yetle devam e<hlmi~. daklilo kur 
sunda muvaffak olan 34 gence 
ve&ika dağıtılmıs, ik.i ilk okıtl bi

nasından istifade edilerek oku
ma ve yazma bilm.iyen vatandaş 
lara gece dersleri verihniştir. Di
ğer muhtelif kurslara devam e
denlerin sayı.sı 840 idi. 

Gürsu, Demirt&§, Günd~u 
ve Çalı köylerinde (köy jiın
naetii< ve 6J>Or yuvalan) açı
larak faaliyete geçirilmiıı ve çolt 
gıeçmeden spor rna1zemesi de 
dağttılmıştır. Dinarlı Mehmet de 
da.ha o za:man haftada üç gün 
köylerde çalı'lffiJYB ba~lamı,tır. 
19 Mayıs yan }arına iştirak ede
rek derece alan köy yuvalmı
na menaup gençlere mükafat o· 
]arak Atatürk büstü verilmiş-
tir. Geçit k'!lyü yakınlarında 400 

> > 

Anadolu Demiryolu Tahvili 
Demlryolu MUmMBil Senet 
T. C. Merkez; Bankası 
Osmanlı Bankası 

52 75 

'.12 45 
38 40 

108 
26 50 

'° 

DOKTOB-KlMYAGEB T. 1ıı BankaBı (Nama mlilıar.) 
Aslan - Etıkilıisar ÇimentO ş. 

10 10 
7 65 

~ > Mlleesie Hı-! 10 
CEVAD TABiiN 

Şirketi Hayriye 
Türk Altını (Retat) 
Türk Altını (Hamıt) 23 35 

lDBAB - KAN • K.AZUBAT 
vesairenin tahlillerini yapar. Di· 
vanyoJu ortasında Tel. 23334. 

Tll'lllJ8 ca•lıım7at1 

Ziraat Bankası 
Kıırul.Uf tarihi: 1888.- Sermay .. ı: 100.000,000 Türk llralJ 

OUJ>e ve ajans adedi: 2116. 
Zlnl ve tlcart her nevi banka muame1e1er1. 

Pua blrlkUreııle<e ::8,0GO Ura ıır:ramt;re Y""'10~ 

Ziraat Bankaam<la kumbaralı ve thbaraız taaarnıf h-plarıııda 
en kz 50 lirası bulunanlara oenede 4 defa çekilecek kur'a Jle &f&Cı· 
dalti pl&na göre ikramiye d&ğttılacald:ır. 

' -
1
·- llraldı , .... Ura 11100 adet 60 Uralık ..... lir<> 4 » 511 > %,MO » ızo » 40 » 4,800 » 

, » 251 » ı,ooe » 160 » %0 > ~ '°> lM" 4,IM» • 
DtKllAT: Heoaplanndald paralar bir ııene içinde 50 1iradııa af&• 

it dü.pniYenlere ik:a.r.ıiye çıktığı takdirde ';'o 20 faz;la.sile verUecwl;ttr. 
Kur'alar tıenede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOJ, 

11 BlriııclkAnunda çekllecektlr. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

lkramlge PIAııı 

1 adet 2009 Llralık=-~ 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 

' > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

750 > 
500 > 
250 > 
100 > 

50 > 
20 > 

=1500.- > 
=2000.- > 
=2000.- > 
=3500.- > 
=4:000.- > 
=6000.- > 

Keflde!er: • Şubat, 2 Maym, 1 Atua
t<. .. , S lklnc!tefrin tarihlerinde ;ya 

pılır. 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonun~ 
Edebiyat FakUltem blnaamm lOU.96 lira k"'lifii tamır l~i Z7/~ 

perfOJnbe günü aaat 15 de rektörlükte açık eksiltme ile ihale edile< 1', 
tsteklllorin 79 liralık muvakkat teminat makbuzları ve bu gibı i'1et ,ıı 
tıklarma dail' İstanbul vl!A.yetlnden 1000 liralık vesika almaları "'_.., 
yılına alt Ticaret odaaı kAğrtlarmı göııtermelerl !Azundır. Keşif, '°',;fi 
me, mUkavele projesi her gün rektısrlükte gör!llUr. ~ 

S*ibl"" Nefriyat Mlldl!rll: AHMET EMİN YALMAN 

BaBı!dığt Yer: VATAN MATBAASI / 

-===========~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~-~ 

COmhuriyet Merkez Bankası 
15 MART 1941 VAZiYETi 

AK T IF 
ICua: 

Altm: Se.fi kılogranı 
Banknot. 

