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Y ugoslavya Hariciye Nazırı 
B. M. A. Tzintzar - Ma'f'k.O- Ankara. 21 (A.A.) -::- Jran !erimin '\"~ sa<Kleti humayunln- ııekkür eder 'Ve bi1mub'belc B. Hitler Teşekkürle-

viç ,ıbir lsv'rr.c gazetesinin snuhabi Ş-"-ının VTfdönümleri munase· 'r'ile kardeş lran mületinin re- cbelimskmnm adeti 1 e dost • • M"l 
rile birılrar ,.uiin evvd ık.onuşurlten ~r RJ:. ümlhurumuz İsmet fah ve rlcbali tıakkında.ki. te· ve ıkal'des Türit mttletinin son· rını ı }İ Şefimize 

,. o- h f betı e eı.sıc p-.Ll • menııilerimin Jc.a.'bul tbuyurul· suz ıikba ini candan temenni 
de~t.r kıı: cSuıhun mu a azası lnönü ~e Reza Şatı c.rı evı a- _.,.•mı nca· -denm· • ederim. Arzetnıesinı· Bu""yu""k 
"g~ da k b. rette ?<. bcra· d'a ._..~.d- 1-' tc1-raflaT te• ... .- ... .. run; &~ 1 ır ısu -~ rasın ....... .,.. ıuwı >o ismet İnönü Reza Pehlevi 
ber~ığı yıap.m::ıık fikri Diitün Bal- ati olurtm~tur: Ankara, 21 (A.A.) - lııan Elçimizden Rica Etti 
kan ve ·ı una mıUetlerlnin ruhuna Ala Hazreti Hümayun Eluelins İımet lnönü Şahının yrt.dönümü münascbe-
dcrinden derine demir atmış .bu· Reza Şah Pehlevi Türkiye Reisicümhuru ıtııle Har.;..,;.,.e Vekili Şükrü Sa· Berlin, 21 (A.A.) - O.N.B. 
lunuyor. Bir kuvvet mem'bal. ha: Şabm" ıuahı" İran Ankara --v bildiriyor: ~ d· .J ki r" raçıoğlu .ık İran Başvekili ve 
ıine geıen .bu fık·r .sayesin coır T'-L ı Türkiye Bliyük Elçisi Hüsrev 

Hariciye Vekilimiz 
Kıbrıstan Ayrılırken 8. Eden'e Çok 

Samimi Bir Telgraf Gönderdi 
Ankaro, 21 (A.A.) - Hariciye Vekilimiz Şükru Saraçoğla 

Krbrr.rtan ynln:ken B. Eden' e ru ğıda:ki. te}graıh gôndermiştır: 
Ekselans Anthony Eden 

İngı1iz Hariciye Nazm 

Ek diıns ve oıiz dostum, 
Bızi fovtk fade mütehn i eden unutulmaz tbir kabul ''e m:sa. 

firperver!ık gördüğümüz bu güzel adadan ıwynlırıken derin dostlu
ğumun çok ıııunimi temin tını zabalinize 'tekrar etmek teron. 
Kezn. müliıJ..-.ı:tımızın aramızda mevcut ıtam görü~ birlığinin hır 
kere daha ımüşahedemne iın!kiın v.rldiğini de <ilave etmek •tenm 

Size, aziz do tum, iyi ve i,riizcl ibir ecyahat d1leıımı. 
S.raçoilu 

B -Lı'1- ı 1111ran Do<Ynm:umun .... ,ı.ı~um·· u·· mü L:fa..:,..;.,c Vczı"r vdci1ı· Ekse ans e.tkan 5U.:hu ibir çok ıtaı ı.11.cıer .. - ., ru...... ~ ··-·... • ' Cerede, TUrkiye Reisicümhuru 
la ..,_ ... c:....ı..m· •eiıil~rinin doğum- nase'betile göstenmclc l\ttfunda Ali Mansur arasında da tebrik I I .. .. .. * 

at tnu~tır.> .L.Gl'oı ~· " · · asdb bulunduğunuz mu~bet ese- ve t~ekkür tdgraflan teatı smet nonunun bir şahsi mek- HARİCİYE VEKİLİMİZ YABANCI GAZETELERE 
Yugoa a.v Harlciye N~~ı: }arınm yıklönümiı ~~n b ~- r6ndcn clol""" .amimiyetlc le· olu'f\muştur. tubunu Führere tevdi etmiştir. 

İsviçre gazetesine eöylcdıgı ll ıu1e en lıar ~e eammu tc t • ...,. Führer, bu mesajdan dolayı te- MÜLAKAT VERMEDi 
eöz.ler temiz ıbir ,-iodanın ve d:· şekkUrlerini Ti.irk devlet rc·ı<:ı·- J 

· tbr~======~~~~~~========================= - A~a~.21 (AA.)-Ha~~c~~ ~kru ~~~u~n nıir g:hi bir azmin ne güze 1 ne nrzeylemesini Türkiye su··. h L· •.J k iç otr ecnebi sazeteciye hiç bir mülakat vcmıemış oluuğunu te · 

~ 8. M. Meclisi fevkalade Tahsisat Layihasının =~=~=n~=~=~=e=.=ae=~d=ed=~=r=ica~zili=c=A=na=~=1u~aj=am=ım=e=ru=~=u~~~~~~~~ 
la ~ r T mamile akıı· 

:~~7ii~:~~.=~ Müstacelen Müzakeresini Kabul Etti 
rafında ıulhu rnuhafa~. etn;.e-
huıuaundaki gayretleriJJUZe. k ---------==-ı Ankara, ;21 (A.A.) - Büyük 1 }crıine fevka:ladc tahsişat venlme. 
vam eanege natti bunlan bır aç ' Millet Meclisi ıbugün Şemsettin aine ait 'kamına ek layiharun ehem 
misline çak~ğa bizi mecbur Günaha.yın ba9kcınlığında -toplan. miyetine binaen ruznameye nlı· 
tutmaktadır. Kendi vataN?1ıza m~ ve celsenin açı?ma ını müte· nanık müstacdt'n müzakeresini 
klll'§l olan bu yük~~ vazifeyı ye~ ak1p bazı enciimenlerıcleki mün· istemiş ve bu talep kabu1 olun-
rine getirmekle bulun ~vrup~Y hallere aza seçimi yapılarak ruz- muştur. 
karıı olan mu.~d~es bır .. vazıfe· na.meye geç:ı1miştir. Bu ıkanun layihası ıle Mrlli 
mizi de ifa ettığunlZe kanuz.» Mally.c Vcıkili Fıuaı Ağralı, ge- Müdafaa Veka eti kara krsmı 

Yugoslav Hancİyc Nazınnm len evrak arasında bulunan ve muhtelıf müdafaa hizm~tleri fas-
bir dcaç giın cvvd söyıl~ıii . ibu ı 940 maTi yılı muvaze.nei umu-ı hna 30,000,000 lira munzam 
sözleır n Yugoslarv bukumetın n n{ryesine dl<ihlt bazı daire bütçe· ta~' t konulmakt dır. 
h<ıkUci arzu arına ve .~ugosla:v 
mı cünin ık ı'i emcl1erını ifade 

ttiö-' .,;;..ıı.e edııemez. Yugos-
c~.ne •ı-t'-'' . • 
lavyada Ba vekrr mua,v;ını ve Şilep Nakliyatı 

--------------"--~ ,._ 

Dünden İtibaren TekElden 

Hırvat pnr'tisi reisi doktor Maçek 
ve cliğer aöz sah ·pi eri ıcle eon za· 
mani.ardaki nutukJannda ıhep 
c:hayır> l~anı lkviıhmnışlardı. 
Yugostavyudan hep anuka":em~e 
dair haberler ge iyordu. Sır ınni
yonluk bir orıclunun eferber edil. 
drğindcn, eski Ba~vckil' Dr. Sto· 
~adinovıs:'m fıudut har.cine çıka
rıldığından b h olunuyordu. 

• 
l daresine Başlandı 

Yunan askerleri Arnavutlukta İffal ettilderi bir köye giriyorlar 

Dün iillltpim e re U· 

go !arv muk verne n·n gev,edıği, 
bazı nazır' arın .kabineden çekıl
dıği, Yugosl.avyanı~ m'ihvere. ~İr· 
mek üzere o ducru, kendısınc 
harpten sonro. ı -için, Adalarde· 
nizi üzer.inde bazı yener vadedıl· 
dıği hakkınd .hııberfcr d~ı:du. 
Bu nevi ıha:ber1eri. timdilk m· 
tiyat~ telakki etme.k herhalde 
doğru olur. Defalarla !buna ~-kın 
haı'berDer çıkını§ ve tekz.fue ugra· 

mıstı. lb. 
y v ka'binesi azasının ır 

k18m'::ı~ eon dakıikada yılgınlık 
t ~CÇ· duyamk muka:veınCt en . 

tfrıeıini, haydi lb-J Qıtim~f d.rye, 
L· • Trin •La'bul cdclun. fa· 
ı:ı1r samye •y-- ~ azd . · 
kat Yugoslırvyanm Ada!. ~ız~ 
Üzerinde bir liman ea'Mbı ouua 
..:rı.· !b. e ıkapı'laııalk Ba.lkıan 
t>ı:uJ ır yem .ıLil - • e 
lcaanüıdünehıy:anetcdco ece~ 
bit an için :bi?e ihtimal vemıey~z. 
Yugoslavya bu ~i Ycın:1k~· 
~Y.iee yutumak üzere somızt~tit
rnek istent,en bir .kuzuya uzat kn 
Yctnıere ben:ı::ediğini pcıkila >ta • 
dir eder. 

.. 
Yugoslav Bqvekili 

Yugoslavya 
Gevşedi mi? 

Oçlü Pakta 
Girecekmiş 

Yugoslav Kabinesi 
Bütün Gece içtima 
ve Müzakere Etti 

Üç Nazırm istifası 
Haber Veriliyor 

Yugoslav ımukave:rncti cid<:len 

~~ nudır? Yugosravya pre,!1- D k•k d 
•tplerinden fe-dakarlkk yapınaga Son a ı a a: 
~aç duymupa ne derecelere 
kadar aü-''ı.lenm:..+ir? Halk ve 

...._. ~ "'i- 1 ed - 1 ., kabinesi üçlü 0 •Qu böy e tkarartan kabu . e· Yugos a ... 
:rc'.k .istik at.ermin feda edilmesm~ 8 maddelik bir pro-
,,~ topra.ldann.dan yai>ancı aske. pakt~ ·ıtihaka karar ver-
~cÇtnes;,., . . ,_ ._--"'ar mı· tokol e ı öre pakta da-
dır} ... e eeyıroı 1.11.~ miş. Buna g u ~slav tama-

t:' k hil ol~n.ıaraYran~i edecekler; 
~a;,,n •on &ıa1>erPere inanm• miyetını g . ·nden asker 
~ Yugosla""""' bir U'Zl~a y 05ıav araıısı l"<ıhı lk • .,- ug . k fak at yar~-
iha a:bul etım>iştiT. A1~8:11y~ı~ geçirilmıyecem. alzemesi ge-

!ttrını Yerine getirmek çın uc;Ju ıııar ve harp 
~lcta ibir ~:nza. basacak. fakaıt çebilecek. 
çhıı; rakı:arın:dan Alman ıaakeri gc· 

1 
faaliyetin a-

t:ir. lıncaine müsaade etmiyecek· cBalkantarda sıyasuzerinde toplan· 

y ğırllğt yugoslavya kabinesi, sabaha 
t .. ıt. Ugosta;v • tik a· ı; n.. csabına bu y goeıa.vy tır ll,.oe • ırı mıştır. u toplantı yapnıtf . 
ni dnı· -doğru olmamasını ıteınc:'f kadar ııtıren bir ecınen bir teb
g c crıı;. Ahrta.nlıara brşı za Toplantıdan sonra nl~kad·• eden bil· 
Oetcrrzncmck e'ktir Bir defa ek ti a .. - Uğil 
~ kuçUk b' ıgcr •. • d -'·arlıld'a Uğde. ınenıl e ·n gı;rnşilld 
lt"llıca r anusaa ~ tün siyası mescıeıer1 
lutıraa ~maknna meydan bır~ bildirilmiştir. zıraat ve lç· 
Cifriinc ıha i}eri)'1C gitrndexinlll c:Yugosıavya AdhYe. 

6 
d•) ~ 

IICQtnek kolay oknaz· (l>e''Ulll s .. 6. Sli -

~"'•I EnUn YALMAN g 
tm~ımı·Ptt?.·m 

A. • . Göre Gunun En 
ıons ve Radyo Gazete sıne . 

"J .. him Hadiseler• ---'"..-. ... u B· 
\ IVl U 1 şahsi bir -~ .... -

llerıın Büyük El biılz, oilJ11burreislınl:ı. n 
ltıtı • ç li&uceJell it ~U ere te, dl etti. taJaliisat JAyJba&IDI m 

Yük Millet Mecll!il fC'JtaJAde 
llıU it l' ~kere edecek. ğl .,ayıenlTOr· * l' llcoıııavyanın UçlU pakta ntfhak eılet:ıe 

"it l' tıg<>tılav naurlanndan OçO ıstlfa etti. * ~ ~e!enın ~pta teeyyüt etmedi. rıciye ,r;aıırn•• u""1 euııer. 
itler ve B, Bibbentr~P Macar Ha 

Koor<f n~on erctının lep 
~ah frWs...ie Venn't olıduiu 
brar m~ııi ımerivete gmml§ ve: 
bu hususta çal'ıl'!me?ara lbaQnmış
tır. Bir müddeıten'ber.i fllcp nak
I:iyau • ile me;ıgul olan .bir kom ·s· 
yon istanbul Liman rmlığ.nde 
tetkiklerine dC'Vam etmekte sdi. 

Deniz nakliye ıkom:"9)'onu diin 
Devlet DenizyoH~n Umum Mü· 
dürü lbralhim Bayboranın reisli-

B. Hitler 
Macar Har:ciye 

Nazırını Kabu; Etti 
Münib. 21 (A.A.) - D. N. B. Bu

gün Hltler ile Macar Hariciye Nazı
rı Bardossy araaında '-ukubulan gö
rll~c takriben bir buçuk sant sUr

müştUr. 

YUGOSLA VY ANIN 0ÇL0 
PAKTA GIRMESILE MI 

ALAKADAR? 
Berlln, 21 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir blldirlyor; 
Macaristan hariciye nazırının Ber· 

llnde bulunması Yugoıılavyanın UçlU 
pakta iltihakı meseleıılle alAkadar 
görUbnektedir. Almanya, Macarls
tanla, Yugosla.vya arasında Macarls
tanın Yugoıılavyadan istediği nrazl 
meselesi hakkında bir anlaft1la le· 

j'.!irrdc ıb0

r · tim pmı tır, Bu su
retle d;niz ruıı.lreye komi.yonu, fL 
)q> naiklıyatım fiten tek ellden 
ida~e ba~la'm~tır. 

Dün Mmtaka Liman rC1Sliğin-
de vanrlan toplantıd• bazı vapur. 
cul'arın d 0 lclderi dinlennti§ ve bu 
hu:ııusla'l'la :nıakl!(yeyi a1l\ikıadar 
eden ımesekler nakkında karar 
i:ttıihaz editmisrir. 

Amerika İle 
Almanya ve ltalya 

Münasebetleri 
Nevyork. 21 (A.A.) - Bura· 

da Amerika ıik Allnanya ve hal
ya arasındaki diplomat k müna
ec'betlerin kesı1mesi ihtimalinden 
lnhecdlmektedir. Y cniden lbazı 
ltıılly&n kona-olosluklannın 3cape· 
tı ı.ı-ası m~l!ıuzdur. Amerika a· 
lC') hmdc manevralar çev.irmekte 
oldukfarı B. De'"ıs'ıin riyaseti ahın
d c;absan .komite tarafınd n ıte3· 
b t ~dilen bir çok .konsoloahlrın 
da Amerika toprakl'annı terket· 
melcrinln isten!hnc i ımuhtomel. 
<lir. 

AMERiKAN FiLOSU 
SIYDNEY'DE 

minlne çalqmaktadır. Sıydney, 21 (A.A:) - Dlln akşam 
B. RIBBENTROP'LA DA Avustralya hUkQmetı tarafından A· 

GOROŞTO vwıtralyayı ziyarete g!!lmlş olan A-
Mllnih, 21 (A.A.) - D.N.B. ajansı merlkan fılosu suba~lar1 'crcflnc bir 

(DeYamı: Sa. 5, U. 2 de) - ziyafet '\0crilmlştir. 

T epedelen 'in 
Zaph Teeyüt 

Etmedi 
ltalyanlaran Üç 
Taarruzu Tardedildi 

Mussolininin Yeğeni 
Esir Düştü· 

Londra, 21 (A.A.) - Rcu~ 
ter""n Arnaıvutluk ıhududundaki 
hususi unuhabir: bikliriyor: 

Yunan ıilc:ri cıtzütamtannın 
Tepedelenc girdikleri teyit edil
mem tir. Fa at bu ibölgede ıid
detl'i çarp mafar ıdevarn etmek
tedir. 

DevoH ve V-0yu vadilerıinde 
fta'f)anlaT üç defa mukabil hü· 
cum geçmiş ve bu lıücum nn 
her üçü de, sanıldığına göre, <iü~
mana büyük zayı"at verdinlere'k 
ıtarrleditmiş'tir. 

* Atina, 2 ı (A.A.) - Atina a
jansının ibiklirdiğinc -göre, B. 
Mussolinfnin vejeni yarbay Tu· 
veri Ciglio, eon ludyan ftücuımm
n esnasında. Yunanhlar tarafın· 
dan alınan emler arasında bulun. 
maktadır. YaT'bey Oiglio. 26 mcı 
Karavömlektiler leh onunun 73un 
cu t buruna kumanda ctmdcte 
ıidi. (Dc\anıı: Sa. 5, li. 2 de) + 

KEZBAN 
Yakında tefrika halinde neşre başlıyacağımıı 
bu roman, bir Anadolu kızının hayatıdır. O
nun fellket ve saadetlerini anlatır. Onu Ana
doludan alır lstanblıla, lstanbul hayatına ge
tirir. Onun çalı,ma ve salon hayatındaki 
üzüntülerini ve muvaffakıyetlerini tasvir e-

der. Hissi ve içtimai mevzulara temas eder. 

* KEZBAN, bir :aile faciasının hayata tatbiki-
dir. Klh insanı tatlı tatlı ağlatır, kah acı acı 
güldUrür. Klh lüks ve neşeli bir salona sü
rükler, kah fakir bir köylü evine götürlir. 

KEZBAN Zevk ve Lezzetle 

Okunacak Bir Romandır 

* 
Bu Romanı, Tanınmış Romancılarımızdan 
Muazzez Tahsin Berkand Hazırlamışhr 

Harargeisha 
Zaptedildi 

l!.alyanların Kerendel 
Umitsiz Mukavemeti 

Nalrobl, 21 (A.A.) İmparator-

luk kuvvetlerinin p~embc sUnU 
Harargeiaha'yi işgal elUklcrı resmen 
blldirllmcktcdlr. 

* Nnfrobl, 21 (A.A.) - Doğu A:fri· 
kasındaki lngillz v imparatorluk 
kuwrtleri umumt kararglhının t.ob
llğt: 

Cıclgn mUşkUUitsız :ı:.aptcdilmişlir. 

Bir miktar esir n.lmmf4br. Bu mü
him merkez zaptının neticesi olarak, 

(Dmanu • a. 5, U. ı de) § § 

İngiltere İle 
Hür Fransa 
İki Mühim itilaf 

Akdettiler 
Looora. 21 (A.A.) - ıo 

mart ıtJarihfi ıbaşma'kllre.inde TI
mes .gazdtesi ı;,ö:>ıle yazmakadır: 
~tere hük\imeti ile Fr.%neız 

İmpaJıaitıor'luğun1111 müdıafa. mec
Jisl a'rasında tikı m'üh'im ıitilif ak
dedı~. 

Meclis Ahnanya ve !talYa ik 
rnüta:rckey" tanmuyan ~ lngate. 
re ie yapdan ıittifab IAllCI& bla· 
Teat onunla lbenılber müaıdelc~ 
devalua ıkaru VCTC'Il F ran.ız İm· 

(~amı: Sa. 5, sn. : de) = 

Adliye Vekilinin 
Yapmağı Tasavvur ettiği lslahat 

Hakkında Muharririmize Beyanatı 
Ankara, 21 (Tclclonla} - Kendi· 

sini ı:lyaret ttiğlmlz yenl Adliye 
Vekili B. Ha an Mcnemencloğtu iki 
sencdenbcri Adlly VeklUeUnden ay
nlmış olduğunu hatırlatarak adliye· 

mir.de yapmağı tuavvur ettiği 18la
hattan uzun uzadıya bahaetmlf ve 
sorduğum suallere fU cevapları ver
m19tır: 

(De,aını .,a. 5, li. 4 de) +*+ 

GONON SESi 

Lava) Vatan 

Haini midir? 
Yazan: 

REŞAT NURİ 
La\al'e \"atan haini diyorlar. 
\"atan halnlnln tarifi nedir'." 

lc.nleketlne fenalık eden adam mı'? 
EJ;er bölleyııt'l bunun için mutlaka 
hain olmak IAzan gelmez. lnııan 
cuhllllkl, ahmaklığı, korkaklığı yti· 
xtinden de \atanına pek ala fena
lık )"aJ1&blllr. Bir l1188na va.tan 
haini danıgaıımı 'unnak için onun 
para, mevki 'CMllre hırslle meanle· 
ketinl hll., lııt.-yen dil'1ttana petj· 

keş rekınhj bir insan olduğuna i· 

nanmak lhımdır. 
Lan!, böyle blr adam nudırt 

Kendi yurduna ayak bumlf bir 
dÜflnanla aııta,mak ha&medllmez 
bir harekettir 't' ona JıaJn diyenlem 
biç olmar.ııa hl ton bak n•nnek la· 

Zlllldır. Fakat buna ratnıen Lava. 
im \Uytıtf hainlik tarifine tama
mUe DYFfn değtldJr. 

La,..ı o~emya köyıer1nc1en bl· 
rinde doğmıq bir çlf~l ~Jıldur. 
Kara)ağn ~hl'fı81nde, kemerli bur· 
na, kU\'\etll kınnız:ı dlldaklan \C 

Mri çerıetılnde, l)llkaklara dofnı ttı· 
lctk gklerlle yanakJara dofra ~klk 
ağzında \"aktllc bu hu aliden pUp 

~iş EndilllhılUltttı lılle lılr •
zerlik rörenlcr \ardır. 

11k d~fa nıwr oldufa rttn köyü
ntln papazı onu memleket ~
nna ~l lt'I anlatnnıttır: c(locukkea 
bahatmıın arabuını kO!JAnlı. Bea.I 
onunla köydf'.n lııtuyona s:öttırtır
dll. 'l'olda atın ıllr.glnll'rinl dizleri
ne dola3arak latince bir Enbiya 
Tarihi ll'rnllmeye falılfll', hllme
dlklerinl beaa 80rardı. Küeük ara
ba<'ı buKtln devletin dlzglnlerlnt elt' 
alnııt 'e bu. klml!C.) e da) anmadan 
ııırl kendi pyretue olnıu,bır.ı. 

