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Cümhurreisimiz 
ile Elenler Krah 
Ar.asında 

ULUS' un 

Baş Makalesi 

"Son Hareket 
Yunan 

Müess1riyetini 
Ankara. 28 (A.A.) - Yuna

lllııtanm milli bayramı müııase
betııe Re! lctlmhur l met tnönU 
Yttnan Kralı Majeste lktncl Jor
ja tel1,7afia hararetli tebrikit ,.e 
teınenniyntta bnlunmm; \'e l\la
leste Kral da en a.natmi ,.e mU
te1ıa'>!;ısıme teşekkUrlerinl mu
katıeıeten Reish'ümhura telıraf
la bUdim1lştlr. 

· Kuvvetlendirdi,, 

* Ankara, 28 (A.A.) - Bas\·e-k . 
it Doktor Refik Saydam n Ha-

riciye Vekili SUkrü Saracoflu 
l'unanl&tanın ;,llli ba)Tamı mü
nasebetııe dost ınemlrJcetln baş
' ekn 'c Harki~e Vekili Jo:kse
laıw; Koryds'e 1tamlmi tebrikAt 
''e tenıennilerinl telgrafla blldlr
tnı,ıerdir. 
81'Şl·ektı \e Hariciye "azarı Ek
~ns Kol')'Zhı bu temennDere en 
~0Y&'1llu teşekkürlerini havi iki 
telgrana mukabele etmi~tır. 

=::::::::::::::~==================== 

Ya Şimdi 
Ne Olacak? 

\'aıan: Ahmet Emin YALMAN 

A\ n.kara. 28 (BaşmuhaTrir.i
nı ırnizd-en telefonla) - Al
'lta.aııya, İtafyanlann Yunanistallil 
c~ Ya~tığı hatayı aynen tekrar 
rıı· ~ 'hır Ba~kan miUetinin hari
l'tı:kc aokuımak, istiklalini bo~
~·· IStczniştir. Bu :kö;tü ıha,.c,ket 
tta..;:dcn. İtaiyariların iba~na Ar
diğ· ~lukta ve Afrikada nclor geL 
l'tıi.~ ~anlar bi.T türlü: göreme
d\tir er.dır, çi.in!kü sabit fiki-ier ve 

li aalar göil:erini ba.ğlamJıŞtır. 
!er· ita.larının cczallannı görme&'1t 4 ııaa.ti lbi1le geçmıemi!!ıtir. 
14ıq ~n '1.?o~ak için bir takım 
~l &rı.n talb.i:kına girit-meğe ha-

lt~~ - -.birdd : ~ her fCJ' 
AJ ..,.~ orun-...... -r. 

&il>· nıanlar geçen har,ptc olduiu 
bt.r~ bu dda da ~Aliah bizimle 
~~ crdir:ı> eözü.nü ıcl'i" erine do
ti!c b ard1r. Eğer Allah, kendile
~ .crab~ olmadığım isbat et
btı- lsteznışse bunu daha ,ı>ar1ak 
Ccf it tekilde 'Yapması tasavvur 
A~di. 

Alman Hariciye Num 
B. Ribentrop 

Almanlar 

Ne Diyorlar 
Üçlü Pal<t 

imzalanmasından 
Başhyarak 

Meriyete G:rermiş ! , 
Berlln, 28 (A.A.} - Yarı resmi 

bir membadan bildll'iliyor: 
Bugün Alman Harkiye Nezareti 

mııJıfillerlnde Yugoslnvyadan gelen 
tine ltnarıya, Y'llgos'iavıyanın üze 
P.rcn "par.rnasaydı ne olacn'ktı? 

s oll· 4:8 • mütenakız haberlerle Belgrattakl vı: 
Arrı,: rn~'ket bana emanettir. , zıvet ııa.ı~ttıncla çok ihtiyatkar dav
~ k.ork~~e~e çıkerrnıyay:ırn~ di- r;nılmaktadır. Bu mahfiller. haber
~k. il~ sıyasetinc deva.m e?c- ıer muntazam bir şekilde alınmadığı 
~c y ar taarruzlarının arıfe- için Yugoslo.vyadaki vaziyet haklan
' \l~slavya, hesaba sığ- da bir hUküm vermenin zor olduğU· 
~ld'~~~fı bir amil halinde kalıp nu söylemekle iktifa etmişlerdir. Ge-
~a ı. len haberler arasında görülen tezat-
~ ·~ nya YuızoSlavya)-, zorla- (De,'allll: sa. 6, ~ti. 6 te) -
~·Un e~e mütcredıdit Pruw 
~ ~rta?~n çekilmesine, tered 
~-'1ll dcsının 'baştana,..."8ğı yıkıl
~~ V'C bunun ar:kasından Yu
'~ oa.nın CC'$ur ve azimli ai
~~ hütı.in heyıbetile ortaya 

İkinci Piyer 
Yemin Etti 

s~ ae!bep olmuırtur. 
o\d~ hniyede. Alman'Ya d&bil Be'lgrat, 28 {A.A.) - Av&la 
l~ıştıal~e bütün. ~inva görüp biidiriyor: 't)Q r: Roma113•a ve Bulga.. KTal İkinci Pjyer. bugün saat 
~· a. o d ~ .h. k 11 O 5 _ı B l"t ~· ._~flra.k ugu IŞ!ı ı, o tarını 1 .4 t.e, sarayQa, a§llletropo ı 
ti lııc ttitırn' Y~oslavyantD bari- Ga.vrilo'nun. Sen-Sinod azasnın. 
b lfı a.~ ek Y.oktur. Yug~lavya- Batvek~l ·General Silnoviç'in, bü
ı.~ ~Cir:l:t .~ecir.mdt için çok ağır tün hükum:eıt azasının ve saray er
~ ~h 0 demek. )"Ctli bir Bal- lcıammn buzun .. -nda yemin etmiş-
,:_, h" ~İnin kurulmasını ve tir. 
~- la~lrn netice1orini göze al- Saat 11,30 da Bel.grat büyük 
,)_:qırı.ı t>a ınrdır. Yu~osılavyaıun kilisesinde b'üyük ıbir dini ayin 
~'?_ .~ kıtta olan imzasını geri yapilm?Ş ve bu ·ayinde Kral lkin
~l~ic?'acağı ancak bir !1Ckil d Piyer'ıden ba~ka, !hükumet a
ıı;~e kr. Bu imza i.&'ler kilğıt zası, sivil ve 8$kcri e.kan ve kor., t'" ab:ın, ister Yugoa'lav diplomatik hazı.r bulunmu§tur. 
~i h~au yolile seri alıneın Generab üniforınasim labi.3 bu-
~~ i ıç <lcğiştirmez. lunan Kral, büyük kiliseye gelir· 

