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• lniialnla Etrafında Tek Bir Baleyiz 
Tek Ayakla 

Mihvere Giı iş 
Şayet Bi'r Gün Yakın Şarkta Sulh Bozulursa 

Yugoslavyanın şartla mih
vere girişi, kölelik yolunu 
bir merhalede değil, iki 
rrıerhalede tamamlamasın
dan başka bir mana ifa.de 
etmez. 

Bunun Mesuliyeti Asla Bizde Olmıyacaktır 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

A iman ha!berleTden öyle ı 
ıanl ı'tıyor ki Yugosla'V)'a, 

~lnız tek o.yağile mihvere gir· 
ll1'ck idd:asındadu. 'Kölelik pa-k
tına "mzasım 'basacaık. n&at top
t~lanndan transi1 şekl?nde bile 
?~ yab~ncı asker gcçir.i".mOS:.ne 
'2ın venniyecektir. Bununra be
raber ıharp mn!zcmesi ve yara:lı 
tcç.ititmcsine .müsaade ecl~k. 
ilttısa:dı ai'Stemini nazi nizamına 
~.Y'duraoalt, mflwere ıdü !Jllanlık 
da.de eden hareketleri tasfiyeye 
uğratacak, her suT'Ctte meşbu'?" 
~eni nizamın köleleri arasına ge
çecc!k:ti r. 

d Bu haberler doğru ise buniar-

- .. ~-__...., 1 

1 

a.n çıkaca:k mana §Udvr ki Yu
RoaJaVya rnlıvcre ibal gibi teslim 
0 !rnu§tur. Yalnız 9cendi kendini. 
~~ti halkını ve ıdün~yı aL 

Şemsett' Cünalta dünkü hitabe.inde Yunmı milletinin nah bütünlüğü sayesinde kazandığı 
._ ... _____ u_,~-d .;:.,,_Y. • bah-.-w.: Bu himmıüiü cöateren Yu~ milleti, hürriyet ve demok-

~ için bu işi hir merhal'cdc 
~l.Prnıyor, .iki merhaleye ayırıyor. 
it \rg~avyanm esas mukavemeti 

~ an ...... Jlfıe acu.. , Aı.:__..ı b '--..ı w d • • 
ruinin müdafii fngilterenin Hariciye Vekili Bay Edene un&SUa uıunuugu sara a sam1m1 ve 
candan bir alaka cösterdi. Bay Eden bu tezahürata mukabelede bulunuyor. 

1rıldıktan, yeni nizamın ıkölel'(:ri 
'~asına bir defa kanştikıtan, M,ri.. 
~ahcrleri ya?nız mih:ver mem
~~n:dan ıahp halci:kaı.c ıkar11 
ha i'an 'ltfkaıtchkıtanı, Atm6ll 

0~ ırna:IzGJlcsini geç.iımeie J9ZI 

it tan eonra Yugoslia'Vlann aıa· 
er geçirme-k veya .ıcç.inne:rnek 
~eaindeki müsaadesini kCn 
ta~~ Almanya bir defa evin 
~ıtııdia.i hailn-c gir:dlktcn soma. 
~ k ırneSe'raıi de ken.cli 
'Ctld:in.c hallolur, gider. 

Yugostcı.~. mı:kaıddcratım Al 
~~anın eline tes'fi:m ~esine 
:<ll'flllk. gU;ya bir takım şart1u 
~ Giirrnüş, bazı me:nlaader eie 
~İ,.-rt.ir. Mülki tamamiyeti te
--:'ll cidilcc.ek. bu ıteminat:ı Maea
~n Ve Bulgariıtt'Bll gibi Yugos
of araz.is.inde ~özü ve iddiası 
"a.n ~emleket'ter de · karışacak 
~ Avrupada yeni bir nizam ıku
~ ~ Yugos!avyaya Adahm:ic- Libyada harekatın durduğu veya geytediii ~ığı b~=da 
~~ 'U2:erinde lbir mahreç vcriLe- Cerabub'un İngilizler eline diiftiiğünü haber ıyoruz. . an 

... anlafalıyor ki İngilizler, Lı'bya,. E~ ~b ve~ H•~m: 
'f~f.icr Yugoslavya, aslkeri taa:- SU'Ul geldikçe ve muayye!' ~ plin cbıb.ilinde --:. 
!llc. illtı~a iradesi haricinde ola- imparatorluğuna darbelet' ındınnekten bili .. ~"'! . 
~t~l~d -gösteracyıdi, bu hü- .::=~H:a~r:ita:ın~ı~ız~C:;er;;;•:;bu~b:::'un;;~L~ib~y~ad~ak;i=me=:;;Ykiini~~:::'°~st=er=n~-!ekt~=ed=D"~. = 
d . ~~ :idaTe eden adamlann ira- 8 2 T on ı u k 
~!liinc, mes'ueyct yükü t.qı- c e r a b u b 
~ ccaatıetinden mahrum olma
~ 'n~e.t .acır, geçetıdik. Fa-
ı_,~hnan ha'beJ1lcre göre Yugos- . Zapledildi 
il\ <lcv!ct aıdamlian lbir ba'kmı 

Kahire, 22 (A.A.) - B.B.C.: 

Dev Tayyare 
Ncvyork.. 22 {A.A.) - Nev

york Sun ıgazetesinin bilôirdiğme 
•• ..c=-... anın en kuvvetli ve .en gorc. auuJ · . 

büyük •bombaııdıman ıtayyare~_ı, 
yaıkında Atlantik üzerlnd'e teeru· 
be uçu~b.nna lblqbyıacaıktır. Bu 

(Devanıı: s.. 5, sn. 2 de) + 

ugoslav 1 

Ordusu 
Memlekete Hücum 
Halinde Almanlarla 
Mücade'.e Edecek 

Erkin, Berline 
Seyahatlerini 
Tehir Ettiler 

Yugoslavyada Mukavemet 
Ruhu Kuvvetleniyor 

Nevyor.k, 22 (A.A.) - Reu
ter: 

Nevyo11k T.imea gazetesinin 
Be?grat muha.'biri bildiriyor: 

Çiftçi partisini idare edenlerin 
teyit etıtik.lerine ıgörc partCnin, 
Yugoelavyanın Mosk.ovadaki el
çisi olup Belgraıda .gelmekte olan 
şefi B. Gavrj\o-WÇ Yugos!aıvya 
üç1ü pa1c~ girmek Ü'Zere hatta ta
dil ed~ f9ir muahede metni im
za etse de.'hi istifa edeceğini söy-
ı~m•ir. 

Halk ıa.r.asındakıi umum~ kanaa. 
te ~re ordu hükUınctin Alman· 
yaya yardım etmek için yapacağı 
her teşc!bbüwn önüne geçecek ve 
Yugos~'Vl)'aya hücum edtld iği tak 

(Oe,·amı Sa. 5, SU 4 de) +•+ 

O Zaman Son F erdimize Kadar Kanımızın 
Son Damlasını da Feda Ederek Atalarımıza 
Layık İnsanlar Olduğumuzu İspat Edeceğiz 

Ankara. 22 (Tcl·cfonla) - ----·--------------------
"ugün saat on altıda Ankara 
Hn1kevi büyük günlerinden birtrıı 
daha yaşadı. Bugünkü dünya va· 
z:iyeti, ve bu va~iyet kaT ısında 
Tüıikiyenin foıngi ısafta bulundu
ğunu Türk milletine anl'a.tmak 
üzere tncbus~<ınmız 'bir taraftan 
memleketin muhtelif mıntakalaıı. 
na gidcrkrkcn ,diğer taraftan 
Büyük Mitlet Meclisj Reis vekili 
Şc:n'.ısettiln Günaltay gibı meımle
ketin en sa.iıbiy.etli şahsiyetlerin
den biri ıbu mevzua ait i!'k açı~ 
nutkunu verd1. 

Halkevi salonlanndan sokak. 
lara kadar tapn balkı heyecan
dan heyecana..ı gururdan gurura 
aürükleyen bu mühim ve pek 

(De,ıuru: Sa. 5, ü. ı do) -

Sulhu Ökse 
Yapıyorlar 

Yazan: 
AKA aONDOZ 

Ankara, %2 (Telefonla)- Sulh 
lnmtn olanın elinde, bulanmaz bir 
refah Aletidir. Fakat bug"ÜD dün
yanın en büyük nimetlerini te
min eden o liletin her crvataı. 

lfi~ oldu. Beton yataklan çat
ladı, çarkları büküldü, ka~ 
kaımaklan koptu. 
Daha doğrmu bildiğimiz; ıııalh bir 
tenasllhe ağl'adı. Düne kadar ln
,;anlığa relah. saadet ve nimet 
,·eren ııulh, bugün bir or~ 
haydodundan başka bir şey de
;klldlr. 1mıana emniyet \'ettn 

ulh, şimdi insanlara sUAh çeki
yor. 

Tarihteki Kalabrlya şakileri, 

edebiyattaki Şlller haydutlan, 
:ma!lallardaki kırk haramHe.r a· 
deta birer mc.lek kesildiler. Yer
lerini tiulh aldı. 

Sulh lstlyeo saf n gafil mD
ldler istediklerine utradılar. A
man e;uJb ! diye bön bön haykı
ranlann kanlarına otla. beraber 
elüm tıkandı. 

Sulh öyle yezit \'e melftn bir 

(De\"amı Sa. 5, Sil. '1 de) ** 

Bulgarlstana. yayılan Almıın or-ı bil' malfnnat olmamalcla. beraber, 
dusunun köprllcil birhlderi, Roman- birisinin Ycrkby • Rusçuk arasında 
ya ile Bulgaristan sahillerini biribl· bulunması çok muhtemeldir. Yerköy 
rine bağlamak için Tuna üzerine de- petrol UssUdür. Ploeştl petrol mın· 
mir ve tombaz köprüler kurdular. Bu ta.kasından Ycrköye kadar bonı le· 
köprlller, en uzun harp köprUleridir. sisalı van:lır. Yalnız bu köprlllerin 
Balkanlarda harekele geçmek için saklanması, maskelenmesi lmkAnsız. 
hazırlanan Alman ordusunun geri 1- dır, bu sebeple hava bombardırnan
le lrtfbat'ı bu büyük ve uzun köprU- larına çok mUsait ve çok cazip birer 
lcrc inhisar etmektedir. Bunlar üze- hedeftir Al 1 kö fil . 
rindcn Alman ordusunda mevcut mo · man ıır pr en havaya 
töı"IU ve zırhlı vasıtaların hepsi ra- karşı müdafaa için köprQ başlannn 
hatça geçmektedir. Bu köprUler bil- hava defi tertibatı koymuşlarsa da 
yük kamyonlann yanyana rahat ra- 800 kiloluk bombalarla tahripten 
hat geçmelerine mUsait genişliktedir kurtarmalan pek az muhtemeldir. 
Köprülerin mevkileri hakkında kats l B. 

Stoyadinoviç 

lngiliz Nezareti 
Altına Alındı 

Moskova, 22 {A.A.} Reuter: 
k~faıa.t pazarhk~ann:a si~~ 
~z yere küçülmüşkroir. 
~w~ han:g.i eözünün loyımeıti 
~ Yugostavyanın mülki ıta
~ eti ıhafkıkındaiki sözünün. bir 
h~ı <>lsun? Macaristan ve Bu);.. 
~ . n.ın bu teminata. ~tirak et· 
--~ıtn ne lhülamü var? Yugoao
~~ lhugünkü u.a.Oınıi tealbit 
~cK....l?ı~cdeferde her iki ımıem-

Dün fWkf8ıl11 neşredilen fevkalade 
resmi ıtebl~. Uibyırda Ceraibub 
v~mm, lng.ih.ere ve Avuatral
ya: kıt' a!an ıtaraf m:dıan zap ted ildi.. 
ğ'i lblldirilmektcdir. 800 kişilik İ
ta.lyan .garnlizonu ıtıcs'l'irn ol.mu§hır. 

Mmso\ini, lburaıdaki ltaiıyanlara ==========================:========== 

«Son gelen bir haberde, sabık 
Yugoslav Başvekili Stoyadino
viç'in lngilizler tarafından ne
zaret altına alındığı bildirili-
yor.> 

Bugün öğrenildiğine göre, 
Türkiye Büyük Elçisi B. Ali 
Haydar Aktay dün akşam 
Hariciye Komiser Muavini 
B.' Vic;inski ile bir görüşme 
yapmı§tır. 

-. :ttnzası zaten yok mu? Bu 
~'"alnı: Sa. 5, Sü. % de) = 

nihayete kadar ıclayarunaiaırm1 cm 
retımifti. Son z111manla:ııcla gami

(DeVmnı: Sa. 5, Sil. '1 de) X 

Yeni Bir Sütun Açıyoruz: 

Ferdi ve lçtimal Hadiseler 
~~hıai hayatta mevki sahibi adamlara ait evlenme, ö1üm, 
ti~uhı, nişanlanma, plip gitme, hastalık, içtimai toplantılar 
lçı 1 haberleri toplu bir şekilde vermek üzere yeni bir sütu~ •a:f0 tuz. Bu sütuna ait malOmatı ve ilk haberleri beşincı 

atlıızın başında bulacaksınız. 

tlPfmı;1.1mn11&N4P 
Ajans ve Radyo Gazete sine Göre Günün En 

""° Mühim Hadiseleri 
"Furosıav orduınunın. Yfll08llı• topraklarına btlcum edllttiğl tak· 
dlr..ıe Ttlrklye ve tnA11tere beraber olmua. dahi Almanlara kal'lfl 

""' ~ edecefl hakkında Belpatta bir kanaat bulunduiu ııöylenlyor 
ııg08lav BaşvekW ,.e Hariciye Nazırı AJmanyaJ& seyahatlerini 

~ ~elılre mecbur kaldılar. 
""' Jı:ngUızıer Cerabub'u aldılar ve 800 İtalyan esir ettiler. 

:.&ki l'ugosıav Başveklll StoyadJaovlti İnglllrler nezaret altına 
lllclıtar 

~ t . 
0cil~reYe malzeme ıapyacaır vapurlara Amerika ı..rp ..-lkıl'l-

1'- : l'fıfakat edeceğini Nevyork Tbnes gazetesi yazıyor. 
'it- erıka İDl'lltettıye 50 ticaret pml81 \"eriyor. 
~ 18 tola ~ ~· 8% toahlk ldr ıa~ ~aph. 

' 

. 
ftadlll - Cel de fQ bbaldan .ay bakalım. 
Kocuı - Ayol ben nuıl aoyaJIDl? • • ? 
_ NauJ aoyayan ne demek, •• manifaturacı deiil mmn. l 

- Radyo Gazetesi -

' 

GUNON SESİ 

Ucuz Sevap 

Kurbanları 
Yazan: 

UŞATNUBİ 
Her mal gibi sm·abm da a.,ağl 

kaliteden ueuz chıalerl Tardır "·e 
az para tıc çok iş görmek mera· 
landa bazı kimseler bana çok düş· 

kUndürler. 
Ben böyle bir ucuz sen.p k•r

banma g~ sene Parlstc tesadüf 
ettim. Şark \114yetll".rimlzden biri-

nin uyanık bir 900uğuydo. lUekte· 

be gidememişti. tl'ç beş sene ev,·eı 

memleketinde eleoktrlk tesisat:r l•· 
pllırken tşçl gibi çalışmış. zeki\ , .e 

merakı 11&ye!!lnde elektrlfin bil· 
ti1n pratik eırlarmı kavramıştı. t
klde birde bozulan motörü tamir 
eder, tesisat yapar, nıfUf IJayram• 

tarda eokaklara '!ıklar, taklar ku

ranlı. 

M8U1eketin bu zekA karprnda 

gözleri luımapn bir bUyütil: 

- Bu çocuk fevkallcle blr dehlı 

derniyti, A '1'1paya elclrtrik talı"lll· 

ne cUndersek khn bDlr ne oblr! 

Memlekete bir Mhl kaZandıraea· 

ğu. Sm-abı büyüktür, Bm iJatta 
olmalı: üzere şeb.inle bu kadar b&· 

mlyet erbabı ,·ar. Anlan payı yine 
benden olmak ~rtUe para toplı· 
yarak, çocuğu FraMal a a,ırınz. 

Bu iyi Wpll adamcatruo haya

line göre, A vrapada adam ~ etlııtlr
mek için yapılacak fedakArlık açık 
gözlll bir ı;ıocop biraz elbise \"e ça
nıa,ırla yol bileti tedarik etmekten 
ibarettir. Ko)"Dun& da franga çev
rllmll} beş on lira lhtJyat paraaı 
ko)dun mu istikbali temin edUmlş 
demektir. rarl istasyonunda bö31e 
çoeuldan bekllyen bir heyet var
dır. Onlan derhal ellerinden tutup 
elektrik mektebine gtittlrllr, tlç, 
dört ı;ene bııbasmm llaynna oı.~ 

!Lutfcn sa5•fa~1 çevir:.ni=)\ 
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G(J~IDE-
6fU~IE Trebiç Linkoln'un 

~ 
Hayat ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: İHSAN BORAN 
·rırbır Linco 'i ahı eene sonra 

> n 1 J2 de B~rl nde gördum. 
:>. ıında Buaa rahiplerinın gıyd 
gı n bir elbise, çıol&k kafaaında 
ı,.c.ıc b uk, oayaikı.annda siyah 
Ml •• daHar vardı. Zô.hire göre Al· 
nan ara S)ad ı akıkatler n 
nurunu getİir.Uştl. F'akat bu bü· 
·' "'"' J nın. komik tarafı idi. 

z;cyade ikonsolc> .,L\arda katip 
bu ur.:m.a-k euretile ye.parlar. 

Trebiç ıböyıe hır vazife iıc Va· 
·ngtona gönden..rnek m.tendi, fa· 

kat reddederek Londr<>ya döndü 
ve oradıa. )·er c~ti. 1909 senesi 
başıarında, T re biç Lon.dTada iİcti 
eadi işıerle mCftl'lJ't oldu. Bir ara
ı:C Jngiıterede meşhur zabitİ'cr· 

den otan Roıvtrcc'nin vasiliğini Dinı konfcransıar veriyor. her 
!i _, JJ. ı;e:-.:atıiTden aret oiduğu. 
nu, oguruırun, ıhodbUMıi:ğin, vahfı 
tnaıi<;') ~tanın ansan an 'bayağı
Ja tırdıgını \.e mahvettiğ,n &Öy· 
lü) ordu. ~~itJer·-n mem ek etinde 
ken<l ·ni d n eyecek hiç olmazsa 
e. tı n1 yon ·~ kaımış aç inaa.a 
""il:n'.lı. Yerler •~iz gün evve1dcn 
lutu?uyor, ıbu earaycngız raıh~oin 
naz.a.r1y ni din~~k iıı;in her Al
nıan ki ırnark veriyordu. 

Fıılkat Entellicens Servio, Buda 
ra&vlbi Chao Kun;ı'un caeus Tre
biç 1..ıincoln oikhığwıu biliyordu. 
P ... takip için tıivH İnglilz za. 
bltl~ri tııdc.ıımı~tı. Bunlaır Buda ra· 
+.li>irü gölgeoı grbi takip edOyorlar. 
dı. Bu aiv 1 l~i:iz rab leri, gizii 
hırmet merkezıme gi:inıder<Ü.<leri 
mahrem raporlarda. müstakbel 
te:hakeleri hııiber verııneğe 9111ııotı· 
lar. O.ini konferanB r bıılıaneeile 
1-litkr'ıin meımlekeı:ine gelen Buda 
ro/hJbinin yeni ve lc:orkunç bela· 
!ar bazuhomakta oll:lu~ !htimal
leııin<kn bahoettiler. \(e bu hııgi· 
liz lfj'an:oııın, bu eeız:iıt1.erinde hiç 
te alıclıannradı r .. 
T"'biç Lincoln'un Hal T erciimeoi 

Ve İl< Caau.luk Maceralan 
T ..ıb.lr; Llnco "8kn Macar 
Y~. 1679 eeneoıinıc!e (Bu 
dape,ıe) de doim~ur. Sa.bası 
Moıcar Yıahudr.ioi olıan Nat:han 
T.eıbiı; aı.lıire tü.caıırı icü. T rebiç 
in göl"* Wm& İgnaoe! &r. Bu imıi 
P'f'O'I- kulııı.!<lanL boş gelmedi· 
ğt ıiıı;:in bırabnış: T reb:iç Llncoln 
adını almı;tD'. 