Btlytlklenk-n biri onan aıyuı ı... 
yatı için: cF'ransada kaç eyalet 
ursa, Laul onlardan daha fa&la 

(Lutfcn eaY'{ayı çeviriniz) 
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Casuslar 
'\ 

Casus~ 

Treb·ç Linkoln'un 
Hayat ve 
Maceraları 

Topfıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 

lll 
(Trebiç Lincoln) İn Telgrafları 

Ve İntikam Yemini 
1.ondrcı. ağır ceza mahkemesi 

J. Lıncoln'ü 17 şubat 1926 günü 
ıd .. m.ı mahkum ctmi ti. B~ gün 
..,onra, l:.ntC"ıı ct-ns servi~ı hususi 
mudur erinden S"r Stanley Destır 
t und "tıın cenubunda ve Hint 
"' . .c..nde bu,unan Seylan ada
ıı.ı -..an bir telgraf aıdı. Telgraf, 
1. \J ~bat 19 2 t> tarihli idi. T etgraf 
ı;.o.; .c y aı:ılmı.111: 

Hususı Entellicens Servisi 
Dairesi 

lakatını töYle anfu:tıyor: 
1 nınrt 1926 -günü (Trcbiç) 

Mesajeri ,ir.ket.inin Ş.ı.\ .fsi:."Tlti pos
ta vapurHc Marsi,y.ıya çıktı. Bu
radan Par?s sür'at katarına bine
rek acde Cala "s 1'imanına vara
cak ve oradan vapurla Man'Ş de
nizmi geç.crok Lo~draya yetise
cekti. !:lhepton Ma~ıet hapisane-
6İnde asıhnuk Cçin oğlunun bir 
günl'ük ömrü ıkatmı.:.qtı. 

(Trebiç) i Manffiya rıhtımına 
yanaşan ~d~ vapurunda gördü
ğüm zaman kıynfetinden iç.imde 
büyük bir şüµhe uy;mdı. Komi

LONDRA sere rk:m <> duğunu ~ordum. Al-
Muva"alntıma kadar idamın dığlm c.cvap üzerine h'ayrctten 

>gccrk~n ınıesiru dilerim. donaka dım: ?\'asıl olur'? Trebiç 
İmza: cT.» Lincohı Marın1ya rth.tmunda ve 

Evet, telgrafın altında imza o- Buda .rahiplOl'i kry.afetı.nde .. Hem 
,tarak y.alnız ıbir c T> harfi vardı. de hakiki ismile sey'ahat ediyor'? 
Sir S. Destir, bu ersrareng'iz cT:. Şüphe ve merakl!an kurtulmak 
lnarfinin ıkime ait o~duğunu enla- için dcrha1 yanına sokul.dum, ve 
,makta geçlıQntt!i. ·1 elgrafı bir kend~mi takdim ett:m. Beni önce 
'da!baı dıkıkatk .okudu. Her de.eli- soi:'U"'~ ılat'§ıı'adı. Oğıunun muha
lnıesindcn, her hazfinden gizli kemesmde !bulunduğumu eöyle
:mr mana çtkamnaia çalışıyordu. y;İnce, yumuşadı: 
)Gözbcibeklerıi d>ir kaç saniye - Gazetecilere söyt~ecck hiç 
<korlcunç ıbrr ı~ -tke gibı .dı1tilt du. b"ır §ey.On yıoktur, dedi, 'bununla 
ran el> !harfinin üzcrınde dur- lbcraJber ckamara:ma kıırd.ar gelmek 
ldu; ve .sonnı.: iutfunda ıbuhınur&anız, sizinle bir 

- Evcı odur, ta. kendisi Tre- ilci pipo "çmeyıi rcddedomem. 
'•biç Lincoln, <ledi. Aklını boz- Uzun U'Z'Un •konuştuk. ikimizin 
mll§. Ne .diye ibizc telgraf çeki- de soracak, ş()yiiyeook lbir şeyi 
:-Yor? J. Lincoln edmn ö~dürdiığü kalmanuştı. E.ıtt.c3i gün onu Mar
'iç:m değ:il. (Tr~) in oğlu ol- m"}yatda Bul~ D:derot otcllnıde 
duiu ~ uılmaaı ,lazımdı. Bunu gördüm. 24 sa.at odaı:sına bpan
neckn dü1'inıcmedıi? ırruş, oğhınun feci .aıklbcti~ yürc-

Sir S. Deetir d.eıbal telefona ya.. ği })aJ"9'lhrmu~ .mval1ı \ir tha:ba 
plfb. Bir kaç yere ıtdefon cttıi. olmuştu. Bu idaım .kıararını m:rc
!>C>Ml teı.~ edliyc sar.ayına git- den öğrcnd:.ğini ihata. ıb1~m:.)ronım. 
ıııi. Adliye sa.neymda (T.rebiç) in Trcbiç bu noktayı gizi:i ttuıttu, hiç 
t~ w.Junıda. karar vermek -07.ir tcy eöyJonedi Jstaısyonda 
üzere bir toplaıntı Y8Pıldı. Bu gizli iken<l&ini tekrar gördüğüm zaıma.n, 
topDııııntıda Ba:.-welciltn lba~i.tıbi, lha'VUlla.rı Paıı:s sür' a.t ~atarma 
Da:JıjQyc Nazmnın ·h~i kalem yerleştiriliyor:du. Artık yüzünde 
müdürü. IJlGİ?iz Knl'ınm bışmüd. ı tıra.p eseri ka:bnamtştı. Vagona 
de.iumumisi ve hususi kalem mü- bİncceğ.i tıırad•a beni gördü ve elL 
dürü, pom emniyet müdürü ve mi 11ıkara'k tC6cl1Ji dolu sözlerimi 
dtier 4 - 5 büyük. memur hazır keSti: 
buıvn~rdu. • - . - Üzühnıeyiruz, <let:N. y~-

(T re!hıç) Seylan adasından Sır zürrde Gıer §CY Aılahtn .i."'adesile 
S. Dcıııttir'derı i_>~a Jngi6:z :Kralı- olur. Bmdre'lrm, 'kader yolumuzu 
mı," Gal .. p:e~e, Ba~ekıle Ye aydınlatsın. Büyük d:ndar.a.'Tln 
polis mudunı?'~ ıde aynı meaide sözlerini hıaıtırJayın,1z. Denizin 
te1'graf ç~b. v Bedba~t ba.ba, da~1arını <lüşününüz .. Okyanu
bu tclgra~rta ?g~u ıdnmdan sun yatağından yükselen viısi su 
k_urtın.:':~nı, ?lÇ olmazsa oged~- .küüesin'i seyrediniz. Bununla be. 
t?rr~mı ve og1unu son defo go· raber Jı~ lbir <lamhı .kny'b r u
t~büeceğinı ümit e~ti. Errtelli- yor. Bu. ıs:(>nu ka:çınmBSl mü~kün 
cens Se~ ıbüyük hizmetleri otmayıan in·se~ağh cbedii>ir yük
vanh. Bu h~metler muknbiiinde selir,t1r. Bc"ki birbiı~:.z· b" d h 

VATAN 
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SEt-ltR rı~\aERtERt i-1 
Belediyede: 

Haliç İdaresinin 1 

1940 Hesapları 

Otobüs Seferleri 
Hasılatı Düşürüyor 

Haüc; dar esinin 19 40 senesi 
ıhesapiarı dı.in Belediye Rei:s mu
aıvinı Lutfi Aksoyun başkanlığı 
a\'tında Daimi encümen azasın· 
dan Suphi Artel, Belediye Hesap 
işleri müdürü ile Muvazene mü· 
dürü Neoatinin de i!ıtiTakıle Da
imi -cneümende 1etl."tk edilmistir. 

Y.apı;'an tetk'ktere göre, Eyüp • 
Kerec.-tcci~er otobüs ervislerinin 
cl'lğer ~endere n~betle <fuıha fazla 
yo.cu "tnşnnaları dolayısile vapur 
yolcu acled.i:nıin aza;ması hasılatın 
düşmesine 1Seıbcp olmuştur. 

Haliç .idaTC11t 1940 scnt-s» :için
de 40 bin hrahk tamirat ma~rafı 
y,apmı~tır. 

Bazı Sincrnalann Kapatılacağı 
Haberi Asılsız 

Bazı gazetelerde İstanbul ve 
Bcyıoğlu cihcıüerindeki ı1ki ışme
tnanın, ltfatl:ye müdürlüğünün gös 
terd:ği lüzum üzerine .kapatıla:ca
ğı, Hilal ve Hatk eincmaıannm 
vaziyet:Inin de :tehmteli ıbulundu
ğu yazılmıştır. 

ltfaiye müdürlüğü bu ~iTde 
bir muameknin cereyan etmedi
ğini biıdirm&tcdir. 

Fraruılz tzyatrosunun da Bele
pzye Reisliğinin ta:lehl~ Makine 
müdürlüğü tarafından vaziyeti 
tetkik ediliniş ve !bazı tadi.atl:a 
burada tcm$il verii'ebileceği neti
cesine v.rrrlmıştır. 

Ferah tfil;ya!trosunda da tedbir
ler alınmadığı hakkındaki yazıla'!' 
üzerine de İtfaiye mü-dürlüğü, 
F crafı tiyatrosunun üst kıa.tmda o
turani'ann ıherhangi bh tehlike 
vukuund~ kotayca çık,ma~arı için 
arıkaelan .bir merdiven !ft1P1lrıl.
ması iüzumunu evvelce bilklir
rni§ ve bu merıdivcn .de yapı.\:nış· 
tı. Y.angın da ıbu tertıbattan 6on· 
ra vukua gelmiştir. 

Bütün Talebeler Paso Alabilirler 

T a!lehelere ver.ı1en tramvay pa. 
&0la.nnın. bazı k~dara tt.'bi oldu
ğunu ve anektep talehei°Crinin an
ca\k oturdwkl'arı ev;e devam ettik
leri mekıtep erasında seyahat et
mek üzere p~o aldık~n yazıl-
mıştır. 

Dün Tııamw.y idaresinden bu 
hususta ~tığnnız tnhkika'tta 
biıUınum talebelere taıe'be~-ğlıti 
isbat ettikten sonra bütün hatlar 
için. şebeke pa.s<>su vCiildı.ği an
hı§ıl.mıştır. 

Çekmecedeki 
Feci Kaza 

Hat Bekç:si, Mahkeme Huzurunda "ihtiya
rım, Geç:di Güç Kapıyorum,, o;yor 

-

Suçlu görülen bal bekçisi ve otobüsün toförü mahkemede 

Evvelki gün Küçül.ıçe'kmecedc di ve ık.aza oldu, d~tir. 
cereyan eden feci tren kazasında Şoför Hüscyine neden 3 7 kişi 
suçlu o!du1clan ogörükn hat geçit yüklediğini sordukları Zllman Hü 
bekçisi 5 .3 y.:ışmdcıki Halitle §O· ı scyln: 
för Hüscy.in dün ~orgul'an yapıl- - Gece !birisi geldi, ~idccek 
mak üzere Surtanabmet üçüncü otuz 'knnk kişi var. dedi, ca:M:~:'k 
ecza ıhak::01liğine gctidlmi._~ir. ettik ve Lepsini -af'ddc. Gidiyor· 

Sorıgu esnasında hat gcçıt ıbek. 
.. H l't· duk, karanlıktı. Geçit te kapalı 

ÇiSi D 1 • W• • 

_ Sen yaşlı ~ir trda"mım. Ge- degildı. Geçtik ve .kaza oldu, dc:-
çidi b:payacak indinne ve kat- di. 
dırina !kolu ağırdır, geç ve güç Halcim ~inin -de tıevkit'ine 
çeY'a'iyorum. Bu yüzden ikapaya- kımır vcmıştir. Müddehrmumilik 

madun. yc.tistiremedim. TTen gel tahkikaıta devam etnıe:kıedir. 

Meşhur Kadın Avcısı 
52 Senelik Hayahmın Tarihi 

Polisteki Sicil Dosyamdır 

Ben Kadınlan Tabanca İle Değil 
Güzellikle Yakalarını, Diyor 

Meşhur kadın avcısı EyUplU Halit 
dUn birinci ağır ceza mahkemesinde 
t.ekl"ar muhakeme edildi.. Halit, mah

kemeye bir istida ,·ermiş ve bunun 
okunmasını istemiştir. İstidada şöy-

sllen blr hayvan dudnğı gibi sırıtı
yor, demiştir. 

Ey11p1U Ham, bundan bir mUddel 
evvel işlediği iki suç için mahkeme 
edilmektedir. 

le yazılıdır: Bir sUn Pcrapalasın arka tarafın· 
Elli iki senelik hayatı tarihlyem- da oturan Hafize adında bir kadm 

de hılklyet, hayf ve sanatımın ay- otomobile binmek istemiş, bir taksi 
nası zabrtadakl sabıka dosyamdır. bulmuştur. I<adın Takside sigara iç
De.,Tei şebabetimdenberl ben maal· mek istediği bir sırada şoförün ya
esef dolandırıcı tanınmış betb:ıht bir nrnda oturan .F.;yUplU Hallt tabanca
f erdim. Bununla beraber kasıt men- sını çıkarıp bir sigara ikram etmiş, 
.şctnden aranır. Esbabı mUcblre mut- kadın bundan sonrakini hatırlama
laktır. • mıştır. ~zıerini açtığı uman kcn-

Piyasa Vaziyeti: 

Dünkü ihracnt 
1.930.000 Lira 

Yugoslavyaya 
Pamuk Gönd:rdik 

Varnadalci Mallarımız 
1 Piya'Sa:mız.dan muhtclH Avru-

1 
pa p;yasafarma satılarak Varna 
yolile ıgönderrımiş ofan 'hracat 
m~harımız Varrrada vagon bulu
nama'Clığmdan tyüldenmek iç.i:n 
sıra ıbekicmckte olduğu haber ve. 
rilın ektecl-ir. 

Dün bu a.')'tn en fazla ihraca.tı 
yapılmıştır. Dünkü ihracat mik
tarı 1, 9 30,000 lİ.'rayı ıbufuıuttur. 
Bunun 1,408,904 füası 2418940 
kito~uk presa odl:'m:Ş pamuktur. 
Bu pamuk;ar Ziraat Banka'Sı ta.
rafından Yugosiı:ıvyaya ııatıtmıt· 
tır. Scvki}"a't Braila yoh1e yapıla
caktır. Dığer ihmıcat: Çekye.ya 
ceviz, tkayısı çekirdeği, Roman
yaya ba.hk, yıer fıetığı, İsvlçrcye 
yumurıta, fmcltk, eyçiçeği. Atman
yaya ıinoir, pamuk çekıırdeğ~ İs
panyaya afyon, Bulg_arİstana bal· 
mumu, Mıısıra. tütün, Fransay-a iç 
fındıktır. 

Macaristana Pamuk Gönderiliyor 

Döıt beş 11y evvel MacaTistan 
için l:sans müsaadesi verı:.l.ni!}ken 
henüz sevkcd • ..'miyen 150 •ton pa
muk Zıra.at Ban:kası tarafından 
Macarietana göndemeccıktir. Yu. 
g05iarvyaya da lıususi lisansla Zi
raat Banka~n tarafın'da.n Maoa.ria
tana gön.der.ilcoektir. Yugoslav
yaya da ıluı3U!li f.isansla. Ziraat 
Ba.nhaı tarafından .ö'tuz t'on tif
tik gönderitmesi.ne ·müsaade olun
muıtur. 

Porbaitteki Kahvelerimiz 

Portsa:itte bulunnııakta olan 
ka!hvclerden anlınim ıb--"1r ıkısmının 
piyasamıza. getirilmesi için icap 
eden muameleler ya,pıhnl.§trr. 

Adliyeye Verilen Muhtekirler 

22 - 3 - S41 

G(J rDllEN 
t&lıÜNIE 

Tashih Edilen 
Haksız!ık 

le:::>~ eden Terbiyesi Genel 
t=) direktörlüğü bugün spor 

sütunlanmızda görüleceği üzere 
alikndarlara gönderdiği bir 
emirle, bir klübümüze yapıl· 
makta olan haksızlığın tam za• 
manında önüne geçmiş bulunu· 
yor. 

Futbol Federasyonunun bili
nemez nasıl bir ı;aiklc verdiği 
kararı, Beden Terbiyesi Genel 
direh'"törlüğünün lazım geldiği 
§Ckıldc tashih etmesi sporumUS 
hesabına teşekkür edilecek bir 
keyfiyettir. 

İşin yanhşlığı ,.e haksızlık 
şundan ileri ge•melcte idi: 

Milli küme talimat~~ 
zaman ve mek5.nın icaplannl 
göre değiımiyecek, tadil edil· 
miyecek, ıslah olunmıyacak ve 
mutlaka sürüp gidecek bir tali· 
matname degildir. Lüzumlu gö
rülen herhangi bir değişiklik za· 
mamnda yapılırsa lcirmenin bLI' 
na bir diyeceği olmaz. Fakat bu 
zanmnında, yani mahalli pmpi
yona}ar başlamadan evvel ya· 
pılmazsa, o talimatnameye git
venerek milli kümeye glrmı k 
için bütün bir mevsim uğrafaılt 
didinen ve nihayet gÜi§ derece-
sini elde eden klüp hakkı yenil
mİ§, ha.yal sukutuna uğramıı va
ziyete girer. 

* Buna umumi hayalımızdatı 

bir çok misaller gösterebiliris
Mcscli geçen gün Halkevleri• 

mizden birinin Temsil kolu bir 
piyes müsabakası açtığını .,,. 
pİyederden birinciliği alacai' 
elli lira verileceğini ilan ediyot• 

du. Bu müsabakaya giren her

hangi bir kimse çahpa, uğraf" 
ve meydana gebraıgi piyes bi· 
rincilıgı hak ctbgi gun, elli lira· 
Jdc mukiitnt farzımuhal o~ 
Futbol Federasyonunun verdi' 
karar gibi bır kararla on lira)" 
indiriliverse, ne müsabakaya gi· 
rende heves, ne de müsabaka1' 

' açana lcar§ı itimat kalır. • 
Fakat ayni Halkevi ikincı blf 

piyes müsa a!t~~ı açancen mük•· 
fatı 25 Jıraya indinne buna kirli' 
•enin bir şey diyeceği olmaz.. 

* Bu itibarla yanlıı hesabı B~· 

v L_ L.- v n_._.ı...~.t-'} d. ı lT 'a a 
ogıunu ona ıocıgı§ııa.r~u er ı. ~ötıc.mryeceğiz. Fakat lbe d 
Fııke't ümitleri ıbop. gitti. Bu gizli lbahsech,ö.ğJni bir daha duyıa"ca~~ 
top'leıııtıda a.dak:tin yerine getiril- sınız. Bil.in~ ıki FransııJya ka f 
mC'!!İne karar verildi. Diğer tanı.f- ıhiç b'ir fena ,;..te ıbulunmı"""'"'" v rşı 

ı ·ı k ıL, v a_ •y _,~gım. Soruyorlar? 
Bundan sonra Halit kendi hakkın- dl'11 Zıncirllkuyuda bulmuştur. Halit 

da karar verilmesi için sergUzeşt.ıe- bu sırada kadının göğsünde saklı 
rlnc bakılmasını söylemiş. Bana bir olan bin lirayı almak için göğsUnU 
elmas kabzı isnat ediyorlar. Gece karıştırmaktadır. Kc.dın paralarının 

yarısından sonra şeytan arayan bir alınmasına mtml olmak lsteyınce Ha-

Tamkçılarda Maryo !hamnda 
manifaturacı Hanni, anıınHatur.a 
mevcuc:lu için •beyanna,me venni
yerek satış ya.ptığındıan, Suı!ta.n
haımamında 3/2 numar..Ua Bo· 
hor oğlu Hayim 1-yi peh.aln-a 
aatıüğından, Ş~ ı~-e Haraskargazi 
ca:ddmndc eczacı Kara.lbet Nev
rozin~ liiyatın.dan fa:zllaya satış 
ya.ptığın,4an Müddeiumumiliğe ve 
ritmişlerdir. Kutucı.rlarde. 60 nu
marada Y orgi oğlu A!ldonun çi
mento ve sas_ı yüksek fiyatla 1JB.t• 

tığı ıteJbit od':::Jmckle Müddeiumu
miiiğe ver.ilm.r. SuFtanhama
mınıda Pertev mağazası lüks ol
madığı •ha1de Püka f.iyatla ~<ıya 
sattığı <anla~ılarak Adliyeye ve
r.ilmiştir. 

ve çıkmış. 

dattan döndüren Heden Terbi' 
yeai Genel Direktörlüğüne, ha"' 
kı yerine getirilen Jstanbul..,a' 
klübümüz hesabına da aynd 
teşekkür ederken, teıkilatıatl 
dahil fubelerin hesapsız kar-" 
larım ikidcbirde tashih etrıı~ 
külfetinin bir daha tahaddlis ~· 
memesini temenni eyleriz. 

~ ngı tereye ayıa ıoastıgı tar;;- Bu kedera saatler-"und.e, Fransa.da 
dirtde (T:rdhiç) tin .di:ri veya ölü gördüğüm mi\safirseverlik be · 
yWc.lanınası !için polm müdürüne bi:nıız tcsell:i etti .Fakat Britanynı 
ta.Umat veril<li. İş ıbu 6Ure!le ka- hüklJmctine, ve İngtliz adını taş;. 
raTla,tmhp J: Lincol'n asıld.~k~n yaın ıhcr şeye ha~r vereyim ki 
scmra. EmeHıccns Serv'is mudur- ıbana ye.ptıkta-?ı f cna1ığın cezuını 
!eri rahat nefes altlılar. bütün İngiltere, outün lngııizler 

Bu a.r.aıda (Treb~ç) ne yapıyor- çekecektir. Rasladığnn lher lngi
du'? Oilun~. m.~·um ean_iyedcn ~~ çoc~ğu, !benim oğlum "çin 
lcunarmaık umtdıle (Seylan) a- otccektn. Şimdiden aoma yeryü
ıebı.aından vapum ada!rruş, Cabuti - zünde, Londradan, Londranın 
lskeııderiyc deniz yolile uzun me- a~tıni\:ırınd:an1 gi-Lli Mzmctter.in- ı 
.afeier ~ıyor, Lon<iMya va!kıtin- .den, İngilizler.den daha kuvvetli 
den evvel yetitrmeğe çalışıyordu. h?r şey var otacaktır. V c 0 şey, 
Seylan aıdasmda .dünyadan el ve ben olıaıoağnn: Trcı'biç Lincoln .. 
.ayak çekerek ibir Suda anana tın- Şimdi ıaimha ısmarladık. Buda m
na bpanıan ve ralttp hayatı geç.i- h%i (Oha:o Kung) u lhatırtarsı· 
ren Trebiç, oğlunun başına ge· mz.> 
ten fcliı:keti na~1 balber a1dı? Bu- Bir tren ımcımuru beni geri çek. 
ııası taımamııle bir sır.dır. Zaten bu ti ve siyah cihiseH esrarengi:ı: ada. 
a'dıaımın lhıı.yatı b~tanbaıo. sırdır. mı ~çc.rr sokarak kapıyı kapn.dı. 

Moris IAporıt (Trebiç) Je mü- (Arkası nr) 

muhit ''e parti de~tlrmt,urıo dt>.r. 
Kafumın dlldne giden bir adam 
olduğu it-in hiçbir parti ile perisi 
banşamamııJbr. Mektep ~ağında 

olduğu gibi slyaı;I hayatta ta ken· 
ıU kendini yeu,umıış, hiç bir şahı 
,·eya grupa e8851ı ııuret1e dayanma· 
mı,tır. 