Almanca 
Konuşan Bir 

Sefiri Dövdüler 

Alman ve İtalyan 
Tebliğleri 

Neşredilmiyor 

Yunşnistandan 

İtalya Bir 
Mütareke lsteıniş 

Japon Hariciye Nazın 
B. Matsuoka 

Alman yada 

Hayret! 
Ma.tsuokanın 

Ziyaretine Ait 
c Yugoslavya Mdiselerl, dUnya cf- Program da 

kı\rı umumiyesini alO.kadar eden en , •• , 
ehemmiyetli mesele olmakta devam 

1

1 Altu.;t Q,du 
ediyor. ZUrich. 28 (A.A.) - Gazetta de 

cBelgrattan gelen haberler, ahali-, Lausanne•nın Berlln Muhabiri, ort.n 
nln genç kı·alın etrafındıı toplandık- J alli Almanların, Yugoslavyado. ya

larını bl~diriyor. Yugoslav:alıların 1 pılan hlikOmet darbcSl ktır\llsında 
Karayorgı hanedanına. bilyuk bir i hir,,.,cıcttlkkrl şeyi, ancak bliyUi,; bir 
sevgileri, bağlılıkları 'al'dır. Martlr , hayret ltcllmelerilc tarif etmek mum 
Şövalye Kral Aleksandr, Marsilyada 1 kUn olduğunu yazıyor. 
öldilrüldükten sonra Yugoslavya NI- 'M.uhabıı·, liçlü paktın dokunulma.ı: 
yabet ile idare olunuyordu. Yugos- bir siyast vesika olduğu hakkında.ki 
lavya, zayıf ellerde uçuruma doğru itikadın artık sarsılmL'} olduğunu ilti
sUrüklenirken, genç kral, hUkfunet \'e etmektedir. HattA, Matsuolta.'r.ın 
idaresini eline almıştJr. ziyaretine ait program da altilcıt o!-

Mlllct, genç kralını lıeyttanla muştur. Bazı noktaların hazfedlldiğl 

bağrına basnu,hr. Kral, bliyl\k zannedilmektedir. 
meraı.lnıle tahta oturmuştur. 
4Gcnç kral, tahta oturdulttan son-

ra yemin etmi~ ve Yugoslav milli bir 
liğini, isUklAlini muhafaza. edeceği
ni söylemitşlr. 

tNG1L1Z VE AMERİKAN 
SEFİRLERi ALKIŞLANDI 
cAmerika ve İngıllz sefirleri me

rasime giderken hnlk tarafından şid· 

detle alkışlanmıştır. 
cBu tcbeddOl, lngllteredc ve Yu

nanıstaııda. memnunlyeUe karşılan· 
mıştır. Amerika Hariciye Müsteşarı 
VeUs de, şayet Yugoslavya bir taar

cuevamı Sa. 6, su 4 de) +•+ 

Ağızağıza Dolu 
Dört İtalyan 

Vapuru Batırıldı 
.Atina, 28 (A.A) nadyo Mnt-

buat nazırının beyanatını ncşret'

mlşUr: 
Bu be•;anatta İtalyan cslrkl'inln 

Adrlyatıkte batırılan İtalyan gC'ml
lcri hakkında şu tıifsılatı verdikleıi 

blldiı ilmektedir: Hepsi hıncahınç kı
taat ve harp malzc-mesi yükll\ olmak 
lizere Panganinl, Sardinyn, Liguria 
ve San Giorgio \'a.purları batmıştır. 

llrı°' ll) Yuı,g0$lavvadaki istildal k,eıi, civar.da top\.amnlf bılıaıen 
ti) '~i ~· ınukavcmct karannın mua.z:r.am halle kütleısiıün çJgınca 

'
~ır. tr su~tte uyanmı§ ol- .ıkışlarilc tkar§ılallmlftV. Kra1, 
~ ~ yanında Başvdcil General Simo
b~ t ttt::;· 'kül altııwl'a duran vic; v.c tfa~e ve Bahriye Nazırı . 

Qa.,~ • ~ çıkarmakla har General İliç dkluığu haile, ask.eri 
(t..._~arı.b · : ... d"W• h • "---· .__ ..... 1·-- t.!.... • • K 1 ~-.....en .... e ıgı ataMT. ·ıroa aLCnı ~'""!r ctmı:şbr. ram ee-

~·: ii Owfiıd i ii 
~~ns 'v'e R d G t · Gör. G .. ·· En a yo aze e sane e unun 

it Saınaı Mühim Hadiseleri 
it tttı. et.te l:'u&;Oslavya Kralı ikinci Petro büyük me.ruimle yemin 

\'ııcoıı 
~ llllilnf!a la~·ada nümal 1'1er devam e1mektedir. Bir t.'CDebl CJçi al· 

.\lnıan koou,,tufa i~ln dö\illdü. 
~ ~\>tan:. 1n&hflllerl, Yugoıilavya uziyetl karşıaında ihtıyaikAr 

.\tııcı-lk kta, ttaı:raa mahfllletl tefslrde bulumnamaktadır. 

"Y unanistana Bir 
Tecavüz, Geçen 

Harbin Luzita ya 
Vak'ası Rolünü 

Oynayabilir,, 
Ankara, 28 (Telefonla) - Bugün 

Ankanıda. çıkan Ulus gazetesinde 
(Belgra.tta hUkQmet da.rbesl) baş

lıklı ba.şnıaka.leslnde Fallh Rıfkı A

tay IJUnlan yazmaktadır: i ilizI ı 
ng ·~ Eritre ve Habeşistanı temizlerken Libya iıini daha enel 

cŞımadyan'ın ye'lılmez hUrriyel.c;I· 
liği, Prens Pol ve hükumetinhı baş 

eğinliği politikasını bır kaç saat için
de ta.stiye etti ve YugOf;lavyada mu
kaveornct taraftarlarının eskidenberi 
parolası ne mihvere karşt harp et
mt•k, ne de mihvere teslim olmaktır. 
Fakat ne ordu. ne d<ı halk UçlU pak
tın velev ıkayıtıı, şartlı imzası ile 
lstlklill davasının korunnmş ol
duğuna kani değil idiler. Yugos
lavya vatanperverleı;nc göre, bu im· 
za Romanynkl'ırl bir teslimiyete doğ
ru ilk adımı teşkil eder. Bıılkanları 
fethetmek istlyen mihver için Yu
goslav ordusundan emin olmak kAfi 
gelmez. Yugoslav nakliyat yollann
d:ın -...e nıhayet topraklarından isti
fade etmc-k ll'ızımdır. Yugoslav va
taııperverlcı; Prens Pol'Un adımla

rını Viyana.ya sUrükliyen korku ve 
itaat ho.stalığ"ının yakın ihtilatıar

hValiJletml§ olan İngiltere Libya aı keri kmuandenı ve valili Genenl 
uon fimdiiic istir~tle ve teftifierte lnef8Uldiir. (General 