T re.biç iyi bir ta.lmı1 görmüş
tür, Almanca ve b111;s.,,,eyj mü
k.,..,....,. bilir ve .., gibi. ko.,..... r. 
On .ıa yaflnda ıı.k'l:önuk ve on 
eekiz ~ oikeın gazetecilik 
Y"'pmqıbr. &:bam ölünce, T rebiç 
baıbııeının bınktığı tıioaret i1krini 
yoluna koyc:lu; uzun eeyahatler 
)'1llPtı. Roman)'<'(la büyük iflere 
a:ttiidı. F aılcıoıt yeT yüzünde hıç bir 
rmıcera. tıöç ~;,. ~eh!Ok.e bu adamın 
hmıI.ı.nm .:l.oyuramırzd ı, Y .inrı ·nci 
arr >bu çapta bir adam gömıemif 
ti. MaGCra huııusunda T rebiç için 
öTçü ve hudut yolcııu. Ba'k.ıın,ar· 
ela Bulgar koımitia'cılarmın lc...,]ı 
h.are.ketferme de ıkanştr. Ameri
.kıaya g~ Ka.nadada Anglikan 
ralılbi o'lldu. Orada, Yahud1lere 
meihep deği;tmneye ~~t eden 
bir f>eıetıin rei:sl;ğ ni y~ı. 

T r<biç otuz ya'l'na gelinceye 
k'adar, dünyanın dört ibucağında 
bat l:ııir b..'ıl:ıe. g;.di F al<at mükem 
mel oynaidığı bu büyük rol.'er :n 
hıç l: .. Wi bu ımü•tesna adaımın 
1111İCera llursmı eöndüreı\rtcdıi. Tre
biç Jnıgi?iz En teiicena eerviei teş· 
kilatma, Kıma<l'lllC!a Angl kan ra· 
hlbi bulunduğu >rada ıı>nni!lir. 
1906 senesinde Enteliceruı eervİ· 
tıi. Trebiç'e ımühlm işler verdi. 
!"·"nheaiz ıbu · ler, onu .!.enemek 
•>;.in tert"p ~· mlşti. Fakat T~biç 
a:lalh bir cl&rrıdı: veriıen !İı!•eri İıo· 
teniı.diğinden faz!<> l~rdı ve o 
taT :h.ten itıiba.ren Entel'icens servi· 
sın (Sev*i.ıkıeyiş ve 1'iyaoi ajan· 
!ar) eımfına geçti. Sevkulceyiş ve 
siyasi aja~nn vıaz ~feaı, sınıfla· 
rmdan ıo,nlaşıİdığı veçhlJe, eu.h 
zamanında. ~eri ma.Umat top· 
Jaımak ve lüzumu halinde hulul· 
metlerin ıglZ.ıJ. 'yasetl-eaıine dair 
halberler almaktır. Bu oİ\ıı dalıa 

tur, sonra. yine selAmetle metnle
ketlerine &onde.rtr. 

f:;addı ı:o<llk CUDlln bldnde ellb· 
de bll' muka\"V& ba\:Uİt bo)-ııunda 
aurınızı bir boyunbağı Uc Parlse 
duşU,yor. EUndek.l adrerıılerl önllne 
geleneı gÖ8ter1p yol sorarak ko115o~ 
'°"haneyi. aefarethaneyl, maarif 
ıntlfettl~llğlnJ arıyor; daha sonra 
bası beınşerller buluyor. l'akat pa· 
nsı ve tah lli oJmıyan slpe.Jvrl blr 
d~UkanJrya kol180109 ne yapar! se
fir, maarif müfettı,ı, hcn~rı ne 

yapabWrT 
Baoa bo bJrareden l>ahsettlklt'ri 

zaman ötedo beride 1ıürtınl1.)ordu. 

Ortalık blt&bUtiln kan_,tıktan ~onra 
araba. ne oldu? ihtimal hAIU o hııl· 
dedir. Yahut belki de ötmu,tlir. 

* .. k l:<'uz &e\'ap kurbanlarını gormr 
için Padoe glt.ınlye ba<'et yoktur. 
Belediye, •1layet, maarif mUdilrlü· 
tü "·e halkevi kapı veya koridorla· 
nnda bunlardan bir kaçına her ~n 
na&plmek mllmkundiır. Bu socuk· 

yaptı. Treb:ç inglı..zceyi müke,.T;· 
mel .konuşan, a m bir adamdı. 
iyi ıb.ir konfera:nıoçı iidj. Hele sır 
saklaımRkta d~h.. aah.bi ıdi. Ma
cera hır1tnı yenemediği ;ç;n ık.en-

- "ne verilen vaz:f-eıerden daha 
büyü~ '.ler €Örmek ·ietlyordu. 

1909 da a.va;m ka.manmna 
mcıbus intihabı .günleri )·akia .. -
mı tı, E...ki Macar Y ahud l't, yu
karıda. söylediğim veclri'.·e lgnace 
adını teı1ketti. Jngilizlerin proteo
tlln ku ]<:/arına daha 'hoıı gelen 
l..ıiıncoln adım .aMı. Ar•tııiı: Jgn..ce 
Tre'bliç. Tre'hiç l..irıcoln id~ lngil
IC're eiyaeetine ıkarışma:k ümidile 
l>beral po.rıMıine ı<iTdi. V C'rdiği 
keymetli .konferarıılla.rla Jtend;.ini 
c;&buk tamımı , ıbi.iyiıı.< ılum.seıerin 
itimaıdını kaza.nm1"t. Laid Con:' A 

ve Siı: Edvard Grey'e lbıtzı biz. 
metlerde •bulundu. Bu ""Yede 
1 9 1 O da iberal pıuıtioi Gıl'a.fmdan 
mebus nemzeti göaterLdi. ve a.w.:m 
kamara mıclıa mebus oi<lu. Libera. 
ttzm. T nıbiç !İçin bed ef değil, he· 
defe e~k f.çirı lba vasıta !idi. 
Dü,.,.anlarile de -rr.ırni münase
bette ıbu unuyordu; zira. T rebiç 
bi.itün eiya'likr altkında ietıhfaf 
be.Uiyordu. Fa.kat bu ay,.,,; mu
vaffak.ry et m:un eünn'Cdi; az za
man eonM kenıcü ıt..mı.ftai'ian bi
le T rebiç' e cephe .aldılar. Bazı 
çirkin <kdikodular. bı.la.ktan le.u
la~ ortalığa yı>yıldı. &r ııı.nltet 
heyeti T re-biç' i 4l<>r~ çekerek 
mcbualuğe. naeıl yük9Cldiği hak
kınd:a lte1'dieinden hesap eordu
Lar. Loid Coroun. himaye ve mü
d fauı ib09& gitti. Ve nihayet mc 
bus n vm: geçti. T rebıiç bun
dan eonra Londraıcla tutıımıroıya 
cağını ıaruryarak bavullarını top
L.dı, eoluğu Roıınıanyaıcla aklı ve 
oTada petrol irketinin be~ına 
geç~ 

Üç sen<: ıcfaha g"çti: fakat T re
biç' m atıldığı ıpetrol i;ıleı-i 'Umdu· 
ğu gibi iyi gjtımedi. 'J icıneti be
ceremiyeceğini ıa.nlıyarak tekrar 
Enteri.ccm .aervi!iıe 'baş vun:l'u ve 
mümııselbetferlni .aağlaanla'1ırdı 

Artık T relbiç dünyayı Entel>
cens servis ıiçin do1awor, ·e.'~tına 
muka'btl g;zl! ma:ıimat lbankano
ta .mu:kahil gizli veoikahrr tophı· 
yordu. Nazlk ve tchlkeli i~lerden 
hep muva.ffakiyetle <;ıktı. Ve Lon 
draıda.ki ü.statlarının büyük itima· 
dını kazandı. 

Bal-kan .harbinde yine Ente]\. 
ccna serv~i .heaaıbına çalı~L Yu
nan, Bulgar, Sırp ıımumi karar· 
gii.hlarında. ca.ouslu.k yaptı. Bı.rt
garl'ara karşı Sırp • Yunan itti· 
fakında. da mühim Tol oyna<:lı. 

Fakat Sofyadıa Bulga.rlaT tarafın· 
dan yaka an rak mahkemeye ve 
r;ldi. Bulgarlann elinden ya.kıuıı· 
nı .sıyırması pek .güçtü. F a'kat yer 
yüzünde 'eytana ·hlle ıta, çıkar
tan bu "°""reng'z a<:lam, bir ko· 
ıaymı bulup lh.api:shaneden kaç
<r.aİ{a muvaffak oldu. Türkiyeye 
geçım<şti: falrat Türk pol1si in· 
dinde azılı ibir oasuıı old'iğu ma· 
tUın buıunduğundan tevkif edil· 
di. Bu aefer .iıru:ladına. Entelicens 
servis yet~ti. İngı.:iz hükUmeli 
(Babıali) ')'e müracaat ederek 
T rebiç'i kurtardı. 

(Arkuı var) 

ıarm bir kısmı yatı mektebi diye 
yalvarular. l\Iua.)·yen bir tahsili ol· 
mryan ve mli.Mbaka geçJrmiyenter 
için de\·Jetln böyle bir mu~ ettel'll 
bulunmadıtma nihayet akılları er· 
dlfl zaman, cbfzl memleketlmJze 
gOoderlnY> dJye yalvarırlar. Bun· 
lar tah ilin ne l}Brtlarla mümkün 
olduğunu bllmiyen ve UstlerJne farz 
olmıyan bir sevabı mutlaka yap· 
mak lotlyeb bir t.akmı iyi yürekli, 

fakat ba Jt, hayrr ublplerlnJn kur· 
banlandır. Kim bilir bellrl de fakir 
~'-na<lolu çocuklarının ıın,ıanna bir 
b&rık, ınrllarına bir ıa.ta takılarak 

l!itanbul meıdretielerlne gönderlldlk· 
teri zamanlardan kalma bir Adet, 
f'\ kalın fodla1Jıına benzer bir beda
,.a nlftl('t lll! a\"\'Vrundan •toğmu' 
bir hatadu. 

L" cuz Ml·ap ~u netlceJi "·eriyor 
ki.' oku.ı.uıı diye btanbula. ve ba,ka 
büyük ..,ıılrtere gönd<rlletı çocbk· 
lardan bir çoğu ka1dırnnlarda !ler· 

"'''· dUenrl '" ~~~·~· ı 

Beled~gede: Baro Toplandı 
Apaı1:ıman 
Kira:arı B a roda Beş S e n c Av u k at l ı k 

Mobi ye Koy"rak Fiy:.tları i Edenf er Yardım Görebilec~klar 
ArtlırıyJr;arnııs . On senederlberı meırıyet mev- vermiş, bazı avukatlar hunun kal. 

, K .• ndc buıun11n Js.tanboi Baıroeu dtn.fmaeını, bazıları da on seneye 
Son günlerde bazı apart.ınan ·r ardım Sandı~~·. ~t~nJkn faydayı ç•karılimasını . teml.ıf~er . . Neti· 

ve b~a ah:plertnin ~vJer:ne 110• ı temın cde~ed~r IÇU\ kaldırılmı~: cede komisyonun koyduğ'u mad
bı~ya koymak surolile kiraı&rı ort-; tı. Hı:_nun ~ze~ıne BaT"O un1ın~ı de k..E.~ur edi m~tir. 
tırdıkıarı nazarı d.kkati ce1oet- ı he}et1 ycnı. ~r kere.r alanl_k b~r Ta.1.ın.a:tft81nenin d.ğer madde-

. · yaodım teşKı.atı ku<maok >Stemwı !eri bazı ufak tadılalla kabul edil-mı~tır. 
Bına sah:plerinin bu <ıcktid~ ve b'r komisyon t.eçrlcrc-k ta.li.- m~tir. 

h reketleri üzerine a.aka-dar ma· malnaınenın yapun1ası kararlaHtı. F;kr~ne l!l".'Üracaat ettiğimiz ba-
kam:ar derhal faaliyete gecerck rı.m,ıs-tı.. zı avukatlar yardtm meselesinin 
L~-u .. .. .. • k · · t dbi, · ]• Dün lstanıbll'l Barosu avuk-Mları ha.Uinin koiav bir ~ olimadığım 
UU'll n onunu aLma lÇm e r "r . 0 _ . . '.J' '!;-.r 

1 • b 1 d B ı_ Eminönü Halıkevınde oero Tei.Sı ve y~ni talimatnnmenin tatbik 
a 'maga. aııı- amış.ar ır. u nare- 1 Mekk' H''- GeJe~.ıL .;..... -· .. ı,·. 
ket m ·!i'ı ıkorunma kanununa ay- ı .ıA"nıet noey_, 1

'- ka'biiiıvetinin az oıduğunu söyle· 
kın oiduğu cihetle yapılacak tel- ği altında toplane.nılc: ~ meeele mektcdirler. 
kikier neticesinde bu suretle hıle- haldcınıda evvelce ~ yardıın Evvelce Adliyenin ıslahı !ü
ye sapanlar hakkında kanuni mu. sandığı komiıoyo1'1'1nun t.azmadıı!ı zumlU: görülen i•krini teebiıt için 
am-el:e yapıiaca~tır. talirne.tnatmeyi müzakere -etmiş· ku~uııt ola-n b.:nntsyon raponı-

Otobüslerin Kontrolu 
Belediye Makine ,ubesi müdür

füğü muhtelif ıha.tıe.ra servis ya
pan otobüslerin korııtroluna de· 
vam ebmekted 'r. Y.apıfan lcon
trollarda bu otoıbü ıerin bir k11-
nunın sağlam olmaıdığı görül\nü'!
tür. I, Leı,q."t:iyecek vaziyette o· 
!anlar seferden menedı.knekte ve 
eaaalı ııurelte tamir Y11P•lmadan 
müaaarle verilmemektedir, 

Otob<iaçiüerin lbtikin 
Baızı otobüsçülerin, otobüelerin 

içinde yazılı fiyat tıı.rifelerinde, 
ı;:!'lı, ve gid;., mın.tak.ıı!arınıde.• ge· 
li~ ve gidİııin lsranbul tııraıfından 
mı ve yallrut Beyoğılı 6hetinden 
o•duğu _ çıkçı> yazıımaımeımııdan 
· tifı.de ederek, lot'a f>arklırrmı 
gözönünde tu.tmı)'>Ll'ak yollcu}ar· 
dan fazla pırra a;,dıkl\m görül
mü~tür. 

tir. nu 26 nİ9anda top1&neıcak oJ.an 
T eliımatnarnenin .ikinci madde. heyeti wnumi.yeye arzec:lecdkltir. 

sinde yardım görebil'tnek iç.in J.. Heyeti umumiye bu raporu lıaAı· 
tanbul &T06UJllClia devamll auret>- m <Atiği mkıd:irde 1-nh<.ıl' Baro· 

su bu raporu ibir tıem>en.ni §Ckl'in
te beş eene avulcaı-lık C't'mÖ!ı olma- de Ad!iye V ekAletine a:rzedecek 
sı Jazınııcfır l<a&"dının bulunmaa ve ıslehatm yapıl.naemı riıc& ede
bir çok ımün~l'ara ed;,,:biyet cdctir. 

Yürüyüş Marşları isteniyor 
Matbuat Umum Müdürlüğü 

Bir Müsabaka Açtı 
Askerin ve me!lcteptiferin, milli I """" yüzer lira mük&C..t ven1ecek 

bir tezahür oıreeın'da bırlkm bir ve diğer .iyi mıı.rş)ar da radyoda 
a.oğızdan eöyliyelb.ıleceği yürüyüş okuıı.aooJrtır. 
mıa'1'fNI lruıousunıde. hiıç zengin Kampozitöı'terimiı:in böyle bir 
değiliz. Maııbua.t Umum Müdür- müsalbıakaya ôş~ biT ~ref me
lüğü !bunu gözömirı.de ıtutarak, ııclesi aa.ya,cakJ....ıru ümit e<Üyo· 
bütün Tüık lbesteık.irlarmı bir mü ruz. Bir yürüyüş ma"!ının bu şe· 

Piyasa Haberleri: 

Rize Çayı 

lst:hsalin Arttı;·ılması 
lç.n Yeni Teıib;rıar 

Rize mıntakasında yetiştiril
mekte oian çay fidanlarının bu 
sene miı<.:.arı arttınımı~llr. MıntaM 
kanın müsa~t -ikı-:minden istifa.de 
edilerek butün sahil boyunca ve 
denizden üç yih: metre yüksdcli
ğinc ·kadar olan köyıerdc çıay fi
danı yetİ.şt~lmc'ktod'tr. Ziraat 
Vekii.leıı, mevcut fulanuğm ge· 
nişlet•'nleei için evvelce verdiği 
tah""'°'tla hi:nleroc çay fidam ye· 
:.i~11ritm~ ve köyi\iye dağttı1mış
tır. Çayın yetiştirilmesi, fı.danıarın 
bakımı ve yap....ı.larmm toplana
rak ıkuruıu.'m ... ı .için lralikıa fenni 
öğiitl'cr verl.~ektedir. 

Haber aJd'ığnnız.a. göre be§ se
nelik ıbir programıa tak'İp e9ilen 
çay yetiştirme ve hezırı'ama İojİ 
her se;,.. hiır m;lctu dafıa tevsi 
edıi'ecekıı!ir. Beş sene 90<lt'a Rize 
mıntaılr.e.eı ırnıeırrudtetin bütün çay 
ıht.İ(y.acını t.,.:;,;n, edelritecektir. Bu 
sene iki yüz elli ıkiıo lca<:lar çaıy 
iot;ı-ı ed"'-0eceğ'i telh.min ccMmdc
tedir. Rizıe çaıyının terddblnıd>eki 
T ıeObrom.inı ımeıd.d eain'in Uzak 
Şari< ~~erinde yetiıııtiriJ· 
miıt <>lan <;a;Yln ıtıerJ<.iı!>ine pek ya· 
kındır. Rize çaym,Ôan aıJrıen nü
munc'ler Mühendis mddıdbi kim
yahan.,..in<Le tahh1 ed~, A
lmım. neticeye göre: lbu çaylenn 
Uuk Şe:rk ımemleke'151erlnıde ;yett,. 
tiri:mdtte olan çayliıırtlan rcnık ve 
koku iıt>barHe de Ea.r>keız olduğu 
ani\uıılrru,ı-ır. 

Aimanlı:r 12 M;ıyon 

Liral.k Tütün .st.yor.ar 

Kümes Düşmanı 

IHI ot bir hikayecik: 
Köydeki küçük evlerin

de baba, llna ve çocuk alqam 
yemeğ'ıne oturmu lar, sıcak çor
baya katık oaııayıp duruyorıar. 

J:Su sırada pe uzakta olma
yan kümesten ta. u ıann boguk 
feryatJan gelıyor. 

Y "§ ıcabı kuıagı en keskin o· 
lan çocuk kaııgı bırakıp baba· 
~nnı ıkaz ed;yor: 

- Baba, kümese ya bir aan
sar, yahut ta bir hırsız girdi. 

Baba da ka,ığını bırakıyor, 
kalkıyor, duvarda asılı çitteyi. 
yakalıyor: 

- Merak etmeyin, ben fimdi: 
ne olduğunu anl8nm. 

Çifte elde, parmak tetikt.ı 
bahçeye çıkıyor ve Y&V&f yavat 
kümeııe yaklafıyor. 

Tavukların kanat çırplflerın
d<Ln öteye beriye kaçııtıkJ.n, 
boğuk seslerinden •İn•i bir dii§
ma.nm guabına maruz bulun· 
duldan anlaıılıyor. 

Baba çıfteye davranarak ÇI" 

kıııyor: 
- Kim var kümeste ? .•• 
Ses ke•İiiyor •.• Fakat baba bo 

""11İzliğe kani olma.yarak wel 
ediyor: 

- Kim var kümeste diyo
rum, anlamıyor mıuun? Sea ver, 
yokSA atq edeceğim! .•• 

Bu aefer kiimeaten yalvara11 
bir aes cevap veriyor; 

- Vallahi abiciğim, kümeııU 
biz tavuklardan batka kimoecik 
yok! 

* Bu hikayeciği hakiki hayab11. 
hatti isterseniz, dünyanın vazi. 
yetinin bir çok hadiselerine beı>
zetebilirsDıiz ! 

Anlabnak benden, hayaJinisİ 
iıletmek sizden! •• , 

Kör Kadı 

Y aıprlan şikayetler üzerine Be
lediye Reie.iği bu şekil<le hileye 
oapen ot<ıibüeçüler hakkında. u.ki. 
bet yapılması için alakadarla11L 
~ v~rma,tir. 

.__,ı ____ d et ...._._ti Mill'. kll'de ıkabul edilmeoi ve ha.'Jc ara· 
oa~,4 

""' --.... r. 1 aında yııı;yıfıp lkıı.llması bir eıt'll&lıkA. 