KJemamo onu ilk tanıdığı za

man: cKllçtıtllm, demllf, sende ~lr 
'abslyet ,-.r. Onu Mdlnnemeğe ça· 
lış. Beklediğimiz ~nelerde en güç 

~y bunu kaybetmemek olacakttr.» 
Klenıııoso ıırttdar me\•kllne geldiği 
zaman otuz Uç yaşında bir gP-nc; o
lan J.,a\"Bl'C )<ablneslnde nazırlık 
teklif etmiş. fakat o, bunu kabul 
etmemiştir. La\-al'ln !!lyMI haya. 
tında şaıısi namu o için belli ~h 
bir dedikoduya tesadlit edilmiyor. 

.... n ona pıım. me\kl 
Bu itibarla bu,.~n ' 
ıe.<salre gibi kUQUk hırSlnr l~ln Al· 

k dini satmı,; bir adam 
mantara ·en • 
demıık doğru olamaz. • 

Onunki daha ztynde bir fikir, bır 
lçtOıattır ki. belki şöyle holis& e-

ki Jcader bizi blz-
dllcblllr: «Madem 

11 den iki defa kalabalık bir dev c 
komşu yapmı,tır. onunla anJ~ma-

nın kolayına bakalım. İtalyanlarla, 

lspanyollan da kendimize katabi
lirsek daha Atfı. O zaman Cemıen
lere az çok mu avı bir IAtln bloku 
da meY<lana getirmiş oluruz. Ama 
Almanynnın lldcrllği altında ikin
ci sınıf bir de\·lct olarak ya,ayo.
eakmışız. Zaten 1nglllzlerfo yanın· 
da da o vaziyette değil nılylz h 

Laval hain dej'fldlr. I•"akat keşkl 
hain ol!la)ıh. Jlııln nihayet ferttir. 
maiyetinde bir ufak kliği, kwnpan
ya ı olsa bile yine bir fert sayılır 
,.e millet onu {ıdeta kokusundan 
keşfederek fazla r.arar yapmasına 
ml\nl olur. Halbuki o fert değlldlr. 
ı.·ranııada bir miktar taraftarı bu
hınan bir !ilyn!li fikir ve içtihadın 
mlimeflsllidlr. Bu Ulbarla bulanık 

,.e kan ık bir zamanda, zaten bet
baht ve karal'51z bir ruh hastası o
lan halkın bir kııımını daha peşine 
takarak ıngllblere kan,ı bir hare
kete kalkması tehllkest ciddidir \'c 
dalma mn,cottur. 
~iki bu dilşUnce iledir ki, İngi

lizler bugünlerde abloka meselesin· 
de Franı>nnm tısttlne \"armamıya 

temayUl gö tertyorlar. 

Rept Nuri 

Kör Kadı 

YABDIMCI ÖGBETMEN 
tlCBETLERl 

Mekteplerde yarduncı öğret

men olarak Ucretle çab,anJarın 
ınaa.-:ıarı ,·akit ,.e zamaıunda 

\'erlhnlyor. Sorulunca talı!ilsatın 
gelmediği, hazır olmadı~ 6ÖJ10-
nlyor. Yardımcı öğretmcıılerln 

aldıktan ücret :r.aten azdır. Bu 
da ''aletinde çıkmaz.sa llerett 
b\itc:elerint'ı koym~ olanlar !;Ok 

z.ahmet ~klyorlıır. Ac·ııba )'8r
dımcı öğretmen ücretlerini va· 
kit \ e zamanlle ödemek lmkAnı 

l avcı gibi sıgarn. ile bir kn.dını uyut- llt tabancasını çekmi~ ve zorla para
mu,um. diyorlar, tabanca benim lh- !arı alarak kadını orada bırakmış w 
usasnn değildir. İhtisasım benim bu oradaki gazinoya ben Ege kaptanı 

şekilde hareket etmeme mUsa.ııde et- LQtfl kaptanım demiştir. Birinci 

Prens gider gitmez evde bir va
veyla.dır kopmuş. ÇUnkU prens evden 
on lira ve bir de broş alarnk gitmiş. 

EyUplU Halit işte bu vakalar için 
yukardakl istidayı vererek böyle va
kaların kendi ihtisası olmadığını f· 
leri sUrmekte \"e inkAr etmektedir. 

a ... J 
mez, demektedir. vaka bu. İkinci vo.ka da: 

Zabıtadtıkl dosyası tetkik edildi· Halit, Anjel isminde bir kızın pc-
2:? MART OU 
OIDlARTESl 

ğ'I takdirde bundan evvelki suçlan- şlnc dUşmllş ve akşam evlerine gidc
nı kadınlan kendine mcclQp ederek, rek: 
meflım ederek, kendilerine evlenme - Ben Mısırlı bir prensim, mat. 

EyUplU Halit, Hafize lçln: cBen 
zorla parasını almadım, kendi evlen
mek istedi.> Anjel için de: 

AY: 8 - Gtl'N: 81 - Ka!iım: 135 
BUl\Jİ: 1857 - MART, 9 
ntcnt: 1860 - SEFER: ıs 

teklif edeN'k n.v1adığmı söyllyen kes mazelln hayro.nıyrm, demiş. 
kin kadın avcısı Halit: Ev sahıbl de Mısırlr ve hem de 

_ Ben suçu güzellikle işlerim, de- Prens birini bulduk diye sevinmiş, 
mlştlr. \•e o gece Halldln evlerinde kalmaaı-

<Bu Jcız gömleklerimi dikerdi. Ben 
hapiste iken bir kaç gömleğimi ge
tirmemişti. Onlan almak için git.
tim> demcktedlr. 

\"AKlT 

GÜNEŞ: 

ÖGLE: 

ZA\'AJ..l Eu."'~ 

7,00 lı.ss 
13,21 5,58 

HMlsenln kendisine isnat edildiği, na müsaade etmiş, sabah olunca mı. 
bunda bir maksat olduğunu söyllyen safir prens: 

Halit her celsede kadınlıırm şahit 
olarak getlrllmeslnl istemektedir. 

lKlND1: 
AKŞAM: 

16,48 9,Z:S 

19,23 12,oO 

yok mut Eyllp!U Halit: - Bana karşı çok kibar davran-
- Bu suretle ben yazmadan hat- clınız, size hedye almadan gidemem. 

tat, okumadan hafız oluyorum, iş kc- Çarşıya kadar gidip geleyim demiş 

DUnkU duruşma, mUddelınrıumlnfn 
mütalaa beyan etmesi için b8.ljka 
bir gUne bırakılmıştır. 

YATSI: 
lMSAIC: 

20,54 l,sı 

:i,20 0,51 

- Hocama bir şey söylememel<. ona bun· 
ları anlatmamak mUmktin değll mi kapfan '! 

- Eğer ml\mkllb olWLydı ) apma7. mı 1-
dinı '! Fakat ben \"llZlfeml yapmağıı ınccbu· 
rom. Haber \'ennem 14zım ... 

Tam o arahk oda kapı"' uçıldı ,.e l\lakslm 
l~rl girdi. 

- Merhaba kaı.tan_ Sb.i burada bulmağı 
hiç Umlt etıulyordunı. ~e ,·arT Yf'nl bir Şl'Y 
ıııl oldu T 

Ben artık fa1.la tıiir. dinleyecek halde de
ğildim. l\IU,ktil bir daklkJM!a. '"azlfMI batın 
dan kaç.an cesaretsiz bir insan gibi odayı 
terkedlp kapıyı da kapattnn. Makıılmln yli· 
zünc bile hakmamıştmı. Fakat yorgun bir 
hail olduğunu farkeder gibi olnıw;twn. 

Balkona i:•ktm1, bir !iandaJyeye oturdwn. 
Ha3-atmun döntlm noktaınnda lelim. Cesaret 
,.e c{lret gö tcm1cm lliumdı. ı-:ter şimdi hıı
reltcte g~orseın helkl \"87.iyetl kurtarm:ık 
mllmkUn olurdu. 

niitün <"estıretlmi toıılamak ,.e blr şey yap 
mnk arzusunda 1dlm. Kapının tekrar açıldı
ğını ımııtnn Senrl'ln orndun !:lktığmı duy
duııı, iı:cri girdim. Mak lın odada yalnızdı. 
Uenlm geldiğimi duydu. Arkasını donme<ll, 
hana llakın:ıdı. 'l'anın:ı ) akla~tım. Elini tu
tarak yanağıma götürdüm. Hilll\ bir şey aöy 
lem iyonlu. 

Ya''' bir 9e6le: 
- Çok, ~ok özledim, diye mmldandan. 
Cm"Bp \'ermedi. Tuttuğum ell buz gibi idi. 

Ü Z ÜNTÜ 
Yazan: Dafne clu Maurier -57- Çeviren: Rezzan A. E. Yalıınan 

Birer blttr pannaklanm öptüm. Dedim ki: 
- Bu UzUnttıytl yalnız başına çekmeni ıs

temlyonım, 

Makslnı. Seninle bunu payıa,tnaJc iste-

rim. 
l'imıl dört ııaattenberl tok olgun bir Jı&.. 

le geldJm, Maktllm· Artık çocuk cletfllm. 
Bana 8arddı ve beni ımntııla tuttu. Artık 

sılnJgantığımı yenmı,tını. Başnnı omuzuna 

koyamk: 
- Beni nffettln, «lı>tfl mi 'l 
Nlha)·et kona,ınnğa başladı: 
_ Seni af mı etmek, neyi affctm~k'l Sen 

no )-aptın, ~·a\TUcuğum? 
_ DUn ak'an> belki mah'Ju!I yapbfrmr 

'Zannettin değil mi? 
_ A ..• ı;;u mu? Onu to.nıamlle unutmuc:-

1wn. Sana biraz kızmıştıın o kadnr,_ 

- o kadar ını? 
Suırtuk. Beni sımsıkı tutuyordu: 
- Makslm. dedim. Her şeye yeniden baş· 

lasak olmas mı! Sanki bugün tanışmış gibi" 
~emlen heni sevmeni lstemlyecej;-tm. l\ılim· 

klln olmıyarak şt"yler latemly~tfm. Senin 
d05too, bir erkd< arkada!jm gibi olayon. Faz 
la bir ~y istemiyorum. 

Yilrltmü eDerl arHma aldı. Ve mun mı:au 
ben& baktı. ttk defa olarak ytlz(lndeld yor
gun ve rerıtn lfade)1 gördlbn. Glizlei"lnln al
tı ebmıfyah karannr'!tr· 

- Beni nasıl Mlı\ sevlyoraun '! Dedi. 
Qevap vermedim. Karanlık ,.e acı dolu 

gözlerine-, sararmış yUzUne bakmaktan ken 
<lbnl alamıyordum. 

- Gt>ç kaldık, ya\TU<'uğum, çok geç kal
dık. M6.ut otabllmek için en kllçük Unıldl· 
ml7.f bile kaybettik. 

- llayrr, l\lakslm, hayır ..• 
- E\.·et ... Her ~· bllti artık ... Olan ol-

du. 
- Ne oldu, Maks1nı '! Anlamıyorum. 
- Bütün tahmin ettiğim Şt"yler.. Gece 

g\lndllz korkula bir rüya gibi korktofam 
~·ıer" Seninle ben mesut olm&81 mUmktin 
olmcyan tnırıanlanz. 

rençerenln kenarına. oturmuştu. Önüne 

~ 
diz ç6ktUm, ellerimi omuzln.nna koydunı• 

- Ne demek Jstıyorsun? Dedim. 
- Rebet..-a blzl yendi. 
YUzUne deh~tlc bakıyordum. Kalbim ~ 

pryordu. EJJertm ellerinin araınnda buı Jıe"' 
e;nmt,u. o de,·arnla: 

- Aramızda dolaşan gölgesi.- Bizi afi' 
:ran menhus gölgesi.. Seni böyle kollarıt"" 
aruında tutmak isterdim! Alı, bllııen. ., .. ~· 
rucuğum ! BcnJm ı;e\'gUI canım!.. Fa.kat ıçlll' 
de hep bu korku vardı. tştc korktll,,.; 
ufra4mı. 

Öllirnll esnasında bana mUstehzl bir ~ 
la Mkıruytı. BUttln bunlann haşana ı"' 
eeğlDI bWyor gibi bakmıştı. o blı.I ye,..SV 
YeneceflDI de o um3n bll~ordu. 

- ~fakslm .. Ne söylüyorsun! Ne d, 
lstlyonAJn '? 

- Kotrasmı bulmu,lnr... BuglinkU ıtıt1"9 
onun kotrasmı bulmu,. 

- Ent bWyorom. Kaptan Searl s(iytcı' 
dl. Kamarada bir de ceset bulmuşlar. 

- Evet... ıcl-
- Demek ki yaln17. değilmiş. Vıınındll ıc· 

mln olduğunu öğrenmek mi 1 tlJ or,.un. l'I• 
ırılmf 

anlı).,.. 
- U&yır .. Jlny11. Anlaını5orsun, 

nıazauı! 
- Anlat bana, Makslm. Derdini ıı-.)~ 

nıak, seni teselli etmek 1 tlyorum• 
(Arkuı var) 
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T a ihten Sahifeler 

Cermen Seli 
Yugoslav Kayası Onünde 

Yedek Subaylar 1 SiY ASi iCMAL 1 
İngiliz Anayurt 

Cephesi 
Arnovutluk Cephesinde: Geçerken .. 

Yazan: M. H. ZAL 
B u harbin en büyük kal • Yazan : Mellb YINIB 

lır. Talim dönU· 

Bundan Yirmialtı Sene Evv31 Bugün, 
Srrbrstamn Londra Elçisi Hariciye Nazın 
Grey'e "Man.~sttrı Bulg3rlara Vermekten
se Topumuz O:ümüTercih Ederiz., Demişti 

1tatyanlarna takriben 120 bla 
kf!JUlk bir kııwetle 'e (Teııede

Jtın - Bremetl) l!itlkllJiletlnde )•P
tıkları yarma taarru~u, Yunan cır· 
duaqnun muka,·ernetl kartıNında 

healmete uğradı '" )edl gllrı liilren 
bu taarruılarla Jtalyanlar olli \"C 

)..,_., olaralı 48 bin Jdff saylat 
ventllor. F•kat mltdafaada kal
makla IM!rabfır harflket ve mıınıw· 
ra kahlllyethal ka)'IMıtmlyen Yu· 
n.n ord~ ,.U. •eri edea ttaıyan 
ord•uısa. mltdatu mevıllerlne 
~r 1erJe,mek lçJn fı~t nr· 
"*'L ~rlıal mukabil turrug 

1 
Dün H•ıi>lnde 

tramvay bekliyor
dum. Ak,am Uzc
rJ, hele dairelerin ""' ,.....,.._,..,, ...... ,....,J-=;r--:-~;'!'"::=~=~:""""~~'."':;:~~---! ---

~ ve nihayet pay 
dos... Artık mck· 
tebln çehresi bir· 
denblrc değişmiş· 

Ur. Drntln ciddi. 
y<'tlc vnı:lfelcrlnl 

ramanları kimlerdir? d • 
ye aorul cax olursa bu ıerc i 
belki de lngılterenin cesur v ı 
atılgan tayyarecdermden, rözti 
pe~ denızcıferınden, çoUerde 
harıkalar yaratan ll&kerinden 
ovveJ L.ondranm, Glukov'un, 
LiverpoJ'un sıvH halkına ayır
mak !azım ge ecektir. 

Yazan: Cemal BABDAKCI 
Eaki Konya Valisi 

Bundan yirml altı sene evvel 
buıun, SıJ'btstanm Londra elçisi 
»arteiye NaZirI Greye (Manastırı 
l'ıuıgarıara vermektense topumuz 
Öllbnü tercih ederiz) demlşt1. 

Her iki milletin tarihlerinin 
tehltkdl \ 'O nazik anlannda kurul· 
muş olan \'e müşterek menfaatlere 
dayanan bugünkü '1\1rk - Rus dost 
luA-u, yakın şarkta, yirmi seneden
berı sulh ve r;UkOnun devamını te
ının eden mühim ve kuvvetli bir ~
l\\ıt olmuştur. İki lmparatorlugı.ın 
haYau menfaatleri, araiannda sul· 
lıU muhafaza eylemelerlnl ve dal
ına dost olarak yaşa.malannı lcap 
ettiriyordu. Bu icap ve zaruret, da. 
ha l~tl Krlm muharebesi esnasın
da kendini göstermişti. Çünkll bu 
harp devam ederken Avusturyalı· 
!ar OaUçyada büyük bir ordu top
lı:ııarak Rueları tehdit eder bir ta
vır lakınmışlar \ ' e ilk defa olarak 
~lnıanıarm şarka doğru genişleme 
elfteUertnt açığa vurmuşlardı. Fa
kat ne yazık ki dedelerinin yllr(l
ınu, oldukları yoldan ayrıtmcyan 
Car İkinci Aleksandr lle onun, bü· 
YU işler görerek tarDıto nam ve 
Şan bırakmak hırsına kapılan ihtl
h1' başveklll Gorçe.kof ve İstanbul 
:~Çll!i Cİgnatıyef), Tilrklerl Avrupa· 
an çıkarmak maksadlle 1877 de 

~ınanıı imparatorluğuna harp aç
ılar. Gor~akof, Kn!ll harbi mra· 
:::dakı Avusturya. tehdldlle tekrar 
f'9tla~amak ve Rus ordularının 

:rkadıı.n vunılmnk tehl!keslnl lin· 
'llıek için evvela. Avusturya. ile 
~~rlığa gfrlştl. Çarla birlikte 
~lchstadt - Ra~tad) a gitti. O· 

l'&da Avusturya imparatoru Fran
~va Jozef ve hariciye nazırı (An· 
t~) ile 8 Temmuz 1876 de. görUş 

eı- ve anl~tııar. Bu anla.şmaya 
C!Sre, Rwıya, Osmanlı devleti le 
harbe t'ı.tlufUraa Avusturya bitaraf 
ltaıacaktı. \'e bu hizmetine muka
bıı bizim Bosna Henıek vi!AyeUml-
21 1'1gal edecekti. Ve böyle de oldu: 
'l'urıt - 'Rus harbinin neticelerini 
t~blt eden Berlln muahedesinin 
<'I'eınmuz 1878) yirmi beşinci mad· 
~egı Avusturya Ma.carlstnna. Bosna 
dl erıseğl ~s-aı ve idare hakkını ver-

. Gorçakof, tngUtcreni.p araya gir 
~eeı ve muhalefeti yUztınden Tilrk 
eı-1 Avru d >.. pa arı çıkaramadı. Fakat 
"Ustı.ıryaıun Bosnayı işgaline mU· 
~d~ \'e muvafakat etmek sureU!e 

11.litan Seddlnde, Cermen ısellnln 
~nubu şarkt Avrupaya. yayılması
a ınUsait bir kapak açmı., oldu. 
Gcırç,kofun a.~lm kalını., olan 

~""urunun, haletlertnden (İzvols 
t~ terçc.kı~tırmek sevdasına dUş
fttıa letanbul ve boğazlar üzerinde 

111 hAkhniyetlnin kurulmasın& ma. 
~olınaz ve buna yardım ederse 

1 na • He.ıııefln muvakkat lşga-
811~rn kat·ı Uhıık şekline ı;cvrilmc
t e razı olacağını Avusturya Ha.· 

l<:l;y tr e Nazın (Erental) e blldirdi. 
ll~rıtaı, tzvotskl'yl M:oravyamn 
<l!). lav kasabasına davet etti. 

lara razı olmadılar. Bunt'lan ~1rml 
o.ltı yıl önce bu~n. 2ı Mart 1915 
de İngiltere Hariciye Nazırı (Grey) 
Brrbtstanın Londra elçisini davet 
ederek 'u beyanatta bulundu: 

(MUtteflkler bu sırada Sırbişta· 
nın yardımına ko~ak imkanına 

malik deA'lldirler. Bu sebeple istllll. 
tehlikesi ka1'\!15ında butunuyorsu· 
nus. Bulgarhıta.nın toprak istekle
rini tatmin ederseniz Balkan blo
ku kurulabilecektir. Bu sayede teh 
llke de bertaraf edilmiş olacaktır. 
Bugün yapacağınız fedaklrlığa kar 
fi zaferden sonra, A vusturyanın 
elinde bulunmakta olan genf4 Slav 
topraklarını elde edecekelnlz. Ge
liniz bu anla~aya r8%I olunuz. 

Elçi şu cevabı verdi: (Ne Par!· 
mananız, ne ordumuz ne de kra
lmuz, toprak bUtün!UğtımüzUn par 
çalanmasına muvafakat etmiyecek
lerdlr. Manastırı Bulgarlara ver· 
mektense topmuz öJUmü tercih e
deriz.) 

Bu kat'ı ve mertçe cevap llzerl· 
ne Balkan blofm tasa.vvuru suya 
cfüştll. Bulgartstan Almanya ile lt· 
Ufak ve komşusuna arkadan hü
cum etti. Sırbistan istllA edildi. 
Sırplar üç sene korkunç ıstıraplar 
fel!keUer içinde kıvrandılar. Fakat 
gık demediler. Sonuna kadar kah· 
rnmnnca dövüştüler. 

Bugün de Balkanların vaziyeti, 
yirmi altı sene evvelki durumun 
aynidir. Yalnız bu defa. Sırbtstanı 
ve Yunaniltanı toprak terkine kan 
dınnağa çalışanlar İngiltere, Rus· 
ya dfltil Almanytı,dır. 

Bulgarlar, yine o.yni taleplerle 
AJm{\ııyanm yanında yer aldılar .. 
J3ııJ1ln dUrıya. ı;oruyor; acu.ba Y\l· 
ıoslavl•r bu sefer ne yap!l,ca~lar, 
Alman tazyik ve tehditlerine ne 
covap ,•erecekler? 

Mllletıerın l>ef Qn aenecle karak
ter def4!Urmelerı iınkAn ve fhU· 
mali yoktur. Nilektm Yıınanlılar, 

iki bin sene evvel, kahraman de· 
delerinin, sayılan milyonlara vn· 
ran düşmanları karşısında tuttuk· 
ları şnn ve şeref yoluna girdiler. 

Yugoslavyanın bugtlnkl\ hariciye 
nnzınnın da Alman Hariciye na· 
zın (Rlbbentrop) a, yirmi altı ae· 
ne evvelki Sırblstanm Londra el· 
çisinin (Grey) e \•erdlfl cevabın 

ayni11l tekrar edeceğine inanmak 
doğru olur sanırım. 

Bosna Hersek meu1eslnt Pandor 

·~"· TepeOelea mınfakaaı ele seçtrll· 
m~llfCClı ep f'flnu_ptakl }'onan 
klfvvetlerhtla A' lonyaya ddru f· 
lerlemelert dofTu deJildl. Te~e
lan, cıenubl Arnavutlukta ttalyan 
mUdafNliı ıeın mliJılm bir ııevkul· 
oen MlrhiaJdır. ttaJyan ordmıu bu 
t@hrl g1"4ene Avlorıy• limanı· 
na kel&fca m~faa edemlyecek· 
ttr. Yunan ordusunun taarruu de
nmı haJlnde ,.\vlonyayı J>il~lfa-, 

rak tJrnaU ••rblye dofru çekUml· 
>" meobur Qlacaktfr. 
'ft~P. mmtakuı. Yvnaa 

müdafaa hattında bir gfrlntl te,· 
kil ediyor \ "C me' zil az çok uzanı
yor. Teptıdelenln lşgallle Yunan 
nıUdıataa mewll blrıtz daha kısal· 
mı!} ve ıntidaf.a ,·azlyetl daha 
ı;ağlam olaca\ctır. Artık ltal~ an 
ordusu bu capta tekrar bir taar
ruz ~pacak kıufrcttfı değildir, 

Kendlıılne çeki dllze(l ''ermek l~ln 
uz.un zamana IhtJyacı \'ardır. Yu· 
nan ordusunun taarruz.lan kar91-
Jamakla iktifa edec~ıı sanılıyordu. 
Halbuki l'unan ordu u hem taar
ruzu harşılndı, 1·e hem de girişti· 
ği mukabil taanvzu mu,-aıtakı· 

yetıe ba,armaktadır. nu iki başa· 
rış, onun muharebe kahlliJ eti, Jıa
reket \e ınatıC\Ta Patünlliğij için 
JÜZel bir delildir. 