Vilson orta chııki zattr) 

İtalyanlar 
Dalga Hali:ıde 

Asmara'ya 

Çekiliyorlar 
İtalyanların 12 

Mukabil Taarruzu 
Püskürtüldü 

Gambeyla 

Belçika 

Kuvvetlerinin 

Eline Düştü 
Bu Mevziin Zaptı 

Adisahaba 
Yolunu Açınaktadır 

dan endişe etmişlerdir. Diğer taraf- Keren, 28 (A.A.) - İngiliz zırhlı 1 Hartum, 28 (A.A.) - Afrika \'€ 

tnn yanıb8.1flarında Yunan ordusu· cUzütamları :rer~ınbe günU saat i Belçika kuvvetleri Habeşi.standa 
nun mağl\ip ettiği ltalyanın emrln<ı de Kerene glrmişl~rdir. Dalga ha- Gambeyln'ya ht.icum ebnişler ve şid 
girmek ve onun nizam ,·ereceği bir !inde Asmaraya çekılmektc olan 1taı- detll bir çnrprşmadan sonra bu mev· 
kıtada tabiliği şimdiden kabul et- yan kıtaatı topçu 'e hava kmr\•ctle-

1 
k ie girmişlerdir. Gambeyla, Adisa

mek, Yugosla\· \'ntanpervcrlerıni en rlmiz tarafından şiddetle bonıba.rdı- babadan takrib<::ı 360 kilometre ınc
derlrt ~:ef noktasından vurnmştur man edilmektedir. Bu kı?-at K eren safede bir ticaret merkezidır. Su· 

Teni hUJrometın adanılan acaba.' ctrat.mdakl ~pclcrf Jrgal eden İn- dan hududundan uzAA!lğı 100 kllo
ne yapacaktaı·? lstikU\l şevki içinde gillz piyade ~Hctl<'linln de ııte.5lnc mctr dtr. 
henüz kaynayıp coşan bir memlekc- maruz kalmışlardır. Bu 111c\ kllıı zaptı Gore"dcn geçeı 
tin nasıl bir siyaset istikrarına vara· * Adtsababa yolunu açmaktadır. Bu a· 
cağı uzaktan tahmin edilemez. Fa- ! Kahııe, 28 (A.A.) Kcrcnin dUş· rada Habeı,ı vatanpervcrtcri llc Su· 
kat şimdiden söylenebilir. ki, Yuna- j mcslne takaddüm eden 48 saat için- dan kıtaları Debra - 'M.arko mmta· 
nlstan hürriyet mUcadelesıne Yugos-

1 
de İtıılyanlar neticesiz 12 muknbıl knsuıda yenldcn a.kmlar yaparak ı· 

l~vya tarafından bir hıyanet ihtlma-ı taarruz yapmışlardır. ltalyanlann talya.nları iza.ç ebnişlcrdlr. Bu mm· 
it zail olmuştur. Belki de kayıt ve verdiği zayiatı tahmin etmek müm- takada göğ\is göğils..-• şiddet11 mu
şartlan ile esasen isim değiştirmiş klln değilse de bunun binlere baliğ harebQJer olmuş ve dUşmnn ağır za-
bir ademi teeavUz paktına benziyen 1 oldux..ı nnl,.Rılmn:ıtrr ltal 1 ylata uğramıştır. 

1 
t:>• --r .... • yan ar, 

Viyana nhdlnden hiç behsedilmlye- , mllstahkem mevzilerinden çıkarak 
cek, ne Yugosltıvlar bunu reddede- ı blHıassa dağ yamaçlarında H ' t k 
c~kler, ne de Almanlar milli hareke- ! \"etleri torafından mUdafaa ed~en ~~ 
tı bu ~h~ln ink~r ve iptali addederek gillz mevzilerine hUcum ettikleri za. 
zora.lcı bır cephe yaratacaklardır. ?<ti nlan ağır zayıat vcrmi lenih· 
temadiyen seferberliğini tamamlıyan ş · 
Yugoslav ordusundan tamamen e- DUşmo.n hatları al'asındaki karga-
mln olmıyarak ve Yugoslav nakli- ~alık Erltrenhı merkezi olan Asma.
yat vasıtaları ile topraklarından ıs- ra civarmm müdafaasını güçleştire
Ufade etmek Umidlni terkederek ve ~k mahiyettedir. Asmara sıvil İtaı
Yugosla\• milli lıarekettnin Bulgaris- yan halkının toplandıltları yerdir. 
tanda dahi uyandırmış olduğunda Burada çok İtalyan bulunduğundan 
şilphe olmryan akımllmıell heeaba ka.t Aamaranrn açık .şehir ilan edilmeeı 

mUmklindUr. 
nnyarak ileri harekete devanı etmek 
teki mahzurlar munhaaıran Alman 

Japonların Büyük 
Zayiah 

Çunkiııg. 2S (A.A.) - Çin askeri 
sözcUsUnUn beyanatına göre. Japon· 
lann Kiangsi muharebelerinde uğ· 

ra<bkla.rı zayi:ı.t 20 bin olü ~ yara
lıdır. 

Çin söz.cllsö, Nankinin cenubu Ş8.7 
kismde Japon taarruzunun durdurul• 
dnğunu w Jııponlann Oç bin ölil ve 
yaralı verdiklerini sö~emiştir. 

genel kurmayının dU~neecği şcyJcı·
dir. Bununla beraber Belgrat darbe
si, U<;Ili pakt nizamı içinde ilk isyan
dır. Mukavemetli bir kıta içinde ror 
bir nlkiiha benzer ve anbean kuvvet
le tutulur bir nizam kurmaktaki 
mlişkUlA.tı en iyi tecrübe cıden dev
letin mUmesslli, şimdi Bcrlir.d~ bu

KEZBAN 

lunmaktadır. 
(De,·amı: s.. 5, Sti. S te) * 

Muazzez Tahsin Berkand'ın 
Gazetemiz için hazırladığı bu 
telif romanı Karilerimiz zeDkle 

okuyacaklardır. 

.. 1 Nisanda Başlıyoruz. 