Alıman ;p(yaısalııonnın ötedenbe.
ri m~e.k...ı.ı.nı:zıden alma:kta ol
dul<ıan tütüruler.den lbu 11Cne yine!=============.,, 

büyük bir peTtıi alınacıığına dair Milli Birlik 
Piyasa Hareketleri: 

İngilterey~ Sahlan 
Tift:kler 

lıtııPltere .iQin k.orponwyon ta· 

rafınıd'an eatın .. iman UJiti.klerden 

on ·h~ ıbin 'balyalık bir parti ha· 
zırlanrrıı•tır. Bu partinin ber mu· 
aımeleoi hitirl·m· ~r. Yakında. yük 
J.en.ec.ektir. lwjçrenin susam al· 
ma.k içıin müracaatı üzerine sa· 

tı~r artıın.,tır. 32 kuruJtan dün 
de mühim ıbir kaç parti eat>lmış· 
trr. Vımıa yolile gönderilmek 
üzere lsviçrey,e hir kaç parti de 
k.eçi derisi yükkn;rr.Sştir. A;man· 
yanın .&cağı kuru baklalar ha
zrrknımr$ht'. Yüldenımek ih:ere 
muamcTesinin tamam.J'annıaoı bek
lenmektedir. Piyasaya doyurucu 
miktarda pirinç gelmed:ği için fi. 
yatlar canlıdır. Ketentohumu gev. 
şektir. Koyun derisine alıcılar ço
ğalmı'!lır. PamuklaI'C!an Akala ve 

Klevland stoklan piyesamız:da 

kahamış ıgibidi.r. Y CTi! ıolrum
dan Harput - Geyve ıpamu-klan 
58 - 60 kuruş arasında fiyat bul
maktadır. Ku'l}'el:ı1'leri 8,20-6,25, 
Ketentohumu 30, 1 O, Bandırm~
nın dökme bakiaoı 6,25 - 6,35, 
Çar~amba çalı fasulyesi 21,20 • 
22,20, aıra. tombul fuulyeler 
20, l O - 21, kumdaın çuval,, l O • 
l 0,20, Akdarı 9,30 • 1 O, anıa.son 
31 • 32 kurtztl.an oatışlar olmu§· 
tur. 

beyeoanı e.:tttıraaılk güftelerden nn ..d11U ebec!Tlettiımdı; için en 
ya;pılıaoa:k olan lbu m41'§'liıınn a.lt.. iyi ')"Oklur. • 

Dünkü Yangın 
Şair Mehmet Eminin Ev; Tamamen Yandı, 

KJtuphaneden Birşey Kurtarıla.ııadı 
Dün sahah saat 10,45 te Be- ı tanı) nı da ıkurtarahf.'dim. Fakat 

f'ikta~ta Serenceıbey yoku.şı.mde. Maıacif Veki. .. el!inln tekıifi. üzer-ine 
p.ir Mehmet f.m;.n Yurda.kulun 
üç kMlı evin<le ooba borusundan 
çıikan krvılcmı yüzünıden yangın 
Ç:l_krnış. ve f!V •t:vnam.en yuıdı'kta'!l 
sonra sön'tlüTü.mi.i tür. 

Yangın ımaha11ıne yet~ .. en itfa
iye >ah,.<ap hinıoyı alevler içi.nıde 
bulmu tur. Ya'INlln ev 6 ıbin Liraya 
sigortaıııdır. Eşyalann <;ok az bir 
bom ı le: u rtarı 1 a/hi ıırrAi(lt ir. 

Ziyanın 20 bin l'Ira kadar ol
duğu ı...hmin edilmektediT. 

Şair Mehmet Eıını.n yanan ev
d·en ziyade kaıy<bettiği kütüphane. 
sine a.cımaıktad1T. Senelerden.beri 
büyük l>ir itina ite hazır'iadıı!ı çok 
kı:ym<llli le.ita.plan o/idl'l!mdan kur· 
tanl.aımamıırt-ır. 

Şam yangınıdan eonra 11ören 
brr ar~ızw. Mehmet Emin 
tecosür ıiçind.e vak' '1(YI yukarıda. 
anla.ıtığımız. şekilde izah ettıkten 
aonra.: 

- Yangını lba.na. haber ver· 
dikleri zaman çah,ma odamda 
idim. 300 beyit+il< (Devrim) şii
rinin ımü.vedıdclcrini tanzim edi
yordum. Onlan .kurtaıratbiıdiğim. 
den do\ayt bahtiy>ırrm demiştir. 

Sonra milll inkılabımızı teren
nüm eden ve gençliğe iııhaf etti
ğim 300 beyitlik (Kurtulıış Des-

lııazırlama<kta o.<luğuım 89 ınkıla· 
bmd•an &Onra yetışm.1.f} ol'tan ve 1 5 
-:niı'ıetin m4ti ve inısani duıyguları
n1 anlata.o 1 1 O parça şiirim ya_'[lan 
eşerlerim eTa6mda, «•yboi!clu. 

Y·aZlk, dedi, kütüphanemi Üni. 
versiteye fbır.a.k.ace.ıktım. İ~te a-sıl 
bunun iç.in ratıra'P duyuyonA."TI. 

İki Ev, Bir Düklin Daha Yandı 
Evvcllci gece Y e~eh.irde, Ye· 

nikJııdu eokağında çıkan bir 
)'1811gllt neticeıoinde iki bina ve bir 
dükk~n lıaımamen ymmıı tır. Baılc. 
kal Alnned"' ait l / 2 numan:lı ev. 
le sa.raç Yu"""na ait 2 / 4 numaralı 
ah§&P ev henüz selxbi anl..,.ıla
mııan bir şcktlde ate . almı~. itfa
iyenin yet~esıine reği"Tien evler 
ate§İn ıtı.hribinden kurtarılarn11-
mıftır. Binalar ve dükikan tama
men yandaktan eonı:a eönıdürüle
b~işti.r. Bu ıhusu..ta tahlcıl<ata 
devam edfunektedrr. * Evvelki gece saat 2 1 de de 
SeyoğlUlldaki Şik einemanın ma.· 
kine dairesinde yanem çıkmış ve 
hıtl.kı büyük bir heyecan ke.pla
nıAflır. Yangının büyüm...ıne mey 
dan ven1meden tutU!ıM\ filmler 
söndürülmüş ve haık sükunete av. 
det elımiıcir. Yana'fl yİıımi ım~tre 
filmd<:n ba~a. lbir zarar yoktur. 

pi;yam.larıınuzıcla bazı ,..y;..a.r do-
la!!f>l'Jcıadır. Tü.tün tücoal'ııan bu 
pyialar üzeııine ~· öğren· 
meğe çal~kıııadı:rlar. lngıiteı>e 
ve Aırn'erika. için tütün mıntaka
lannıd;,. 11hnmı§ ola.n k~d.eııin 
dı'!lnda kahuı;;._,.mdan Alıman'IMm 
iatifede -k ie<emelel'I a..liırnal 
dalıilJ.ıd'e ıgörüimektedi.r. Bazı 
tüp:arlar Alı:nBno/enm on iki mı:l
von lir~ lk.ı')'J1'1:etıiınıde tütün muıba· 
yoı.a etmek t"""'vvırrunda olıduk
iaTını söylemektednrler. Henüz 
teyit edllımani.ş ollmakla beraber 
tiiıtün mubayaa.ısı iıcl.n görüşmeler 
yapıldığına dair tütün piyasallıı.

nnda sı<k. stk haber !er doTıaşma!k
tadır. 

Çorap iti 
Çorapçılar yem standart tip 

çıorap 11\'1 halılcında görü~ek 
üzere yeniden l:ılir ıtoıplantı yapa· 
cak1ardır. Ankıarada yaıprlan gö· 
rü;>Tlelerde lhalicdilcrniyen bazı 
nolc.ı.alar hakkında· ')"Cniden Ve
kaletle tema llizunıu haoıt 9J'du· 
ğundan yaıpıla<:ak bu toplantıdan 
sonra <;omaPÇrlaT Vdcii.letle teik
rar temasa geçmek üzere Anka
"">"'" gidecokle.rd;r, 

Şehir Tiyatr<>ou Nakil mi 
Ediliyor? 

ı....nbul Bdediye•i Şd>ir tiyat• 
roaununı daha mü:ie·it bir yere 
nakli için ~etkikler y-.prnaktad11'. 
Beyoğlu "in~mıdan birioiniıı 
satın alınarelk. .-il •tadili t'llı. ti
yatl'O<lun. ıbın~a nakli de dü§ii· 
nülmdt~eclir. Yeniden inp.ottıu, 
ziya.de bir ısinemamn satın alın
.,_, daha. Jtuvvetle rnubtemel
dlr. 

lstanbuldf..ki Kontrans 
Salı GJnü Ver .. iyor 

Cüımhuriyet Ha"ılk Pa tioıi aot 
vaz:iyctJer tizer"ne Tür'k.iycnin dt 
c:k»UJnQ ven- kr 
rar verdıği .konfenıns.axa yuırdu' 
her öşesınde bugün erde ~!.ot 
yıaoaıktır. lotıaonbui ve lcazaoların.ı
mebuslarnnızdaın Şoıruotti:n Guı> 
altay ıle Hasan Re;ırt T"'°"'ut ıkon• 
feran:siar verecek.ferdir. 

Şemsettin Gımaita')'ın kor>tf 
.nm.aı martın 2 S inc.ı Rh günü V 

ni.venlte konferans aa1onunda ~ 
rilecdclir. 

l.nmbu? ve kan'!annda konf•· 
ran.dar nisanın dördünde bıı.ııif 
ohıcaktrr. Yapılan programa i1' 
re, lotanhul Ünivc'- · eai, Bcyoği<> 
E:aninönü, K .. dı.köy ve Şile Ica:ı'' 
larında Şemsettin Gün.a tıay, ~· 
talc.ada da. Hasan Reııit TanJ<d 
kıonferans verecektir. 
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_ Jkbeka ile beraber klmııe yoktu. O 

yalruzdr. 
Ben oldufum ,yerde biu-Wmu., yüzüne b&

kryordum: ÜZÜNT Ü 
&etme.Un. Ben blllyonun, anlıyonmı. of!9 
kaldım, df'ğll mı ~ 

- lfaşrr_ Bayır ... 
- Bnnu dört ay evvel o3yl n•ll Jd""' 

Şano bilmem IAzmıdı ki kadınlar erır..ııJol' 
gibi deflldlr. 

- Rebeka yaJnız.dı. Kamaradaki l'Het de 

odur, 
- ll&J-,r .• llayır, olamaz. Rebek& gömill

mllştür. 

- Bu böyle>, yavrum. Alle mezarhğmd& 
)atan kadrn Rebeka. değil, mechnl bir za. 
,·allıdır. Ortada kaza llJAn yok ... Rebeka de
niz.de boğulmadı. Kazaya uğ'ramadı. Onu 
ben ölddrdllm.. Sablldeld l<ulübede tababca 
Ue ben vurdum. Cf'ftedlnl kotraya kadar sli
rUkledln1, kamaraya. kapa.ttım. \.·e gentlyl 
koyda batırdım. Bugil.n bulduklan yerde ba· 
t1rdml. O kamarada- yatan RebekadlY ... 

ıı,te sana haldkatı •öylcdlm. Şimdi hala 
gözlertmln itine bakarak beni sevdiğini tek· 

rar edeblllr misin,. 
xıx 

Kütüphane odaoında her IJ"Y saldndl Ja.s· 
pcr'in ayağını şalarrıasmdan çıkan sesten 
baAka bir şey duyulmuyordu. Ayafma mut
Ja~a kıymık batmı.,, olaeaktı. Hayvan yala
nıp duruyordu. Kulağnnm dibinde l\laksl· 
mJn ttktak eden saatlnJn &e&lnl doyuyor
dum, her glinkfi mutat seeler ... 

tnsao ('Ok se,·diğl biri lnl ,.e yahut vücn· 
dUnUn blr aza ını ka,ybeder, büytik bir sade· 

meye uğrarsa e\·ycbl. bunu hemen farkede· 

Yazan: Dafne d u Maurier Çeviren: Rezzan A. E. Y alınan 
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mlyor galiba.. Makalm!n yanında db:lerlnln 
dibinde ldtnı. Vüeudmn onwı •iicadana ya
lnn, dlertnı ..Uerlıule dıırayor.ıu. İçimde ne 
keder, ne ko~ ne de dellşet vardı. Jaı;. 

per'lb ayağmdakl l<ı;ımıfı çdıarmak lilzmı· 
dr. Bunu dll~tt)·ordum. Soııra: Frlth şlm· 
dl gelip cay tepolslnl alacaırtrr, diye kendi 
kendime ınırıldaruyordmn. Mabimln. aaatt
nln tlktaktarmı birer birer duyu.yordam .. 

Bu hallme birdenbire kendim de hayret 
etthn. İçimde hiç heyecan yokht. Sotuk ve 
garip bir ooğıık kanlılılr \'ardı. Makıılm san
ki bir uylmdan oyammıı gibi beni öpmeğe 
Nıjladı. O ı;amana kadar lılç böyle öpme
mı,tı. Gözlerimi kapa.dsn kolafmım dibinde 
mınJdanan s~inl duyuyordum: 

- SenJ sevtJronım, hem de ne kadar ~e

Ylyorum bu.en ... 
Gece gilndllz aylardanberl beklediğim siiz· 

lerl lfltlyordıım. Nlltayet bu aözled oöylllyor 
du. Bunlarm hasretini ne kadar zamandan 
beri çekiyordum! Tii. Montd<arlodan, İtalya 
dan, uzun zamanlıırdan beri ... :!\falıelm nl· 

~et bekledl#im oöderi ııöyıemı,u. 

Gözlerlml açtım. Pen~eld perdeye ııa.. 
l<ıyordom. Kocam bımlmt tela-ar tekrar ııöy 
llyerek hararetle, ı,tıyakla 1-1 öpmete de
vam ediyordu.. Ben perde,.·e bakıyor '\'e p. 
n"'ten ne kadar ııoldoğruıa tetkik edlyor
dum. Kendi kendime: 

- Ne kadar ııalrln ve ııotıd< kanlıymı 
dedim. Makslm beni öpl\yor, ben ıoe perde

yi tetkik ediyorum. Halbold ı,te ilk defa o
larak beni ~evdtğlnl ~öylUyor. 

Birdenbire Mak.ıın dnl'du. Beni kendinden 
uz.aklaftırdı ve oturduğu yerden ka1kh: 

- Gördün mü T Hakkmı vammı. Ge<.ı kal· 
dırn, sen beni sevmiyor~un. Dedi. 

KendJme geldim, kalbim korku içinde 
~arpmap ba,ıadr: 

- Ha3~r.. Hayır geç kalmadık. Böyle 
söyleme. Anlamıyor musun kt brn seni 
dünyada berşeyden çok seviyorum. Demin 
beni öı>ttlğtln zaman o kadar daldmı ki bir 
~eyler hı-emedlm. 

- ı,te. Beni •O\medlğln için blr ~ey his· 

- Halmtm, rk-a edertrn ht"nl tekrar 6P"' 
- llayır •• Artık buna ne ıu.,,um , . .,,'° 
- Blrblrlınlzl kayıp mı eclr<'rğ1z, ~ 

sim f Tam blrblrtmlzl bulmuşken bo .-r 
olarf Arammla hlo bir '4'Y blo bir ıoJI' 
oJmamah cbr, rica ederim, canını. fM'nJ W 

- Artık bmıa \'aktlmlz bile yok. 9' 
beraber birkaç günümllz, belki de blrpıl' 
saatimiz var. 

Artılr beraber bile o!amrn<'1lğrz, g.,ıtf' 
YI bulmuşlar, Rebekayı huı."nıı,ıar. Anl,JI' 
mıf 

Yava.' yava., kendime gel~ ordum· ~ 
rlm artık bu~ gibi Mlğok de-tlltli. ~ırslC 11 
nemli oldofunu, •l nl zamanda. ,.uz:d"1;,. 
boynuımm da •"Bndrkntı hl• lyorduın· il" 
mek ki Rebek..,. ~lak•lm öWttrmllşlÜ· 1~ pd~ 
beka deniz ko.zasma korban ~tınr il"' 
Dbnağmıda bir bfime<"enln ıı.ı n a~-rı 1'1" 1,. 
Jarı gibi bazı eöı:Ier, hazr sahneler ~;, 
nryordu. Makıdm bana bir gun: cBlr ~ 
evvel ı.a,mıa gelen bir bMI.., btltün ; 
tnnr del't,ttnnı,ttr.:o DC'1nlştl: onra 0 

asabi halleri ıUkt\tlan vesaire ... 

(Arluuı .,.,) 
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General Wawel 
Ve Kumandanlık Sıfatı 

1 
Yazan: 

Kumandanlık memyeUerlle 
dUşman ordusu kumandan· 

larznda. gıpte ve hayranlık uyan· 
<lıran blr asker, her halde bUyilk 
bir kumandandır. General Wavell 
asrmuzm bu çapta kumandanlarınr 
dan biıiald!r. I{umandanlık mezi
YeUerml muharebe meydanlarında 
~Ulanm zafere ka~turmakla 
bUtün dllnyaya !abat otrnlft.lr. 
Cencraı ısss senesinde doğmu,. 

tur. 57 yaşındadır; ailesi birçok 
büyUk asker yetiştirmiştir. Baba
sı da generaldi. Tahsilini lnglllz 
harp akadcmislndo ikmal etmiıııtır. 
İlk defa cenup A!rikası harbine 
l9tırak etmiş ve gösterdiği yar~ 
lıkla m:ıdalya almıştır. 

B UyUJc harpto sarp cephosin
de 1914 • 1916 ya kadar 

ltlt\rzl muharebcle:rinde çalışmış, 
hraıanmış, bir gözUnU kaybetmiş 
ve tekrar harp madalyası almıştır. 
liundan sonra (Kafkas) ıı gönde
rıktı: ve Rus ordusunda a~e ml
llle,rtık vazıreıılnl ifa elti. 1917 
t~nıuzunda Mısıra geçli ve 1920 
l'fl kadar orada kaldı. 192:! den 
li26 ya kadar harbiye nezareti ge
ne1 kurmayında çalıştı, 1930 dan 
l932 ye kadıı.r 6 piyade tUmenlnln 
"e 1935 e kadar 2 tUmenln Jru. 
trı&ndanlıklarında bulundu. 1936 :a Sovyet orduftu manevralarında 
tzn. bulunan lngUlz aısketi heye

Urıtn tel.al ldL 

1 
1937 de Filistlnde lnglllz kuvvet 

t'lnln ba~ kumandanlığını yaptı. 
9as lklncl ktı.nununda kolordu ku 
l\\atuıanlığtna terli etU. 1939 da. 
<?ttaıta Şarki) lnglllz kuvvetleri 
ltunıandanlığma tııyln olundu. Oe
nel'al Vaveıı·ın clhan harbi tarlhl• 
ne geçecek olan kumandanlık h&· 
~ltı, bu vazlteye taylnl Ue başlar. 
~ •ltıı. Şarki, lngllııı ordusunun ha· 

r ve ecfcr konu~na göre tok ge
lllt bir mınta.kayı thtlva eder. Bu 
ntın.ta.ka: 

?.tatta aduOe Baera. körfezi •r&· 
•11\da kalan Avrupa, .Afrika, ktı
~ Asya ve A.r:ı.bıetan pe.rçaları
tt · Bu geniş mıntalcada harbin 

\'le vo ar l General Wavell'in 
Obtuzıanna ynklenmS.tir. Fakat 
0 bu Yakın ve orta .,ark kuman
~n~ığına 16.yık olduğunu az uman 

lBpat ellt, 

N. N. 
1 

---------------VATA 1!1---------:-----.....------------------- 3 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

lbsu BORAN 

Afrika CeEhelerinde: 

Türkiyenİ n Fahri Profesörile Bir Saat 

ibnilemin Mahmut Kemal 
''Ayaklı Kütüphane,, İsmine Hakkile 

Layık Olan Üstat, 
Aynı Zamanda Canlı Bir. Tarihtir de ... 

İbnilemin Mahmut Kemal, bir müze olarak kurdutu oclasmda 
o müzenin bekçisi sıfatile oturmaia l'ylk yegine adamdır. Onu 

odasında çal1fır ken rörllyorsunuz 

Yazan: 
rarak rı~iK 

O.tadın S bib romanını yazdığı 
senelerdeki ir resmi ( 15yatında) 

ı~r görüypruz k azıra konmak-
ta.n b~Jca blr ~ ı: CJUklerl yoktur. 
Bafkalarının eweıce yudıkları e
aerlerln mUnderecatını pek çok de
ra mehaz söatermlyerek kopya edi· 
yor, eser diye ortaya koyuyorlar. 
Bunlara karşı: 

lem ve önUnde bir kAğıt yu.·p çl
ziyqrlar. 

Peygamber c!cndımıze sormuş
lar! 