Hava Harbi: 

Almanlar, tngUfııı hanı ku\vet
lerlnin bombııntnnanlarından knr
taımak kayguıılle şlmal ve garp 
şehirlerinde bulunan ~-0cuklan 

şark \.'e ~cnup şehlrlerine gUnder
mlye başladılar. Bundan anlıyo

ruz ki, İngiliz bom?nırdımAnlan 
lftltithll}ttr ve .Almarilaıw tiöYftk aa
)'lat \'erdirmektedir. Ruıı 1"atbua.
b da 1nglllz hava ı-uyetlndea 

takcllrle ba•sedlyorlar. Artık İn

giliz ha,·a ku\"\'etlerl ftias hava 
tablyes1 olnn taarnıı.u de almıt· 
tır. \'e Amerikan )ardnnlle hu ha
\'a taarruzJan gittikçe !;ilddeUene
ttkUr. 

Balkanlarda da Alman orduııu
nun taarruzu halinde şiddetli ha
,.a muharebeleri olacaktır. !nglllz 
ha\'a kuvvetleri için iki mühim he 

def '-ardır: Romanyadald petrol 
mn\takası ve Tuna üz.erinde Al· 
man ordmonun nmvaulasını te
min eden bllyillc askert köprWer
Bu hedefierl saklamak ve bombar
dınıanla tahripten kurtannak pek 
te mltmkün değildir. 

ıın kutusuna benzetmekte hata ol· 
mnz. Bu kutunun kapak çivileri 
(Rayşlat) da söküldü. Bühlav mü· 
llkabnda kapak tamamlle açıldı 
ve kutunun tı;lndckl sayıanı muat· 
betıere fenalıklar, korkunç lhti· Ak~ Biletler 
me.ller yer yllıijne yayıldı 0 lultı· TMm~. Tünel ve Elektrik 
ten beti beferlyet felaketten felA.- idareleri Umum Müdürlüğü tram 
kete yuvarlanmaktadır. Başına aa- va.yJarda .aktann-a ibilet"leri Y6\llÜ· 
ho. ne tlirlU belllar geleceği belli pün {a;dblkı ıi~in tuızırlrkfanm ik· 
değil. ma~ etnıl,tir. 

Çar İkinci Aleksandrın ihtiyar Aktamıra ıbiıet)cri her hat ~ 
Başvekili Gorçakof' ile, dedelerimi· yirmi dört c;aa't muteber olacak· 
zln (yalan bnbal51) dedikleri tetan· tır. Ve bunun ıtat'b;kına nisanın 
bul elçisi C1gnatıyt!), ve onların i· · · d"rdünden ıitibarcn bqla

tatil zıımanındu. 
durak yerll'rl ren 
gl.r"Cnk bir kalo.
bııJılt yıfını halim 
alıyor. 

Oenı;, ihtiyar, 
kadın. erkek, otur 
mak fÖyle duı'8un 

sığacak bir 1'arıt 

yer bulabllm~k J. 
,ın bh1bfrlerlrıl e
;r;erceslne gelen a. 
rabıllara hUcum .. 
diyorlar. 

Bu lııdlham fU· 
ııllnden tramvay. 
dan Untldl kesin 
§işliye dofN Y•· 
\'il\! yava9 YUrQ· 
mly-p niyetlendim. 
Blr<tenbire yijaler 

ce genç h~nç~e.. 

den fJfkıran bir martm ku!ıretU 4· 
heng1 t,ıeni yerhne mıh1a(lı. 

Ynrınrn y~ek ııubp.)'lan tfllmdfn 
dlinUyort@raı. 

Hepsinin gğl}erJndo bir Jf!kı ıunç• 
!aşmış yüzlerinde astı bir ifade var
dı. Şimdi bütUn gözjer onlara çev
rilmişti. Dqmln kayna.şan kalabalık 

üstünden sJhlrll bir rQznr S'~'lllt 
gibi birdenbire duruvermişti. Kavga 
eder gibi hararetli hararetli J(onuşan 
iki arkadaş susmuf, mektepten ğö
nen tıılcbeler, dllkkArunda11 fırlnyan 

esnaf', herkes onlara bakıyordu. ~U· 
tUn ytlzlerde bir 6Cvlnç dal~alandı. 

Onlar gözleri ilerde, mevut ola!} 
parlak ve ııablt bir noJttaya bakarak 
tek sesll admılarln yerlerle beraber 
bUtUn k4lpJeri de 8arsar3k geçiyor· 
lar. Tok ve kendine (nanan t>lr sesle 
marşlannı söylerken sanki bütün 
d{lrıynya ırnciı"eU~rlni 1laykı111Qrlar

dı: 

c. • • - • • • ' • 
DUnYM'J güneşten ayıracmm.• 
Yaşamıya. azmct'mlş, erkek bir 

mlllctlp ııvlatları Yll§IHJl~k için öl
meyj bilirler. BugilpUq hAdlııeleri 

şcrc.Qe ölmek letem!Yenlerjn şercfıılz 
bir pllime mah}ıflm edildlld~rjnl göıı
tennlyor mu? 

tşte onlar ~. cıelden eıbecle giden 
yol lı?yµnca tirll}e ıLr'kadaşlık eden 
Tür1': milletiıdn Ylt~ll&J ioin tJ ve 
• • • qlUnıe atıımıya. tııuıırdıl'Jar. 

« ........ . 
Yedek fiUbaY öiOr de döıtmıo.ı IU' 

meydamnden' 
l1Alıl reçlyorlar. PJyadeler, top. 

çıılar, aUvarl!er blriblri arkaıqndan 

ayni ışık, ayni lma.nla ~lyorıa.r. 

l' .. llerinde ı1ıcı yorg'\lnJuk ~rt yçıl(, 

Sanki öfle<lerıbui talJm ya.pa.n on· 
tar değiller. VUcuUıı,r dik, l'Öıt\lllor 

ilerde, tüfek kayı•ı tutan eller go
rllmlş, sıhhatli, vakur a(lımlarla 1• 
lerllyorlar. 
Yanımda göztıri yaprm~ bir lh· 

tıyar kadın zayıf sesle dua ediyor: 
- Allah bağışlaıım ... Allah nazar. 

dan esirgesin ... 
Ve eonra mendlllle gözlerini ya. 

vn~a siliyor. · 
Onlar b\\tUn pııııetin c~mlan te. 

mennilerlrı1 l>llerolt, Jnlliterıh ol&l'ak 
vazlfelerinl yapıyorlar. 

t-Je .ı;ıllphe, ne <le tereddütleri var. 
'\' nrından emin, kendilerinden emln
lerm Korkmuyorlar, ı;arpışmaktan, 

vuruşmaktan korkmuyorlar. Her f&· 
ye karar vermlt lntanlann •UkO.ne· 
tile emir bekliyorlar. O J<adar. Son 
b!Slllk t tçeri girdikten sonra, ku· 
laklarda ıtır Htlerlnin Gmlımuı de· 
., , • et . "r: 

. . ' . . . ' . 
liia\•at J§!Jn Jnırtulur 11ınıl!k 
A tefler lglnde Yü.k•ellr •a.rıçaJ" 
Serin bir rUM!r e~!yor, silhUmtı 

flfl;'dlm. Hav!lf! ~o~l"YQrmut l\bl 
slm}lre sindin; ciğerlerime doldur
dum. Dı marlarımdakl kanın knyna
c:&rğını hissediyorum. Etrat ~özUmc 
daha {'ÜZel, daha canlı 11özUküyor. 
Kalbim taUı tatlı çaroıyor. Ben de 
rı• '.:Sıl'.il\ yett}ğt kadar haykırmak 
lstıyorınn: ~Böyle e\'IAUar yeu.,uren 
by mUJı:t ölrna!> 

\'.:~enleıc-:e bir yedek subay tale
bes!le tan•ŞJnıftım. Şuradan, bura
dan lconuşı:rken sö~ a.şkerllk hayatı· 
na ı. ı•lçal etti. 

- .Atı, diyordu, bilseniz günler ne 
güzel ge-:ı: or. f\{ektepte her şey in· 
ııııwııa y11pılıyor. Vakat öyle bir in
tl:r.am l<l ... Herkes icaplarını seve se· 
ve lırıbul edlyqr, HattA en ufllk \lir 
aı- '•"'lık plmamarıı \9ln gayet Utiaı 
4,ıvr4nıiıyor. 

SllbRf• erkenden kalkılır. Temizlik 
ye ~ahv .. ıtı(lan ıonra mUtallaya gi· 
rilir. ÖJ'leye kadar derıı okunur, Ne. 
t'ell bir !/t?ınekten sonra talime ,ıkı· 

yapan insanlar 
paydos borusu \"U· 

f\lr vurmaz ko
şarlo.r, şakalaşır

lar. 1şte şurada 

~. on kişi top
la~Jt. ortaya bl· 

r\nl almJ.flar hıı· 
rarotıı hararetli 
konuşuyorlar. ııa.. 

rekeUerlnden mü
tıim bir mevzu üze 

rtnde münakaşa 

ettikleri belli. .. 
Blval hayatta, 

~•kp. lnıfka mp
leklere sahip olan
lar J>urada öyle an 

11\ıpyorlar, öyle bil' muhit teşJcil edl· 
yorlar kl ... Byranın mıU~olofüılni bil· 
mlyım bir klfl\JI! ml!_hakkak buqa Jh· 
tlmal v~rmcz. 

Sonra blz<la l>ı•ı ho11 ~ı"1Ufler de 
oluyor. MeselA şimdi bizde aııkerlik 
vazlf<'elnl yapan bir doçent var, BU
tUn tanıyanlar kendısıne «Hocam!> 
der. l\ılrı gtııeı tarafı oucıur tel, l;oca· 
nın yirpıl, ylrını beş tane ha.kiki ta
lebesi de bizde ... HattA. tglerlnden bir 
tanesi de hocanın manga komu~o.

nı ... Çocukla11 bazan hocaya: 
.,.... )lç~tepte ~I belerl Uzer 'Pli· 

sın 1 Fırsat şlrq4i Qnlarda. Bak sana 
ntler edec~kler, diye takılırlar. 

Yedek subay okulunun kapısın.de. 

Ebedi Şef AtatllrkUn tlllcbeler tıı.ra• 
tından y191Imıf, parmğı uzafl, çok 
uza.kl!Ul tt~•t e4en bir heylçell v{lr, 
Yakında mektebi bitirecek genç• 

ıer, Ka.hramanlı}ç \'e ıeref timııııJI p
lan Ordumwaa iltiMk ftmCk ve OT 
muzlarıqıı. y\\~lenecek vazlfçyl fl· 
mak iç(n, .AtatürJclln işaret etliği va
tan U{uk}IH'U\O. da~lıı,çaldllr. 

BütUn millet, çal\dan prnva!fakı· 
yet dijeklerl!e nemı, berıtıer olacak. 

Cephedeki asker, mesleğiq 
bütün rıak ve tehhkclcrınl iptı
dadan göze= almı§hr. ~ııalıı ebn· 
de, öJi.ıyor ve öldürüyor. f'akat 
mudaraasız bir halde evleriııaç 
oturup ölüme meydan okuyan, 
mıHi cephedeki mukavemet va. 
z:ifelerinden bir ilmiye bale tat· 
mayan, İfleıi güçleri le her v ..ı
kitten ıriyade alaka jJe ınt:tcul 
olan İngıJiz kadını, ihtiyarı, ço· 
cuil,ı, tarihteki kahramanlık fC· 
retJerinin en yükse~inc 1 yık ol
muştur. 

'felaı ve panik tanunayan bu 
ruh sayesinde İngiltere ılk hu
cumlara dayanabiirniş, Afrika 
cephesine kuvvet ayırmıt, te
febbüs ve taarruza geçecek bale 
gelmiıtir. En dikkate layık olan 
nokta tudur ki denizaltıların ve 
tayyarelerin bütün tahriplerine 
ve tehditlerine rağmen 1n,iJUler 
sınat istihsal sahalarında h~ bır 
zaman bugünicü kadar gayretle 
ve verimle lı görmemııleYdir. 
Bir lruım lngiliz ihracatı utmıı· 
tır. Geceli gündüzlü tehdit altın. 
da bulunan lnclliz anayurt c;ep
heainde yapılan mal1v1 A~n 
denizaltı ablukaamı ~ak 
dünyanın dört tarafına iluaç 
cdıljyor ve mesela Almıan kiın
~ a{lllayiinin inhisan aJtıqd• 
bulunan bir takım pazarlara İn
giltere harp aayuinde yavaı ya. 
vaı yerle,iyor. 

.SANAT ı 

lnailiz adalarının b.Qo artık 
ate§ teçrüboaini tamamlamıttır. 
Gayet çetin olan Y•§&Ylf prtla
nnı ve hergijnkü bayata kanpın 
tehlikeleri normal diye karpla
maia ahpnı§tır. Alman~uı ne 
llavadan, ne deni~lhndan, ne 
d~ bir istila teıebbüsü teklinde 
bu ruhu sarsmasına artık ihti
mal kalmamıfbr. 

Almanya, lngiltere halkının 
ruhuna ve kalbine kar11 açhgı 
Qrbi ~tıniftir. Bu b,.... 
&İA menua. bubin IJ..-~ ile 
mihver için kaybolmuı oJma11-
dır. 

E 

SON K.'ONSERLER 
Cemal R~idin lclareainde kon 

ecrvatuvar or.kcstraaa tarafından 
~erilen kon9erin k•zandığı mu• 
vaffakıyet ve tehrimizde uyan• 
aırdığı alakadan sonra 1 1 Mart 
Salı gUnU «k~mı Fransız Tıiyat• 
rosund• konsen-atuvar talehelt1rf 
ve 18 Mart sah günU a.kfanu da 
Mezzo·Soprano Vahdet Nur ta• 
frndan verilen lkoneerler memle· 
keHm~c mu,ik foaeyet hare• 
!ketlerinin fP.btikçe gen~·yerek 
rard<hiını ve halka garp musiki· 
sini .tanıtmak nususunda çok 
f a~dalı oldujunu görüyoruz. 

Evvelce Vi:Yana opera radyo• 
ınmda eöyle.mi§ <ve muvaffakı· 
yel k~anm~ olan lbu kıymetll 
ıes ean' at.JcArına piyanoda refa· 
kat eden Cemal Retitti. 

Cema1 Re~it Avrupada da 
muvaffakıy-et tkazanmıı bir Türk 
snn,atkarıdır. Bu gibi muktedir 
elemınılann göaterdi.kleri faali. 
yet ieTIÇ "istidatlann yeti~oeini 
hazırlıyabileccktir. 

Müstakrbel bir Türk operasını 
ve aa:hnc:slni yaratabilecek olan 
bu günkü ısen~ kabillyctlerdir . 

Fakat on!an iyi bir tekilde ha· 
zırlıyarbllec~ olan lbu gibi ol• 
gun ~a'hısiyet ve ısan.a\.klrlıarın 
bilgi ve Jqynı.s.Jc:rinden istifade 
etmek lazımdır. 

Konservatuvar talebelerinin 
\-erdiği .koneerıde çle gördUIUmiiz 
kıymetli ıstida.tlar meyanında oil· 
haesa Şadan Çandarm aeei. üze· 
rinde durabiliriz. 

Voeaf.ion kabili:yeti oldukça 
kı,ıvvetlj olan Şadan Ç4ndann gij 
ıel ~ir cıcsi var. Yalnız feri dc
l;i~tirlrken ee;ıinin ve melodinin 
nuance'}fiyını verm~e bnz ür· 
kek ıdavranryıondu. 

Konaervatuvarm 4 senelik bir 
talobm olan Şadan ~ndar tek. 
ntk olgunluguyia hiıı kabiliyetini 
l>ir)eftirdiii giin çok muvaffak 
olabileçektir. İleride ondan çok 
oeyler bekliyebiliriz. 

Sivil holkı ölijm korkuıuııa 
kartı zafer kazanan ve teli.t ve 
papije korıı İptidadım qılan.n 
her millet, mütecavizle~ karşı 
ayni tekilde zafer kazanmaia 
mmzettir • 

Evladrnı So~ak Ortasrna 
Bır~kan Hamal 
Mah:.o.n Oldu 

İnsan 4l ç öz ço~ugunu, heniıı 
,.ürümeğe b 11ıa;nn ve ayaklan 
üzerinde Jlamp lkelimeleri ai· 
zındıı.n yanm }'QTflTI çıkıı:ran ço· 
euğ\ınu bırakıp "C!cler mi) 

ltı 9·1908). O r a. d n lzvoıs
ııı~ln teklıtı Uzerlnde mutabık kal-
tıı ar. tzvotskl, diğer devletlerin de 
~ tıvacakatıerlnl temin eylemek U· 
a:e .\vrupa pCLytahlannr dolafma
&.l-'rt b~lacb. o, bu iki ı.,ın birden \'e 
ııu 1 tarnnnda görijlecetfnl sanıyor 
llç. liaıbukl (Erental). mUIAkattan 

zinde yürtırnU' olan (tıvolsıtll bir =kıır~ 
mUddd daha yqam~~ ve ~i ll~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~:~ ~:ı~::nyı~r~ı~~[ :: l~:l;a:! K ı· m K ·ı m 1 e E v 1 e n m e 11· ". 

Chopi'ınin, B-.cb'ın. Prc1üdc 
gibi ve L~t'in PQlonaise'ini ~iye.
noda 'l>\iyijk !bir muvaffakıyetle 
~an Necla Tinerin ele execution 
kabiliYcti )'Ünek, kuvvetli bir 
ertislik ıhey~pı ıvu. T oucheler~ 
dolcunan parmaklarında asabt 
ve seri hareket ve hamleler ses 
halinde d~alanınakta bize blr 
~~·at ~erini eet.lik Lir zevk 
ıçmdc dm!eteıbilmckted~. 

Hamal Kasun bundan f:nr müd
det cwvet dört yntındakt oğlu N~ 
yaziyj Hamallar cemiyeti bnündo 
bınkl:nıf ve kaçıp .gitmiştir. Y.t
nız kalım ufacık c;ocuk •it&m&ia 
başbyıırca otra:fıan yetişenler •· 
nıuıını veya • aıbamnı a!'amıthar, 
bulemayınoa. ela Eminönü mu· 
k~lıe müracaat etmitlerdir. 

Y.apılan tahkikat ne.ticeain-cle 

çocuğun Kasımın oğlu oJıdufu an. 
la~ılnııı ve Kıaaım öz 90C\liunu 
tcrketmektcn suç}u ole.Tek mah

kemeye ver;bni;şlir. 

bugilnkU elemli halini görmeli idi· r 
Jer. O ıaman her üçU de birer ma· 
nııstıra. knpanarak gel'! kalan Ö• 

>'l '!tatta eonra, (5/10/1908) de Rus 
lıt~ haber vermeden Bosnanın il· 
'llllj 1nı llAn ediverdi. lzvolBkl atlatıl 

mürlerlnl, Oımanh imparatorJutu• 
nu puçalıyalım derken Almanla• 19 
rın 9arka doğru ilerlemelerine fır· 
sat ve lmki\n vemıek auretile ~le
dlkleri büyük gilnahı affettirmek 
için, Allaha dua ve nlyu ile geçl· 

te ' kafese girmlı;U. Kızdı, kllple-
lrı bfndı. Fakat if işlen. geçmişti, 
~ltere, Fransa hUkt\metıerl de, 

rlrlcrdl. 110 ll2ların, Rusya.nın menfaatleri· 

111.::flın bir ı:ıekilde halline yanaş--------------
~ lar. Bu hldt.se Ruslan, Sırp· 
ıı_k h~eeana, hldd~ dUşllrdU. ll· 
t, 1 tanımak istemediler ama son 
~lrnanyanın işe mUdahalcsl )il· 

T rakyada Yazlık 
Ekime Başlandı 

ld •n olanı biteni kabule mecbur 
; 1e.r. Edime (Hueuıi) Trctıkya 

ıı.~ihıı.yet 1914 temmuzunda Al· ~911eri ya~ltk ekime bqlamı§• 
ltııcı litll, Balkan seddinl teme· lardır. Havalann müsaadesizfiii, 
ile en Yıkmak için Sırbi&tan üzeri· 
~1:al<1ırcıı. Set y,kıldığı takdirde ~il~ ve ıseTier edbcbi ~e kı§-! 
lrıı ~n muıetıcrl sular altında ka· f)k ck1m.ini y~l-ar b\J ek• 
~11 ~lacaklardı. Tehlikeyi ilk se eıkliklcrini kapa~ik :için yaz:• 
~ Venızelos oldu. Avusturya ta· hk ck-imtcrin.i genfletınitlerd~. 
~lcıunun daha ilk gUnJerlnde, Her Jtaraft'a lülliyetli miktatda 
1 .. &.rtatanı, Romanyayı, Sırblsta· •e y yazlı:k arpa, y:uf'af, çavdar, mısır, 

lltık unanlştam içine alacak bir 
~lltıı ıı.n bloku veya konfederasyonu ~a'kla ve fa.ulye ekilmektedir. 
t bn~, teklifini ortaya attı. İti· 8\lgÜnkü hatde kıtlık mezruatm 

'<levıetıeri de bu fıkrin gerçek· ye~e ve ge~e vaız\yederi 
~ ta tlılne çalıştılar. Fakat Bulga- çok iyidir. Bu .sene havalarm ya• 
tıL -n arıı. bozanlık yaptı. Bloka .. 

1 
• • . ..,,.,__:ı•k ekm.i 

~:?1e1t lçın garbi Trakyanın ve gış ı gıtmc~m ın "'.,.u. . ..... 
~~onyanın kendlslne verıınıesi minde vu'kuu mufıtemel bır ıku-
~ -L 'f • 'rt koştu. Yunanistan Ue Sır- ra!d1ktan da konıyeellli•~• çı çı· 

bu kadar bllyilk fedakarlık· [er şcvinçıle ıSÖylemekıtedtrlcr. 

Bayan Maeide Didiıken . 

21 yM111dadfl', pzeldlr, lian,mdır. Orta m~1depten 
mezunctur, l'lporcodur. Körek çeker, fevkalAde ytber. 
ata biner, bisiklete biner. Hayatında spordan bqka 
m"Jlll olacak şey tanımıyor. Harlstlr. Mlk"'elecl ,.e 

k19kaı>Çtır. 

Bay Nurullah Dopdoğru 
48 ya"odadır. Ecutcı mektebinden mezundur. vı. 

Jlyetlertmızdeo birinde bUytik \'6 ltlek bir ec.abanenln 
l'lalılbltllr. Dofraluktan hlÇ Q11lmıyan, 8llk~• ve isti
rahati her şeye tercih edeıı bir ahlAlo \ardır. Klmseal 
yoktur. içki lrmez, ~aplnnldrtan bOtjlaıımaa. 
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Bu 'g'I'bi .koll'SCrlerin !ChtimW:ıe 
•ık Bık verilmeeini temenni ede· 
rtz. Fakat bu yolda ~aşanlar. 
dan da mü~ta1cıbcl Türk musi'kiei· 
ni yaratmayı gaye ve esa• olarak 
ılca~ul etmelerini :iateımck bir bak 
tır. 