GONON S ESi 

Sedat Simavi 

ve Piyesi 
Yazan: 

llPT mi 
Rütbe ve me\idile berailer' şalı

ısiyeta c1fl ~. ba iğreti Uhes 
ile beraber diiı;ftnııe ,-e cluyga man
zumeeı de yük!iflllp alçalan insan •• 
DüljkünJiik %all18111nda munis, fazl
lf!tli ve dedn anlaYL<:lı l •ldız.ında 
biraz parlama aliaıet.I görüldii blii 
nemrut \e aldibız lnsau. 

tı'Mial vennek ls~'Ur. 
Kabramaıum lstectiğf her tıugl 

hfr zamaa ve muhitten, bagftn ya

hut Nuh iafanmdan evwılld devir· 
dea kOlıı.yca tedariJı: eılel>IR ;dl. Fa· 
ı.-:ıt kendisi bunu yalmı tarihten, 
bir iııtfbc'lad ~ konafmdaa al

maşı tercılh etm~Ur. 

Kahramanı bir. ınaMyn ~sı, 
etrafında bir ~Y Jmlmadtğı za-

man kiiçWc buwlanua HllrrJyet 
apartmanı adındaki bir miilküıı 
tapmıo etrafında ~k f;C\1rten 
primitif bir adamt'.ağnd1r. 

"'" drıtı ec:ı anın, bir Alman taarruzu karşaıında Yugoelav,J&Ya yar
~ lta.1._ -ile~ hlldlr"--•_._.,_ • ~lata llllllll .. .,. ..... 

• 
~,,-:ıı:::::.-------~ 

Sedat Simavi bu hafta Şehir Tl
l&tl'osunda Hilrrlyet Apartmanı a• 
dıyla oynauan ıılyeslncle bize bu 
karalrteria knıa w keııldll bir .-

Sedat sımad, meraklı bir gaze
tockllr. Uzıtktan bakanlara Ukir 
,e ııanatln li:endlıılnde.n ziyade zar
file ıoeuul görünür. Fakat yine fı

klr 'e sanat mensupl&n araamaa 
onan kadar geniş okuyan ve büttbı 
DM!llClelflrl doymak bilmez bir lıubf 

~ G nclakı Afrika ve Belçika kuvvetleri Adltiababa yolu lilı· 
&anbeyla'Y.ı zapteWN. 

JV.ÇIRDIK ! .. (LUtfen sayfayı çeviriniz) 
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( Casuslar Casusu ) 
Trebiç L inkıln'un 

... ... .... 
VATAN 

rltR 

------=------

29. J. 941 

Doktorluk 
Unvanı 

Hayat ve 
Maceraları 
IHSAN BORAN 

A tina Üniversitesi Hukulı 
Fakülteıi, Amerika Cünı 

hurreisi Bay Roosevclt' e fahri 
doktorluk unvanını vermi~. Ba• 
na kalırsa, bu doktorluk unv•• 
nmı Hukuk Fakiı!te•i değil, TıP 
Fakültesi vermeli idi. Çünlıi 
haıta A •Tupayı eninde ıonund• 
iyi edeceii aıılaşı!an Bay Roo,.. 
ve!t' e hukuk doktorluiundan :Ô' 
yade «tıp• doktorluğu uyl"' 
dilımekledir. 

T oplıyan ve nakleden: 

• ~ <.:.:h o Kung ve müritleri 1 lcr ı:ı.!perlerine ko tular; fakat hü· 
r •. e gıd Y'<Jt.aı .1 (1<oııton)a. cum çok evveıden hazırlanm19tı. 
Buda Rahibi Chao Kung Zira aradan çok zaman gcçm•_den 

, · d N ı Yaptı? iki bin Çinli daha görimdu. Elle-
,,.ın e eer ·-·-' "'fkl b l rıllKlc tu t: er, ta. anca ar ve or-

'" l anlbul Belediyeoi, beliye faaliyetini gö teren bir tehir sergısı 

* 
ıtmış uuda rah.~bi, uzunca .ü- talığı yakme:k için ,me,.alcler var

rc:: n bır c:ıenız: yoıcu: ugundP.n son- dı. Bunlara kar~ı durmak için .i
ı .ı l nton) şehrınc çıktılar. manda demirli bulunan İtalyan 
t.,..:a§ ranıp bazı hüyUk memur ve Japon gemilerinin deniz efra
- •• 4 g:c.ıru to"'tcn sonra maiyetıni da imdada yetu;ti. Ve ancak gc~ 
\Uaas - bay) a golürdü. l::iuraaı ce yarısına doğru vaziyete h&.kim 

' ırden 2) kılometre uzakta ve olabildiler. Yangınları eöndür. 
O:t'.nrın ccr.ıup ıarkında . ma.cer~ mek ç_ok güç oldu; vaktinde yc
ve lrorsantu:I~ merhur .. hır ~evkl 

1 

t~<eselerdi ~cnebi bankalar ma
ıdı. buıe.da bır ~uda ~bedı va~- i haliesi cayır cayır yanıp k\il ola
dı. Lız1ı ı ıer gormck uzere (Sı- ca.ktı. ÇinHler, ıu yıolların1 tıka
y m) dan geıen. Bu.da rahıple'.ı· mışlar, aokaklara da barikatlar 
ne büyul< bır mısafırlık go•terıl- yapmr 1ardı. Ayni gün radyolar 

Büyük Millet Meclisi Reis vokili Şemsettin Günaltay üçüncü 
konferansını Beyoğlu Halkevinde vermi._.tir. Resimde konferansı 
d.nleyenleri görüyorsunuz. 

aç.mıştır. Reemimiz Beyazıtta açılan eerg~de ehir maketlerini 
tetıkik edenleri gi»termektedir. Haklı Bir Korku 

Taksim - Harbiye Boğaziçi GüZelleştiriliyor Usküdar-Kadıköy 
A art Halliaks irat ettiJI 
l!::::ı bir nutukta İngilterend 

icap ederse yirmi sene harbedr 

dı:. §U haberleri verdiler: 
1928 ıeneain~e Çin alemi pc; Hung. Kung'da.yeni bir grev, 

Yo:unün Tamirine Halk Tramvay:an 
Boğaz Sırtları Yeşillendirilecek 

Pazar~esi Gününden 
it:baren Başlanıyor Ev inşaatı Tahdit Ediliyor Bir Senede 8.530.765 

Y o:cu Na: .. ledildi 

ceğinden bah•etti. Bu hiç tiİI". 
heoiz, hürriyet ve demokr.;,ı 
İçin harbeden ve bu uğurda ır 
!ip gelmeğe karar vermit 01-" 
lngilterenin azmini göst.,,.t 
kat'i bir ifadedir. Fakat bu br 
na ıu fıkrayı hatırlattı: 

karışıktı. Boışevı.zm ve. nasy~n .. - Kanton'da kanlı kargaşalıklar, 
unn ceryanıar11c kan govdeyı go .. S t 'd • ·ı · H ~ı. g' dog· , , . . va ov a ası erın aln.On a 
turuyorou. Brrbırını kıran Çınlııer .. .. .. .. K 1·ı· · ç tkı l l d ru yurU.)'U'1u; one ıng e a • 
ayni zamk nda . 1A:;"p~ 1 ara d ~a· dan gelen yağmacıların hücumu 
d a°:. esı.;;.ml§ er 1• arp me- 1\1ançur"de bir süvari. tümeninin 
denı} et1 e tC"m a ge .. len sarı ırk Asilere iltihakı, bir gazete muha
her feyden .evvel a rı ~arp sana· biri gözile gördüklerini §Öyle ha· 

Tak~ ım - Harbiye yolunun bozuk 
olan kışımlarile diğer kısımlarının 

asfaltlanması 1 [ pazartesi günü ba!} 
lanacaktır. 