«Kıya.metin kopacağını nereden 
anlıyacağız h 

Efendimiz cevap vcrml.ş. 
- Rast gelen ltaleml eline alıp 

yn ı yazma.ya başladığı zaman. 
Kalem• elime o.lmıştım. Fıktala

n kesti ... 
- Sor ?akalım da söyllycllm ev 

lb.t dedi 
Utancımdan kıpkırmııcı olmut

tum. 
Evet benim de elimde tuttuturn 

bu kalemi kullanmaya. saltılılyetim 
yoktu. 
Hnyır, dedim. O kalemi kullan· 

makt& kendimi Aciz 1rörüyonım. 

m!l!aade edin de bu yazıyı yumı
ynyım. 

- senin için de~ evlat, dedi. 
Haklıydı. Benim için olmııaınıı. 

lmk&.n yoktu. Ben, arada bir muta 
vMSıt, onun fikirlerini karilere 
nakleden bir fotograt adeaesi idim. 

O anlatmaya.. ben de yazmaya 
başladmı. 

- TercUmana yazdığım birkao 
malcaleyl topııyaraJC Muhaverat I· 
ılmll bir r1Nl• VUcude ptJrmlf· 
tim. Bunu bir t.akere Ue Ahmet 
Mltfıat !ltendlye gönderdim. Mlt
he.l Efendi bu riıalede buılmıyan• 
lan gazeteye koydurduktan sonra 
kitabı matbaadan aldırarak teskere 

1 SiY ASl iCMAL 1 
Yugoslavya, 
Kumar Masası 

Başında 
Yazan: M. H. ZAL 

G==fJ a~atta. attığımız en kü-
çuk bır adımdı bile ıu 

veya bu nevi bir risk vardır. 
Her kararımız, her hareketimiz 
bir nevi kumardır. Hayat ku
marını oynamaga cesareti ol
mayan adam makenet içinde 
pineklemcğe mahkfun olduğu 
gıbi, böyle bır cesar~tten mah~ 
rum olan miıletler de baıkaları· 
nın nüfuz ve tabııycti aıtına düş
meğe namEettırlcr. Kıakten ka· 
çayım dıyen fertler ve milletler, 
mukadder akıoetlerini haııeKet
ıiz ve müdafaaaız bir halde bek
liyenlerdir. 

Yugoslavya haftalardan, ay. 
lardanberi böyle bir kumar oy
namağa cesaret gösteuni§tir. 
Mihverin bütün tazyıklcrinc gö
ğüs &ermiı, geçit resİmlet:i ıçin 
değil, karagün için :hazırladığı 
müyonluk kuvvetine dayanarak 
hep cbayırıt demiJtir. Bunu ya
parken, kendi kuvvetile beraber 
demokrasi -cephesinfn nihai za. 
ferine de gUven göstenniftir. 
Nitekim geçen harpte de Sırbis
tan arazisin.in büyük laımu İfgal 
altına düttükten sonra asıl an• 

• cephede itilif tarafı üatün çak
truf, eski küçük ve geri memle
ketin enkazı ü&erinde bugünkü 
kocaman ve kuvvetti Yu~oslav· 
yayı kurmak imkanı buiunmut 
tu. 

Mihvere boyun eimeık, bia 
memleketin kurtuluıunu temin 
edecek bir hueket deiüdir, be
ka ve iatikW bakınundu dot
rudan doiruya intihardır. Yu
goslavya hükUıneti, riskten kur
tulmak töyle dunun, ea berbat 
bir §Silde bir kumar OynaJl'Uf

tır. Bu kumarda kazanç İhtİ· 
mali yoktur. Eier yeni nizam 
kuanıraa Yıqroalavya, Alman
yanın bir müatenllekesi Olm. 
Eier kaybedetH A vnıpaım' 
tasfiye hesaplarına yeni nizamuı 
bir uzvu •ıfatile kanıır ~ yine za. 
rar ıörür. 

Halbuki Yuıoalavya, fimdiYe 
kadar yaptıiı ıibi, mukavemete 
devam etmek ceaaretini palet'· 
seydi, kendini de, Balkan sul
b\Dlu da kurtarmlf olurdu. Al
manlar Y uaos\av yolunu kapah 
bulıaalardı ve kartılanncla llım 
bir Balkaın teaan~ü oWujunal 
luınut getinelerdi Balbnlllrda1 
yeni maceralar aramaia Dikit· 
mazdan evvel çok düıüniirJer· 
di. cSenden kapar, benden kapar 

Yastık kadar clldler yapar. 
Jle]Mlnde de aehve aıapar 

ile beraber kUtUphanesinde hırzet- ----------

Ol cahUll lllmnünıa 
mek kadlrşınaslıtmı gtietermt9 .. 

pırkaç a.y evvel kitaplarının bir 
kmnı satıldığı sırada teekere ne 
beraber bu mektubu Adana eşra

fından Suphl Pata Zade Abidin Ra· 
mazan kitapçılarda görüp almı~ 

Bunu bana ariyeten verdiği zaman 
eserime bakıp kcndlml ı:s ~ıma 

avdet et.mı'1m zannettim. 
YUIYJ okuduğum zaman YilzU· 

mUn knaracağtnı zannediyordum. 
Allaha çok fUkUr tahmin eltlğlrn 

,ey olmadı. Çocukluğuma göre fe
na yazmarıuşnn. 

antıknlanmın ho.ttA gazete kollek
siyonıarnnm pek çoğu yafm& olun 
du. Bu vakadan tevkim kınldıy1ıa 
da yine kitap ve bu tUrlU asara 
muhabbetten nefsimi mencdemiyor 
duın. 

Levhanın birinin altında. yuıb 
tarihe gözüm ilişti: 114.3: 

- İki yUz on bC4 rnc. hiç bo· 
zulmamı dedim. GUl<.I ı 

- Bizden eskilerin v:ıcude getir 
dikleri san'at eserleri. Bozulmıı.mtt 
kelimesini nasıl ağzımıza alabiliriz. 
Onların eserleri işte böyle sag1aJn 

olurdu ve uzun ııenclcr geçmekle - Sabih, bir yeUmln sergUzeşti, 
~an talmll buı hikllyelerintz 

rd S h 
bozulmazdı!.-

va ı. onra lkllye yumaktan 

* vazgeçtiğiniz anlaşılıyor, acaba ne· 
den! Dedim. 

- Ben o hlMyelerl yudığmı u.. 
man 18 • 20 y~de. ldlm, dedi. 
HlkAyeclllkte devam edecek olur
sam, tahsile ıuzum götdllğüm bazı 
filmlerden uzakl~am lb:ım gele
ccktL Gençllğin bir noktada sebat 
etmem.ckteıll teatrat.J hikAyeclUkten 
vazgeçmemde de A.mll olmu~. 

Sablhln lhtllAlname olduğuna, hal• 
kı lhtllMe davet ettiğine datr sa
raya verilen jurnal üzerine kitabın 
toplaltırrlmuı ve bir krsmmm se
ıa.ntktc yaktırılması (Klta.p Selt• 
nikte basılmıştı) 'evke halel ver
di. Bu yolda yazı yazmaktan \'az 
geçişime bunun da ,ok tesiri ol· 
muttur. 

G özlerim tyrı ihtiyari duvar• 
lan sUaleyen yuıla.ra takıl· 

dL Bu eski ıuıtıa ve t&'lik yazılı 
kıymeUi levhalar, tahta Qzerine 
oyulmuş altınla. yasılı neftse1er kar 
••ında, biraz izahat verir misiniz? 
Dlyestm geldi. Gözlerine baktım. 

GUUhnsedt. • 
- Anladım dedi. Anlatayım." 

Çocukluktan bert netıs eşya ve ba 
husus yazı ve kitaplara pek ziyade 
mer&kun ve muhabbetim vardır. 

Vaktlle Bedestenin dışında 'imdi 
halıcı dUkklnlarmın bulunduğu yer 
baştan bqa sahaflara mahsustu 
her gUn Babıllldekl vazifeme g1. 
derken oradan geçer, mutlaka her 
kitapçıya uğrardım. Yıllarca sUren 
bu muhabbet ve gayretleri netice· 
sl olarak kıymetli ve nadir kitap
lar ve yazılar ve tarihe alt pek 
mWılm vesikalar tedarik etUm. 

Ne falde ki mQtareke senelerin· 
de ecnebi askerler taratnıdan e\"lm 
cebren lfl'al olun4u. Ktt&planmm, 

B üyUJc salona geçm!4tlk. Kö-
ı:ıede bir takım musiki Alet

lerine gözllm ilişti. Ut, keman. 
tel ... 

- Muslldye muhabbctlnlz bu 
g5rd0ğUm llleUerden anlatılıyor, de 
dlm. 

- Musikiye çocukluğumdan be
ri lptllA derecesinde muhabbetlın 

vardır, dedi. Onun için bununla 
hafiada bir kere olaun ahibbamız
la toplanarak mwılki lilernlerl ter
tip eder hepimiz nıhtm zevkler ha· 
&ıl ederiz. Geçmlflerlmisin dehuı
na, kudretine baktıkça hayran o
lur ruhlarını rahmetle ~d eyle-
rlz. 

MueUdden hazetmemek 
midir? 

kabil 

Ona B"ldayı ruh demelerinin el· 
betto bir sebebi var. En me,hur A· 
llmlerden AbdUlgantyUnmabüsl bir 
eserinde mahlQkat içinde t!ffekten 
başka musikiden haz etmlyen yok· 
tur. Dem14tf. 

Son zamanm musiki UstaUarm· 
dan merhum Ahmet MOkerreme 
bir mOnascbetıe bundan bahsetu· 
Cim de telq eeerl göstererelt: 

<Aman efendim öyle detll, ~şek 
bile musikiye bayılıyor. :Birkaç se
ne evvel bur musiki ıı.rka· 

dqlarımızle. Yakacıkta Ayazmanın 

alt tarafındaki koruya gitmiştik. 
Fasla bafladığtmız sırada ileride 
oUıyan bir eşek yanımıza geldi, 
bitinceye kadar ağzından salyası 
akarak dinledi. Faıııl bittikten son
ra bir mUddet o hal Ue bekleyip 
çalmıyııcağımızı anlayınca yine ot
lamaya gittl. İkinci defe. fasla balJ 
]aytfTJnızda evvelki gibi yine gel
di> dedi ben de AbdUlganl yalan 
söylemez. demek ki eşeklerin de 
tabiatı değifnılş, de4lm. 
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Ulll Maç·ari Fiksf"rü 
Tarih 

30.3.41 

5.4.41 
6.4.41 

13.4.41 

19.4.41 
20.4.41 

26.4.41 
27.4 41 

3.5.41 
4.5.41 

11.5.41 

17.5.41 
18.5.41 

24.5.41 
25.5.41 

31.5.41 
1.6.41 

7.6.41 
8.6.41 

15.6.41 

21.6.41 
22.6.41 

29.6.41 

5.7.41 
6.7.41 

ISTANBUL 
Fener - Galatasaray , 1. Spor • Beşiktaş 
Beşiktaş • Gençler, 1. Spor • Oemirspor 
Beşiktaş • Oemirspor, 1. Spor • Gençler 

Fener • Beşiktaş, Galatasaray - 1. Spor 

Beşiktaş • Harbiye, 1. Spor - Maskespor 
Beşiktaş - Maskespor. 1. Spor • Harbiye 

---·••••••0000•0•oo0o•o•O••oo••OOOOHOOOO-

Galatasaray - Beşiktaş, Fener • 1. Spor 

Beşiktaş • Altay, 1. Spor - Altınordu 
Beşiktaş • Altınordu, 1. Spor • Altay 

Gençler - Galatasaray, Fene~ • OemiTspor 
Gençler • Fener, Demi rspor - Galatasaray 

................................................ 
Fener - Galatasaray, Beşiktaş - 1. Spor 

·--·······················-·-.... ·····-·-·· 
'••n•••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• ·-•••• 

Fener - Beşiktaş, Galatasaray - 1. Spor 
Galatasaray - Altay, Fener • Altınordu 
Galatasaray - Altınordu, Fener - Altay 

Galatasaray • Beşiktaş, Fener - 1. Spor 

Fener - Harbiye, Galatasaray - Maskespor 
Galatasaray • Harbiye, Fener - Maskespor 

AN KA R A 
Demirspor - Maskespor, Harbiye • Qençler 

...................... ·-.......................... . 

.................................. ······ ....... . 
Demirspor - Gençler, Harbiye • Maskespor 

Beşiktaş • Demirspor. Gençler • 1. Spor 
Beşiktaş - Gençler, Demirspor • lstanbulspor 
Altay - Gençler, Demirspor • Altınordu 
Altınordu - Gençler, Demirspor • Altay 

Galatasaray • Harbiye, Fener • Maskespor 
Fener - Harbiye, Galatasaray - Maskespor 

Gençler - Maskespor, Harbiye • Oemirspor 
Fener - Gençler, Galatasaray • Demirspor 
Galatasaray • Gençler, Fener - Demirspor 

................................................ 

................. ·········-................... . 
Altınordu • Harbiye, Altay • Maskespor 
Altay • Harbiye, Altınordu • Maskespor 

Beş~ktaş - Harbiye, 1. Spor - Maskespor 
Beşıktaş - Maskespor, 1. Spor. Harbiye 

Demirspor - Maskespor, Gençler • Harbiye 

Demirspor - Gençler, Harbiye - Maskespor 
Gençler - Maskespor, Harbiye • Demirspor 

·····················-·-··-··-·-····--· ................................................ 

1ZM 1 R 
Altay - Altrnordu 
Altınordu - Harbiye, Altay • Maskespor 
Altay - Harbiye, Altınordu - Maskespor 

Fener • Altınordu, Galatasaray - Altay 
Galatasaray • Altınordu, Fener - Altay 

-·-··········-·······-·····--·-·-·--
··············--·······-··············-··-·-· 

Altay - Gençler. Altınordu • Oemirspor 
Gençler - Altınordu, Altay - Oemirspor 

---··-·-···--················--········--
•• •••••••••• ••••••••••••••uoo•••••••••••••••---

Beşiktaş - Altay, Altınordu - 1. Spor 
Beşiktaş - Altınordu, Altay - 1. Spor 

·--······-····· .............................. . 
~-••n•••-•••••••••••••••••••••••••••-._..,..; 

·······················-·······--·-··-·-· 
Altınordu • Altay 

................................................. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••• 

·············································--
"-···-.. ·-······-··· ........ -·· -···· ....... . 
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Şeref sı~dında Bir ffaftallk Radyo Prog r am ı 
F. Bahçe Beşıktaşla .. 

Bugün 

K 
'ı k Okuyucularımızın Arzula rı Ozerine Her Pazar 

arşı aşaca Bir Haftalık Prog ram ı Tam O larak Vereceğiz 
Bu Müsabaka, Dörtler Kupas:nın Sahibini 

Meydana Çıkaracak. 
lstanbulspor da Galatasarayla Oynuyor, 

Milli küme max;larına ha.zıtlık Bu. m.rıç.ın da. hakemi Şazi Tez· 
olmak üzere F eneı'bahçe, Galata. candır. 
sa.ral)'. Beşiktaş, bta.rbulspor klüp 
~eri ıa.Tasında terltip edilen dörtler 
kupa3ı me.ç?aTının son müsa<ba.ka- • 
lan blJgiin Şeref ar.adında Y"'Ptill

Mil;i Küme Fikstürü 
Tanzim Edildi 

caktır. Ve bugünkü karşılaşmalar Dedikodulu bir vazişetten eon
netireainde dörtler kupasının sa- .ra Beden Terıbiyeei Genel Direk· 
hihı ımla',ılmı§ olo>eal:tıT. tör\üğünün hatayı taohih elme· 

Bugiln gür.ün en mühım maçı .aind.en ısanra dörıt beş ısa-at &Üren 
lsrnnbul f8mpiyonu Beşikt:ı.şta bir toplaıntı yapan ld\ip munili· 
F enerbahçe e.ramnd<L olacaktır. haalan kur" a!YJ on kfüp i;2erindcn 

Geçen hafta Gırlatuany kaTQı- ç.ekeıcelt hkotürü de ta=im et
sın<la. m"glüp olan B~ılılMın m~lerclir. Bu toplantıda ayrıca 
F enerbahçe önünı:J.e ne yapacağı mifü kiline t>alimatnam~ esaıı-
merakla beklemnektodir. l.a.rı da tdbit cdilm:iştiT. 

FeneTbahçeliler taknnl&Tının Milli küme fikstürünü lbir ç.er· 
tam bir ka.dro ile .,..haya çıkaca.ğı- çe-ve içind.e yukarıda ver>iıYoruz. 

İzmit Güreşleri 
nı ve lbu wreıle ~ letanbul flUil· 
ptyon'Lınu yenecek:1erini "tSÖylem.ek
tedirkr. San li.civert1üer ağlcbi .. 
iht::mal BCJiktaş kaı ısına ,öyle lzrnit (Hır.ıusi) - Bö~e gü-
bir ka<lro ile çıkacaklardır: YCJ !birincilik minabakaları Neca· 

Cihat - Lebi;p, Murat - Ömer, tibey okulundaki ealon<la yapıl
E.ıs:ıı, Fikret _ Küçük Fikret, Na- mıştır. Gür~lere bir kaç .kıymetli 
c., Natın. N.i,yazi. Rebü. güreşçi mcıru ımazeretleri <lola-

lki hafltadanbeıci sakathkları yısile i~tirak etmemi§ olmakla be. 
do ayu e oynayaanıyaın. Esa.t, Na- raber, müsabakalar çok zevkli ve 
~m. 1'i.ya:zi taıkımclıaık.i yerlerin; 6 .. heyecanlı olmu~luy. İzmitte gii· 
ıaıoalt rdrr. Bi~ Fener hü- reşe ııüzel bir ehemmiyet veril

cum ha~tmın bu şeklile Hüsnü, mektedir. 
Y a.vuz m;;dafa<ı.srnı mü kül vazi- 5 6 ~iloda S..iı:lettin l.,.,,;t, Ga
yetlere 60kacağı ıabıi görülmeli· nnfer Cölcük"e 1 ,35 te tu,la ga-

lip. 66 kiloda Sezai l:mıit, Muşta. 
eh. fa Karamür&ele 1 4 te tuşla galip. 

Sıyah bey82lılann da geçen haf 5 6 kiloda Ga:za.nfe:r Gölcük, Se
L ~aeruaya. k.a<,ı uğra.dıkl'arı zai l=Ute 11 .50 de ru,la galip. 
••• ğ.ubıydtten ııonıa ~i daha cid- 56 kiloda Sadettin İzmit. Musta· 
dı tuta.rııık en i<uvvet.i tekıllerile fa Karamürsele 4,5 te tu§la galip. 
sahaya çıkacaıldarı muha kaktır. Sadettin kendi sıkletinin flUU-

;-..;et.ce ne oruna olsun futbol p.i,yonu oldu. 
meraklııarı güze "'e zevkli bir 72 kiloda Şahin iz.mit, Necmi 
maç aeyredecekıerdir. İ<ı1mite 15 •te oayı hesa'bile galip. 

Bu maç ber~ere veya Fener· 79 kiloda Enver İzmit, Hilmi Ka
L..hçe rehine hitenıe >kupayı Fe· NUnÜrsele 2,30 da tuı/la galip. 
nerlilcr ala<ca<ktır. Müsaıba:kayı ls- 61, 66, 87 kilolarla ağır otkle
t.uıhu' porlu Saıruh Dura'NIOY tin rakibi olmadığı için bunlar 
.dare edccektir. galip sayıldılar. Aralannda busu. 

Dörtler kupasının diğer kerşı· si gürefler yapıldı. 
ı"' maısı da G.a.fu:tasa.ra<yla lotan- lzmit Akyeş.il, tdanan Yurdu ve 
l:u por arasında ol'11Caktır. Avcılık k\üpleri fu\i,yetkrine son 

Beden Terbiyesı Genel Dırek-ı ver~rek ~ençlik klübüne iltihak 
tvrıuğunun $On kararlan dol'ayı- etmı~lerd.ır. 
... le ımafü küme maçlarına girip ••••••••••• .. • 
gumemesı rnün~ mevzuu o- TUrk fllmclll.tfnln son zaferi 

n ve m ayet bu •ıih baıkkını 
=zan.arak f' türe ithal edilen 
genç l aııbu poıl rın yapacak
loıı müsa'ba!k da alaka~ıdır. Bil
h oon lik :maçında Ga\aıta.sa
raıyı yennl.Cicrı bu karşt~ayı re· 
" nş vtrz.iyetınc soktui{Undan a· • AbdU1bamld devrinde en 

ta bır kat doha arbrılf olaca.k- ı gillünçlU vakalar. 