Dün yedinci -asliye c~ada ya

pıbın son <iuruşımı.da Kesnn: 

- .Sen~ işten çıkarmıtıtardı, 
kendimi acındırmak İçin çocuğu 
H91malfa.r cemiyeti önüne bırak· 
tun, ıdlmiştir. 

.Ga.rp kültür ve teubiyıesinJn 
içtımat tekamülümüz üzerinde 
yapac:ağı teairin rnüabet ve fay. 
dalı old>ilmeıti ancak Cemal Re· 
tit ~i. Vahdet Nur sibi olsun 
phsryet ve san•atklrların otori
!~ altında çalı~ak olan genç 
..Udatlarin da pteıecekleri ala· 
kaya ıhağbdır. 

Konscrv.atuvay muall»n ve ta• 
lebclerinin €öeterdiklerl bu mü· 
zik faai~eti eeYinçle wıılça .. 
biliriz.. SUAVİ KOÇER 

Teptaktı Bahçesi 
V~1i ve Boled~e Reiısi doktor 

ltitfi KırdM dün öğl'cdcn sonra 
tepeba~l1da Aari ııinune.nın ya
nındaki ıb'ilhçecıin maketmi tetkik 
c t:rn.iştir. 

Bahçe dri lbir tekle eokulacak. 
Aeri ~ın y~ cepheeine 
büyük bir satın~ yapılacatır. 
Y.almz ıbebçenin. imaT ve tanzimı
ni mihııtecir deruhte etsndctedir. 
ln1Ata ·bir ıiki çijn içf;nae ~flı.t· 
~ 

Hlkim Kei1I1nın öı çocuğunu 
sokak ortaıamda bıra.kıtığmıdan üç 

ay ve Nİyazinln kendi öz çocuğu 
ofduiundan ceZ'anın üçte lı:Xi kap 

dar Rfdctlenm~e. yUli dört 

a6' 4'apsme karu vermittiT. 

Muhtaç Talebeye 
Yardım 

Muhtaç talebelerin ibemmuuı 
ve .İl§C4rine tahsis olunacak med
reselerin eaa"l'u bir ıekil~e tamiri· 
ne ıbaılan.mı,Ur. Bunun için de 
:nd&~ ıha!de rbeı altı bin liralık 

bir cnııısrııJ yaıpılmaktadır. Şimdi
ye kaıdar talehe )'\ırdu halıne ge· 
tinle'btlecek m~c:!rcaclerden maa
da ıbw kaç medresenin de talebe. 
nin iaşe ve buınmlliııına tahais 0 • 

hmma:lc üzere lıtanhul Beledfye. 
ai Vakrflar •rdaresmin müta!auıru 
ilıtemi§tir'. 
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Harp Malu ler:ne Paso 
Tarih<' kar~tı c k i Tramvay 

ı:;ıı l•ctı, birin 1 \ C' ıı. ııwl dere<·ede· 
ki h rp ınalullerlne, tiinf'I 'e 
tram,aylnrda ur rct iz se.} hnt 
lı'.1.k'kı 'ermek ı:thl h r eemllf' göı;
tennı .. u, l akat. "rkr t b lediH.} C 
lrıtlk 1 ettll ten so r acledf elli'\' I 
hulınıyaıı biz ikinci derece malfıl· 
ler, her neden fse, bu ıneccaııi se
yahat hakkı çok gurllldü. Pasola· 
rımız yenilcıımcdf. 

Yurdun miidJı.faa ı uğrunda kol 

\e b:ıcnklarını feda etmekten çe

ltiııml.} ı ·n b iz mnlullcrdeıı bu mna· 
'enctiıı o<sirgr ıme"İ doğrusu bizi 
çok lncltl.}or. Topu topu elllyl 
bulmı.} n, C:Ob"ll da birer D)aktan 
ınahr11m bul ıınnn bizlerin a~ ol 1(1. 

tuf~ı r m h de Ue yeniden C\'ln· 
d rılınl'kll ~ınılz htı'iU!>Und:ı kadlr
,in:ıs \-alimız J.Otfl Kırd::ı.rın dcl!t
lctlcrlnl rlı a ediyoruz. 

Harp ııakatlal'lndan 

A. N ve S K. 

Avrat Yanında h fr Ağlamaz 

1 Yazan: Mabmat AUllA AYKUT 1 

Bütün t'ar.n boyunca ncsi11er· 
<len n~crc cdıramaniık, fazi• 
1et duygularını ~a!mış bulunan 
cMehm~~> ıbüyük admı hür· 
meLe onan uzıL!: ülkelerde o ka· 
dar ibüyük ha:tırohu, o kndar 
unuhrJn-az intıhcalar bırakrnı§tır 
k.i zaman zaman duyulan, şu. 
kn ona a~ ha.'tira1an dinledikçe 
gıpta vıe ifitihaT duymamak ka
bil mi~ Avrupa.da eeyaha.te çık· 
mı§ rb1r ıarlrad~ım ıan!ath: 

oı.neUyat yn.panryıa medburduk.} 
Ameliyat mıı.ısasıru dollduron hey 
bc.tl1ı 1bir vücudu, dtulak .'a.rını a· ı 
~ kumraJ, gür bıytklan varoı. 
lstıraıp duymuyormuş gib" sa..cin 1 
ve ımetin gön.inüyordu. Ona çok 
q.i lbl6:hğ-..:m kendi lS:sanıy!e sor· 
dum: 

Adın .ne SC'l\tn} 

Yareh irlr insan~ gibi değil 

yaralı lbir ers'nan ~ ce:va:p 

di: 
- Em.ırum1u H83an .• 

vu-

Bir gün .katahabk bir y.erde o· 
turuyoı'duk. Bizim Türk olduğu· 
muzu WJ}~ üç ~cncbi ınasa· H~ro?eııdem bir tan-esi sür 
mıza 1gdd er. J~crinckn biT~i: aJt!e anu ttOy.du. Elıine a.idığı kn1ın 

- /ı(ffMenii'niJ; cfıc~. de- bilıe:kteııinde çarpan na'bzı eaıy· 
di. Tür.k olduğunuzu öğrendim. mı:ya lbaşlaX:lı. 
Çok eevdiğim bir Türk dostum Hasanaı çok uzun devam eden 
vaır. Veıtanuuza döndüğünüz za· ı bir amcl5:ya.'t yaptık. O, bu müd-

bend'e ona 'Sciam götürü· det zaTfm:d'a ıbir defa olsun gık 
m.an n demedi Hayret tiçcr.isin'de idim. 
nüz Bu dostumun oıı.dı Erzurum- c··-"-' ···--J· H • oa ..... '..nl mu1.erruı.uzyen asan~ 

lu H~ır. Onu iher hafde ta· da. idi. Bir ıaıraıhk onun iri gözlc-
nıyaca.ksınıız. rine yara...,cqın iki iri damla göz 

Gülerek cevap vcrdök: y~ı esmer yüzünden ıpos bıyık· 
_ Türlciyecle 0 .IGrdar ETzu· 1.anna cloğru süzülcre'k aktı. Hep 

rumlu Ha'S<m var ki adreshıi v-c· si bu ~ada:r .. Yannn-da ça.1ı§an!'aT 
da benıi:m kadar hayret ve ~

n:rscnrrz ıanunuzu memnuniyetle koınlık içerisinde id..ler. Doktor 
yerine .getiimz. Dostunun ach·e- Mr ıluıyl'ı ha.raretlen'milti Bufun· 
aİn:İ lbfan~ylCTken onu na duğu yeri ve mevkii her §eyi u
eıl ıta~ız ıder ~i hayretle nutımut ~i. Hatıra.31 ve ha.
yüzümüze iba'lctı V'C bize hayalin· fızesı ~günlerin b'a.ldkat ale 

, deki Ha-sanı şu fra.'tı~le tanıt· nU içcr1sin'.de idi. Bu coşkunluk:Ja 
biralarımızı tazeletti ve 'bize an· 
}attığı baıtıra!arı ~ade.şlm-ına da 
nakletti. Oniar da aynı tesir al• 
unda ·dHer. 

1 tJ: 
Büyii'kha'rpte Ca1'"ııçyada bulu· 

nuyor.dum. &ir Türık fırkasında 
seyyaT hastane do1ctoru idim. 
a~~ gün ıha'Stane çadırına sediye 
içerisinde ıağır ya:talı bir Türk 
askerini getirdil:er. Kırıksekiz sa• 
at devam eden kanlı bir muhıare· 
be ohnuştu. TüTk fnı'ke.51 düşma
nı ric·aııe ımoCbur etmiş ve ilıtiya
ta a1ınara& takiP vazifesi başko. 
kuvvetfere bırnkılmı~tı. 

Doktor geniş bir nefes alarak: 

- Ef endnıCT dedi. Nihayet 

dayanamadım Hasa.na, 
sarıfıtk en sordum : 

yaraları 

- Hasan, canın acımıyor mu 

se'nln} 

Yüzüme şöyle lbir haktı da 

bana ne ıelcdi blıiyor musunuz} 

- Bizde ıa:vra:t yanmda erkek 
nğlamaz avıpbr. Bu .kanhan bu
raya ne diye aoktun sanki... 

Doktor, y.irmi yıl sonra yıirmi 

yıl evvelin ıheyeoan1 içerisinde 
dubley~ ıkaklırdı. 

• • 

... 7 
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Haftanın filmlerinden «Zafere Doğru» filminden bir snhre 

" iştir iştir ,, Sözünün Yürüd:iğü Diyar 

Hollivut 
• 

Sinema işlerinden Başka Artistler, 
Nelerden Para Kazanırlar? 

Amerikalılar için, kAr temin edebi· ı Clnrk Ga.ble'nin bir çiftliği var. , Ilı.ve olunca Norma Shearcr en bti· 
lccek bir fırsatı kaçırmanın ihtlma- Burada, inek likUz, at kab11lnden hay yük aksiyonerlerden biri olmuştur. 

il yoktur. Kazanmak, dalma kazan· va.nlar yetlştlrlr. Bunların sat.Işı ken Şımdl herkes onu Metro Gnldvyn 
mnk, daha fazla kazn.nm(lk için çalış dislne mükemmel bir kfı.r temin ct· I :.\fuycr'ln patronu telfıkkl eder. 
maktan, didinmekten çekinmezler. mektedlr. Constance Bçnnet ile kardeşi Je- 1 
dş iştir!> derler. Joet Mac Crea'nm da bir çi!Ulğl an Ecnnet parıı.larını bambaşka bir 

lşte Hollvutıta bu <iş iştir!> sözU vardır. Fakat o hindi ördek, falan şekilde işletirler. Ev yaptırrr, iyice 1 
aım.ş yUrümUştUr. gibi kümes haY''nnlan yetiştirir. Bu döşer, ve onu çol• mühim kfırlarla 

En yüksek mevkilere erişmiş, şöh· işin artık mUtehııssm olmuştur. elden çıkanrlar. İlk evvel bu şekil iş 
1 

retın son mertebesine yUkselmlş had· Mııe Wcst'I hatırlarsınız. Bu sap- ler yapmak babalarının aklına. gel· 
siz hesapsız parn kazanan yıldızların sarı, tostoparlak kadın, parasını iki dlğl için bUtUn ltl re o da ortaktır. 
çoğu stUdyo haricinde de kendilerine tekilde 1tletir. EvveUl blr konserve HolUvudun me hur Brovn Dcrby 
b!r iş edinmişlerdir. Gayeleri, sinema 

1 

tabrfl<asmın sahibidir, sonrn da p i· ve Cafe La.mz 'kahvehııneıerı ile reka· 
dan çekildikten sonra da re!ah ,.e sn- yasada satışa çıkarılan hiç bir pır- bet eden yeni bir kahvehane tUre
aciet içinde ömür geçirmektir. Hepsi lantayı ltaçırmaz. Mac Wcst Ameri- mlştlr. Vlctor Hugo ismindeki bu 
de. sessiz sinemanın meşhur artistle· kanın en fevkalll.dc mUcevherlerlne 

1 
kıı.hve• en şık muhitin devam ettiği, ı 

rlnin akibctlnl göz önUnde tutarak sahip kadını olarak tanınmıştır, ser· en zenginlerin blrbtrlno rastladığı bir 
daha fazla kazanmağa ve bllhııssa vetl bir buçuk milyon doları aşar. yer olmuştur. Bu kahvenin sahibi 1 
daha !azla blrlktlnneğe çalışITlar. Joan Cravford birçok ytlksek mo- H:ay Francls'dlr. 
Biriktirdikleri parayı da eyi bir gelir da mağazasının sermayedarıdır. Her 1 KüçUk Şırley bllc stUdyo dışında. 
getiren emniyetli bir müesseseye ya. Amerikan kadınının hayall bu ma- rara kazanmağa çatışır. Bir bebek 
tırırlar. ğazalardan alış veriş etmektir; bu fabrlkasınm ıı.ıhlbldlr. Bu fabrika 

Eddle Cantor stUd)•oda. kazandığı mağazaların çoğu Amerikanın en kl'çUk pa.tronun•ı model tutarak be· 
ile bir antikacı dUkkll.nı açmıştır. Boş çok anılan meşhur Flfth Avenue so- bekler yapıır. Bebeklerin ismi de 
kalan vakıtıerini bu ticarethanede kağtndadır. Shlrtey Tcmplc Babries'dlr. Bu be· 
geçirir. Norma Shearer hemen bUtUn ser- beklerin satışı müthiş bir ktı.r bıra-

Vlctor Machnglen çok şık bir klU· maycsl Metro Gnldvyn Mayer !llm tur. 
bün sahibidir. Bu klUpte Holivu· şlrketindedlr. Bu şirketin aksi· lşte görüyorsunuz ya işin kötüsü 
dun kibar ve zengin muhitini tatmin yanlarından kocası Jrving Thalberg olmaz. Mesele, sinemadan ayrıldık· 
edecek her şey mevcuttur. Yn.rış sa- de, bir milyon dolarlık vardı. ÖIUn- tan sonra sıkıntıya. d1.ı.,memek için 
halan, en güzel atları barındıran a· ce bunlar da Norma.ya kalmıttır. yarını dUşUnerek bugünden işini sağ 
hırlar, her aranılan şey burada bu· Kendi hissesine bu aksiyonlar da f. lama baf.'lamaktır. 

luruıblllr. 

Ralph Morı;an, alaturka. bir ha- d 
marn işletir. Tabll bu hamamın en Halk Tipi Kun ura 
yenı techtzatı ha\rt olduğunu söyle- Nu··muneleri 
meğe lUzum yoktur. Buhar )lanyola· 

n, lrlft.nda sistemi buz bsnyolan, pa y cr1i halk tipi üron:durıa niimu· 
rafin banyoları yapılIT. En güzel ar· nelc11i tamamlanarak F~t Mü
tlstler bu hamamın devamlı mUşterl· ra'keıbe komisyonuna veril'mişt.ir. 
sJdlr. Gellr, hiç olmazsa bir sUt ban· Bu ripler üzerinde .tetılcikler ya· 

Sus.3.m F yatlan 
Yü.<seıdi 

Bir kaç fimıa dün pıi.yaııadan 
beş yüz ton susam topl~ı§İar· 
dır. Susam~ann lsviçreye gönde
ri::eccği osöy}cniyor. Bu mühim sa. 
tış üzerine 30.5 kuruş oılan su-

IKi Paris 
Fransız Parisi 

Alman Parisi ____ _ 

1 Yazan: ltebla 'Uvllk BAŞGKÇD 
- az -

Beşinci Gün Radycl tra İzin Veri . ..:i, 
Fakat Halkın Top.a.:dığı Yerl'-rje 
Yabancı .:.stasyonlar D:nlenemiyordu 

- Sizin zannettiğiniz gibi paketi 
alrp cebine koymamış. DUşUren a· 
dama pakeU vermek için yerden 
almış. O, öyle şeyleri yapacak &· 

dam değil... 
Kendisi Kont Jan dö Kastellan· 

dır. Sıkıntısından kendini sokakla· 
ra atmış, Uç gUndür sokakta yaşı· 
yorum, diyor. 

Kont .Tan dö Kastellan, Parisin 
cemiyet hayatının en belli başlı ııt
malarından birisidir. Fransa pl4.j· 
larmda, nt yarışlarında, Pariııln en 
parlak müsamerelerinde dalma ha· 
zır bulunur. Ya.şı epeyce llerleme
slnc rağmen giyinmesine çok itina 
eder. Kendi asnnm modalarından 
olan p19.stron boyunbağtnı bugün 
bıle dcğlştlrmernış. 

On dokuzuncu asrın salon haya
tının en nazik ve en etiketti cen
tilmenlerinin son kalanlarından bl· 
risldlr. 

Bizim banketteki madam, l{as
tellan tsmlnl işitir işitmez: 

- A, o mu o? Hiç tanıyamadmı. 
Ne kadar değişmiş. 

Yaşlıca efendi de nazlktuıe şu 
cevabı ''eriyor: 

- Yaşlılık hepimizi değiştlrmi· 
yor mu-: Hele böyle en bUyUk fc· 
laketlerden sonra? 

Bizim yaşlı hanım mutlaka lll.· 
kırdıyı uzatmak istiyor, diyor ki: 

- Zannedersem ben sizi de ta
nıyacn.ğnn. Vaktıle pek çok yerler
de Bize tesadUf etmiştim. 

MüsyU yine nezaketle: 
- Hatrrlıyamıyorum. Acaba ne

rede teşerrUf ettik? 

Yaşlı madam gunırtu bir bakış
la: 

- Yüksek monden sosyeteler-
de .... 

Yaşlı mUsyU meraklı madamın 

sözlerini cevapsız bırakıyor. Fakat 
Madam de Bonval ynv~a kula
ğıma fn;ıldadı. 

- Bu kadm sonradan görme ol
sa gcre.k... Yoksa böyle suallere 
kalkar mı? Şimdi sosyete hayatı
nın rnruun SITaBl mı? İsterseniz 
biz de artık kalkalım. 

Saat akşam sekiz buçuk .. Parl.B
lller dokuzda evlerinde olmak için 
pür teltı.ş yerlerine dağılıyorlar. He 
nUz güneş batmamış. Paris11ler ev
lerine kaçarken kahvelerde, lokan
talarda Alman zabitleri kahve ye
rine şampanya içiyorlar ... 

Alman askerlerinden kapıcılara, 

ve kapıcılardan, satıcılardan halka 
yayılan haberlere bakılırsa., birkaç 
güne kadar Almanlar sinemaları 

da açtrracaklannış. Parlsln eski 
hayatına. tekrar başlaması için her 

tertibatı almışlar ve bUtUn emir· 

leri vermişler. Bir lkl güne kadar 

telefonlar ve radyoların da lşliyece

ğinl söylUyorlannış. 

Almanlar Pa.rlse girdiklerinin be 
şincl günü şehir içinde telefon mu
haveresine mUsaade ettiler. Ve rad· 
yoları da açtılar. Yalnız halkın top 
landığı yerlerdeki radyolarda ya-

b&ncı Uıtasyonlan dinlemek yasak 
edildi. 

Fakat hususı evlerinde isteye 
radyoların sesini hafifleterek Loıı 

dra radyosunu ve istediği istasyo 
nu alablliyordu. Fakat bu yaban 
cı istasyonların sesini işitirlerse 

Almanlar radyo makinelerini zap 
tedlyorlar ve sahiplerine ceza ver· 
dirlyorlardı. 

Bir gUn bizim kapıcınn vekil 
(çünkü bizim kapıcı da kaftığl 1· 
çin yerine bir kadını vekil koymuş· 
tu.) bana bir sır söyler gibi: 

- Madam, dedi. Siz galiba Loll" 

dra radyosunu açıyorsunuz. J31l 
çok tehlikelidir. Almanlar işgal et 
til<ler1 binaların yanlarında otu 
ranların isimlerini milliyctlcr•ı 

bilmek istiyorlar. Bizim otuz b 
dairelik apartmanda siz yalnız."ı 

nız. Eğer Londrayı dinlediğiniz! I~ 

tlrlcrse size zaran dokunur. tşıtt 
ğlme göre otcl Klariç'ln duvarları· 
na. a.ca.lp borular yerleştlnni;M' 

Bunlar etraf ve civarda konuşula' 
sözleri oraya nakil için yapıımı• 

Bu sözler Ehtimal doğru olab111t 
di. Bundan başka şehirdeki beşlr 
el kolun Almanlar hesabmn faalı· 
yetıe çalı~ığmı herkes tanıdıkları 
na fısıldıyordu. 

Meaelıl iki Fransız bir dükkA.J\1 

giriyor. Yiyecek almak ısuyor 

DUkkAncı satacak malı olmadığııı1 
söylUyor. Fransızlar: 

dşte hep bu Almanlann y{lzU!! 
den böyle oldu• deyince, tabii dili< 
kAn sahibi de içini dökUyor fak•1 

yarım saat sonra Alman Ge.stapO° 
su dUkkAncıyı tevkif edip götUrO' 
yor. Böyle vakalar Pariste sık sıJ 
lşitlllyordu. Bu sebepten halk, s~ 
derece ihtiyatlı bulunmaya çn.tıff 
yor, en lyt tanıdığı insanlardan bl 
le korkuyordu. 

Nihayet bir gtln o kadar betde 
dlğlmlz gazetelerin çıktığını gar 
dU'k, eevtndi'k. tık 1stltl gaz~e!' 
iki tarafı yazılı bir yapraJctJI 
ibaretti. O kadar sevindlğimlZ bO' 
şa gitmişti. Çünkü gazetelerde .ı\1 
man propagandasından başka ııV 
şey yoktu. Beşinci kolun ı.·ra#' 
muharrirleri Daladle ,.e Reno it' 
blnelerlni çamurlara batırıyor, .1\

1 

manian Fransızları kurtarmııl< 

çin gökten gelen halAskfırla.ra. tıe~ 
zeUyordu. Çok geçmeden öğrC 
dik ki bu Fransm:a yazılan .ı\ 
man gazetelerinin yazı işlerini ıd 
re eden (Ferdone) imiş. Fran.<11 
ların vatan haini olduğu için td 
ma mahkOm ettlklerı (Ferdane' 
Eştodgardda Alman radyolarfl'I 
Fransızca nC41"iyat yaparak ıl 
man hesabına çevirdiği entrııcal'' 
la bUyilk, takat pek fena şöhret Ji 

zanan adam ... 
(Fedone) tamını işitince bU ( 

zetelerden doğru havadis beklell1 

gQlUnç bir şey oturdu. Nite1'1 

hemen her gün TUrkterln mltı''r 
et 

katıldığlnı yazmayı da ihmal 

mezdl. 