.. flileahhit bütün bozuk kısımların 

Suadiye, Boğaziçi Anadolu ya-ı ğaz sırtları bloklara ayrılıp ye
kası1 ve Adala~_ın in:ar plinları fiil saha haline getirilecek .ve btı 
tamamlanmak uzeredır. Yakında sa:halar &ahilc amut bir vazıyet a
ikma! edilecek bu planlar ni•arı laco.ktır. 
devresinde Belediye mecliaine se" lstanbul Belediyesi Boğaziçinin 
kedilecektir. güzellettiriLmesi için e•aslı bir in· 

Üsküdar. Kadıköy Halk Tram 
vayları bilinçow geçen günkü 
heyeti umumiye toplantısında 
tetkık ediımıştir. 

Bu vaziyet bilançosuna. gör.e 
Üsküdar - Kadı<.öy Halk tram
vaylarında 1 940 yılında. 19 39 yı
lına nazaran yüzde 6,5 ,yolcu faz. 
!alığı kaydcdiim' tir. Ve 1940 yı
lında 5 2 1 ,81 O ki.fi faz:lasile 
8,530,765 yolcu taşınmıftır. En 
fazla yolcu Kadıköy • Bostancı 
hattındadır. Ve taşınan yolcu 
miktarı 2,559,080 ki9iyi bulmuş· 
turr. 

Adamın biri gazetede, kı1" 
metin ne vakit kopacaima dtıİ' 
bir makale okuyormuı. Okudıılı
lannın hulasasını arkadaıına aıf 
la mıı: 

tını Ogrendı. Avrupaluarın eser· b . 
k 

. k l ç· . er verıyor: 

baştan tamirine mukavele 
lince d<'vam etmektedir. Esasen mu-
kavele ,artları da bunu Amirdir. Ve 
bt tamirattan doğacak bUtUn zarar 
ve ziyan tamamen mUteahhide alt 

Boğazın yeni ıplinına göre, şaat programı hazırlamuktadır. 
bund'an sonra Boğazda bahçesız Boğaziçi, Adalar, Suadiye 

- Meıhur profesör F aıaıı'1 

bakılına kıyamet on bin •"' 
lerini o~uyara. gerı a mı.'} mın . . . 

• · nd · ••L- i''-•m Yang. Çe nehrının cenup sah\-
tçtırnaı nıı:amı a ınKlla.oa ı.&ı&.... • 1 

d - nladL Sarı ırk asırlar- lınde bulunan ve haydut ar tara· 
O• ugunu a f - -' . l dil . , ı. .. 

ve birbirine biti.ılk ev yapılması· 
na hiç bir suretle müeaade edil· 
miyec<ıktir. Yapılacak evler de iki 
kattan yüık.sek olmıyacaktır. Bo-

pli.nlanndan sonra Ye~iiköy - Ba. 
kırköy planlarının tanzimine ba~

lanacaktır. 

aonra kopacakmıJ ... 

- Aman a:ıız:im1 
sonra dedin ? 

kaç .el" 
ca devam eden derin uyku<lan ırwan .ı~a e en yırmı -.~y 

·· · d t •ıdıg" 0·• ıu·· alevler ıçınde. Ha> dutların ellerın - Ç>n bin sene sonra._ 

olacaktır. 

uyanml! ve uzerın c a~ ı . . . . l . 
· ı·•·ı tm k u··zcre aukinıınU.- den kurtu..mak ıçın_ hm erce ınsan 

agır .... arı a ~ d • 1 - Zalı,i 1 h 
tir. v:~i~~~:ı~~:~İar ka~~nerv::o: 

Münak:lat Vakilinin 
Tetk:klari Hasta Bir Kadın - Oh, genit bir nefes a!dıll" 

- Neden? 
Din perdesi altın.da si)ra;,et gü- cuk ccs~tlerile dolu, Mukavemet 

den Budıştlerin Çin g_enerali (;,an edenler hemen öldürülüyor. Buda 
gay • !:/ek) den vk Çın0rf ulan~- dininde olmryan Çinliler, evlerile 
can korkulan yo tu. n ar açrı< beraber cavır cayır yakılıyor. Asi
denalerde dolaşan macera per:. t ler her tarafta. (ya~aınn Chao 
gemıcılere benxıyorlardı .. Bugun 1 Ku"l:) . (kahrolsım ecn<obiler) 
bolşevilc, yann nasyonalıst olan d. b • l (Va Şen 
fırka ka'Vlgalarından uzaktılar. Jye) ~gr~ ıyor ";' d ngl • ih 
(Nar&in) !le (Kanton) dan yani . 1~Yl .1 

ııı (Çuman )asın ~. ?. an l • 

Kadıköy • Üskü.darda 2 mil· 
yon 183,64 1, Kadlkö:ı>: • Kı.,klı 
1,007,944, Kadıköy· Fenerbah· 
çe 593,795, Gazhanede 333,595, 
Kadıköy • Moda hattında da 
580,804 kişi taşınmıştır. 

- Ben bin sene aonra aıı1' 
Münakalat v .. kili Cevdet Ke· 

rim lncedayı dün Liman reisliğin. 
de bir müddet ıme!IBul olduktan 

Kendi Eliyle Devirdiği Lambadan 
Çıkan Yangında Diri Diri Yandı 

dım da, yüreğim ağzmıa seJJİ-
Mihv.,,. de, Lort Hatif~! 

bu yİrmİ senesini on aene, tir' 
bet •ene olarak dahi anı.o" 
muhakkak yüreği" ağzına rJir• 

. . . tı a cı er a.ngşa ya. yuruoror ar; 
~imal ile cenuptan hırını seçme- iki . l d ··ı· en-

90nra Telefon idaresini 
tetkikler yapnnştrr. 

gezerek 

1940 •enesi varidatı da 
Kör Kadı 

4 7 4, 1 2 l lirayı bulmu1lur. 
NJıa Vaki:i C.liyor . . G 1 gec;t erı yer er e, o um ve 

ye. mecburıyetlerı yoktu. aye e- k b k 1 
1 .. k B d f az ıra ıyor ar. ri ngıılcreye ·ar~ı u anın za e- . 

rini tcmriı etme!kti. Bu i11i idare e- Yang .. Çe nehri üzerınde bu-
Soruyorlar? 