IVIRCIK 
P AŞA 

Lr. · ---------

5 U M E R SİNEMASI 
Bugüni ~)1rl'llerine ı:cn, ne,eU, u.rlf, sevbnll blr film takdim edlyor 

MELVYN DOUGLAS - JOAN BLO NDELL 
Tarafından yaratılan hareke.tn. ku"--vetU ve kahkahalı 

GÜZEL KIZ LAR PARISE 
Fransızca flözlU filmini gidip görUnUz. 

tUi,eten: ı•t~\.·kaJ: ıle haJltıaz:ır nuınzaralarını tifflter€'n % film: Atına.da 

B::ı:l· ı-tET.~SAS'rn renaze merasimi, Afrika harbi, BJngazlnln r.aptı 
,.t"'8a.ire-. Bugün saat 11 de t~nzlllıtlı matine. 

SABAH NEŞRİYATI 
PAZAR: 23.S.9'1. 
9,00 Program ve memleket 

ayan. 
saat 118,45 

(Perşembe) - Hafit •arkılar: 

(Cumartesi). 
MUzlk: Çiftçilik saati: (Sa
lı) - Çocuk saati: (Çar~amba) 
MUzlk: Solo 9&rkılar: (Pazar) 
Müzik: Ses ve tel birliği ko
rosu: (Sah) • Konuşma: GU· 

21,00 

Temsil: (Cuma) - Şarkı ve 
turknıer: (Cumartesi). 
MUzlk: Dinleyici istekleri: 
(Pazarteel ve perşembe), 
Konu9ffia: (Çar9amba). 
Konıışma: (Pazar) • Kitap 
saati: (Cumartesi), 

9,03 Ajans haberleri, 18,50 
9,18 Müzik: :Marflar ve hafif par· 19,00 

çalar (Pi.) 

21,10 
21,15 

9,45 Ev Kadını - Yemek 11.>tes~ 
10,00 Kapanlf. 
Pazartesi (24.3.941) den CUmarteol 

29.S.941 (dahil) e kadar her glln 
8,00 Program ve memleket saat 

ayan, 
8,03 
8,18 
8,45 

Ajans haberleri, ~ 

Müzik: Hafit parçalar (Pi.) 
Ev kadını - Pa.zartesl, per· 
şembe: Konu~a - Diğer gün
ler: Yemek listesi). 

9,00 Kapanış.. 

OGu; NEŞRİYATI 
Pazar (28.3.9*1) den 28.S.941 Cuma 

(dahli) ya kadar her gUn 
lZ,20 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12,50 Ajans haberleri, 
14-,00 Kapanış (Yalınz pazar günU 

H,30 dadır). 

19,15 

nUn mesele1erl (Cumartesi). 
Kon~a: Seyahat röportaj· 
lan: (Perşembe). 
Plaklarla film musikisi: (Pa· 
zarteııl) - PlAklarla çocuklar 
için musiki: (Çar9amba) • 
Halk tUrkUlerl: (CUmartesl). 

19,30 Memleket saat ayarı ve ajaım 
haberleri: (Her gUn). 

19,45 KonuflTI&: Ziraat takvimi: 
Herg!ln) 

19,50 

20,15 

21,25 
21,30 

21,45 

22,45 

Radyo küme aazı (Çarşamba) 
MUzlk: PIAklarla Palyaço o
perası: (Pazar) - Radyo sa
lon orkestrası: (Cumartesl) ... 
Konuşma: (Pazartesi) • Hu-
kukl konuııma: (Salı) • Sıh· 

hat saati: (Perşembe) - İktı· 
sat .saati: (Cuma). 

12,33 MUzlk (Pazar: Kadm sesleri -
Pazarteel ve çarşamba: H&flt 20,43 
,arkılar - Salı: Türkçe plAk· 

Müzik: Bofa.ziçinden suler 
Pazar) • Radyo ınceoaz heye
ti: (Pazartesi ve per9embe) -
Muhtelit şarkılar: (Salı ve cu· 
rna) • Fasıl heyeti: (Çarşam
ba) • Fasıl heyeti: Kadın o
kuyucular: (CUmartcsi). 
Vlyolonael resitali (Pazar) -
Radyo gazetesi (Pazardan 
maada her gün). 

MUzik: Radyo fasıl heyeti 
(Pazar) • Pllklarla prelUdler: 
(Pazartesi) • Radyo salon or. 
kestrası: (Sair) - Solo şarkı
lar: (Çarşamba) • Gençler 
mandolin takımı (Perfembe)· 

22,50 

Radyo orkestrası: (Pazartesi, 
perşembe., ve cuma.) • Mey· 
dan faslı: (Salı) • RiyueU· 
cumhur bandosu: (Çar,amba) 
Memleket saat ayan, aja.M 

haberleri ve ajans spor servi
si: (Pazar) - Memleket saat 
ayan, ajans ve borsa haberle· 
ri: (Pazardan maada hergUn) 
MUzlk: PlAklarla caz: (Pa
zartesi ve çarşamba) • Pllk· 
larJa dans mUziği (S'lh \'e 
Pertembe) .. Radyo salon or
kestraaı: (CUma). 
Pllklarla dans mUzlğt: (Pa
zar) • İngilizce konuflTia: 

!ar - Perşembe: GUndUz fa.s
Iı - Cuma: Şarkı ve türkU!er) 

13,05 Müzik (Pazar: İncesaz heye
ti - Pazartesi: Halk tUrkUle 23,00 

CUmµtes~ yalnız Jaaa dalga 
postaslle). 
Pllklarla caz: (Cuma). 

rl • Salı: Türkçe pllklar - --------------------------

SUMER Sinemasının 
13,20 

Çarşamba: NO'lell tUrkUler -
Perşembe: Gündüz faslı - Cu
ma.: Saz eserleri). 
(Yalnız pazar 13,25): MUzlk 
(Pazar ve çarşamba: Radyo 
salon orkeetra.sı: • Pazartesi, 
Salı. Perşembe ve CUrn& plA.k· 
tarla karışık program). 

Cumartesi: %9.S.911. 
13,30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

13,33 Müzik: Türkçe p!Aklar. 
13,50 Ajana haberleri. 
14,05 MUzlk:TUrkçe p!Aklar progra-

nunm devamı. 
14,20 Müzik: RlyasetıcUmhur ban· 

doeu. 
15.00 MUzlk: Hafit melodUer (Pi.) 
l:S,30 Müzik: Konser • Devlet kon-

servatuvanndan naklen. 

AKŞAlll NEŞRİYATI 

Pazar (23.S.941) den, CUmartesl 
(29,S.9.U) e Kadar 

18,00 Program ve memleket saat 
ayarı (her gün). 

18,03 Radyo caz orkestruı: (Pa .. 

zar, pazartesi, perfe.mbe, cu· 
martesl) - pllklarla caz: (Sa· 
lı) • P!Aklarla oda musikisi: 
(Çarşamba) • Radyo cSvlng 
kuarteti>: (Cuma). 

18,30 Konu9ffia: Çiftçi saati: (Sa· 
Iı) - D" politika hAd!selerl: 
CÇar~mba), Radyo fasıl he· 
yeti: (Cuma). 

18,40 MUzlk: Solist okuyucular: 
(Pazartesi) - P~rev. beste, 
semaı, farkı, ve saz semaileri: 

BUGÜN 
• 
1 PEK 

Sineınıumda 

1 su Salı Akşamı 

Deanna 

DURBIN 

\"Ast salonlarını dolduracalt seyirci 
kütlesi Yı!dıZ!ar Yıldızı 

DEANNA 
DURB I N'in 
KAY FRANC I S 
t!P. beraber çevirdi~t en son 

BAHAR 
MELEGi 

Süper filhıln! takdir nazarlarUe seyredecek ve candan alluş!ıyacaktır. 
DEANNA DURB1N; bu filmde N8V)'ork Metropolltan Opera Teganni 
Heyetinin ~tlraklle 3 OPERA, 2 VALS ve m~ur AVE MARlA de 
GOUNOD'ı teganni edecektir. 

Bu fUm •• zeng1nl!k ve gUzell!k itibarile 9lmdtye kadar görUlen film· 

!erin fevkindedir. •••••••••ıl 

SARAY SINEMASI 
Müdüriyeti, bUy!IIc bir muvaffakıyetle g'l!stermekte oldufıı 

SPENCER TRACY - ROBERT YOUNG'un 
hartku!Ade bir trı.rzda yarattddarı 

ZAFERE DOGRU 
Emsalsiz süper filminin uzunluğu hasebUe seanslarını: Saat 10 - 12 -

2 • {,15 • 6,30 ve 9 olarak teSblt etın!9tlr. 
İLAVETEN: FOKS JURNAL son dünya ve harp haberlerL 

BugUn saat 10 ve 1Z de tenzl!lltlı matine. 

Baş döndürücü -Müthiş -Heyecanlı, 
muazzam sahnelerle herkesi alakadar 

eden meraklı mevzuu ile 

ATEŞ BULUTLARI 
Amerlkada mUthl" blr Utlra Ue hı.ıksn:; hUküm .Yiyen bir adamın tUylerl ürpertici macerası 

Baş Rollerde: E D W A R D G. R O B 1 N S O N - R U T H H U S S E Y 
Ayrıca llll.ve olarak e n 900 FOKS dllnya havadlılerl ve mllthlş harp sahnelerini gösteren 

.. •••• uusust llARP HAVADİSLERİ GAZETESİ. Bugün saat 11 de tenzl!Atlı matine • ••••• 

IKi Paris 
----Fransız Parisi 

Alman Parisi ____ _ 

1 Yazan: Rebia Tevfik BAŞOKÇ"lJ 1 

- 23 -

lngHiz Dostluğu Aleyhinde Bulunan 
Fransız Muharririnin Düştüğü Vaziyet 
Parıste İngiliz aleyhtarlığı yeni yecek aıkıntIBı olmıyacakttr> gibi 

bir moda olmuştu. Ma.nevtyab bQa- yaygaralarına inanmıyordu. 
bUtün bozulan b&Jk bu gazetelerin Almanlar, aç mideleri bu sözler
her Yazdığuıa. harfi harfine inanı- le doyuramıyacaklarmı iyice anıa· 
yordu. Hele bir gUn Maten gaze- yınca Paristekl askeri kumandan· 
ı..,lnde Fraruıız edebiyat akademi- !arını değ~tlnnl9Ier, Fransız polis· 
si azasından m~hur Fransız edip- !erini Alman polis idaresine koy· 
lerinden (Abel Herman) m bir ya- mak için Berllnden Gestaponun 
zı.sı çıktı. İngilizler aleyhine atıp 90fl (Hlmlcr) l Par!ae getlrmlŞ-
tut uyordu. terdi. 

Bu ihtiyar edip, daha bir sene 
evvel cUmhurrelsl Müsyü Lebru
nun Londra seyahati esnasında he-
yetle beraber Lo~draya gltını,, İn· 
glllz aaraymdakl ziyafetlerde bu
lunmU9 ve kral tarafından hediye 
edilen sigara tabakalarını ve siga
raları büyük bir minnetle kabul 
etmif. Ve sigaraları tabakasının 
içinde bugüne kadar aaklamııı. Fa
kat flmdi Almanların Parist isti· 
!Ası Uzerlne yazdığı makalede tn
gUfz kralmm Fransız misa!irlerine 
Verdf#! sigaraları artık bir hatıra 
gibi saklamaya !Uzum görmediğini 
İngiliz dostluğunun da lnglllz he
diyeleri gibi kıymetalz olduğunu 
yazmaktan çeklnmeml~tL 

Fakat sonradan tşU!dlğ'lne göre, 
(Abel Hennan) bu yazısı üzerine 
Franaızlardan pek çok tahkir ve 
tehdit mektuplan almq: ve bundan 
sonra gazetede makale ya.z:maktan 
vazgeçmişti. 

Bu vakadan Uç hatta sonra da 
Fransız dili hakkında Sorbonda 
verdiği bir konteransta bazı genç· 
ler ta.rafından açıktan açığa tahkir 
edlldlğlnl gördt!Lı. 

Halk (Marsel Dea) Jarın ve on· 
Iara benziyen satılm~ diye beUenen 
kimselerin Almanlar lehine yazı 
yazdıklarını hazmediyordu. Fakat 
CAbel Herman) gibi Fransız akade 
misinin yeşil üniformasını glym~ 
kılıcını takınmış ve ölmiyecek e· 
dipler arasma girmiş hır Fransızın 

Alman propagandalarına Alet olu
şuna tahammW edemiyordu. 

.Alman radyoları da gazeteler ~
bl sırf propaganda için çaiıwor
du. Bu radyoların ve gazetelerin 
en büyük kaJıramanı Laval olmut
tu. Onu methede ede bitiremlyor
lar. MarO'lal P etaln hUk!lmetlnl 
göklere çıkarıyorlardı. Mare~alı 

mutlak Pariste oturmaya davet e· 
diyor1ardı. 

Fakat MarO'lal Petaın zannettik
leri kadar saf çıkmadı. Versay sa
rayına gellp oturmak için Versa.y
la hllr Fransa arasında daimt mtl· 
na.sebetı idame için hür bir korl· 
dor istedi. Petaın pek doğru ola· 
rak anlamı,tı ki Versay sarayına 
kayrtsız ve şartsız bir şekilde yer 
leş,irse yaldızlı bir zindana kapan
mış bir harp esirinden başka bir 
kıymeti olamıyacak ve Fransız 

mllleU Ue her türlU siyasi bağları 
kesilecekti. 

Almanlar Paris! ~gallerlnden on 
beot gUn sonra Parlelllerln dostane 
ve pek yumuşak muamelelerine bir 
cemile olmak üzere Fransız polis 
müdürünün ricası Uzerıne eve ka· 
panma saatlerini akşam dokuzdan 
gece ona kadar bir saat uzatmışlar 
dı. Fransızlar bu bir saatlik hür· 
riyete pek sevlnmlşlenll. 

Fakat bütün bunlar polis mUdU
rU (Lanjerun) un istifasına mani 
olamadı. Zira kıtlık pek ckldl bir 
90kll almaya b8'lam)ftı. Eski Fran 
sız polis mUdUrU, erzakm olduğu 

gibi Almanyaya nakledlldlğtn! gö
rüyordu. Parislilerin gözünde suç. 
lu mevkide kalmamak tçln istifa 
edip çekilmekten bBJjka elinden 
bir şey gelmiyordu. Zira halk ga
zetelerin her gUn: <Almanyadan 
b inlerce tonluk patatel!I geliyor, ge
lecek> gibi valtıerine radyoların: 

•ŞUkUr Almanlara ki Fransada y!-

Parfste bir ecneb! ga.zeteci.Sl 
(Himler) e '1l suali sonmııı: 

- İ9!JJJ altmdakl bu kadar menı 
lekeUerde polis intizamını naıı:ıl 

muhafaza ediyorsunuz? 
CH!mler) de cevaben demiş ki" 
- Ben ölüm cezasını pek sı}i: 

tatbik ederim. Ölüm korkusu bir 
çok adamları intizam altında tu 
tar. 

Bo'alm19 bir Parl•te lntızaıııı 

muhafaza etınek gUç bir ~ değil 
dL Fakat halkı çileden çıkaran bil 

mesele vardı kt o da Alman asker 
lerlnln her sabah kamyonlarla hal 
lore hücum etmeleri ve orada bul 
dukl&rJ yiyecekleri kamyonlara do1 

durup kaçırmaları tdl. Btinun böY'• 
le olduğunu herkes biliyordu. BJ 
zan da Almanların boş kamyonla'.'1 
şehrin ctvannda bekliyor, 11aba1 
k&TfI hallere giden dolu arabala 
yolda çevirip içindeki et. sebze 
tereyağı, peynir ne bulurlarsa bO-;' 

kamyonlarına doldurup kaçırıyor· 

tardı. Buna ait haberler de herke
sin ağzında dola.ıpyordu. HattA b• 
yüzden hallerdekJ aatıcılarla Al· 
ma.n neferleri arasında ara ıırıı 

kanlı çarpJ..fmalar da eksik oımu· 
yordu. 
İstl!Man iki hafta aonra Parl" 

te bUtUn dUkklnlar açılmıııtı. F•· 
kat içlerinde satm alınacak bOyUl' 
bir şey yoktu. Parlıte ya.şıyan k•· 
dm, erkek en zengininden en tul<• 
rasına kadar herkes ic:;Jn; ellertnd~ 
torbalarla dUkklnlarm önünde s•· 
&tlerce nöbet beklemek mecbur1 bt 
ldet halini almıştı. Dündan yaf 
aç kalan mldeler; eab ahleyin deJı1 

erkenden yiyecek dU9Unmek m~ 
buriyetlnl. hatırlatıyordu. 

Bazan saatlerce dükkA.nlarm 5 
nllnde nöbet beklenildiği halde uı:' 
kendi sırası geldiği vakit y!ye«1 

maddelerin tUkcndlfl ve satıff. 
durduğu haber veriliyordu. Bu sıı· 
retle lkl saatlik ayakta bekterrıt1' 
boşuna gidiyor, sonra belki b3-Şk· 
bir yerde bulabilme!< Umidlle h•I' 
yeniden başka bir dUkkAnm önUıt" 
deki bir insan sırasının arka!'rı' 
takılıyordu. 

Birçok ihtiyar kadınlar, açıtr 
kapanrr lskemlelerlnl getirip otı' 
ruyorlar, gençler de ayakta tr!l' 
örttyorlardı. 

Hele süt meselesi bUsbUtUn fl' 
bir hal aımıııtı. 1stl1Adan bir 
sonra Almanlar trenleri bir pıt! 

yoluna koymuşlar ve Partse silt t 
baline müsaade vermişlerdi. Fal<' 
süt alabilmek için mutlak doktc.ı 
dan hastalık ~ahadetnamesi ted:ıı' 
etmek !Azmıdı. SUtUn miktarını 6 

yine doktor taytn edecekti. 
nk glln!erde bu 1, biraz kO· 

geçmişti. Fakat bir hafta geçrned' 
sUtçU dUkk!nlannda şahadetn•"'.r 
U hastaıarm adedi bir tabur lı1 

ni almıştı. Bu taburlar dUl<l<ı\11 

ka.pısmm lkl tarafında soıca14· 
kuyruk yapıyor, hazan da k•'·(-' 
ya tutU9Uyorlardı. sut almak ıç; 
sokaklarda bekliyenlerin tı;lf\ 
yüksek şalu!llyetlere de tesadu! · 
dU!yordu. 

Bütün Parfslllerln sabahtan ~~· 
leye kadar vazifesi bu olrrıoş~I· 
Öğleden sonra da nereden ne a.lıL ,. 
leceklerinl birbirlerine anıa.tıY:6 
lar. blrblrlerlne birc:;ok dükkAn 
reslerl veriyorlardı. 

(Arkası var].,,< 

Zararlı Tabelalar 
Şirketi ila1rl:feye alt bttttın. bil· 

yük vaplll'lamı &il kam&<alara ini 
Urken merdivenler llurlnde blrtt 
tabe1A &iSze !llşlr. Slpra içmek ve 
yatmak ;yasaktır: 

Bu yasaktır kelbn.,.lle biten cllm 
le cidden iyi düşUnWmllş bir '8Y 
olmakla beraber maatteeosllf za
rar verici b ir tabetA. mahiyetinde
dir. Naeı.11 diye soracaksmız izah 
edeyim: 

Sigara kokusundan hoşlanmıyaıı 

yere ılgara lçllmlyor k...,..ııı• 
iniyor, yerleşiyor fakat ne ~ 
ki oturmuUe kalkması bir o1uY0 ' 

.ıııe
Zlra etTafta herkeo keııdl ıce, ~ 
rinde. Slp.ra dumanları aJçflcı 
tavanlı olan burayı kaplıyor· uoC 

Tabii bu "-..ziyet karşısındli. 
mağa mecbur oluyor. ~ 

Soruyorum: Bu tabetllda 114" rt· 
dilen yasağa kimse tarBfrndon .,ıı
ayet edllmedltln~ "·e t"ttır11°1 d• 
flne göre &('aba tıJkınetl ,·Ut ll 

"·eya sıhhatleri yerinde obnryan nedJr ! ... 
kimseler, tabeanm lf&retledlğl SabrJ sayrı 
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nıevld sahibi lnsanlam alt e,·ıeııme. ölüm, doğum, nl,anlanma, hastalık, Doktor Reşat 
~yahat gibi hAdl!iôelerl gazeteler anl'ak flAn .eklinde ya~·orlar. Bunun 
için birbir gazetede bu ha\'adl ler toplu ve taıonlf edilmiş bir şekilde Rıza Öldü 
ıortUınüyor. Jlalbuld Anupa n Amerllca gazetelerinde bu gibi l~tirnai 
hııreketler için esaslı havadis sütunları vardır. 