(Arkaıı va~ 

Kırk ki~~:!k hastane çadmm:z 
90ktan dohnuştu. Buraya tterci
~n -ağır y.al'a}aılan atıyorduk. 
Yamında iki ıhemşire, attı aıhhiye 
nefel'İ çaiışıyordu. Zaman geldi 
ti ibli:itün )'QlT&lılarm .izndadına ye· 
t~bı1mek ve onlan :ba.yılto.rak 
ameliyat Y'q>.albi:mck :imkanını 
bulamadık. Seti ha inde çalışı· 
yorduk. işte bu esnada anlat· 
tığım i:ıu ağır yarat askeri ciçc.rl 
"otirdiler. Manzara müılıi:Fi. 
Köprocük k.em'iığine isabet eden 
b'ir ıelum dum ıkurşunu oıskerin 
bü'tün ikolunu hu.T<lühaş etmişti. 
Klorform .kahnamı:ştı. Eıterirniz 
bitmek üzere idi. Bu ağır yaTa.lı· 
yı da -diğerleri g:1bi lbıcyıUtmadan 

- Erzunımlu Ha>san şerefine 
hurra d'iı>re haykırdı. Bu oanclan 
gelen hurra acsİne bütün orada 
bulunanbr .i~ dti. Ve sen· 
b.\dl~en ısevglli IMehmctçiğln 
aziz ve kalmıman phsi:yetinde Er 
zurumlu Has.anı yadcdcrek ae· 
vinçle, if.t:h.a.ı-la göğüslerimiz kn· 
bardı, gözler.imiz yaşat1dı .•• 

yosu yapar, giderler. pık.lıktan ve eahş fİy?t1arı tesbit 
James Cagney'e gelince 1939 eylO- ,. __ Lı. .. •· 

cdi~.ikten sonra muıvaı~ goru· 
ıUne kadar bir tayyare fabrikasının lü~ fabrika ve ıme.1&.thanelerde 

samlar 32 •kuruşa yükselmiştir. ..._\ ORUNUZ 
Deri fiıyerl'an da oynaklık _ 

gö~ek.te ıdevam ediyor. Bil- ------------------~ Malunut Attila AYKUT 

Aşkm Hayat... Kıskançlığın Heyccn.n... Serenadların 
1stJrabm Kudret verdiği bir şaheser: 

Neşe ... 

sahij>I idi. Harbin başlangıcında fab· yaptınl-acaktrr. P.arze.rte&i. komrs
rikasmı hUkt'ımetc devretti. Bu de· yon kundura ~inıi gorüşecckth. 
virde mUhlm bir para cline gcçU. Şlm ============== 
dl bu parayı olduğu gibi bir petrol 

LALE Sinemasında 

ya.7ıyor 

KUçUk DııkUlo'nun 
Gllzcl Yıldw 

MARY GLOR1' 
yarattığı 

HAPOLI 

Sesinin kıvrımlarında 
hayat kaynayan Tenor 
TİTO Slill'PA'nın 

Si 
Dıı.~larından ıı.levler." Sahillerinden Bn.rkarollar fışkıran bu rtıya 

memleketinde geçen içli bir dram, her kalbı tıtreten.- Her a.şka ıstırap 
ıuıtan bir limrUn romanıdır. Programa ilAvc c'l'Urkçc> Bıitlş Para-

munt Jurnatd:ı en son harp vakalan. 
Bugün saat ı de tenzlltiUı matine. 

şirketine yatırmıştır. 
cııarııe Chaplln senelerdenberl lk1 

şık lokanta işletir. Hollvudun yUk· 
sek sosyetesi cııarııe'nin lokantala
rında yemek yemeğe bayılIT. Orada 
bUtUn şöhretler bir araya. toplanır. 
Diktatör filmini bitirir blUrmcz 
Brodvayda bir tiyatro açmak ntyc
tlndc idi. Daha hAl!I. açmadığına ba,. 
ıntırsa bu işten şimdilik vazgeçtiği 

sanılır. 
Frank Borzage Amerikanın en m-

nmmı~ sahne vazu ve muharrirlerln 
dendir. O da, barların ş:ı.mpanyasını 
temin eder. lşin tuhaf ta.rafı ken· 
dlslnin sıla bir anU alkolik olması 
ve $IJla damla alkol almamasıdır. 
Fakat para mevzubahls olunca, mez 
hebin, tarikatin la.fı mı olur?. 

BUGUN NEFİS ve ŞAHA.VE bir Filmin SON GÜNLERİ 

MELEK 
Sinemasında 

1 E A N E T T E l\l A O D O N A L D 
ve 

E D D Y tarafından ynratllan NELSON 

AY DOGARKEN 
Ayrıca en son gelen Foks dUnya. haberleri - BugUn Baat ı de tcnzlh\Uı matine 
V1KKAT: Program önümU.zdcld çarşamba akşamı katt olarak dcğl,Urllfl<'ektlr. 

Sineması takdim ediyor: 
İki SUper Filın birden: 

1 - Yeni DEA~A DURBlN 

GLORIA JEA.."ll 

AÇILMAMIŞ 
KONCA 

Gtlzel tUml 
Z - SIGRtD GUJUE 

ve BASIL R.ATHB01'"E 

tarafından oynanmış 

RiYO 
YILDIZI 

Muhteşem zengin filmi 
ll!veten: Atlnada Bay :Metak· 
sasın cenaze merasimi ve şar· 
ki Afrlkada harp mıınzaraları 
Seanslar: Rlyo: 12,40 - 8,40 • 
6,41S ve 9,50. KONCA: 2 • 5 • 
ve 8,10 da. 

ha&sa üzerinde yapağı buluna.o ----~SO' YLJ-YEL/ .. __ ,/] 
derilerin fiyeıtla.n artm~ ve pıiya- r • - _ v 
ırada. mal ezat.nıştır. Toplan~ bu 
deriler yüzünden yan işlenmiş 
meşin yapan t~bal-bancler der~ 
bul'a.mıımalktadırlar. ltha!at mal
ları getirtmek için ıtüccarlaTa ak
rcditlf açılmasına başlanmı§'tır. 
İç oeyasalarda ya~nız yağlı to
humlar üzerinde aatışl'aT olmak
tadır.· Bir ery aonra başle~acak o· 
~ kırkım ıiç.in hazırlıklar başla· 
m~cıtır. Yeni krrkım için T'l'Caret 
Voka.l~ti y.aıpağıPara azami fiyat 
kovacaktır. Bu euretle ya banka 
d8.lrl$!ası1e veya fahıikal.B:r doğru
dan ıelo2nııya rnüstaheilden yapa· 
ğı a:lacakla'l'du. Falbrtkah-nn ku
maş trmı:!.iye f-ıeşaıpları -d'a tetkik 
edi!!diğinden hu •malata bıraıkıb
ca.k ua:mi kar n~etleri dahilrin· 
de pcra!k-ende ı;atış ya.pmaParının 
temin edüeceği ~ylenryor. Pa· 
muk sat1ştan üzerinde canlıhk 
kaydcdimtcmektedir. Tütün p.iya
salanndıa küçük e.lışvcrişler de· 
vam ediyorsa da ihracat ıçın 
henüz büyük partiterin lbeklot-il
mokte olduğu fakat fiyatlicmn tut · 
kun l>u?.urrduğu ıbitdirilme'ktedir. 
Medreselerin Tamirine Baılandı 

o 

Topkapı Yolu 
İ5timla ki tamamlanan T opka

pı yolunun inşnatı için İstanbul 
Belediyesi derhal faaHycte geçe· 
cekrtir. • 

GÖNÜL 
1 - Aokarada Cebecide Bayan 

S. M. soruyor: Eski anane ve iti· 
katlara baflı bir aUenln Use tab
slllnl görmüş blrk'lk kmymı. Şu· 
na da UAve edeyim ki, çok hisli 
ve lçllylm. Babam, ftkriml aomıa· 
dan, muvafakatimi almadan beni 
uzak akrabalarımızdan bir sence 
nişanladı. iki ay içinde anladım ki, 
~tmu zorla birleştirmek mtıe· 
burlyetlnde brrakıld1ğnn ba genç-
le, aramızda büyük bir hls. ftktr, 
ahllk ve tabslJ aylnnlıfl ,.ar. Fa
kat, bunu ç,ok titiz ve tıırçm olan 
babama aöy'lemekten, ntşaııomzm 
geri alınmasını istemekten çok \18"' 
klnlyorum. Kenarmda bulundatum 
bu azap ve nıtırap çukuruna diş· 
memek için ne yolda hareket ed&
ceğtml lQtfen bildirir mlslnlzf 

Cevap - Hiç IJUphe yok ki, ba.
banızm bu hareketi bUyUk bir har 
tadır. Siz de bu hatanın muti bir 
kurbanı olmak bahtsnlığt karşı

sındasınız. Bu gencin de size hayat 
yoldaşlığı yapamıyacağına katlyet 
ile kanaat getirdiniz ise, bunu b&· 
banıza açıkça sl:iylemek. bu 11A'li· 
vaçtan doğacak fecaatler\ bildir· 
mek ııuretUe nı.anın bozulmasını 

iŞLERi 
J1IÇ 

dilemeniz elbette gerektir. B\lı 
11 

te terbiye ve itaate muhali! bir 11 

reket sayılmaz. Çekingenlıgi ııı 
rakın ve kenarında bulunduS'\111~. 
zu söylediğiniz azap ve ıstıraP ç 
kuruna dllşmemenln bir an e 

., ... t 

çaresine bakın. 

2 - {'..ukeeköyUnde kese ~~ 
çı Şükrt1 Eal Soruyor: EIJ ı; 
muhtelif dcw\etlere alt kı.)'llle 

ııol 
pullardan mtlteşekldl bir pol çı 
lekslyonum var. Buna eJdeP eti 
karmak lıttyorum. Bana rnu~t 
bnlablllr mlıılnlz ! ,-r 

Cevap - Şu ııırada pul a11
' dlJC 

rişlnln durgun olduğunu öğreı'~ 
Maamaflh ikt pul alıcısına ad or•· 
nizl verdik. Size mektupla rrı 
caat edeceklerdir. 00" 

3 - KUtahyada Bay şaJdr ıplll 
tan eoruyor: Hammer tar1"1.,
lklncl clldlnl bunca ara-,tırrıUI ~ 
ratmen ele geı;lremedlnt. " 
bulunması lmkfını yok mu1 pÇı· 

Cevap - SorduğumUZ l<I:~ 
tar ve bilhassa bu tarihi cildlll 
Hilmi kUtuphanesl ikinci "er 
mevcudu kalmadığı cevabını 
diler. 
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Miri Küme İşi Halledildi Sofyada Birçok 

Balkanlarda 
Vaziyet 

Yugoslavya Kıtalar Arasında 

Abloka 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü Bir Emirle 
Futbol Federasyonunun Kararını Tashih Etti 

Beden Terbiyesi Genel DlrektörlUr ııon dakikada verdiği bir emirle, I' 

ııtanbulsponı mllll kUmeyo girmek- M•J"'" K •• 
ll'.'!1 ma'ırum etmek kararı kaldın1- 1 11 ume 
l'rıı tır. M.ahnnnlyet karnn evvelce 
SPor efkArıumumlyesinde fena tesir 
l aı ınış, gazete sUtunlarında. da gün 

ltrce münakaşa. mevzuu olmuştu. 
Ce.rek gazetelerin haklı mUdafaala
tı \•e gerekse lsta.nbul k!Uplcrlnin 
herrı lstanbulsporun, hem Eskişehir 
Denıır sporunun iştiraklle mllll kü
ın~ m.ıçlarının dokuz klUp arasında 
3':1.pılması hususundaki Genel Di

r k örlüğe yaptıkları son mUracaat 
tetkik edilmiş ve nihayet bilgisiz i
d<trceııerln şahst mütaltıalan ile ya-

~llan bır hatayı, genel direktör yine 

30 Agustostı Br.ş"ıycr 
Klüp rnorahhaı;lan dün ak

şam btanbul bölgesinde yap
tık.lan bir ls;.tbnada milli küme 
maçlannm e!IASlarmı tefıblt et
tikten tionra JO klüp ÜZf!rlnden 
fikııhlrü çekmişler ,.e ilk hafta
da mahalll maçlarda l·'enerbalı
çe Galatasarayla, B"'11kt&IJ ta 
lstanbalşporla ka~ı ka~r.ra 
gebnlııılerdlr. 

l\fll'iabakalar otuz ağustosta 
her ~ bölgede birden ba~hya-· 
<"ak ve her lıölgc maçlarım ma
halli oyunlarla yapat>aklardır. enclısi tashih etmlştır. DUn gelen 

enıırı«.> !stanbulsporun mnıı kilmeye 

! 
1 
mcsi Ankara üçUncUsü Maske- """''--------------' 

llı>oru d:ı alınarak on klUp arasın- tanbul bölgesine gBnderdlğl bir em-
da Yapıtnıası bildirildiği gibi mali rin suretini aynen aşağıya alıyoruz: 
baknndan bir ziyan olmam ihtimali Beden Terbly~I Bölge Başkanlığına 
de gözısnUnde tutularak avans ola- tSTA~UL 
~k verllen 3000 lira do. komiteye 
1rakıhnıştrr. 

a:atalı kararın tashihini b1ldlren 
en Terbiyesi DlrektörlllğUniln ts-

Harargeisha 
Zaptedildi 

;a (~ı l incide) § § 
t'kta Berbcra'ya doğru yeni yollar 
~1lınıştır. Dircdau'da yol Cibutlye 
el <len demiryoluna milmki olmnkta-
ır. 

ltunf!\.ıiyclcrfmiz şimdi Ciciga'nın 13 
C: Otnetre garblndc Marda geçidini 
'<I ev!ren tırıza1ı ve da~1ık mmtaltada 
,,.ıı.rnan1a irtibatı tesis etmiş bulunu 
.rorlar. 

la Ja.veııo•nun işgali muntazam krta
~ız tarafından yapılmı,tır. 

l>~ t&'helll mmtakuında.. harcktıt, 
il mucibince dl'vam etmektedir. 

l{ * rıı ~ -..2.l .A.A.) .ltalyanlar, 
lt 'rkezt Erltrenın dallık mmtaka
~ tıdaki mUstahkcm mev~Uert olan 

erende ümitsiz bir mukavemet gös 
~ektedirler. Maamafih Kahlreye 
~tlen haberler ltalyanlann tayyare 
h U\'\-etlcrtnden kati derecede mUza 
'~t goremediklerinl blldlrmektedi;. 

tıg, Skeı1 s1ir.cUnUn dün akşam yap
ctaıu beyanata nazaran bu mıntaka
~ lnglllt kuvvetlerinin har~kAtı 
111~t bir ~kilde inkişaf etmekte-

1 - tstnnbulspor ve Ankara Mas
kcspor klUplcrinln mlllt kllmeyo do
kmruncu k!Up olarak ithal edilmele
ri hususunda va.ki olan tahriri mü-

lngiltere ile 
Hür Fransa 

(Bllt:ı ı incide) = 
pal'ator)uğunun anühlm dcısnn!ftn· 
nı ıtemsil ct.'m!ektedh. Bu itilaHar· 
la Fransız müstemleke frangı ile 
lngiliz lirası aııaısınıclaki kaımbiyo 
fiyah, mütıarekedcn evvel frankla 
İn.gtliz 'Lirası ıarasrnda!lm ıeski kıy
met üzerinden teşbit edilmekte.-
dir • 

Bütün müstemlekeler İngiliz 
impuator'luğunun ~ lk<0layl'1k
larm.dan iStil1aide edeeekrcrdir. 

Bu itila&rm \1/Windcn mabat, 
Fransız rnüstemfe.ke!erinc harp 

için bütün gaıy:reftet.ini sarfetme
ie ~ -einlıek ve ~ a.keı-i 
kuvvetleTi gerc:k3e ikıtısadi mem
balan a?e esaısTı yıardım'l\nda bu

funım'ak .hnkanını venn-ektir. 

Tepedelen 
(Ba11ı l Jnd<lc) + 

Atina, 21 (A.A.) - Yunenrs
tanıdaki İngiliz ıkuvvetlcri umumi 

karargirrhından: 
İngiliz tayyareleri, dün Tepc

<lclende askeri hedefleri: bomhu
drman ctmiş?eroir. Bombalar, 
şe'hre düşmüştür. Bir ıtakırn yan

gınlar çıkımı~trr. Bir müddet son• 
ra lngiliz taıyyarelcri, ltalyanların 

l~~ab~fstanda. imparator Haile Se
Ar Yenın cenpver kıtalan Debra 
.,,~kas Uzerindekl tazyiklerine de
bıUh etınektedir. Bu şehir kısmen 
Ciga·asara edfim~ bulunmakta.dır. Ci 
"etı Yı zapteden imparatorluk kuv
Ciı: erı fimdl düşmanın Harrar ile 
d~~a Yolu ortasında temas halln

r. 
C':.»ıu..- . nakHve kollarını bombardıman 
~~U{AL CA TROUX B. etmişlerdir. 
~ .. ŞEREFiNE BiR KABUL ---"---
~ "'QMI TER11P ETrl 

t~l~e. 21 (A.A.) - Orta şark- B. H iti er 

racaat: ve teklifleri ve küme heye
tinin lstanbulsporun kümeye l.ştlra
kl hususunda!<! teklifi üzerine mese-

le tetkik edildi. 
lzmlr ajanının ve kli.ip murahhas

larının• tzmirdcn dört klllp iştiraki 
talebinden feragat ettiklerine naza
ran ewelce tebliğ edilen prenslplo
rin de milli kUmeye girecek k!Upler 
hakkındaki karar değişmemek Uzere 
İstanbul ve Ankara.dan daha. birer 
klUbiln kilmeye girebilmCBinln ve bu 
suretle İstanbul dördUncUsil ve An· 
kara üçüncUsü olan k!Upler murah
ha.qlarmın da ldime heyetine ithal e
dilmelerinin ve bu suretle flkstllrUn 
on klUp üzerinden tanzim t'dllmeııl
nln kUme merkez organlzn.'lyon ko
mitesine tebliği ve on k!UbUn iştiraki 
masraf bakımından end~e)'i mucl~ 
oluyorS:ı gençlerimizin faaııyetinı 
teshil için avans olarak ,·erilen 3000 
liro.nın da bu işe tnhsisine mu\'o.fa
kat edildiğini \"e neticeden Genel Dt
rektörlUğc ma!Qmat itasını rica e

derim. 
2 - lstanbul, Ankara. bölge baş

kaıılrklarma. ve bilgi için parti ge· 
nel ııckrcterllğinc yazılmıştır. 

Genel Direktör: Cemil Taner 

T:m es Askeri 
Muharririna Gjre 
Lon<lra, 2 1 (A.A.) - Reuter 

ejanS'lnın ıe.Skerl anuhaniri Gene
ral Sir Hubert Gough şun?an ya-

zryor: 
Balfi....--ıan'l1ardaki vaziyeti de tet• 

kik eden askeri muharrir bu 
mevzua dıııir şunları yqı.zma:kta· 
dır: 

«Baikan?arda'ki sükunun aebe· 
b'i pek ımıu'üm değild.ir. Bu süku
nu tam'81rrlt'?e lhavaliaTın müsaadc
ııizl.ğine atfetmek mümkün de
ğtdtr. Bum'.da rmıhv.cr tali.ıyesinfo 
kiilayets'iz!.:ğ: ıgöze çarpmaktadır. 
Çüntkü İtaDyan~ Yunanlıfara kar
şı .beyhude hücumFarda yalnız 
başlarına :te.:ef olmağa ma'hkum 
~· '.r.f§krdir, !aLtv:a~lar, _yJ.man 
c~ zifa ujTlıtaımedı:Cları 
g.:b5 A1manl'ar d'a Selıi.nikte bir 
~e açarak YunanMarı kendi· 
lerile uğraşmağa mecbur edeme
mişlerdir. 

4:.Ş:mdi Yunanlıtann İmhrnnia. 
ra. mukatbil l'aarnız.a g~.crek düş
ımam daha tWnale almak ve Av
lonyayı işgal etmek içl.n !kafi bir 
y.a·~t ıbutmaları mümkündür. E
ğer lta}yan~arın kuvvei manevi
yel'eri ıtamamen Lozulursa Draçın 
bı1e Atmanlar nücUmla geçmeden 
evvel za,ptecH.ınıcısi .ihtimali var
dır.> 

Baika.nlardadci eükunun, muha
r.ebeter ya.pmaktansa mü tacclen 
sey'arsi :zaferler .kazamnaık isteyen 
H ... trer"fo arzuwndan deri gelmeai 
ihtıimal'ini dcr.pŞ eden General 
Gouglh. bu hususta şöyTe dcmek<te
dir: 

~11.ıır l\Ur Fransız kuvvetleri kuman
Jı:ıı~ Ceneraı catrouks, dUn akşam, 
~bıu Ye General Dlll şerefine bir bildiriyor: 

cHMcr sin'ir ıhaı'b'ini lbütün s.d
deta'e tarh~ etmoısirıe ~en 
burada mühim nc:t'İce:ı"'cr cilde C:de
mem~tir. Fdıhakika Türl!ı'er ı;id
dctle mukavemet ctmekte:dir. 

(Daı:ı J incide) - y l, •ta·"""· ı d ..... b · unan ııar • ı.,-n ara .. ,, e ın-

~u r<':smi tertip etmlştlr. 
>.t~ır !tabu! resminde İngflterenln Macar Hartciye Nazırı Bardossy, 
teııera. elçisi sır Mllcs La.mpson ve öğleden evvel Alman Hariciye Na
rı ,,., ~ Vavcl ile Edenin mU,a'"irle- zm von Rlbbcntopu ziyaret etmiştir. 
lllııtıı &'iliz elçlllk erkAnı hazır bu- lkl nazır, Almanya ve Macarista
buı :rllflur. Fransızlar tarafından ka- nı alakadar eden meseleler ha.kkm· 
lla t tanııne 1,Ura.k edenler arasın- da samimi mUdavelel e!kdrda bulun

diıı.r.•eğe devam ediyorlar. Yu
goslavfar ihtiyat.kar hattı hare
ket~r::ni rnuıhafaza etmektedirler. 
Bu sırada Akdcn~m öbür ta.r.ıfın.. 
da muzaff e.r ve ılruvvetnı l>ir İngi
liz ordusu ıbekı:i:yor. Bu ordunun 
ya.kında, Ha'hc.,crı"stan'<lak: lngilfa 
lut.ıalar.ile tnb•.iye ech1nıesi iıti-

trıl'Yı t?ıera1 Catrouks'nun genel kur· 
•a ~o erkanı ile Mısırdaki hUr Fran-

muşlardır. mali .de ·vardır. 

tnl11yonu azası bulunmnltta idi. MACAR BAŞVEKİLiNiN Almaıi'arın biribirlcriiıc birleş_ 

licaret Öfisi 
Kadrosu 

BEY ANA Ti tmlm~ 'bulunduklan dahili yo\• 

Budapeşte, :ıı (A.A.) _ Macar iaT kendi?ecine, ~n Umumi 
Harple temin etıtii'i ~edaır fayda 

Telgraf ajansınm bildirdiğine göre, ~emtn edem~eeek:tir. Çünkü Al-
Başvekil Kont Teleki hükQmet par- manlar pn.dıi Avnıpamn çok ge
tisinln toplan~ısmdo. hUktlmetln fa.a· tıltş blr .kMntı üz:erin~e dağıhnıı 
llyetinl izah ettikten sonra Hariciye b~unmaktach~. Bundan mu.da 
Nazırı Bardossy'nln Almanya 56y&- hemen her yude <lütnüan ha.Ut 

.\ıııt. 
orı.ı r-., 21 (Telefonla) - Ticaret 
IJ ~kUAt kadrosu Vekiller Heye
t~l rıa ll<Uran etmlftlr. Bu kad
~tı3eo ÇaJı~cak memurlar aenevt 
~lira Ucret alacaklardır. 

ıkütlıelerim jn]ayad al'tuıc:la tutmak 
halinden bahaebniş ve hl~lr fevk&- m~etıindeclılii'er. Keza& 
14.de hldlsenin bu aeyahaUe aWtadar Norveç.ten Arn&vutliaia kadar 1»r 
olmadığına işaret etmiştir. çok noktaaarda baiııkın hareketle

ta 

!lah\'ede toplanınqlar, dünya ahvalinden bebaedlyorlardı. 
l'tryakl adarncaflz, ISntine ptırUen bir .ftncan halis arpadan ma

l'nuJ kahveden bir yudum ~ekip yüzönll bu~turdofu sırada. mtt

liste bWunanlardan biri: 

; .ı\tnerika 6.5000 tonluk superdretnotıar yaı,acakmış, dedi. 