Silivrikapıda ufak bir yangın 
baslangıcından 85 ya-,ınd.a bir 
kadın feci bir surette yanını§ ve 
aldığı yaralardan ölmü.,tür. 

Silivrikapıda Cam baz iye ma
hall.,,jnde oturan 85 ya,ındakı 
Halime Dcrıngül uzun zaman
danberi yatalak bir hastad1r ve 
vücudünü kıpırdatamıyacak va· 
ziyettedir. Evvelki gece Halime 
yattığı yerden birazcık kıpırdan
mak istemi~se de yanında duran 
gaz limbasını devirmiş ve vücu
dündeki atalet kendisinin larn'ba
yı kaidırmasına müsaade etmedi
ğinden limbanın alevi yerdeki 
kilim~ yatağı ve y-0rgıuıı sarmı~
tır. Halime üst katta yatan toru-

nuna bağırmrşsa da kadının en 
büyük talioizliği torununun sağır 
olması yüzünden çığlığını ona da 
duyuramamasıdır. Yangın oda
nın muhtelif yerlerini sardığı bir 
esnada üst katta yatan torun du
mandan uyanmıt ve derhal koı,,a ... 
ra.k ninesini odadan· çıkarmıştır. 
Eltraftan yeti§enler yangını sön· 
dürmü~lerdir. Kadın derhal teda. 
vi altına alınmı-,sa da yapılan bü
tün gayretler bu yaşlı kadını öl
mekten kurtaramamı~tır. 

Aktarma Biletler 4 Nisanda 

Tramvay idaresinin, ihdas et
tiği aktarma biletleri 4 nisandan 
iti:barcn sah§a çıkarılacaktır. 

' Nafıa Vekili A1i Fuat Ceb~ 
ve Emniyet Müdiırü Muzafl" 
Akalın burı;ün ~ehrimize geli>~ 
!ar. 

den ba.frahip Çha.o Kung'un para_ lune.n bir Çin grmİIİne 500 ki,i Bir oku)·ucumuz soruyor ,.e 
ya ihtiyacı yokıtu. Sayısı yiız bini ikica ettL Fakat bu zavallılar ge· diyor ki: 

bulan Şuda miıııbetlerinin kıymet· miye çıkar çıkmaz, bafl:an tırna- Maarif Vekltrtt, orta mektep 

lı servetleri sarfedihnek üzere cm ğa kadar soyuldular. Jçlerinden mualllmllıti leln bu ayın U ün· 

Tramvay idaresi bu husustaki 
hazırlıklan ikmal etmiftir. 24 a· 
at mu,teber olacak bu biletler 
hatlar arasında tatbik edilecektir. 
Mesela Fatihten Bebeğe gidecek 
bir yolcu alacağı bileti ancak Be
bek hattında kullanılacak ve bu 
hatlar biletl<:;rin üzerinde gösteri
lecektir. 

V linin Tedk:kleri 
rine hazırdı. altmrR k. i Buda dinini derhal ka. de bir lmtı .an aenııştı. Tahriri 

Çin sırhillerindc de Avrupalı- · olarak lapılan bn imtihanda. ko.-
Vali ve Beletlıye Reisi Doktor lı 

fi Kırdar, Şişli • Kağıthane yo1" p 
zerinde tetkiklerde bulunmuştur··-" 
yoldeı. yapılnıası lAzım gelen "d 
hakkında da direktlfier verınlfıl 
Aynl zamanda yazın bu yolda 
toprağa mini olmak için cadd , 
katranlanmlU'I için a1Akadarlar• 
mir vermiştir. 

d bul ctmedi.kleri için, sırt sırta iki· 
iarın imtiyazlı mıntakaları var ı. l :1.ananları ayın 27 ııı:lnde ,ıtaht bir 

b şer iİlışer bağlanarak nehre atı -Cinin ~eri taraflan. baş rahı in Jmtıhana tlaha t;ektller. lmtlhan 
emirlerini duyurmak için daha dı. ttao.t ikide ba,.ıadı ,.e be,te bitti. 
müsait yerlerdi. B.as • bay Çine Şamıhayda Avrupa devletleri dediler ki netkelorl hemen •imdi 
g..rcn Avrupalıların ıson hududu bu isyanın önüne geçmek isted•... O~reıtı ıen okulundan öğrencbillr-
rdi. Bu '!"heple baş rahip Chao !er. lngiliz, Fransrz. Japon gemi· siniz. 
Kung orasını gizli bir c;alıvna mer lerınden hafif bir filo tertip ede- Saat beşte imtihanı bitiren bU-
kezi olarak seçti. Buradaki ma- rek acele Vang • l:'.u'ya sevketti- tün talebeler kalkıp ytll<..,k ö!';-

bedde, yalnız ba.1 rahiple, ke.-ş ler. Ve 1-lankao'ya Jngiliz ve Ja· retmen okuluna gittik. T""nlf o-
T ok ve birkaç rahip mi.safir kal- pon askerlerinden mürekkep bir Junamadı yann fıiaat :?,5 ta mek-
dı. Dığer rahip1er, bir hafta zar- müfreze gönderdiler. Birkaç gün tebe müracaat edPrslnb:, netlce-
fında, teker tr-.ker ve siyah man- hiç bir haber alınamadı. Sonra lerl b11dlrec'eP;l7:, df."'dller. Peki. 
tolarına bürünerek gece karan- üst üste ha.herler yağmaya ba§la- dedik, dondük. 

lığında. m~'beıten uzakla§tılar. dı: Kadıköyllnde oturuyorun1. Bu 
(ı<..anton) ve (Hug Kwıg) §ehir- Holanda Hindistanında timdi- gün netıeeierl belki nan etm.-ı:· 
lerınde caauslar çon. tu: onlara ya ye kadar görü 1memiş bir isyan, ler bir telC"fon edeyim, dedim. Sa 
kalanmamak lazımdı. Fakat Chao Turkinde hayduıl;kla karııık ko· at 2 ~· ~eyrek ı..aırı. telefon et· 

OsküdMdaki Paraşüt Tecrü
besi Tehir Edildi 

!kinci paratUt tecrUbeslnln yarın 

Ü"skUdarda yapılması muhtemeldi. 