72.603.019 . . . .. 
Ufalılık • • • • • • 

D.ı.ildeki MüalıirWı 

Türk LlrUı. • • • • 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi kllogram 5.887.685 
Altına tahvili kt.bll -- du•~er 

Dıtor dövizler ve Borçlu lıllrlnc 
baktyelert. • • • 

Huiı1e TMı...aı.ri: 
1)el'Uhta ed1. evrala nalıdl3'e ~ 

Kanunun 84 !nd maddelerine tevfi
kan lıaZine taratmdan vald teıliyat 

Sın·d•• C&d••: 
• Tk:&ı1 aeneUeır • • • • 
Ealıaa Te Tahvilit Ca.damı 

(Deruhte edilen evrakı naltdl· 
A - (yenin k&f'lılığı eolıam Ye talı.· 

(viJJ.t (itibari kıymeUe). 

B - Serl>eet eaham ve tahvl!l.t • 

AT11111lar: 
Altın ve dövis U,zerine ava.na • • 
Tahvillt Uzerine avan.J • • • • 
HasineYe kısa vMt.!1 avans • • • 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan aıtm karşılıl<Jı avans , • 

102.121.954,21 
8.240.126,50 
2.233.302,23 

313.693,88 

8.281.:S00,29 

47.243.544,82 

158.748.583,-

20.149.187,-

289.241.757,57 

45.831.516,93 

7.928.616,17 

8.943,74 
7 .sos. 722,-

-.-
122.084.926,75 

HiMeıllarlar: ····-············---···-·---............ 
Mubtalifı .-.--·------·-•--·--·· .. •••••• 

IJn 

112.595.382,94 

313.693,88 

• 

55.525.045,ll 

138.599.426,-

269.241.757,57 

53.758.133,10 

129.902.592,49 

4.500.000,-
8.432.009,13 

772.868.040,22 

PAS 1 F 

s.ı.-,.: ---------------·--· 
İ&tİyat Alrç.ıi: 

Adi .... feykaüft. • • 
Huauaı , • • 

• • 
TeclaYiildelö •nbotmı 

Denılıte .:a ... evrakı ll&lıdl;,9. 

• 
• 

• 
Kanunun &-8 inci m~:lelerlne te9ft. 
kan ba&lne tarafından vW tadl;yat 

Deruhte edilen ....ua ~ büi-
7e8i. • 

~ tuııamen altın olarak 
lll.veten tedavüle vazedU• • • 

Reeakont mukabili D&veten tada'1:11• 
vazedlleıı. 

llaJiiney.. yapılan altm 1ı1ır9ıiıkJı •• 
...,,. mukabili 3ll02 No. Jr kanun mu-
clblnce. ut.Yeten teavtUe "•"'" 

Mmnd: 
Ttı .. •. L ··,..cı:ı. • • • 
Altın: satı Klg. 878.809 

S85e Ne. 111 kaaıma cöre ~ 
açılaa avaas nt.ukabW tevdJ •hmao 
altınlar: 

Safi kUg 55.541.930 

Döviz T aalabüdab: 
Altına tahvili kabil dövizler , 
Diğer dövizler ve alacaklı ldlrlnır 

bakiyeleri • • • 

6.188.666,lli 
8.000.000,-

158.7(8.583,-

20.149.137,-

138.599.426,-

17 .000.000,-

250.000.000,-

'11.500.000,-

74.695.845,66 
1.233.302,56 

78.124.167,90 

- - -
26.134.117.78 

Muhtelif: ······-·-~--------····-···· 

1 Temmuz 1938 tarihinden ıtiba ren: 

Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 