Bugünden b:ışlıyanık biz de böyle bir sUtun açı~·oruz. Bn sUtona. tıa
\ adfs olarak girecek haberler hl~lr ücrete tı\.bl değildir. Bunlann t1o~
:rııclan doğruya gazetemize blldlrllme.<ılnl rica eflerlz. 

nn haberlerin atAkalılarm anu ettikleri bir şekilde Dl rıcn llıin 'dl· 
Ye llercl arzu eıl!lir e ancak hu llfintar mutat bir Ucrete t!'ı.bldir. 

r.unu. gUnUne lıaber alamadığmuz e,·ıenme, öllim, do~m, nişan
lanma glhl hııhl'rlorl, bir iki gUn geç ı.ne duysak neşredec:-eğlı;. Çünkli 
ııı31tc;at, lçtlmat hayatın bu gibi hareketleri lıakkmda. <ıkuyu<'ularnnın 

lıabordar bulundurmaktır. 

lnönünün Etrafında Tek 1Bir Kaleyiz 

Bakteriyolog ve verem ml\teha&st
sı Doktor Reşat Rızanın uzunca bir 
hastalıktan sonra BldUğünU büyUk 
bir teessUrle haber aldık. Reşat Rı
za TUrk mm hayatının iftihar ede· 
cegi bir ıllm ndnnu nUmunesiydt. 
Kendi halinde yaşar, şöhretten, mev
kiden kaçar, doktorluğu Ucnrt unsur 
lardnn uzaklaştırmak ve haııtaya ve 
ailesine candan bir yardımcı olmak 
için elinden geleni :-,•apardı. Merhu
mun teşhisi çok ıcuvvetıi idi. Tesa
dilf ettiği ı\nzalar karşısında nıuh· 
tellf ihtimalleri sayar, döker, akla 
uzak olanları hazfede ede en kuv
vetll ihtimali teşkil eden teşhise yak
laşırdı. Bunda da. tereddüdü vaı:s~ 
ve illl.çların ve tedbirlerin tes!nnı 
yoklryarak teşhisin doğruluğunu tec 
rübcden geçirmek ihtiyacını duyu
yorsa bunu dB. uyrıca söylerdi. 

(Başı 1 lnclde) -
•Parlak nutuk dünyaya bir defa 
daha anlatb ki 1 ürk milleti in
lanlığı esarete aürükleyin yeni 
ni4rncılardan değil, fakat dünya 
lniıletlerini sulh ve süküna ve 
hüı:ı-iycte kavufturacak olan de
tltokrasilerden yanadır. 

Şemsettin Giinaltay sarih, 
rn ı<n.i bir jfade "le Türık milleti
r n . 1 ;; aline olan bağahğını bu 
1
• un her vesılesinden istifade 

t'der1.K tt: k:rıarlarken Ha~kevıi aa
lonian coşkun tezahüratla çınla
tı)akıta idi. 
~ettin ıGüna~ son haıbin 
~ bir taNhçesini yaparak ruh 
s<>küntüleri, eımf .kavıg<l'lan yü
~ÜllUoen bugün -ka!hır ve perisall 
c.dı..nıi~ bir sürü memleket buıun-
<lı.ı.ğunu hatırlatm~tlr. • 

Sözü bize ıetiren Reis vekili, 
-'tatürk inkılabmm, her memle
~ ba§ma bir bela olan içti.mai 
lezatıan bertaraf elmİf bulundu-
t~u tebarüz ettirerek Tür~ 14:°~-
tırıi övmüf ve Türk mılletinin 

t.ıııu Şefin etrafmc:la yekpare bir 
kaıe gibi durduğunu söylemİ§tİr. 
V Sözüne ~l o)arak Fransa ve 
U~tımdan ıbabsetmiş, birinin 

llnd tc.zaıtlarındnn ıdü§tüğü a·dklı 
~l!>cti. <liğer!nin de ruh bütün• 
ı.ı~u sayeşinde !kazandığı kıdıra

t'nunttk.'an eitay~le gösterm~ ve 
dem: ... · k" --·~Wr l: 

- Milletleri tanklar ve maki-
1'e~ değil ruh çöküntüleri iz. 
"-ih' ~.. !"-'°.l ..1 &Gff! aunuuer. 

Sözü tekrar yeni nizam tdJY"CT1 
lrlih.verçnere ,getiren Şemsettin 
<::.İlııaha.y: 

«Yeni nizamcılar admseden 
llnı~en bir .,rıazi parçaaı ıist~ı
~rlar. Onıar eırdcce kendilerift. 
t~ ba~a mlllet1erin bütün var
ılc.lannı, her manasüe esı:ıretlerini 
~or!'ar.> dcmi:ştlr. 
~ Bundan sonra Şeımaettin Gün

t:ı;.a:y ıhü!dimetimiz:in clikıkıat ve 
basiret.le dünya; hadiselerini tak'ı> 
~·ı:ğın: ve su..lhun ibozulmamaeı 
(.:11 ~ :m:Zden geten her ıeyi. y.ap
tgnıuzı bı}dir.rn~ şöyl'c denrlştir: 
~- Yalnız, Türkiye Cümluri
t~ bq ıulhaeverlik aiyueti 
~~la mukayyettir. Baıka 
~erin de aziz yu"fomuza 
1- tı kötü hırslar beslememesi 
~ııındır. Şayet bir gün Yakın 

kta aWb bo:ıulacak oluna, bu. 
~n nıea'uliyeti asla bizde olrnı
lt ~- O zaman son ferdimize f::- kaıummn aon damlaımı da 

• ederek atalanmıza liyık in
~':" olduğumuzu isbat edece· 

~~ttin Günaltay lngilizlerle 
b ~an::z .muahcdenamenin se
l eblrı.i her ik.i ıdev!etin de rni"det
~ "ruında sulhun ıidamesine 
~..ı..~f ıbir 11i,ya21Qt u&!İ,p etmekte 
t\t .... 'Uthtrnra ıistina.t ettirerek bu 
trı ih .davasının bir prensip davası 
trı ahı:y~tinde ıbu1unduğunu anlat· 
~ 't "C:.. .mihverin ibiT rüknü olan 
t~Oktlfnin eski RD--nlayı ihya 
th..... e.k mak:sa.di'le aziz .topraklan· 
J.(<Gl göz. ıdik>tiğin.i ve eski. Ro.ma· 4rın . ·•· l _,,_ . _.ı ok 
~ ıstlia y.o unu tıwı.ıp euer 
'ıi<ltı ~thı-ğa {{erdiğini eöyliyerek 
)~ ~ auJıu ıiçin bizim4e ayni ga
~ tıa'kip eden İngilizlede anlaş· 
'~ tdbarüz ettirm~ir. 