J Vilayet bu tecrübenin tarihini dcğlı:;
tırerek ayın on üçünde yapılmasını 

kararl~tırmışlır. 

Dün Adliye doktoru Hikmet 
Tömer 85 Y:a~ınıdn diri diri yana· 
rak ölen Ha.lirnenin cesedini mu
ayene etmi, ve defnine ruhsat 
vermiştir. 

Talebelerin Oturdukları 
Medreseler 

1.fuhtaç Unlver. ite talebelerinin ba

rınmalarına tahsis olunacak Fatih. 

teki medreselerin esaslı bir surette 
tamirine bugünlerde ba.,ıanacaktrr. 

Bu medreselerin tamtrl 5000 Ilraya 

Diğer kazalar da haZlrlıklarrnı müteahhide ihale edllnıl~tir. 

On Bin Ç11val Kahve Geliyor 

Verilen ma!Uınata göre Port· 
saitte bekleyen kahvelerden on 
bin çuvallık bir parti kahve bir 
haftaya kadar limanunıza gelmiş 
bulunacaktır, Bu kahveler Kahve 
İıhalat Birliğinin sipariş ettiği 
partilerden biridir. 

TAKVİM 

Katranlanma ameliyesine 
ba';llanncaktrr. 

Maliye Vekili Geldi / 
Maliye Veltili Fuat Agralı, • ..t 

sabahki ekspresle lstanbula ~ 

tir. Ti 
Vekil bir kaç gün tstanbuld• ıJ1 

Iarak tel~rar Ankaraya döneçeJI. 

Kun.g bu işte emsalsiL bir u ta ol- mliniat ihtı.al~ Hindistanda La· tım. t;vet, dedti<r ilan ed..,cğlz. 
duğu ıçin, h;ç birioi yakayı ele hur, Dclhi, Bombay, Madras ve· Aaat 2,.; ta te,rlf •din. ı yapmaktadrrlar. Bundan sonra bU- Bir Adam Arabavapurunıl• 

R k h. I · d k 1 k zan1anda. ikmal edecektir ve bundan AY: S • GtJN: 88 • Ka..c;nn: 142 ,.ı'ı ver.medi. an ·o ı;e ır erın e argaşa ı • Peki, devıp ,·anura atıadmı \'O lUn kazalarda denemeler sırasııe ya- Otomobil Altında K " I 
' ,. RU111İ: 1367 - MART: • 16 

Müteahhit, tamiratı en yaı,.n bir 

!9 MART OH 
C~IARTESt 

1928 · · t yı ve lar gittim ı p ıacakt sonra da talebenin yerleştirilmesine .o'! 
seneaının cmmuz a · · 1 ır. ıucııt: 1860 - RcbiWenel: ı O küdar i ketesine yana "". 

ağustoaun i k yans~ sü.kiınet ile Formoza adasındaki Tameho- Notlar tn.ntf olunamadı, Ya· başlanacaktır. 1 b ~· 
geçti. Mütlhi~ .ıc.aklar hü:küm •Ü· uide ıki lngiliz zabitinin ba,ları rın saat 10,5 ta bir zahmet e- --o-- EZA..'\l ta olan 42 numara 

1 
ara av i1" \'AJ!Jr ZAVALl 

1 Sandıg" ın Altında Kalını• B' K k" . T k'f manevra y-.ıparken, vapu_ r . .., rüyordu. Ba1 rahıp Chao Kung keoılmi~ti. Başları koparılmış bu din, muhokkak nan ede<e~lz, d&- • ır alay Muhte ırı ev ı Ü 1 a.d P' 

ik ı ı k 
rinden sküdarda n ıye JJ 

geceleri deniz kenarına ınıyor, ı ngiliz za:biıtinin çıp a göğüs- dUer. Bakalrm hogUn tle gidocc-- Sirkecide Arabavapuru iskele- Edildi 11,21 d ç '-- _,_ ,ur, GtlNEŞ: 6,50 
1 h ·ı (C hallesin e ı"'nazm"""ep .... 

meçhul korsanların sular üzerin- erine, katiller ançer ucı e · l~z. Ya kıHmet! Topu topu 20 !ilinde yük taşımakta olan hamal Calatada Mahmudiye cadde- 5,:so ğında 19 numarada oturan ŞıP'.J 
de şes çıkarmadan kayan kayık- K.) harflerini "apmı ]ardı. Artık kl(lnln notunun ta•nlflnden ne 0 - Haydar bir arabadan sandık kal- sinde Yani Keçecioğlu Mürakabe 9•21 vapurun içindeki K•,an 2 P~ 

OOLE: 13,19 
1h."1ND!: 16,51 

lannı seyrediyordu. Uzaklarda ve ~phe edilemez:di. Bütün bu faci- la<"Pk, nrden ı,ı bn kadJr kırta- dırırken sandık dü~erek Hayadan komisyonunun tesbit ettiği fiyat- 12·00 ralı otobüsle kaptan köşkü ~ ..A 

etrafında akıo giden MikUtun giz- tıları hazırlayan Chao Kung, sa- slyeclll~e götbrü~·orlar! ba•:nndan yaralamı§tır. tan yüzde yirmi beş fazla.ısına 1,32 daki geçit arasında kalmış ,;e;ı 
AKŞAM: 19,30 
YATSI: 20.02 

!ediği y•ni t~hl keleri diı ünüyor, bık Trebiç Lincoln'di. Chao Kung , ______ ,_________ Haydar tedavi altına alınm~- 1270 kilo kalay satıığından Ad- 9,39 ralanarak ümitsiz hır halde 
uzakta lngila gambotlarının par· un taraftarları ba

1
fka bir u;ut

1
da- tır. !iyeye verihniştir. taneye ka\dırılmışhr. . 