'l'"1d dalga gt':1,'er gibi mıntdandı: 

~~n =··:ne ;ua::n~~ ı:'::e :;~: ~:.:.::~ 
'

11 ~ırada bir nncanma razıyım 
\'e • 

ell111n terııHe arpa flncamnı önllnden itti. 

r:i'e brtrPe,mıalları hatta denizden 
lili&"a uğrama.lan iıtima.li ibne 
ı:rdır. Fadtelt en. ehemmiyet.l! 
Jkta ıdeımıi:ryo~nın bozui!rnun 
tmaıstdır. Fiihakh !bu yollar 
zumu veçhl(c bakılamadığı gibi 

,.ava hücumlanmız tarafından da 
çok zedelenmiıftir. 

Bulgaııistnn:cla'ki münabıle yol
lan hem az hem -de kol'ayca hü
cuımta maruz lbir varl.İyctıcıdrr. 

Mahve6' Yunantılarla Tiirklerc 
karşı ibunta.rın kendi b'llı'!arına 
çıkaıaba'eccklerind~n fazla icuv
vet ~ilmc!eri çok şüpheli
dir. Bilhas9a bizim ha-.. .. kuvvet
femni.ı:in mevcuditreti nazan iti· 
bu& ıa'llrurea bu ikeyfq-et ~ü
tün §iiphel:i bir bal alır. 

Bombalar 

Bulunmuş Times Siyasi 
Muharririne Göre 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar Tel-
graf ajansı bildiriyor: Londra, 21 (A.A.) - Times gaze-

tesinin diplomatik muharriri, Bal-
Polls mUdUrlUğilnUıı gazeteler ta- kanların son günlerdeki M.dlselcrinl, 

rafmdan neşredilen bir tebliğine gö- yapılan mUzakcrelcrl, nazırlar konuş 
re, 23 şubat gUnü Boyana clvannda- malannt, resmt beyanatı, sUkQnct
kt Sofya su bentleri yaltınlarında le yapılan seferberlikleri gözden ge
pek çok bomba ve yangın çıkarma- çlrıyor ve vnzıyetı şöyle hula.sa edl
ğa yo.rıyacak maddeler bulunmuştur. yor: 
Yapılan tahkikat ve fenn! analiz. ne- ~TUrkler tetikte, Yunanlılar ta
tıccsinde bu malzemenin ecnebi ma- mamile azimli ve Yugoslavlar da, 
mııltıtından olduğu katt olarak ta- mihverin kendi lsUkamctlcrlnde cc

hakkuk ebnl~lr. MezkOr malzeme nuba doğru yaptıkları taz)1k ka.rşı· 

Romanyada, Holandada.. Norveçte \'C 1 sında sakin ve ihtıyatlı bulunuyorlar 
Amerlkada sabotaj hareketlerinde cTchdlt altındaki devlcUcrin ar
kullanılan malzeme ·e benzemekte- kasında. BUyUk Brltanya tmparator
tedlr. Y lıığunun kuvveti mütemadiyen ar-

tan orduları bulunmaktadır. 
Ayni tebliğden anlaşıldığın:ı gare c.Alınanlnr, blrtblrlnl az çok nak-

kanunn. mugayir olarak propaganda seden haberler lşau.esi surctlle mu
yapan bir ecnebi şebekesi de kcşf c- ' tat oyunlarını yapıyorlar ''e hakiki 
dilmişUr. Beyannameler dağıtan bu vaziyeU boZmağa çalışıyorlar. 

cBıızı haberlere göre, Almanyanın 
şebeke mensuptan tevkif edilmiş o- Atlna elçisi Yunanlstanın mUttefik 
lup her şeyi itiraf etmiş bulunmak- yardımı ile harp etmek hususunda
tadırlnr. Bundan başka bir ecnebi ki kararını protesto etmiş ve hattl'ı 
devlet hesabına casusluk yapan bh· siyası mUnascbetleri kesmek tehdi

tcşkiltı.t ta meydana çıkarılmıştır. dinde bulunmuştur. 
Bu şebeke bir İngiliz. tebaası taratın c.Ylne Almanların yaydıklan ha
dan idare edilmektedir. EkscrlBl ec· berter<~ göre, Yugoslavya. Ba.şveklll, 

nobi olan bu şebeke ajanlaı ı oskeı1 

mahiyette malfimat t.oplamağa me

mur edilmişti. Tcş'kllMm pek çolt 

parası olduğu anlaşılmıştır. Tevkif 

edilen ajanlar tam itirafta bulunmuş 

!ardır. Tahkikat yakmda nihayetlc-

necckt!r. 

Bel.grat ile Berlln nrasındı mekik 
dokumuş ve 15 g{ln içlnd:.ı on iki 
defa sldlp gelmiştir.» 

Timcs'ln diplomatik muharrir! ya
zısını şöyle bitiriyor: 

cPropagando. oyunlarmı;ı hıç bir 
tesiri olmamıştır. Yugoslao, •t.r bUttin 
vllkıalan mUtaltıa etmek t\zerc ., n-
dılerlni istlcale kaptırmıyor1 qr:> 

Adliye Vekilinin 

(Başı 1 incide) *=* 
tlmal .Mun.vcnct nazırlarının istl!a 
ettikleri blldiriliyor, bu haberi kaydı 
ihtiyatla telCı.kki etmek Uı.znndır. 

cVazlyelin hulluıası şudur: Al- Tehdidi 
manya, Yugoslavyaya tıç!U pakla gir R l oma, 21 (AA.) _ D. N. B. a':ın• 
mes ni teklif etmL,tir. Yugoslavya, sı bildiriyor: 
bunu kil.bul etmemiş ve bir ademi 
Lecavtız paktı im:-.ası teklifinde bu- Tribuna gazetesi, Amerik.ı ile Av-
hırunuştur. Uzun mUzakcrelerden rııpa arasındaki harbin iki !•ılanın 
sonra dUnkü toplantı yapılmıştır. kn~ılıklı ablokasına mUnce: ulab!le
Bunda, Almanyanın son teklifleri c:ı:~inl yazıyor. Zira iki tar.1ftruı bl-
görUşWmU.ştUr. r •. in diğerini lsUlA ebnesl ı.n.ameıı 

1 
hayııll bir şeydir. Mıhvcr de\·leUeri 

- Almanya, Yugoslavyanrn bugt}n avrupa kıtası vahdetine ma
nıUlki tamamiyetini ga- llktfrler ve lngill:ı:lerl de Ak<!e'li~.,l'A 
ranti edecek, tcrtara.f etlikten sonra havat saııa-

2· - Oçlü pakta dahil diğer tarını askl'rifü bakmunda.ı teca\tı.a 
~e~letler de bu garantıye edilmez hale koyacaklardır. o zaman 
ıştırnk edecekler. <ltonomllerin1 teşkflA.UandırmR~ su-

3 - Almanya, harpten sonra ret Je, ıcap ederse bu lat.ı·ar arafı 
Yugoslavyaya Ege deni- harbe ve abloknya llAnlhaye deı;.UU 
zinde bir mahrr vermeyi edt'bıleceklerdlr. 
taahhüt edecek, ~ 

4 - Buna mukabil, Yugoslav- Bremen 
ya lngiltere ile herhangi 
bir anlaşmayı kabul etmi- Transatlantiği 
yecek, Almanya ile Yu- Londra, 21 (A..A.) - Bremen u 
gosla.vya arasında iktısa- manmda bir yangın neticesinde ha· 

di bir anlaşma yapılacak. rap olan 51.731 tonluk bUyUk Bre
«Sovyet radyasunun neşriyatına men vapuru belki de İngiliz tayya

göre, Yugoslavya, evvclll. Almanya relerinin hücumu neticesinde yanını~ 
aleyhindeki propagandalara nihayet tır. FUhakıka 13-14 mart gecesi mUn 
..·erecek, sonrn., Almanyaya alt sıhhi !erit uçan bir İngiliz tayyaresi Bre
malzemenin Alman vngonlarlle Yu- men havuzlarını bombardıman et
goslav topraklarından geçmesine mlştlr. Bir İngiliz. keşif tayyareel 
mtlsaadc edecektir. tnrafnıdan alınan ve bu sabah ncş

cBUtUn bu haberlere rağmen Al- rolunan fotoğratlnr bu bUyUk vapu
mnnya. ile kati bir anlaşmaya varı- run ortasının tamamllc yandığmı ve 
la.cağı henUz marnm değildir. Yugos- gerisinden ve önünde.., MlA duma.n
lavyanın vaziyeti henUz taayyün et- !ar çıktlğını göstermektedir. Bunun 
mlş sayılamaz.> d d yanın a iğer bir çok küçük gemiler 

- Radyo Garetesl - de görtlhnektedir. Bunlar yanan va-* purdan malzeme kurtarrnıya çalışı. 
Belgrad, 21 (A.A.) - Naip Prens yarlar. Brrmen gıbl b'lyUk bir vapur 

Pol, dün Başvekil Tsevetkovlç ile olan Europa'nm da hM°UZlardan bi
Başvekll muavini Maçek'i ve Harici- rinde bulunduğunu başka. bir fotoğ
ye Nazırı Clncar Markoviç'i kabul rnf gösterıyor. Almanlar. Bremen 
etmiştir. yangınının sebebi meçhul olduğu u 

Belgrad, 21 (A.A.) - Reuter: On blldlrmişlel'dir. Bir kaza ihtimali '-"ok 

y a p m ağ 1 Tasa v v u r Et t i ğ i 1 s: a h at gtln suren çok h:ı.rarctıı kulis diplo- tur. Çilnkü ateş vapurun muh:elif 
• • , matik faaliyetinden sonra, kabine yerlcı·lndl' ayni zamanda "ıkmıştır. 

Hakkmda Muharrınmıze Beyanatı dün akşam, çok bUyUk bir ehemmi· ,.,_~ 
. yet ntrcdllcn bir toplnntı yapmış ve AMERİKA 65000 TONLUK 

(Başı 1 incide) +*+ 
«- Adliyemiz, diğer devlet mUes

scselcri gibi lckflmül vo terakki sey
rim takip ediyor. Ben bu tekO.mUIUn 
sebebini ağırlaştıran ve güçleştiren 
sebep ve &milleri bertaraf dmiye 
çalışacağnn. Bunun için Uzcrlnde du· 
rutmuı 4.inn ol u~utıa 
ğum esaslar şunlardır: 

Kanunlarımız Borçlar kanunla-
rı hUkUnılenle knrıı. tlcal'eli kıınu· 

nundakl hllkUmlcrl birleştirmek. 

önUne alınması lazmı. gelen işlerden 1 bu toplantı sabahın ilk snatlertne ka ZIRHLILAR YAPACAK 
biri de mahkemelerin bir cllzU olmak dar devam eylemlşllr. üç buçuk saat Vaşington, 21 {A.A.) - Ayan 
itibarile hô.klmlcrin kazal vazifeleri· suren mUzakereden sonra, hUkftme- mecnsi iki Okyanus donanmasına 
ne iştirak eden r.abıt ktıtlpllğini ihti- tin, mihver de\·letlcrlnin tekliflerine tahsis <'dilecek ola., B milyar HT 
saslaştırmak ve bunlara mahkemele- karşı Yugoslo.vyanın hattı hareketi milyon dolarlık krediye ait kanun 
rin yanında haiz oldukları mevki ile hakkında kati ko.rarı almış olması projesini kabul etmiştir. Mebusan 
mUtcnaslp bir vaziyet temin etmek muhtemeldir. S:ı.nıldığına göre. mU- mccllı;ı tarafından d3ha lince kabul 
ve ilayılarmrcta ' mtktarma göre ZAK re Cdncn tirl'h mıwzuu, Yııgos-1 edilm ' olan bu proje bflh:ı.'!sa 6 ta
çogaJtmak olacaktır. Zabıt kAtlpllgi lavyanrn Almanya He b:.r ademi te- ne 60 • 65 bin tonluk sfipertretnot 
vazifesi böylece bir lhtums işi tclAk-ı cavttz paktr ımuılaması hakkındaki lnşasrnı drrplş etmektedir. Bunlar, 
ki edilerek adliyede dereceler Uzcrin- ilk teltllti ile Yugo ıavyanın tıçlU dUnyanın en büyük zırhlıları olacak
ae mUCJ1Seso ma.hı!us bir sınıf haline pakta. UUhalu hakkındaki Alnıan ar tır. 

Bu kanunlar arasında blrıbh'ine getirildiği takdirde mahkemelerin zusu arasında bir itilfıf zcmınl teş -0---

Mebuslarımızın benzer az çok farklı hUkUmlcrln daha iyi işler bir hale geleceğine kil cylClT!lştir. 
şlıphc etnıem. Bu sınıfın Ustundeki 
ac.Tl'Cede bulunan ba~klttiplere gelin
ce bazı yerlerde sorgu ha.kimliği \"e 
milddelumumllik \'aZ!!eslnl Ha et-

mevcut olması tatbikatta hallu ve 
mahkemeleri müı;ıkUI vaziyetlere sok 
makta ve mahkemeler içUhndında 
ist!klll.1 teminine mO.nl olmaktadır. 

Deniz ticareti kanununu da aynen 
muha!a:ın etmekle beraber yeniden 
tetkike tiı bl tutularak bazı tashih
ler yapılması zanıri bulunmaktadır. 
Mllmtaz hQ.kimlcrlmiz, bu hUldlm
lerl kolayca telif ederek en iyi bir 
şekilde tatbike muva!fn'k olmakla· 
dırlar. Fakat bu tashihlerin yapıl
masını hukuk ilminin tedrisi bakı
mından genç hukukçularımızın iyi 
yetişmesi için zanırt görüyorum. 
Bundan sonra TUrk Ceza. kanununun 
da bır revizyona. t.Abi tutıılması IA
zımdır. T{lrk ceza kanunu zaman 
zaman yapılan tııdllle!'le iyi bir şekil 
almıştır. Fakat ka.nunlann içtima! 
lekAmUtıeri takip etmesi ve hayaUa 
beraber yUrUmeııl icap eder. Son za
mnnla.rdal<i lçtımat terakkllcr, ka
nunları dalma geri bırakmakta.dır, 
Bu bakımdan ceza kanununun bazı 
hUklimlerlnln yeni baştan gözden ge· 
çirilmesi zarurl oluyar. Bir de ceza 
kanunumuzun mükerrerler hakkında 
kabul ettiği şiddetli ceza müeyyide
leri, adil sicil teşkildtı bulunmadı
ğından dolayı tatbik edilmemekte
dir. CUrUm işt!ycn bir mücrimin geç
mişteki hallerini bize öğretecek va
sıtalar ancak adli 81cll tcşkllA.tı ola
bilir. Bu tefJkUlt mevcut olmadıkça 
cemiyetin asayiş ve selameti nokta· 
larmdan mUcrfn\ler hakkında icap e
den tedbirleri almağa hemen hemen 
lmkAn bulunamaz. Bunun için ilk 
fırsatta. nıemlekeUmtz.de adli sicil 
te,klla.tı vtıcude geUrmek tsterlm. 
LAzlm gelen kanun ve nizamname, 
talimatname projelerini hazırlataca-

ğını. 

Bundan sonra. medeni borçlar ve 
ticaret kanunundaki aldtlerln bir 
çoğunu ,UmulU haricinde bırakan 
adıtye harç tarifesini de bu bakım
dan ikmal etmek iSterim. BUtUn bu 
tadll4.t g6zönUne alınınca. neşriyat 

işletin! de en mUhlm vazifelerden bl· 
ri olmak Uzere telakki ederim. Ad· 
lıyenln, hA.kiınierimlzi mUtemadlyen 
teııvir etmesi bizde ve diğer ml'm· 
lı'ketıerde adli sahalarda vUcud2 ge
tirilen yeniliklerden haberd:.ır etme-
61, kaU bir zanıret halindedir. Bu
nım içindir ki, adli neşriyatın ciddi 
devamlı ve muntazam olmasına dik
kat edeceğim. 
TEŞKİLAT: 

Adliye tcşltlıntlmızda ilk lince &öz 

Bclgrad, 21 (A.A.) - Uzun sUr~n 
kabine toplantısından sonra. iSlifa e· 
dt'n Yugoslav nazırları hakkında şu 
ma!Clmnt alınmıştır: 

Konferansları 

mck suretlle fillen kaza vazifesine Adliye Nazırı Mihail Konstanti
lştlra1c edt'n bu dereceye mensup me- novıç liberal temayWleri ile tanın
~urun zabıt k!Uplertnln üstünde bir mıştır. .Ayni Svctkovlç kabinesinde 
derece olarak ayrıca göz ödunde hu- ev\·clce devlet nazırı bulunan Kons~ 
lundurulacnğl tablıdlr. BUtUn bu ta-, tantlnovlç Adli e Nezaretine 
savvurlar program halinde zaman zama Al Y R b geçtığ"I n man ,.e umen asını ta-

Ankam, 21 (Telefonla) - Cilm

hurlyet Hnlk Pa.rtlsı 22 mcbusumu
zu memleketin muhteltf mıntakaları
na göndcrcrelt martın 25 inden nisa
nın 25 ne kadar ahvali hazıra l<ar
şrsında TUrklye me\"ZUU etro.fında 

konferanslar verdlrmcğl kararlaştır
mıştır. Bu konferansların açış nut
kunu yarın saat 16 da. Ankara halke 
vinde BUyUk l\ttllet .Mcclıııl Reis ve
kili Şemsettin GUnaıtay verecektir. 

''e imkln kayıtıaıile tedricen tatbik rafınd i •1 k 1 t 
edilecektir. an ) arşı anmış ı. 

• Ziraat Nazın Çubrolovlç, Sırp zl· 
C1':7A EVLF .. lU: raa.tçl p;:ırtlsinln lldt'r!dlr. 
Bir tecrUbc mahiyetinde olmak Q. 

zere bir kaç sene evvel iş esasz üze
rine tesis edilen yeni ceza evlc;i !a
aliydlnden alman tecrilbcler meın
mıniyete şayandır. Bu mUsbct neti· 
celcr bu sahada. yeni teşebbüsler al
mak için bize model olacaktır. Bu 
muesseseterl ,.c yeni teşebbUslerimlzl 
hep bu hesaplar llzerlne istinat etti
rerek tekemmuı ettirmlye çalışaca.
ğmu 

Sayın Vekile, projesi hazırlanmış 

olan isttnaf mahkemeleri kanunu 

hakkındaki mUtalAalannı sordum. 

Şu cevabı ... ercıııer. 
c- Adalet tevztinde teminat esas

tır. tsUna! mahkemesi de bu tc:mı
nuttan birini teşkil etmasl itibarile 
faydalıdır. Ancak henüz adli toşki

lAt:mıız mevcut olmıyan kazalarım~ 
mevcuttur ve yukarda.ki 1%ahatım· 

dan da anlaşılacağı üzere mahkeme· 
lerln, yazı işlerini idare eden zabıt 
k&.tlplcri ifl henUz ıstenlldlğl gibi tan 
zım edllemem~tır. Ben, tevzii ada
lette evvel! mahkemelerden mahrum 
olan kazalarımızı mahkemelere ka
vu~turmağı, sonra mahkemelerin da
ha iyi işlemesini temin edecek olan 
zabıt kAUpllği meselesini ve nihayet 
cczanm maksat ve hedefi ıslah lflnl 
temin etmek için ceza evlerini iyi 
bir şekle koymayı dUşUnüyorum. 

Bunları vUcude getlrdlkten sonra bir 
teminat mUcssel!I olma.k Uzere isti
naf mahkemesi teşkil etmeyi elbette 
arzu t'derlm. Fakat programımın tat 
blkinde bunlarr sıra ile tahakkuk 
ettırrnlye çalışacağım.~ 

.. çtlmal :Muavenet Nazırı Budlvi· 
yn..iç'e gelince müstakil Sırp de
mokrat partis1nln lideridir. Bu par
ti, vaktlle Avusturya • Macaristan 
tahakkllnıü nltında yaşamış Sırplar 
birliğini temsil ve Hırvat p:ı.rtisi ile 
mUşterellen hareket etmektedir. 

Bu UclU istl!ndan neticeler çıkar
mak hcnUz mevslmsizse de Başve
kllle Hariciye Nazınnın yakında Al
manyaya gidecekleri haberi ısrarla 

dolaşmaktadır. Bu do. Alman talep
leri kıı.rşısınd:ı aşağı yukan bir tes
limiyet gösterlldlğlnln ola.met! adde· 
dilebilir. 

Bcrne, 21 (A.A.) - Ofi ajansının 
Belgra.ttan ôğrcndlğinc göre, Yugos
lav devlet adamlarınm pek yakında 
Almanynya. giderek anlaşmayı im
za etmeleri muhtemeldir. Yugoslav 
devlet adamları belki de Almanya
yo. pazar gijnü gideceklerdir. 

Yugoslavya 
Kabinesinin Karalan 

arazisi üzerindeki iddialanndan 
sarfınazar etmiş olacaklardır. 

2 - Y ugoıılavya hudutlannm 
bu suretle taamızdan masun bir 
Jıale ifrağ edilmesi, hiç bir ecnebi 
müsellah kuvvıetinin, hatta tran
sit suretile, Yugoslavya araziai 
dahiline giremiyecc«" taahhüdünü 
.. rib bir surette tazammwı ede
cektir. 

3 - Yugoalavya, üçlü pakta 
imza vazetmit olan !liier devlet
lerden ayn olarak, paktın alkei 
ta.:bhütlerinclen ve bu ~ 
mUseıtih yardan ve mütterek as
keri bir harekete :iftirak mecbu
riyetlerinden muaf tutulacaktır. 

4 - Bugünkü harbin aonanda 
Avrupa yeniden tanzim edilir
ken, Yugoslavyanm Ege denizin
de bir mabrece malik olmak ha
ıuıundaki emelleri nar.an dikkate 
aJınacaktır. Malum olduğu ~· 
le, Yugoslavya §İmdiye kacls 
yalnız Selinik aerbeat )imanmdu 
iltifade edebİlmİftir. 

B ı Ofi 5 - Bunlara mukabil y~ 
~ırat, 21 (A.A.) - lavya kendi arazisinden: ü.rle-

-eakı Havas- bildiriyor: rinde kontrol veya yolda tevkif 
Belgrat matbuat mahfillerinde hakkı mahfuz ı_, __ ._ •• ....:ı.. 

sabaht nber' d -..1 b 0 
1U1.11IW& ~-, . a ı everan c:uen ır harp levazımının ve yarah alker-

rıvayete MZ'llnln, dün gece kabi- lerin geçmesine müsaade edecek
ne tarafından ittihaz edilmif olan tir 
kararlar fUlllardır: 

0

6 - Yugoslavya memleketin 
•• Yugoslavya hükumeti, prensip dahili hayatında mihver d~et
ıtibarile üçlü pakta iltihak ede- lerine düıman olarak kendini söa
cek, fakat imza protokoluna ili- terecek her türlü tesirleri inle et
ve edilecek vesika ile, bir taraf- meği taahhüt edecektir. 
tan .Yugoslavyay~ bazı menafi 7 _Yugoslavya kendi ikbM
tern~ ~~il~ek, dığer t~~aftan da diyatını ve ezcümle zirai iatihaa

Snyın Vekil, lstanbul adliye sara- kendısınm ımza edecegı hususi )atını tedricen Almılnya dahilinde 
yının ne zaman yapılacatt hakkın· taahhütler apğıdaki ıartlar da- cari iktısadi sisteme uydunnaia 
dnltl sualime de şu cevnbr vermiştir: bilinde tasrih edilecektir: çalıtacaktır. 

c- İstanbul Adll)!e sarayınm tah. 1 - Y.~r~lavyanın bugür\kü 8 - Bu yeni Iİyui vesikuun 
slsatı ve projesi hazırdır. İçinde bu· Jıudutlan, uçlu pakta dahil bütün gelecek hafta içinde ve ağlebi ih
lunduğumuz ahval imkln \'erdiğ"i ~evlotler ve bu .meyanda Bulp- timal Jap:'n Hariciy~ Nazın B 
takdirde bu binayı yaptmnaya. baş ı rıatan ve Macanatan tarafından Matauoka nm ikametı esnasında 
lıyacağız.> • ~r3:°ti edilecek ve bu aoa iki 'lerlinde imza edilmeıi muhlemel-

lıiikumet bu ıuretle, Yugoalavya dir. 