L~"'--~·. G" ~ b··..:: ·1 · ~ ~·~ unaıda.y u .... n mı -
~~!derine &adar emmek 
b\l ılı: dile ibirl~ mihvercilcre, 
~'? 01\ıtınç emellerine bir daha 
il} tt -ettikten sonra sözü Türk 
k"' ~ eşsiz tarihine ve onun 
~~~ ordusuna getirmiş ve 
-~, ~-'· 
t( lQ. 

,-Bb:irn 11"bi bütün dünya da 
a 

bilir ki r.anakkalede ve İstiklal 
Harbinde kendisinden kat kat 
üstün kuvvetleri yenmİ.f olan kah. 
raman Türle ordusu tarihin hiç 
bir zamanında gerek talim ve ter
biye gerek teçhizat itiban1e bu
günkü kadar mükemmel değildi. 
Ayrıca Atatürk ve ismet İnönü
nün kumandalannda cephelerde 
yararlıklar ıöaterdikleri gıl>i bü
yük tecrübeler de gönnii§ olan 
büyük kumandanlara malikİL » 

Menfi propaga.nclıaerlaırla dıa 
her Tünkün ımücaıdclc etmesi. la
zrm geldiğini hatırlatan Şemsettin 
Güna':ta!Y eözl-ecine §C>yle nmay~t 
vermiştir: 

«- Buna tükretmeliyiz 'ki dün 
yanın bu karıfık zamanında İnön
lerinde, Lozanlarda milletin ma· 
kus taliini yenen kahraman lnönü 
baıınuzdadır. » 

Hava Kurwnu Umqmİ Merkez 
Heyetinin Son Toplanbsı 

Anka:ra, 22 (A.A.) - Türk 
Havıa Kun.ı:n<U umumi merkez he. 
yeti ıson toplantısını .bvgün yap· 
mıs ve .totldtlerİni tamamfadıktan 
so~ra ıbütçeyi ta~ip etmiş, Eti
mc.gutta:ki tayyare ve planör a
teTyesinin fa!brikıa .ha!l!ine getirı1-
mcs:i için. ,ihtiyat ıpıarad'an beş yüz. 
bin lira'sımn. .ih'tiyaç ol'duğu tak· 
dirde lbu mlllkaad'a. e&rfına ııa1abi. 
yet ~rrn'iJth. -

Dav Tayyare 
(Başı ı incide) + 

D<>ugla:s B-19 Dougla:s B-1 O ti· 
plıı'de 82 tonluk fbiT !tceyyaTed'ir ve 
18 tcm1'u1C OOfn'l:il fti1e ~
mıet':ikadan Avnıpsya. gide'b~ 
ve hiç ıyere •inmeden Amerikaya 
dönc:bueccktir. 

Tek Ayakla 
Mihvere Giriş 

(~ı ı incide) = 
imza. fıı'88t düştük~e rev.iri.zyon 
istcmderine mani o muş mudur? 
Yarm ırıy;ni iddia.ara .dönmele-rine 
kuvvetten ıbaşka hangi -cngei ta· 
sa vvur edı,'eıbiıu? 

Doktor Reşat Rrza ldtaplan, bö
cek kolleksiyonları ve bahçcsınde.kl 
çlç .. kleri arasında kendine mahsus 
bir inziva hayatı geçirirdi. 
Reşat Rıza. son zamanlarda has

talanmış ve muayene için gelen has
ta lnnnr geri çevlrmlye ba.şiamı?tı. 
Cenazesi GU\hanc hastahanesinden 
kaldırılmıştır. 

* Avukat Cemll Kıvrrcığın oğlu in-
hisar idaresi eksperlerinden Orhan 
Cemil Kıvırcık vefat etmiştir. Feri
köy mezarlığına defnedilmiştir. ,,,. 

Nafta Vekili Ali Fuat Cebesoyun 
teyze6l Bayan Adviye vefat etmiştir. 
Cenazesi dUn kaldırılarak Kuzgun
cukta Nakka.şbıı.ba mezarlığına def
nedilmiştir. 

* Profesör Doktor Akil Muhtar öz.. 
dcn'in refikası Bayan Doktor Sani
ye özden vefat etmiş ve Karacanh
metteki aile mC?.arlığına defnolun-
muştur. 

_s 
INGILTEREYE YARDIM VA
PURLARINA AMERiKA HARP 

GEMlLERININ REF AKA Tl 
KARARLAŞTIRILMIŞ 

Hal-ana, 22 (A.A .) - Stefanl: 
Nevyork Times gazetesi, resmi tek 

zlplere rağmen Beyaz Sarayın lngil
tereye gönderilecek haı-p malzeme· 
sine hnrp gemilerinin re!n.kat ctme
s ni karar'l~tınnış olduğunu yaz
maktadır. 

Bu gazete, Şlmalt Amerika hU~
metlnln harp gemllerine tayyarele
rin refakat etmnl için de hazırlık
lar yaptığını iddia E-ylemekt4\dir. A· 

merikan tayyareleri Terre • Neuve, 
Labrador, Groenland ve lzlandada 
hazrrlanmakta olan üslerden istifa
de edeceklerdir. 

IDLliACA 

Hele Yugoslavyanın yeni ni- it 
zam yolile temin etmek i~tediğa 5 L-..ı-+-+-t-"ı--
menfa:afler ara.smda Adalardeni
zinde bir ma"hreç talebi d'e bulun- ' 
maısı, bir Bahlten mcımfeketi ve 1 

henüz tıeklen olsun ım~cut Bal- f 
kıan ı;;;üğinin bir ıazast sıfatile ' 
Yuzoslavya içdn ağır 'bir lekedir. 
Ad·aTarıdenizinde brr mahreç te- ,, 
daT.iki anoak Yunanistanın zara- LSo-1.1d_a.Jn:..-Sa~ğıı.ı..-: ~-'--
rma ola.biıir. Yugosiavyıa, Balkan meşhur bir suyu 2 - Fasıla - AS· 
ınmctfcrinin em~·et't, i.stlklali ve keri hastahane s - Tahta bulma • 
,,.0.:rlığı için kendi ta'bii düşmanı Karadeniz uşağı - Namus 4 - Er
da ofan lbir memleketle kahra- kek ismi • Hayvan yem1 ~ - Oyun 
manca dövüşen Yunent9tanın a- da hile yapan • Ba.,ına. (R) gelince 
Jeyhine ola~ böyle bir ücret İs• baş 6 _ !lA.ve - Bal yapan 7 -
temeii veya albu1 etmeği ihatırın. Caket • ümit et s - Fazla - Anah
dan nasıl ıgeçtrclbi::ımiıftir ~ tarla kapamağ'ıı. mahsus A.let 9 -

Üç. Yıugosla:v nıazm, ka'bin~nin Eser _ Nida • Gayri mU&lim bir va
ka!tU'lt4nnı rprensi'pleri,,ne ayıkın tiındaşrmız ıo - Uçmayı tarlt e
butmuş1ar ve prote'.ııo makamın- den ses • sebep 11 - Bqı boş -
d~ i.şti.falannı verm-ifter<lir. EğCT Eklet 
duyulan haberin e988J doğru jşe Yakancl&D A .. JıYa: 1 - Bir ne
böyle bir mti:fa YugO&lavyanın vi ~erıeme 2 - Çatlak • Tarz, 
nıalmusunu kurtarmai'a ıkiifi gel- ualup 3 _ Nfltuz eden • Sıkmtıda
mek'ten uzaktır. MihvCTe bu §e· kilere yetifen • - Bir şeyin akma
kil'dc bir giriş, ibugünkii Yugos- smı tarlt eden ses - Sonuna (R) ili 
lavye lhükumc.tinm yalnız Balkan veııne oYl1ft Aleti 15 - Ialanm19 -
tesanüd'Üne kar§l değil, kendi Eskiden mUrakkeı> kunıbnak için 
mernteketlnm vv'lıiına. ve ıistildi- JruDanılan blr nevi kum 6 - O ka
lineıde ıihanet-clhn~si.demektir. dar • Kaim lCUi'liq 'T - Dllı\ya. • 

Ahmet Emin YALMAN Kom9'1 bir millet - Beygir 8 - Edat 
sı • Bilytlk 9 _ serseri - Mnıet 10 -

Bir ııayvan • Eeki alfabede bir hart 

11 _ byan eden - Sual edatı. 

btın Sandal Bedestenine uğradım. Bir ıntluyede \'ardı: 
- Be,:_ On!- Ylnnl!- Elli!.. Yüz elli! ... 

oONKU stJLMAOA11ııı"IN ""LLt 
Soldan Safa: 1 - Kn1angıç 2 -

şap _ Ara. - Af 3 - .A.Slan - Zurna 

4 _ Hain - Pflot 5 - İpka - Oku
mak 6 _ Hal - Salı 7 - Tatsız 
• Nal 8 - Kara - Sil 9 - Eslr • 
FU 10 - La. • Sütlli 11 - Rozet )[ı,·ıulunı bulunca arttmumı üstünde kalıyor. 

:ltayaıbnde derhal bafka bir müzayede canlandı: 
l>og-radeç:_ JOl!ıura? •• Hlmara!. Tobruk: •• Bardia! •• Blngazi! •• Der· 

he.ra ! .• Clc.lka ! .. Harargeyşa :- Cerabub :., 
GaJtba kn-amını bulunca: 

l'ıran ı_ Trabtus !- Adlsabalıa ?. 

l>Jrenın Üllttinde kalacak-

lfııydı hayırlısı!-

• Atlı 
yoant!an Apğıya: ı - Şahin 

• Kel 2 - Kasap - Tasar 3 - İplik 
_ A.ri 4 - Anahtar 5 - Lan • As 
• Se 6 - Ar - Polis - "Ot 7 - Nazik 
_ zırt 8 - Ulus - Lala 9 - Roman 
_sut 10 - Çantalar 11 - Fa ·Kıl 
• An 

Burea, 22 (A.A.) - Bugün· 
kü Bul"6:! gazetesi, Mılli Şefin bir 
i~arctıini 'bold?yoruz başlığı aitm
da yatz.dtğr lf::)ir baışmaı!mlcde Bai
kanl1andıa hft:dis olan son \l'ZtZİycti 
talhli'l ederek ezcüml-e eliyor ad: 

Milli Şef omreWi-ği zil'man onun 

emrinde çelik bir 1."11.le o'brak gös. 
terıcliği h'Cdefe kop.cağız. Milli 
Şefin ıbir işn'l'Ctini .bddiyoruz. O 
işarettir ki dünyaya. aeıl kimin ni· 
zam vere6eğin'i. ıgösterecekıtir.7> 

Yugoslav 
Ordusu 

(Ba.,. l lnclde) +•+ 
dirde, Turlkler ve lng~'izler bera
ber ~l!'lln veya olm'a.sın Alman· 
larla ırnücadele edecektk. 

* Bern, 22 (A.A.) - Basler 
Na&ın&ıte gazetesinin BudapC§· 
teıdcki muhabiri yazıyor: 

Yugoslav Başvektli ile Harici
ye Nazırınm rpazar günü A 'man
yayaı hareket cdeceıkılcri halber ve. 
silmektedir. Bu seyahatin, Yu
goslav dcll'binesinin :perfembe ak. 
şamı atdığı kar.rı'ar üzerine hasıl 
oran ıhttkıimct ıbuhrenı yüzünden 
bir kaç gün .tehi.r ediı'd'ıKİ bı.<iiri· 
liyor. 

MU'h1a..!>ir üç nazınn istif ası üze
rine ıhüı.kumetin ıl-arJlıamak mec· 
burİyetin.de olduğu ıbüyiik zor· 
tu'Al'an bi.~a'SSa kaydetmektedir. 
İst:fa -eden nazırlar ara'Sında çift9i 
!>ll'rtisinin en nafiz §Cflerin:den Zi· 
ra'at ı lazırı Branko Şubr'l!oviç te 
bulunma'k.'tadır. 

Be.gra.t, 22 (A.A.) - Görü
nüş, m.hverle paX.t imza,ına lk.ar· 
§1 muha ef etin ve ımemıe1cet1e ru
hi vaziyoetin g~ttikçc kuvveden· 
mcktc olduğu meı1kezim:ledir. Ve 
r:ten ıma.uma'ta göre, bu ~'bah 
A .n:an .sefMelJ. civa·rın'Cla tali de
recede ehemmryetı haiz 'hall te
zalhürat vukubui'mu~ a ela lbu le· 
zanürat cid-di lbir ımahiy.et keshet
memiştir. 

Beıgratta çok büyük bir diplo
ma i fa~:yeti devam -etmektedir. 
Bug~n Haric:ye Nezaretine giden. 
er >ara,c;ında Yunanistan d-çisi de 
bıılunmalcta idi. 

Belgraıt, 22 (A.A.) - cOfi>: 
Naip ıt.ıırafınd'an tayin cdücn aitı 
senato azasının evveDci akşam, 
na'Zır!br .meclisi tarafından dıs si· 
yasc.t hakkında .alınan kararları 
tasvip e.tmedik.erin!i göstermek .i
çin ist'ita ıcttı1deri :bu-d rihnektedir. 
Verilen ımalUmata "göre bunla:.r 
müsta!kit demokrat ve c;iftçi parti
ler.ine ımf!mıupt\mar. Bu partin'.n 
kabinedeki mümeıısrıleri de dün 
istifa etmi::ı?Cl'dL 

* Bcrn, 22 (A.A.) - «Üfi F-ran 
sız e.jansn: 

Moakovadoan İsv.i-çre tefgraf a
jansına. hi,dinuyor: 

Ba:zı mılUm.ate. göre, Yu~oe
l'avyaınm Moekova elçisi B. Gav
riloviç .:ıstifasım vermiştir. 
cYugoslavyanın vaziyeti bilııbütiln 

aydınlanmıf değildir. Gelen haberler 
bir araya getirllince anlaşılan şu-

dur: 
<Almanya, Yugo.slavyaya, ilçlU 

pakta girmesini tc:kllt etmiş ve mill
kl tamamiyetinin garanti edileceğim 
söylemiş. Yugoslavya bu teklıfi red
dederek mukabil bir teklifte bulun
muş. 

Uzun sllren ml\zakerelerden sonra 
bir anlaşma yapılmış \"O bu anllUJ'" 
ma kiı.bineye gelmiştir. Üç harp na
zırmdan baŞka blltlln nazırlar anlaş
mayı kabul etmişler. 

<I"rens Pol, naZit'lann iStlfasmı 

önce kabul etmemiş, fakat ısrarları 
üzerine kabul etmiştir. Yakında, Yu
goslav nazırları Almanyaya gidecek· 

!erdir. 
<Londra radyosuna göre, milzake-

reler yan kalm~tır. Kabinedeki aza. 
ıar tamamlandıktan sonra yeniden 

ba.şlanacaktır • 
cAmerlkan ve tngillz elçileri, Yu· 

goslav hUJcQmetlnin nlyeUeri baklan

da maıaınat almak Uure dün llğle-
4en IOl\ra B. SvetkOVlç'le g6r09ftıilf
lerdlr. Fakat. iyi haber alan menı
balarda.n bildirildiğine göre, ne Ame
rikan elç!SI ve ne de İngiliz elçlai ye
ni tekllf ve tavsiyelerde bulunmamış 

tardır.> 
- .lt&dyo Gautefll-

SOVYET ELÇİSiNiN 
TAVSiYESi 

Bc~ut, 22 (A.A.) - B. B. C. Rad· 
yo c.Le\•anb, Bel.grattan bir Havas 
ajansı telgrafı ııe.,rcbniştır. Buna 
göre sovyet Rusyo.nın Belgrat elçi
si Lavrentief. l'o{osko,·adnn döner dön 
mez, Yugoslav Hariciye Nazın ile u· 
zun ı;Uren bir mUlı\katto. bulunmuş-

tur. 
Bu telgrafa göre, Yugoslavya, top 

raklarındnn yabancı kıtalar geçiril· 
mesinc müsaade etmcmelt şartlle Uç· 

Gelecek Varsa Göreceği de Var 
Eodirnc, 22 (A.A.) - Bugün 

saat 15 te Eıdime Haikevm<le 

Pa:rti Umumi İdaTC &ıeycıti ozas10-

dan Mana~ one/busu Hasan Rcş=t 
Tra.nkut, Evin aalon ve sokağını 
dıo ~IM'An ıkcslf lbir dinleyici karşı
sında <dünya ıalhva1i ımevzutu kon· 
feransını '\'erdi. 

Hatip, ham:i tehlikenin Bal-

kanl ara inerek 'hududa yaklaştı· 
ğinı ib~ir.dikien sonra mihver 

devletlerinin maksat ve gayesi 

hakkında izahın ver:miş, Misakı 
Milli ate hudutianmış topmldan
~wzıdan ıbir ılca.ru.Jnıa ve dünyanın 
nereSin'dc olursa ()hun ıistik alimi
ze teveccüh cclecc"k her tecavüzü 
mılJeıtçe ikıınşılbmağa ih.'a'Zrr bulun-

Bir Muhtekir 2 Sene Sürgüne 
Mahkum Edildi 

• 
DUn de bir muhtekir muhalteme paznnnda Maksudiye hanında. nişa· 

edilerek :r.run Korunma kanununa dır ticareti yapan Marko Pardonun 
göre sUrgUn ceztı.SJ ile cczalandmldı. suçunun sabit olduğu anla..şıldığmdan 
Bundan bir müddet evvel taşradan dün asliye ikinci ceza. mahkemes1n
gelcn Sabri Kayaya sattığı 35 llra· de yapılan duruşmasında iki sene 
ya satllmasr lAznn gelen bir sandık 1 Ktrl]Chire sUrgl1n gönderilmesine \'e 
nlşadırı 75 liraya satan ve yUZde ~ 500 lira ağrr para cczasma çarptml· 
yUzden fazla ihtlkAr yapan Balık· , masmıı karar verilmiştir. 

fngiltereye 50 
Gemi Veriiiyor 

Başkumandan 
Yine Değişiyor 

Nevyork, 22 (A.A.) - Nev- Atina. 22 (A.A.) - B.B.C.: 
york Joumal of Commercc yazı- Yunan resmi sözcüsü <lün, hel· 
yor; 

Sa1ahryctli den:Z kaynakların· 
dan roi:dirildiğine göre Büyük 
Britanyay.a 50 vapur vere'bilmck 
için cearct vapurfanna derh'<ll el 
Tconı.r'.!ması lh'aıkkmıd~i 'P.an!at:ın 
hazırhrnması tamamianmı tır. 

yanların son taıaTruzıannda çok 
ağır zayiata uğr.a~nnı teyit et
mekıte olduğunu ıb <l"rmisfo. 

Sözcü; Mu~olini' nin, Arnavut. 
lukın'ki İtaılıyan tba§kumandanı Ge
neral Cavarıero'yu değıştirmesinin 
muh:ıkJ...-tak o :duğunu da sôylemis. 
tir. B.ı;:ımmandanlığa 1 1 inci or

IU pakta iltihak etmesi tavsiyesinde du kumandanı Generat Celesco 
bulunmuştur. ı getirilecek-tir 

MÜCADELE SARA y A F ARİNACl . MAKTUL DÜŞTÜ 
1NT1KAL ETMlş 1 . ı 

Belgrat, 22 (A.A.) - Reuter: Atınnı, 22 (A.A.) - B.B.C. : 
Naip Prens Pol, bugün, kabinenin Asosyated Pr~ -0jansının muh:ı- : 

21 saat i~lndc akdettiği ikinci top- birine göre, 1926 ya kadll!" fa'Şit;t 
ıantıdıuı sonra Başvekil ile muavini part.Jsl1}:0 umıçn'İ katip.:ğini yap
Maçek'i kabul etmiştir. üç nazır is- mı!l, sonra Devret Nazın olmuş o
tifasmı vemılst,ir. Diğer bazı nazır- lan F.arinaçi, 1 epcdelen civannda 1 
ıann da. Alm;.,ı şartlarının ka.bulUne göğüs göğüse yapılun !bir çarpış· 
muhalif olduklarından dolnyı istifaya ma esnasında, kuıuanıcla ettiğ' 
hazır oldukları blldirilmcktcdlr. Bu 1 cSiyahgöm?ck1i> taburunun iba
şarUar, -.Aln)anlııon.. ı:wvrlco istedik· şmda mat'l{tul düşmüştür. 
teri QçU1 paktn tmzaııı ile Yugoslav· 
ya. tarafından teklif edilen dosUuk 
paktı arnsındo. bir kompraml tcşkll 

etnıektedır. 

Bu şartlann, memlekette yabancı 
kıtalar bulunma~ın1 bertaraf ettiği 
blldln1mekle beraber, harp malzeme· 
si \'e sıhhiye trenleri geçmesi gibi 
bUyUk nakliye tavızlerl derpiş etmek 
~ooir. Şartların, mihver aleyhinde 
her türlü faaliyeti men ve buna mu
kabll üçlU paktı imza etmiş olan Uç 
devletin, Yugoslavynnın büt1lnll1ğUnl1 
teJcet'fUI ettiği bildirilmektedir. 

Kabine azasından dokuzunun şart
ları kabule taraftar oldukları ve 
bunlar arasında Hırvat Partisinin şe 
fi Maçekle Hariciye nazırı Markovt
çin de bulunduğu bildirtllyor. Şartla
n kabule taraftar olan diğer yedi 
nazır ara.9mda Uç Hırvat, Uç nnzi ta
raftarı Sırp, bir de Slo,·ak vardır. 

Svetkovlç ile MUslüman ve Sloven 
cnıplan da dahil olduğu halde diğer 
Uç partinin şefleri ihUyatlı bir lhtl· 
raz göstcrmtıktedirlcr. 

tstifa eden Uç nazır Sırptır. Şart

lar kabul edildiği takdirde İııfe Na
zın da istlfnsını verecektir. 

Milcadcle şimdi, hUkO.metten sara
va. intikal etmiştir. Bu suretle Baş
~ckil ve mua.vıni bu sabahki ltablnc 
toplantııımdıın sonra saraya gitmiş
lerdir. Bun1ıı.r sarayda. iken Sloven 
Halk Partisi ljeflnln de bugün Prens 
Pol tarafından kabul edileceği öğre
nilmiştir. 

PRENS POL İNGIL1Z VE 
AMERiKAN SEFIRLERINt 

KABUL ETil 
Belgrat. 22 (A.A.) - Kral 

Naibi Prens Pot, adün <Öğleden 
80nr.a İng-iliz ve Amerikan elıçile
rlni ikahul etmi-ştir. 

Yugoslavya 
MERTLİK GÖSTERİP 

MUKAVEMET EDEBiLiR 
Londra. 22 (A.A.) - Müs

takil Fransız ajansı hı.1cliriyor: 
Oailıy Ma'il' gazetcşi başına.ka

lesinde şunlan yazıyor: 
Sırp, Hırvaıt ve Sltovenlcr e.ra

ımıde.kıi lik llh.'t.Üiiıflan. .daima 
Prens Porun bertaraf etmeğe ça
h~tığı lbir zaf teşkil' otm~t.ir. 

YugoslllWiYa.nın vaziyeti anüş
kül'clür. Bu memleket mihver dev 
!etleri taTafın<lan hemen hemen 
çevrihnit ıgibıicfü, fakat Yugoslav. 
Lar, Büyük Britanya, Tütkiye ve 
YunımiSt'amn yanıha"Ştnda taanu. 
%a kar~ mertçe mukavemet su
rctile Romanya ve Bu}ıga.riştanın 
&kıbetine uğrailll.Bktan ku'11t.ılabi-
lir. 

Mühim 
Haberler 

* Tampa, (Florida) 22 (A.A.)
'I'runpa Universıtcsi rektörü Jnmes 
Modney talebelere lııtnp ederek ;şun· 
ları söylemiştir: 

cV~'lingtonda. yaptığım temaslar
dan sonra hasıl ettiğim şahsi kana· 
ate göre iki aya kadar A wupa ho.r
bine ve Atlantlk muharebesine fhlen 
iştirak edeceğiz.> * Va..şlngton, 22 (A.A. l - Kredi· 
!eri tetkike memur komisyon, bugün 
mcbuııan meclisine bir ·knnun proje
si tevdi etmiştir. Bu projede hUkQ
met ordu ve donanmanın ihtiyaçla
rına saTfedilmek üzere cernan 
4,073,810,074 dolarlık rnunznm tahsi
sat tnlcp etmektedir. Bu para sa
vaşa hazır dört milyon kişilik bir or· 
dunun levazım ihtiyaçlannı temin e
decek şekilde :fabrikalar kunılması-
na. ,.e mevcut fabrikaların ıslahına 
sarf edilecektir. 

* Nevyor~, 22 (A.A.) D.N.B.: Ge 
nr.rnl Veygand, Unitcd Press'in mu· 
hablrine beyanatta bulunarak Fran· 
sız Afrikasının Mare.şaı Peta.ln'in gös 
terdiği yoldan gideceğini ve her tl1r
ll1 taa.rnıza karşı Fransız mUst.em· 
leke imparatorluğunu müdafaa et
mek kararında bulunduğunu söyle
miştir. * Vaşington, 22 {A.A.) - Ame· 
rlka.n hariciye nazır muavini Sum
ner Velles, Amerikan hUkQmetinln 
yaptığı talep mucibince, ik1 Fran
BIZ ticaret gemisinin hububatla yük· 
1U olarak Marsllyaya serbest:Çe git· 
meleri için 1nglllz mllsaadestni al
mtŞ olduğunu Fransız bUyUk elçisi 
Henri Heye'e blldirmiftlr. * Londr&, 22 (A.A.) - lng!Uz 
Hava Nezaretinin tebliği: DUn gece 
bombardıman tayyarelerlmlz tıııtllste 
ikinci defa olarak Atıa.ntiğln mUhlm 
limanlarından biri ve bir deniz UssU 
olan Lorlent'a hUcuın ebnlşlerdir. 

Hllcum bir kaç saat sürmüştür. 
Başka bombardıman tayyareleri

miz Ostende doklarma hUcum et-
mil erdir. 

DUn gündüz dllşman gemilerine 
karşı yapılan hava horeldltı esnasın. 
da bir bombardıman tayyarcmiz bir 
petrol vapurunu, başka tayyareler de 
Frisse adalan açıklarında ve Hellgo
lant koyunda diğer harp gemilerine 
ve iaşe vapurlarına hilcum etmitler
d\r. 

duğumuzu ısöy:lemiştir. 

Dinleyicilerin ta'!kın tezahüratı 
i.ç'.inde hatip ısözünü çok kudTCtli 
kahraman fedakar ordumuza ve 

milli deha ıre lbiıiiğin timsali ol~n 

M:Ui Şefüniile yeni!mcz bir mü
fcı otduğumuzu ifade etm~ ve 

sözlerine §U cümle ile nihayet ver
miştir: 

Gelecek varsa ıgorceeği ele var. 
dır. 

Sulhu Okse 
Yapıyorlar 

(~ı l incide) ** 
haydnt tıyneti aldı ki, ilk önce 
kendisine candan A ık olaıılarna 
canını alıyor. Varlıtrm ntırap, 

açlık, yağına ve öllBnle ~hlz e>
den sulh, koyun mUletlere aç 
kurt gibi haykınyor: 

- \'ata111n.ı bana \er. Yoksa, 
sotbU bor.arsın ba ! \'arlığmı ba

na aılr et, yokııa sulh hal-aya u
r.ar! btlklAlln .. ı;-lzmemln altına 
ser, yoksa harp gelir ba! 

7..a,·aııı masum harp! Za\•aDı 

faı.lletll. ln...<ıanlyetll harp: Za· 
\"allı, günah8ız, sursuz harp! 
Haydut ııulhUn zorba elinden ne
ler ~k1yOl'80D ! 

ulb tartık bir raınur olnıQlf
tur, bir zlfc»i olmu,ıur, bir Afet ı ; 
oımuı:tur. lnYnlığın canma bt· 

lettk kasteden bir Tann OlınUJ
tur. 

Sulhc ln:ınan kaç \C 1.-aç mU
Jetln cenaze alayını gördük. Bu 
milletler Kulh istedikleri kadar 
h:ırp ctıneı;lnl \e harbe inanma· 
s1nı bilmiş ol"alnrdı bugün dha- / 
nın çehresi daha ~n. kalbi da-
ha fcmh, cmnl~ctı (laha :;ağtam 
olurdu. 

Bunun 1~1ndir ki, nrtık sulhe 
değil, harbe inanıyoruz.. \'e uı

Jıe inanmakta lnat ed<'nlerl ken
dlınl:ulcn ı.a.) mıyoruk 

AKA GÜNDÜZ 
• 

Cerabub Zaptedildi 
(Bafı 1 ine.ide) x 

zonlara ia e maddderi ıtayyrelcr• 
le teın"n ed ıDyordu. 

* Kaime. 22 (AA.) - B.B.C.: 
Britanya, kıt'a an tara:fın-dan İ§
gal edilen CcrabıJb V<l'haısı. Bar
dla'nın 150 mit cenubundadır. 
lngiuzler, Binga-zi mınta.kaısmı İf
gai etmekle meşgulken /bura:>" 
b.rşı lune'ka'ta gi~ğe lüzum 
gömı~tcr ve va'hayı, hafif ke
ııif ımüfrezderinin kontro-luna bı
rakmeyı ıtercih etmi,ierıdi. 

Son 1,tilnleroe vaziyet bir hucu. 
ma fm'Üsa:it ~rühnüş ve perşcan
be ~ünü hücuma ıgeçihni~r. Dün 
6ğlcden sonra İtalyan ıgaTnizonu, 
ba~:arındıı ıkuma.ndan.an olduğu 
halde teslim olmuştur. 

İngiltereye 20 Bin 
Tayyare Verilecek 
Nevyork, 22 (A.A.) - Va.Şnı:ton· 

dan alman telgraflara göre, hükQ· 
met erklnı llnümUzdeki 18 ay için· 
de İngllterf'ye 20 bin muharebe tay
yaresi vcrmeği istihdaf eden bir ta
tihsal pl4nı hazırlamışlardır. Bu pl4n 
mucibince ödünç verme ve kiralama 
kanununa tevfikan yarısı ağrr ve ya 
rıst ağrr bom.bardunan tnyyaresı ol· 
mıık üzere 10.700 tayyare ile kanu
nun kabulünden evvel İngiltere ta
rafından sipariş edllcn 0000 tayyare 
inşa edilecektir. 

CENUP AMERİKASINDA 
ALMANYA SEFİRLERiNiN 

GiZLİ TOPLANTISI 
Santlago, (Şlli), 22 (A.A.) - Al· 

mnnyanın Arjantin, Peru .,.e BoUv· 
yadaki clı;llcrinin dün SanUago·c1a 
bir toplantı yapmış olmaları dJplo
mallk mahf'ıllcrde hayret uyandırmlf 
ur. Dahillye nezaretinden ögrenl1d1· 

ğine göre, Almanyan.ın Arja.ntindekl 
elçisi. ŞIU hariciye nezaretine gide
rek memleketi ziyaret etmek ve ŞI· 
ilde bir eğlence gezlntl!ıi yapmak nl· 
:,·etinde olduğunu sısyıen-ışttr. Diğer 

lki elçi mütenekkiren gelmişler ve 
Şllldc bulunduldartnı dilne kadar ŞI· 
U makamlarından gizleml'1erdŞir. 
Akşam gazetelerinin bu hususta y11. 
rUtUlkterl mUtalaalar bu toplantınm 
sebebiyet verdiği derin tesiri göster· 

mektedir. 
Gaıeteler. bu gızll içtimatn Cenu

bi .Anterikaya karşı takip edılecek 
yeni blr Alman siyasetinin hareket 
noktası olup olmadığını sonnakta
dırlar. 
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Müsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

Otuz Çift Birbir/erile Nasıl Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmıyacağz Nasıl Ölçülecek ? 

Müsabakamızm binrıcisine hediye edeceğÜniz radyo, bu resimde 
ıröriildüğü üzere Pbilips acentuımn Voyvoda caddesindeki ma

ğazasının -ritrininde tqbir edibncktedir. 
KariJerimjz mektupla, teıetoala, 

1 
bir -lf yapılacak. M...,ıa bir ou

!)lraJwn tıonıyorlar: MVU.ba.kaJUD maratı erkelin hansi kadınla evlen
ıaablkatı .. ıl olacak? - lıakkmd& ekııerlyet bulunduğa 

ADJ:ataJnu: Bir deta ber&ü.• pze- ı araştıralacalc. Eğer sizin verdiğtnlz 
tede namzetler tlktıkça keseceksiniz. rey eb.erfyet reyine aypof!a o ('lft 
Kuponla beraber &aklıyacalmmı:ı. için tam numara alacaksınız. Her 

Otuz erkek \.'1!1 otuz kadından Y... çift hakkmda bu tasnif ayni umJle 

ret ileri tamam olunca bunları blr yapılınca neticede kim rialertyetln 
araya ~renk me"-cut t!:lDde her kanaatine en uygun ~meler yap
erl<ofe .., lQ"&'UJl kadmr seçerek otuı: 1 mı,.a birini'! ikramiyeyi, yani 275 

çift - takdlrtıılze göre teşkil ede- ' lira kıymetindeki FDip& radyoounu 
..ıwııız. Meoe!A boş a_......ıı erkete kazana<aktR. Dlierlerl ıı.aı..t ıtra-
20 num.a.nb kadın, 1 aumaraJ.1 ıra.- sile diğer yttz elU he-dtyPyt alacak· 
dmla 80 numaralı erkek diyerek blse lanlır. 
netıcıderl ıı..te Jıallnde blldlrecekı>l· 

1tlz. Biz biitün bu ~""apları Noter 
Galip Bi~öle tevdi ed~tz. Gbnll 
ıellnoe bunlar :Xoter tan.tından is
teyenler de baı:ır bulunduğu halde 

Müsabakamızın 
Birinciliği kazanana: Bir lillnı 

ndyo. 
İkinciliğj kaZanan iki ki\'lye: Birer 

~ay taknnr. 
Uçtıncü!UğU kazanan iki k!4iye: 

Bif'flr kol ısaatL 
Dördilncüiüğü kazanan iki ki;ıiye: 

Birer evrak çantuı. 

!'15 Urahk radyo, Galatada. l"iUpo 

mtteesetıeSlnin 

edilmektedir. 
den geçiriniz. 

150 

cameki.nmda ıc,Jllr 

Yolunuz: dU,_er~e göz--
Hediyesi 

Sekizinciliği kaZanan beş kişiye: 
Beyoğlu sinemaları için al~ar bilet. 

Dokuzunculuğu kazanan beş ~i
ye: Birer mürekkepli kalem. 

Onunculu#U kazanan altı ki~iye: 
Birer kravat 

On birinciliği kazanan yedi ki,tye: 
Birer ipek çor&p. 

Maarif Haberleri: 

Maarif Müdürü 
Geı;yor 

Bir ka.:: günıdenben Ankarada 

VATAN 

,. DOKTOR-IUMYAGEB 

CEVAD TABSİN 
iDRAR - KAN • KAZURAT 

vesairenin talıl!Ilerinl y&par. Dl
vanyolu ortasmda Tel. 23334 

1 AniTesir 

bul\l'!liU\ Mıulrii müdür\Snüz B. l ••••mıı••••••••• l I Tevfik K lltun yarın !)dırimize i • 
gelmesi mut>±em..ı&ir. T cTiik 
Kut, Ank1>rade. ;,;..tih<m meoıelcle. 
ri ctrefmda tem..- yapm19 ve 
Vekakttcn bazı dird.tttler ~
tır. 

Üniversitelilerin Y A§AY•t T anları 
Açılan Ankete 3800 Cevap 

Verildi 

Üniversite ta<lcbeainin yaşayış 

1 

tarzlarını teeıbit etımdc. üzere bir 
anket açıim~. Rekror!Uk tıı;ra-
fırı<lan '!:Çılan bu ankete gelen ce-

1 vapların müddeti ıbitmiştir. 

1

, T aJeibe tıara.fınd..n doldurulan 
fi.)\er lktı.,..t F..kühcai Dekanı B. 
Omer Cciil Sarçm riyuetirı<le İç.. 
timaıiyat Enot.ltüsü profesörlerin· 
den müt-e.ekkil bir heyet tıarafm-
dan ilmi bir şekilde llu•nif edile
cek.tir. 

Fiştcrin tasnifi niııan ba,ına ka
dar yctiJ!irilecek.l'İr. 

Şimdıye kadar 3800 .kadoat fi§ 
doiduru]larak 'tetkik lr.omiıı}"on..,,.. 
na verilmiştir. 

Talebeye Gösterilen Öirehci 

Filmler 

Hava Kurumu tarafında., ha
zırl.attırılıntş otan filmlerin Ha-ik
evlerinde öğretmen ve talebeye 
K•istcrilmesinc devam edilmekte_ 
:lir. 

Bu filmler iki gündür Eminönü 
Halkevinde bütün Kız Enstitüsü 

1 

taicbclerilc orta ve sanat okul'la
nrun son .şınıf talebelerine göstc-

1 

rilmektedir. 
Fiımlcr bu ayın 24, 25, 26 ve 

1 2 7 inci günleri itk okui1ann son 
etnıf talebelerine göstcrii'ecektir. 

Bu filmler Eyüp, Adal...r ve Ye

filköy g.İhi u;ak semtlerde nisa

nın ilk haftaemdan itibaren ma
hal'li HaJkevJ..rinde talebelere 
gösterilecek tir. 

Sahte Üniversiteli 
Sahte Üni:vereite .kağıdı .tanzim 

ederek Üeküdar T ..amvay §irke
ı:m,, gimıdt öırt.eyen Zekii ç..g.,.. 
tay ianıind.e •bir gencin dün duru~ 
ıruısına bat<Ta...&ı. 

Zeki.i Çaıgatay tanzim etmi!ı 

olduğu saıbtc vesika Ü.Zerine on 

kU'ruşluk panıtYJ ~peya basa-
rak mühür oı.rn.k baamıy ve bu
nu ibraz ebrı'İftİr. Şüphelenen 

daire miidüırü 1lılrafınıdan Tıp Faı
kült.eeine sorulduğu zaman böyle 
hır §abam twld:>e ohtıadığı anllışıt
ml§ ve kencliıti ımabltemeye aev
kedihniştir. 

Zekai rnuha'keme emumdıı.: 
- Bu kağıt'lıım bemm ıirkete 

girmememi ioteyen ve benim d~. 
rruınım oTan bici tanzim etti. Be
nim b'bal-ıal!iın yoltl>ır, dem;,tir. 

Muha!kerne ı:Mlükatın ilomali 
için baıd<a bir ı:üne bırakrlmlfbr. 

AbGD8 ~Cl'clÜ 
i'ürldJe ••11111•·•: - • IQ'id< s :aJld< Jl.yblı 

1400 750 iOO 1liO ı:.-. 
Uarlç rı ...... leketlım': 

SenelU< • .,.ııı;: 3 &)W. A>lık 

2700 lHO 800 Kr. yok.tur 

lsıanbul Kon:ut:inlığı 
Satmalma Komisyo;1u 

llAnları 

MUteahlıldl nam ve heoıabına 433 

ton kuru ot 29/3/941 günü oaat ıı 

de açık eksiltme ile satın alınacak· 

tır. Muhammen bedeli 2.'1488 lira Uk 

teminatı 1911 Ura 60 kuruştur. Şart· 

namesi her gün komisyonda görWe

bilir. latcklilerfn belli gün ve ı1aatte 

Fındıklıda satınalma komi~yonuna 

gelmeleri. (1804) 

Kendinize Beyhude Yere 
Eziyet Ediyorsunuz. 

[V OZİN 
Varken Istırap 

Çdrilir mi? 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 

GRiP ve ii§ütmekten 
mütevellit bütün ağrı 

sızı, sancılarla nezle 
ve romatizmaya kartı 

NEVROZIN 
lı:qelerini alı.ruz. 

İcabında Günde 3 
Kqe Alınabilil". '------1' 

Maliye V eka etinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Te:lavül:ien 

Kaldırılması Hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuru.,Iuklarm yerine dantelli bir kuruşluklar darp ve 

piyasaya kAfi miktarda çıkarılmış olduğund.,n da.ntel&z bir kuruşluk· 
lann 31 Mart 941 tarihinden sonra tedavWden kaldırılması kararlaş. 
tınlmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı NisAn 94-1 tarihinden itibaren artık ~ ia
VW. etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mUddeUe yalnıZ 
n:ı.a1 sandıkları ne Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve CUmhu· 
rıyet Merkez Bank"'' şubesi bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankam ııut>&
lerlnce kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kurwıiuk bulunıuılann bunian mal aandıklan Ue 
COmhuriyet Merkez ve Ziraat Ban kalarr 9ubelerino tebdU ettirmeleri 
ııtn olunur. (9035) (12523) 

DOBTOB 

BORBORONİ 
Eminönü Nimet Abla gi ... i 

önündeki muayenehanesinde 
her gün hastaları kabul eder. 

Tel. 24131 

ZAYİ - lstanbui jandarma. tabu

rundan aldığını vesikamı kaybettlln. 

Yenisini alacal!tmdan esk!Sinln hük

mi! yoktur. - Cem otıu Abduilat 

1 L i R A 
IDBAR TA.'\!'. TAHLtLt 

Beyotıunda Ağacamll k&llısınd• 
Bursa BOkak No. ı. yeni açılan 

'dmya lıiboratuannda halka J<,.. 
Jaylık olmak üzere yalnız (Pa-

zarteal) günleri BlR LİRA Uc
reUe idrar tam tahlili yapılmak· 

tadır. 

---· DOKTOB 

1 
Kartal Tapu Sicil Muhafız!ığın

. dan: 
Kartalın Savakderesl mevkilnde 

1651 No. iı iki kıta tarla Cebeci oğ
lu Hüsnünün ve Kanlıkuyu mevh;ın. 
de 16.58, 1741 No. lt bir kıta tarla 

Hesna ve oğlu Mehınedin ltadimin
denberi b118. senet uhtelerlnde oldu
ğu iddia cdilmi' ve bu yerlerin ta
puda kaydı bulurunadığından senet
siz tasarrufata kıyasen muamelesi 
yapılacağından bu yerler hakkında 
tasarruf iddiasında bulunan varsa 
19 nisan 941 cumartesi gün.üne ka
dar vesaiki remniyelertle ya bizzat 
veya musaddak vekillerinin Kartal 
Tapu Sicil Muhafa.I.ığma ve yahut 
ayni gilnde saat 14 ten 17 ye k&dar 
mahallinde tahkikat yapacak tapu 
memuruna müracaat eylemeleri llAn 
olunur. 

VATA• Guetnl 
DAN r:ran.au Kur·~ 

• -l!a41*--- 7llO 
Beşinciliği kazanan iki kiıpye: Bi

rer kadm el çantuı. On llı:lnclliği kazanan on kişiye: ı --------------1 ÇİPRUT 1 iDii lllıyfa -- -ı • • • lllO 
Altuıe.ııl!t kazanan ilç kişiye: J3i.. 

rer likör takımı. 
Yedlncılıgi kazanan be; kişiye; Bi-

rcr vazıo. 

İkı.,er iyi cinS mendil 

On üçüncOc!en yQzUncUye kadar 
kazanacak olanlara aşağıdaki ı-ııı 
hediyeleri ...nleoektir. 

TESELLi HEDlYELERi: 
Ka.ananlardaa on dördüııeüden 1-nrll«ck ı-uı hodiyel•rialn 

ııMdl yllz tanedir. Bıııılanlaa on ~ birer linlık Tayyare bilet!, on 
ldflye tanmmllJ. ramwıla.nmmn birer wrl, on kişiye (Ramiz) in birer 
brlb- allıömil, on k111ye Gül Bahçe&! iri-, on idflYe Salon Çiçekleri 
ldtabt, on JdıtlYe (Yedlglln) mecmuamım htaııbol albttmö, on kl•lye 0mer 
SeJf6tıaln ldkl.yeler!, on kl,ıye bll'er para ~tur. Bırinclllği kannacak 
okU)ıa wıura ~ (Llilal Radyo) Oalatııda Bankalar cadd.,.lnde 
(Flllp&) ....,_m vltrlnbıde teşhir eımmı,ıır. 

Feci 
Buldu 

Kıskançlık Yüzünden 
Bir Cinayet Vuku 

İ2ll1llr (Huousi) - Halbpı
_,.mcı.. ""& r.bıik.aeı cmuındia 
bdın ,.üzünden çok acıidt bir ci
nıııyet ...W.a bttlınuıpıur. 

w~ett.en ıhaıbeıdat" etmeği bile 
unu6nam~ttı-. 

c.a.,, etin -ıtuusıdan OD bq 
gÜn evvel, Bıııluiy-aı ba.bem ki
ra.cısı olanı btili 9Bğuımış ve: 

- Kızmı Bahri)'eYli eaıa ema
net ediyooNm. F abrilr.aıda ve yol
da 8'i)~ulak. omver. 

D.ımiııtir. v.ı..· a günü, Salı.-.iye
mn fabrikadan çıkıp diğer bir İ§
c;.i kızla J..-..Jkola gittiklerini ve 
Y-nn Salih ...dırı<la. bir4 i1<e kızı 
ta:kip atiğlni gören ·katil. kııılcaııç
?ıim verdiği hınla Y....., önlc
m'İf, bir tokat "'"1rdulctan eonra 
bmasın1 da zıaıvalllnın göğsill1e 
yer?,,,~. 

Kata!. !"'Y.aık le.brik.aa amele• 
ııinıı:lmı Kurtit Hcrgün ac:hnda J'İr
mi )'841Ulda ve evli 'biT ge~. 
Mıoktul O.., yin.c eyni fabrikanın 
itçileırinden on dokuz yaşmda. 
Y~rr. Her ikisi de a.rbtd~r 
ve fabrikanın "'Y1"oÖ dair.,.inde ça

~aodrr. Ya,ar, ica.til Kurtişin 
oturduğu evin sah.ibi bulunan on 
ahı ~nnda B<ıhri;ye adında bir 
lı:ız:lıa aev.,,ektedir. Katil Ku.rtif 

)le, evli oım.ı ve iwı_:tt:i. ı.a,__ 
/gebe bulunmasına ragmen. ev aa
hlıô Babrzyeye bırfı §iddetli bir Yeşar, can acısile o esnada 
aevgi beslemekte ve kızın bütün yerden aMığı bir tatla Kurtifin 

.. 1 det baıım1 Y8'm1lfbr. Bu daııbenm ıe-
hareht1erlni daima goz em e- ·=-ile ib"..o.u··tün·· "ed A.. 1. 

k - """ çn en ç......, ... ar 
dir. Arked-ı Y-rl'a bu ız a- til .L y ..., • t""""' ""'"n üzerine sal.dı.-
r""'rı<lak i eevgiyi farked.ince kıs- m!§. kam....ın1 rugele eaplamaia 
bnçllğı depreç.ınİş ve Y apn kız- beflamıft>r. Y-.r a.!ıclığı Ytlra.la
d&n eoğut:mak -için elaltmdan ça · rm team1e olduğu yere yığılıp 
kıımeia. BMııiYe ~ak.kında uıl.ız ı.ün,., katil de hadiııeden 1bU.z 
dedikodmar eyduımıı.~ ba§la- 30nra ye;krıdanm>fhr. 
!Jllllu. Hatt:i., klZJn baıbaeııu da Kurri~ ouç deliller.ini tamA.-

1 l.OBIA 1 
%ı JılllT Hl ...... ., 

Sterhıı 5,24 
Dolar 132.20 
lsv!çre P'ra.c. 28,98 
Drahmi 0,9975 
Peçe ta 12.9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
İsveç i(ronu 31,0975 - ft Tm!H.t 

L. iL 

1933 Türk Borcn I 18 85 
1918 İstikrazı dahili ıı 60 
1938 İkramiyeli 19 85 
1933 İkramiyeli Ergani 20 12 
193t Srvas - Erzurum 19 30 
1932 Hazine Tabvillerl 60 50 
1934 > > 16 50 
1935 > > 29 50 
1938 > > 52 85 
Anadolu Demiryolu Tıı.hvill 42 l50 

Demtryolu MUmessil Sanet 38 50 
T. C. Merkez Banka.ııı 108 75 
Osmanlı Bankası 26 50 
T. 1t Bank ... ı (Nama mUhar.J 10 15 
Aslan - Eııkllı!Aar Çimento Ş. 7 60 

> > Mlleala Bl .... I 10 
Şirketi Hayriye 26 
Türk Altını (lt.,,at) 24 65 
Türk Altını (Hamlt) 23 60 

Not: 14 Mart 9U tarihinde Anka

Ta borS&llllllll dolar fiyatı ~
la 129,20 olarak n~edUmiftir. 

132,20 olarak tashih ederiz. 

men teebiıt eden Ağın:e:ıa mah
kmrıeai meııbut dlrümkr k&JJUDU-

Cildiye ve ZUJıre.tye Mlitebas
aaıı Beyoğlu Yerli Mallar Pa
""" kMl•mda Posta !i<lkağı 
kıı.etılııde Meymenet ap&rtımaru 

Tel:"33Gll 
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Tll'ldye CumhlU'IJaU 

:IOO 
180 

75 
IO 

Ziraat Bankası 
lluru1Df tarihi: 1888.- Sermaye&!: 100,000,000 Tllrlı: -

Şube ... ajana adedi: .. 
ztral " ticari her nevi ban.ka mnam-1el ... 

- lılrllı:Unakıre Z8,000 ;ıra -178 ..vı;,w 

Ziraat Bank'"md& kumbaralı ve llıbanız taaarrut b-plarm4a 
•n u 50 llrall bulunanlara -e de t dot& çeldlecek laır'a Uo ...,.. 
dakl pl&na göre ikramiye daıııtııaeaktır, 

' adet 1,000 ıınwı: t,008 Ura 111 ' • ııoo • 2,000 • 100 adet • - .... Ura 
' > ıııo • ı.ooo • ı• ııo • • > •.- , 
.. " lM • 4,000 • m llO • :ııt a ,,_ a 

DiKKAT: Hesap\armdakl paralar bir sene içinde ıso Undan -
tı dÜfllllyenlere ikramiye çıktıl!t takdirde "' 20 fazl&slle verliecektıı. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 marl, 11 haziran, ll "1IQI, 
ıı Blrlnclldloonda l)Oktl«ıektlr. 

na tevfikan, keıııili on bet ....., a- ~-----•n•••••••••••••-11 
ğrr hapee ve nıüebbeden immel---------------------------~ 
hi2lmetlerinden mahrumi;yete mah 
!Wm ederek lıııpiaaneye lo'Ollaml§
tır. 

Sahibi ve N...-ıyat MüdUrU: AHMET EMİN YA.LMA.N 

llasıldığı Yer: VATAN MATBMSI 

23- 3 - 941 

RADY 0---. 

NDZHET 
ATELYESI 

Her kudrette Transformatör, Redresör ve Amplifikatör 
tesisatı. Her nevi radyo makinalan imal ve tamir atelyeai.. 
Bilfımum radyo aksamı, Amerikan ve A vnıpa limbalan. 

Radyo N O Z H E T Atelyesi 
Galata Voyvoda Caddesi No. 123 Keçecizade Han 

Birinci Kat 

YEŞİLKÖY PALAS OTELİ 
AÇILMIŞTIR 

Her t1lriü Aort Konfor, itinalı Matbah, Kusursuz Hizmet 
Y .. Uköy, K!Up sokak No. 4 Telefon: 18 - 86 

İktısat Veka!etinden : 
Maadin Umum Müdürlüğün:len: 

İzmir vilAyetlnin merkez kazasına bağlı CUmaovası nahiyesinbt 
Sandı kllyünde ~alen: Çamurdere tepesindeki beton sUtundan Çakal• 
lar tepesindeki beton sütuna hattı müstakim, ,arkan: Çakallar tepes~ 
deki beton sütundan Murtad köptiisUne hattı müstakim, cenuben: Mur .. 
ta.d köprüsünden başlayıp Seyitali tepesindeki beton sütundan ve S&ndl 
köprUsUnden geçerek Cınıkoğlu tepesindeki beton sütuna hattı miln'" 
kesir, garben: Cınıkoğlu tepe!:lndeki beton sütundan hudut ba.,ıangıcı 
ota.n Çamurdere tepesindeki beton slituna hattı mtlstakim ile çevrili ve 
810 hektardan ibaret aı·azide Profesör MUSTAFA HAJaa NALÇACI 
tarafından 15/10/1935 tarihli ve 1/2 numaralı ruhsatnameye müstenl .. 
den blttaharri meydana çıkarılan linyit madeni 99 yıl mUddeUe mum.,. 
ileyh uhdesine ihale olunacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 37 ncJ 
maddeleri mucibince bu ihaleye itirazı olanlann 8 ·'2/94.1 tarihinden iti· 
baren iki ay içinde Ankarada tktısat VekAletine ve mahallinde vUA.yet 
makamına istida ile müracaat eylemeleri Uln olunur. 

KOLAYLIK EVİ 
Umum EmJli.k ve Anzl alını, oatım, kiralama ve ldanmi 

CEZBi ÇETINTAŞ 
8abık Kadastro ve Kartal Tapu memuru. Kartal Hilknmet Cad. No. S-l 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
31.3.9U pazartesi gUnU •aat la te 1stanbuida Nafıa MUdürlllğü eJ<• 

•ilime ltc»rMyonu odasında 1453,36 lira keşi:! bedelli İstanbul arkeoloıl 
mtızest taras tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksDtme, bayındırlık lfleri genel, hususi ve tennt fartnı
melerl, proje keıif hu!Asaslle bun& mütefcrrl diğer evralt dairesinde gö· 
ıillecektlr. 

Muva.kkat teminatı 110 liradrr . 
İsteklilerin on az bir taahlıUtte (1000) liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair ldarelerlnd n a.ınuı, oldUğU veS!kalara istinaden lsta uı vl· 
!Ayetine mlir""8atl& eksiltme t&rihlııden tatU gtınleri harlı; 3 g11n eV>"•i 
aJmımıı ehliyet Ye 9il ytlma alt ticaret odası ve&ikala.rıyle gelmeleri-

(1873) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·----

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

'fa.samıl Hesaplan 
l lıramlgtJ Pliinı 

1941 ~MlYEJ..Ell! 
1 adet ıoooı.ı.-aıııı:=ıooo.- , 
3 • 1000 > = 3000-- , 
a > 750 > = ıııoo-- , 
"' > 500 > = :.ıooo.- ' 
8 > 250 > = 20(,)0._... ~ 

85 > 100 > = 311DO·- , 
18 > l50 ,, == '°°°"- , 

300 > 20 > =eooo--..,.,, 
Ke,ıdeier: 4o Şuııat, 3 MayJS. l f' 
t. a İk.ilıcltefrilı ~cif 
pı!:.ır. 

~ rtYATROSU TEMSİLLERİ _......nJ!I 

'l'l:PICB4ŞIND.ıl. -·sTlKLA.L CADD_...,-
D g A. M il J B M 1 KOMEDi :ıusMJ 
Ollııdllz aaat 16,30 da r, GilndUz saat 15.30 ~ 

Alı:""" 20.ao da iı · Akşam saat 20.so ~ 
tmnılmm !manian D A D 1 

Her ct1n gifed• çocux. ı~nısiht:rı i.wın bilet varda· . r;J-'1" 
Bip'\ Ulell, 4lc11

- a<ıJııçılnl .,. Topkapıya otobU. tem>I' 