--6 

Zabıta Haberleri: 

Müsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

Otomatik Saat 
Hırsızları 

Yakalandı 
Bir mUddettenberl merdiveninde o

tomatik elektrik san.ti bulunan apart 
manlara bir çift hırsız musallat ol
muştur. Bu hırsızlardan birisi kopı· 
eı, kiracı veya ma.1 sahiplerini llfa 
tutmakta, diğeri de vaziyetten isti

fade ederek otomatik saati cereyan
dan keserek çalmakta imişler. Bu e
kip, kendilerine parasız gelen bu sa
atleri !o.hiş bir fiyatla. sabnaktadır
ıar. Çünkü piyasada bu cins saa.tkr 
kalmamıştır. 

Otuz Çift Birbir/erile Nasıl Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmıyacağz Nasıl Ölçülecek? 

Bunlar polisin sıkı takibi neticesin 
de yakayı ele vermişlerdir. Her iki
si de elektrikçi olup biri Petro ve 
diğeri Trapanos adında iki açıkgôz 
hınıızdır. Bunlo.rm hem hırsız, hem 
muhtekir olmalan hA.diseye bambaş
ka bir şekil vermektedir. Polis bu 
muhtekir ve hırsız eklpln çalarak 
sattıkları 16 saati toplatmaktadır. 

Müeabakamızın birincisine hediye edeceğimiz. radyo, bu resimde 
aörüldüiü üzere Pbilips acentasının Voyvoda caddesindeki ma· 

ğazasann vitrininde t•İr edilmektedir. 
Karllerlmlz mektUpla. telefonla, bir tasnif yapılacak. Mesela bir nu· 

,.ıtabeıı soruyorlar: Miisabakanm maralı erkeğin hangi kadınla 6,ıen· 
·tatbikatı nasıl olacak! ınesl hakkında ekseriyet bulunduğu 

Anlatalım: Bir defa hergün gaze· aru,tınlacak. Eğer sizin \'erdlğfolz 
tecle namzetler çıktıkça kesecekshıJz. rey ek!ierf)et reyine uygunııa o çift 
Kuponla beraber saklı.yacalrıııru:ı. için tam ııuınara alacaksınız. Her 

Otuz erkek ve otuz kadından iba· çift hakkında bu tasnif ayni usulle 
Tet -.eri tamam olunca bunlan bir yapthnca nettcedc kim ekseriyetin 
araya cetırerek mmeut içinde her kanaatine en uygun eçmeler yap
e.rkefe en uygun kadı:nı seçerek otuz mışsa blrlncl ikramlye)1, yani 275 

çift kendi takdirinize göre t~I ecJe.. 
celmlnlz. M~ beş numaralı erlteie 
ıe "umaralı kadın, l n.-ral• ka

dınla SO nultl3ralı erkek dl)erek bize 
Jteticelerl Ji te halinde blldlrecebi· 
iliz, Biz bUtUn bu 00\'&plan Noter 
Galip Blngöle tevdi edeceğiz. Günü 
&ıelfnoo bunlar Noter taratmdan Is· 
teyenler de hazır bulunduğu halde 

Musabakamızın 
Bil'inclliği ;kazana.na: Bil' Jiiks 

ndye. 

Ura kıymctlncleld Futps radyosunu 
kazanacaktır. Dlferlcrl l!l&bet 81ra

Blle dlter ~ i-ı. eKI hediyeyi alacak
blrdır. 

ı15 liralık radyo, Galat.ada J<"ilips 

müessesesinin camekilnında teşhir 

eclllmektecllr. Yolt1nuz dli~rse gez

den g~lrlnlz. 

150 Hediyesi 
Sekizinciliği kazanan beş kişiye: 

Beyoğlu sinemaları i~n altışar bilet. 

Suçlular adliyeye tesllm edilmiş
lerdir. 

Menenjitten Bir Çocuk Öldü 
DUn Şişli Çocuk hastahanesine 

kaldırılan Rafi adında bir çocuk me 
nenjit hastalığından kurtulamıyarak 
öimUştUr. 

İddiaya göre Rllfi. düşerek başını 
maşaya vurmuş \'C bu sademe yU· 
zünden menenjide tutulmuştur. Böy
le olmasına rağmen, diğer bir iddia
ya göre, anneslle babası kavga e
derlerken anası babasının başına bir 
maşa. fırlatmış ve bn maşa çocuğun 
başına gelerek menenjidi tevlit et· 
miştir. 

Bu hususta. tahkikat yapılmakta
dır. 

BUCONKO PROGRAM 
8 Program 8.03 Ajans haberleri 

8.18 Hafit parçalar (Pl.) 8.<t5 9 Ev 
kadını - Yemek ııstesı 

lS.30 program 13.33 Türkçe p!Ctk· 
lar 13.50 Ajans haberleri 14.05 TUrk 
çe plAklar programının devamı l4.20 
Riyaseti eilmhur bandosu 15 Hafif 
melodiler (Pi.) 15.30 Konser 

18 Proeram 18.03 Konuşma 18.08 
Radyo caz orkestrası 18.'10 Mızraplı 
sazlar takanı 19 Konuşma 19.15 Köy 
türküleri 19.30 Ajans haberleri 19.45 
Seıtllmiş şarkılar 20.15 Radyo pzc
tesi 20.'15 Radyo fasıl heyeti 21.15 

Konu~a 21.30 Radyo salon orkes
trası 22.30 Ajans haberleri 22.50 Ko 
nuşma (İngıli1ıce • Yalnız Kısa dal
ga postaslle) 22.50 Cazband (Pi.) 
23.25/23./30 Kapanış 

•ULMACA 

İ1rinctli~i kazanan !ki kişiye: Birer Dokuzunculuğu kazanan beş kişi-
ı;ay takımı. ye: Birer mih'ekkeıpli kalem. , 
Uçünctllüğ{l kazanan Htl kişiye: Onunculuğu kazanan altı kişiye: ı 

Birer kol ııaatL Birer kravat. 3 't--+.....ı--I 
Dördiln<:illUğU kazanan iki kişiye: On birinclllğl kazanan yedi kişiye: " 

Birer fl\'J'&k canta5ı. Birer ipek çorap. 5t-+-+--'--
Bejtnciliği kazanan iki kişiye: Bl- On ikinciliği kasamın on kişiye: ' 

nır kadın el tantuı. Alt'rncıhğl kazanan i.lç kişiye: Bi· İkişer iyi clıtS mendil. 1 
rer likör takımı. On Uçlincüden yUzUneüye kadar f 

VATAN 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

MfJZEYYEN SENAR 

270423 N YAD ELLER - c.Kahvcc1 Güzeli filminden> o: ÇOBA~ ıazı - (Beste: Sadettin Kaynak) 

ABMED COŞKUNSES 

270421 N • şAD OLURDUM - Bahriye çiftet:clli gazel 
0. HER DERDE ŞİFA- Saba gazel 

KORO HEYETİ 
270424 N DAGLAB DAGLAK- Rumeli şarkısı 

O: Kö~KOM VAR - Rumeli şarkısı 

ADANALI 

270425No: 
AZIZ ŞENSEi 

GELtN AYŞE - Halk şarkısı 
1'"E KARA İMİŞ ŞU AL?oı'DllN' YAZIŞI 

- Daği şatkı 

YEŞİLKÖY PALAS OTELİ 
BUGÜN AÇILDI 

Her türlü Asri Konfor, İtlnaJı Matbah, Kusursuz Hizmet 
Ye!iilköy, KUlp sokak No. '.l Telefon: 18 - 86 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
57 No. lı i~n: 27 mart 19{1 tarihlndon itibaren 27 No. lı UAnnnız

da tesbit edilmiş olan 90 kuruş fı.zamt perakende fiyatın fevkinde ve 
ekstra ekstra namllo kaşar peyniri satılamıyncnktır. Birinci nevi yağlı 
kaşar peyniri toptan lı.zamt 67,5, perakende Azami 90, ikinci nevi kaşar 
peyniri toptan azamı 60, perakende tı.zaml 80, UçUncU nevi Kaı:s ve mt1-
nıasili kuru ka9ar peyniri toptan lızamı 45, perakende azami 60 ku

ruştur. (2232) 

Hava Ged:klisi Alınıy:>r 
Tilrk Hava Kurumu Gedikli yuvasına gedikli namzedi alınacaktır. 

Kabul şartıaı-ı ve mUracnat usulleri hakkındaki mufassal talimat TUrk 
Hava Kurumu şubelerinde mevcuttur. 

Yuvaya girmek istiyenlerin bulundukla..."1 mah!lllin Ha,•a kurumu 
,ubelerine mUracaatlnrı. (2062) 

YEni Neşriyat: 
ARKADAŞ 

Askerik İseri . 
Memlekotlmızln bu en gllzel ço- Fatih Askerlik Şubeslnılen: 

euk mecmuasının 11 inci sayısı dol- Yed k ıf t . e sm 6. muamele memuııı . 
gun yazılarla çıktı. Reslmh, renkli 1 Ethem oğ. Muammer (321 - 24) ok 
bir çok macera romanlarını ve he· 1 1 ç 
diyeli ve mUktı.fatlı bilmeceleri ihti· ace e şubeye müracaatı ilAn olunur. 

va eden bu mecmuayı bUtl\n okuyu· ı D O B .ı.' O B 
eularımıro tavsiye ederiz. 

DOKTOR --·ı-. 
ÇİPRUT 

Cildiye ,.e Zühre,iye l\lilteha • 
sısı Bcyotrfu Yerli Mallar Pa· 
zan karşısında Posta okağı 

köşesinde leymenct ııpamnıanı 

---- Tel: 48858 ----

V&'l'd lluetell 
11..l...'lti rtYA'fi.ıA&I Kur· 

...... mKtıl .-- 711 
l s.illl lia71& SMC;IMI HO 

ı > > > 368 

• > > > IOO 

' > > > lto 
6 • > » 76 

• • » » GO 

DOKTO&-KIMYAOEB 

iiO BCIRONi 
Eminönü Nimet Abla glfCSI 
6nUndeld muayenehanesinde 
her gi1n haatalan kabul -eder. 

Tel. 24131 

fi 6D8 'uiifd" 
'IUrldye d~e: 

Seacllk 6 aylık a -'Jlık Ay~ 

14.00 750 400 150 ıt:. 
Uarlç memlekeUcıır: 

Senelik 6 aylıl.: 3 aşlık A,)lık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

l L i B A 
n>BAB TAM rAHLfLt 

Beyoğlunda Ağacamll karşısınch 
Bursa. sokak No. ı. yeni açılan 

22 - ;;) - ~ .. ! 

RADY 0--• 
NDZHET 

ATELYESI 
Her kudrette Transformatör, Redresör ve Amplifikatör 

teaisab. Her nevi radyo makinaJan imal ve tamir atelyesi. 
Bilimnım radyo aksamı, Amerikan ve Avrupa 1imbalu1. 

Radyo N O Z H ET · Atelyesi 
Galata Voyvoda Caddesi No. 123 Keçecizade Han 

Birinci Kat 

Devlet Demiryollan 1Iinlan ] 
Muhammen bedeli (9598) Ura olan 1000 metre kaynak aparesi için 

bezli ll!.stik karpit borusu, 800 metre muhtelif ebatta Havayi muzayyilt 
dletleri için bezli ııı.stık hortum ve 50 adet beheri on metre boyunda 
yangın tuıumbuı için beZll ıtı.stlk hortum (27.3.941) perşembe gllnU sa· 
at (15,30) on beş buçukta Haydarpaşnda gar binası dahilindeki koın!S· 
yon taratmdan kapalı zarf usulilc satın almacaktır. 

Bu fşe .girmek istlyenlerln (719) lira (85) lmruşluk muvakkat te· 
mlnat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tcldlflerlnl muhtevi zarflarmı 
ayni gün saat (H,30) on dört otuzn kadar komisyon reisliğine verme

leri llzundır. 
Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmakte.· 

dır. (1807) 

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu 
Başkan~ığından: 

Yıldızda okul ihtiyacı olan masa, kapı, pencere, dolap, lambri, fa· 
yans, BU tesisatı, banko ve saire ki ceman 12 kalem eşyıınm açık eksilt· 
mesi bir tnrtnamede ve Gümilşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi mu· 
haaebeslndc 24/3/941 tarihınde toplanacak olan komisyonumuzda saat 
U de yapılacaktır. 

Tıı.hmin bedelleri 1285 Jlrıı. 43 kuruştur. llk teminat 96 llra 4J 
kunıştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve llk teminat yatırmak üze
re eksiltmeden iki gUn evveline kadar okulumuza ve cksUtme günü dt 
şartnamede yazılı belgelerile YUksek :Mühendis mektebine gelmeleri. 

(1742) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremizin İstanbul bira fabrikasında bira. imaltı.tından mey· 

da.na gelen ve l.6.9U tarihinden 31.5.942 tarihine kadar birikeceği taıı· 
mln olunan c350• kazan kUspc e.çık arttırma usullle ihale oluno.caktzr· 

2 - Muhammen bedeli c3500> lira, yüzde 15 muvakkat teminatı 
c525> liradır. 

3 - Arttırma 4.4.941 cuma gllnU saat 15 te Knbataşta levazım vo 
m.Ubayaat ~besindeki ı;atı11 komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçen şubeden pnrnsız alına.bilir. 
5 - İsteklilerin nrttırma için tayin olunan giln ve saatte yüzde 16 

miktarındaki teminat paralarile birlikte mezkQr komisyona müracaat· 
lan. (2024) 

--=-

Yedinciliği kazanıın 'beş ldşlye: Bl- ıaı.zanacak olanlara. aşağıdaki teselll •t-+--._'--
rer vazo. hedJyelerl verilecektir. ~ 

TESELLi HEDiYELERi: 
Kazananlardan on dördüncüclen itibaren ,·crllccek te<>elll Jıcdtyelerlnin 

adedi ytız tanedir. Bunlardan on k~lye birer liralık Tayyare bileti, on 
kf91Ye tanının., romaneılaranıUJI birer eseri, on klşJye (Ramiz) in birer 
karlkatftr a.lbUnıU, on ~iye Gül ~e51 kitabı. on kl17lyc alon Çiçekleri 
ldtabt, on kişiye (l'edlgün) mecmuasımn lı;tanbul albUınö, on kt!flye Ömer 

SeyfettJnln hlklyelerl, 011 kişiye birer para çantası. Birinciliği kıu:anacak 
okuyncamuza \Creceğlml:r; (UikB Badyo) Galatada Bankalar caddesinde 

,, 
il 

Soldan Sağa ı _Yazın gelip kışın 
giden bir ku9 2 - Buruk ve tuzlu 
bir madde • Fasıla • Bağışlama 3 _ 
Hayvanların hükümdarı _ Peşrev ça 
lınmıyan bir çalgı 4- İnsafsız _ Tay 
yareyi idare eden 5 _ yelinde bı· 
rakma - Kıraat etmek 6 _ BugUn
kli vaziyet - Haftanın ikinci stinil 
7 - Lezzetsiz • Hayvanın pabucu 
8 - Slynh - Buı; 9 - Köle • Fran
sız mfrstemlekesi 10 - Nota • SUt· 
le yapılmış 11 - Ya.kaya taktlan ışa 
ret • Ata binen 

CEVAD TABSiN 
b>RAB - KA.°"'i - KAZURAT 

vesairenin tahllllertnl yapar. Dl· 
\'anyolu ortasında Tel. 23334 

· lmya lAboratuarmda ha.ika Jc,
layhk olmak Uzere yalnız (Pa· 

za.rtesi) gUnlerl B1R LİRA üc
retle idrar tam tahllli yapılmak· ~ 

(F'Ul(l8) mağazasının vitrininde teşhir edllml1tlr. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

Tütün Satışları 
Devam Ediyor 

Hatay ve Egeye 
Koza Gönderildi 
Buı.a (Husuai) - -lpck Bö- İz.mit (Hususi) Şdhrimiz-

ccıkçil'iği Enstitüsü tarafından is- de tütün eatışlaın hararetli lb.ir şe
tiwal ve muhafaza. edilen böcek klMe d~m etmddedir. Fiyat
tohumiaırmP:an lbi.iyüik l»r ıpcarti: tar 30 .il'e 70 kuru~ a'raeınd~ır. 
Hatay ve E.ge ımmtı~Iarma gön- Müsfilhmer vaziyetten çok ımem 
deriknaığe iba.şt-nroıştır. nıunıdur. JailiBatlar Ba~üdüİlü-* Koza iborsuı lbu ısenc de ğü anüsta!h'ıriic iter ıtürlü kolaylığı 

,.... 
0
L- ı_ ..ı t f:~..ı- ..ı - t yapmaktaıdır. Kocaeli mıntaka-

para-...~ MT11UO. QU :ııtN1n1 Qaıı - d k 6 il a_i1 .. nuştu. Bu fidanla.tdan MU<ien- a!~ a ta rfucn m yon Ql;I o tu· 
• .::.A.' o..ı 1 . ..::-~ tun vardır. y.aya y~uı. rnU\c zye yUL"Vuı,• l . ( . Y . ı1 

di- mıntıa.kalara da ellibin d t zmrt Hususı)- -cnı aç an 
~~ rian~r a c Hercke Hafltcv.i tik «ş olarak 

gon e • muhtaç ahaliye 1 000 kito odun 

Yukarıdan Aağıya: ı - Va~l bir 
kuŞ - SaçSlZ 2 - At satan - Sonu· 
na. (lamak) gellnc<e, bir feyln nuıl 
olacağını evvelden dtlşünUp karar
ıaştmnak 3 - Tire - M181'& 4' _ 
Müftah 5 - Sonuna (E) gelince yu. 
va • :iskambil beyi - "Oç 6 - Namus 
- İnzibat memuru • Bir nota 7 - Ne 
zakeUl - Katrandan çıkan bir ınad· 
de 8 - Millet • Erkek dadı 9 - E
debi bUyUk hlkAye - tik gıdamız 
10 - İçine para ve eJYS· konan şey
ler 11 - Nota - Tüy • Faydalı bir 

böcek * Yeni ıkurulen Bahçeli Evler tevzi -etmiş, il.kokula giden &kir 
Yapı Kooper~ifine iş~ eden- çocu.kla'l'ın <lcJter, ka1~. hokka D'Cllı"KC' BULMACA.~ RALLl 
lerıjn adedi ~çc ~ogalmalcı~- ve mürekke .ihtiyaçlannı temin Soldan Sağa: l - Zambak • Altı 
aır. Fakat ımut~letr rnesaı,.. ederek iki falkirıin ölüşiinü de teç 2 _ Tearuz • M 3 - Tel8iz - Kaya 
lıeninin mlifJbet neticeler vermiy.e hiz ve ıtekfin eylcmiı<jtir. 4 _ Ahir _ Usan 5 - Sat • Ay • Ne 
başlıru,yıncıya -~adar mahdut hır ~nç kız ve kadın:J'ar için .de 6 _ 1za - Rabıta 7 - La • Abuk • 
çerçcvıc dal}n!inde çai'13rna~ . b:- el aşr ve llnç«i muaUlmi tutmuş- Ma 8 - Yelken - Us 9 - İlci - Arsa 
nıınnı vcrnı'İ§ tbul'unduklan ı9ın 9' tur. Hcreke Halkevi ~oa köy- 10 _ !fa _ Ne 11 - Kan • Kedi • 

tirik ar.zulıarını .izha.T etmemekte- ler .. İi9in P8(1"Uız ısinema göster- Ki 
..LL• rnege ~1-nııtttr. au- Yukand&n AtafJYa: 1 - Tatil • * Tüıik Haıva Kurumuncı. ya lcri yaızıhanesi 100, Bil'lik Nak- ,Ek 2 - Ateh - Zayi, 3 - Melisa -
pılen ıtdberrual iha'faret1e d"'~= liye Anhan 60, Kazım il.im 50 Ekin 4 - Basar& - Lif 5 - Ari -
etmekte&. Tüccardan J" ~.üfit .Etbıir 50, Karac&bey oto: Trak. Ak 6 - Kuzu • Abes 7 - Sa 
Bahar 1500, Sait Ete 500, İzzet büaleıoı y~ıhane.i 50 ter lıra ver bun 8 - Kayık • Ani t - An • Re 
Uluca t 00, Yakup SoY~.g~~ç mek su~etiylc yardıma ~itak et- 10 - Tay • Namue 11 - İfade. A-
250 .Must..takcm~ Otobus· .mi§lerdtr. ,.sabi 

tadır. -

TGrldJI C:amhllllJ8U 

Ziraat Bankası 
KurulUf tarihi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 Türk ıırası 

eube Te ajana a4edl: 286. 
Zirai ve Ucar1 her nevi banka muamelel.L 

Para btrUdl~ ıs.eoo lira ikramiye v....,_ 

Ziraat Bankasında lrumbarah: ve ihbe.rmz taııarrur ııesapıarmda 
m az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ne &f&ll· 
dald plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adeıt l,800 Unıllk 4,000 Ura li ( » MO > 2,000 » IOO &de& A lirabk S.000 Ura 
1 > %50 > J,000 • ın > Ü > 4,800 > 

M > Hl > 4,000 » lll > ıt > a.IM a 
DIKXAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde 50 liradan af&• 

t• dllşmlve'!le:-e tkramlve çıktığı takdirde ~ 20 fazla.sile verllecekUr 
Knr'alar senede 4 defa. 11 mart, 11 haziran, ıı eyUU. 

ıı Blrlncl.kAnunda çekllecektlr • ...... _. .................... ~-

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf H~pları 
llıramlge Planı 

• 

1941 

1 Met !eti Llml* = ......... , 
3 > 1000 > =aooo.- , 
2 > 7M > =ll500--, 

' > l500 > = 3000-- ' 
8 > 250 > ='°°"- , 

85 > 100 > = 3500-- • 
80 > 50 > =400o·- , 

300 > 20 > = 60()0.-

Keşideler: 4' Şubat, 2 )layJlt 1 JI' 
u . 3 lklııcitepiıı tarüılerıııcl9 1' 
pılır. 

Tl:P=NDrv ATRO~U ~~~DEsı?ll'ı; 
D a A 11 K 1 8 M I n KOMEDi JD8lll o'f'll" 

BU AKŞAM Bugtln eaat 14 te çocuJc 
Saat 20,30 da Akşam 20.30 da 

lmrainua 1-nlan D A D 1 
Her gUn gi.fede çocuk temSffierl lçtn bilet vardır· ol~ 

Sqamt, LlleU. Akaaray, Şehrem.lni ve Topkapıya otobUa tesnlJı ~ 

Sahibi ve Nefl1Yat Müdilrtl: AHMET EML°"'i YAULU' 

Basıldığı Yer: VATAN MAT.BAASI 
, 