İMSAK: MS 

lıyan ı ıklarına bakıyardu. ha bulmuşlardı. ngiliz unsur arı- _,,_""' __________ ...,..;._ ... _iiliiiOiiiiiiiiliiiiiliiMilii_iiii ___ .._ ........... _...;...,..,. ______ .:..,iliii.,. ... __ .,. ________ .:.;,:;,;;.;;;:,;_;~;,;;,;;,;,;,;;;:.;;~ .. --"". 
N ayet ag'"u tos ayının ikinci ya nı, kemikleri Cin topraklarında - Kim·• ••nJ ıtııanı edeme~ kl ..• O g~e dl km ~•"'-

·"'-' <9'00" .... ..., m, sıkıJganhğım geçmlş11. Kor U.! · · _J 
r ında fırtına koptu. kalmasın diye, derhal Asyayı ter- !>enl kim e ı:örml"mL,. Ren yahyordun .. Bir o o o arbk ••• Maluilm ltln mücadele etmeye ,.,-( 

Bir a'k,a.m (ŞanEhay) da Vang ke davet edi,yorlar ve ölümle teh- ,ey t•pat •dem•zler. •·ın aslını ... nden ve z N T d Y ek 1 ..,.ı1• 
B h .a.ı:ı ım. alan söyllyf'l' , ~a an yere Y ··~ H# 

- Pu üzerıne gelen bir yangın ge· ditte bulunuyorlardı. u usu.sta hf'nden haıı:ka kJmı.,e hlhnlyor, değil ıni? decek. hcrke:~ı aldabu.·ak, kandırsl'~ 
m11i görü,dü, bu gemjyle pirinç Budİ!ltler, Çinde, Bimıaryka~a. Frank bile bilmiyor. Dünyada bunu bilen Rebeko. blzl yencmen11,u, Rch ka .,... .... 
yiiklü ı i. gemi tU:tuştu. Bu sıradd. Malezyada, Seyli.n ve Ma a a a bir ısen, hlr de ben ,·ar. değil ntl, ,'.\lak&hn!. k bebnJ ti 

be~ yüz kadar silahlı Çinli, üç .,. epeyce ln11iliz kaçırmaya muvaf- Sen w ben... Yazan: Dafne du Maurier - 64 - Çeviren: Rezzan A E. Yalma~ ·~~ak t~p~iyl alıp odadan rıktı, bi,._- ı' 
ralı örgülerle "arılı olan imtiyaz- fak oldular. - Evet... ra Mak'ilm geldi. Dedi ki: ıJ 
h mıntakaya hücum etti. Asker- (Arkası var) \."apurun o J~Jnde Jkcn fı.rtınadan bat- - Telefonda. emckU Alhay JuJl;.ı..ııy•• ı 

ellinde, sanki bir rüyada gibiydik. Hlkiye- kunabOlrdlm. Yazıırıımı görebUlrdhn. BunJar 
mı' olduğunu furzedtceklercllr. cKanıarada b kaptan Rearl ne güri.1-ımü,., -arın yi dtnlerkeo, sanld bir göl&'Oll imişim &'ibl artık ana teolr edemezdL RattA od8"ma ' ., 

alAka ile takip eden pek az m~lek 
adamı 'ardır. 

,Eı;t'rlert, adeta. IŞ!<ıf;ı; blr 1ao1&
nnıda oyııark~n teaadlifcn kalemJn
den dökWruU.' glbldir. 6\-: 7.arnBn~ 

Jar tok ısevll<"n ,.e tutulan k.ırlka
türler J&pardı. :SU.lf')·man Nazif 
merhumu Jalnız dt1lerl ve balta.si
le ifade eılen nUL!oıktll bir karlka
türi.i ,·ardı ld, tlden ele ..1tezerdl. 

Karlkatürl!ttllk onun lc;ln parlak 
bir kart.)·f'r olacak gtbl görtlnürkcn, 
gunün birinde birdenbire bıraktı ,.e 
bi:r daha eline ka.lcrn alnındı. Sonra 
1 ·ugi YallUl dl.) e erLotJk bir roman 
)&zdr. Rw;o bakktndu. bir ufak e
tüt ne"rettt Jkbılnin df" 13 l tec.;lr 
J-&prn~ına rağ"ınen, ı~kcledc ,·a
pur t>ekltrk' n i{ara paketi arka
ıtına çlıtlmi' bir reaJm gibi bir da
ha başını çe\·Jrip bakmadı. 

Kartl<atürlst olduğu !<adar da 

dekoratör oıan ""edat J temi. oba 

piyesini ve bllhas,.a paşa'!ırun (Ok 
Jyl bildiği konağ"ını, ~atik sadc
ııtıne mukabil, bize zengin teferru
at Ue 5Ü!derdl. Fakat o ?\"azıt mer
hum glbl paşasını da, tallinln te
eelUlerlne göre, gözliken, ka.} bo-
1un, Monra tekrar gözüken karakte
ristik dl.,terlle tas,·frl tercih etmJ~
tlr. 
~ahnede değl':'meler dalma tedrit 

ile olur. Bu itibarla Sedadm kah· 
ran1an1ntlakl Ani değişmeler seyir· 
clyl belki biraz yadırgatmı,tır, fa
kat onun karikatürden getirdiği 

ha)at realitesini karakter realite. 
ine feda etmek proı.tdeslnl ben 

kt"nıll ht-Kabıma fena bulmadım. 
"l:·ine kendi h~hın1a ŞehJr 'Il

ltLtro .. uoun bu 'enekl sezonunu "'f'h 
rin degerıt bir çocuğunun orlJl~o.1 
blr piye ile kapatması bana güzel 
bir !':ton glbl görUnmU1ftUr. 

REŞAT NUR! 

iken fırtına. tıkmış ''e kapılar rüz.gArdan da bizlmJe gelecek. , 
admı adım kendl•lnt takip etını,ttm. Ben gidip bu sabahki glbt penrereden de sarka- ı• 

kapannn'.:' o da lterde kaJmı•_p> diyecekler- _ Albay ıTullyan da mı J:'f'lN'C"k, nk",-'-;-
ki de onunla beraber Rf'bekayr öldtirmU,, koy- hlllrdlm. Arhk lflınde korku kalmann7tı. dlr. lh·r halde buna ihtimal 'crO<.'f erdir. _ o bu kasabanın hıikinlldlr, gclJl1 

dakl kotrayı batırnu,tan. l\llsls Dan,·era'Jn Rebekanm Uzerln1dekl tesiri ~Is tabaka~ı 
değil n1l? ıundır. 

kapıyı vurduğunu duymu,tum, bütün bun· gibi dağıinıı,tı. Arhk rüyama ı;irmlyecek· 
-Bitmiyorum, yayru<'ufum .. Bir '1f."'Y bu.. _ Ba•ka ne dtı1l ! ,t 

Jarı onunla. hls~ebnl'], onunla. UzWmU, ,.e ıs- ti, ~ünkll l\laksln1 onu hiç &e\."mtm1~tl. on.. ·ı ilf9 
n1iyorum. Birdenbire telefon açı acı talma.. _ Ru ceıo.e<fin kinle alt nldu;:.unu b 

trraı> <;ekml,tlm. ıratta. daha. bile fazla. olıı~ dan artık nefret etmlyordu1n. Cesedi bulun.. ~ 
.)'3. ba-,ladı. Yerimden fırladım. medlğlmi 1'0nlu. 

rak... mu' kotra'ı geri grlnılştl. Kotranın garip 
XX 1 dıın .:.. Ne cevap verdin': ~ 

ak ı -.. k Yerele, balının U:ıerlnde otururken blr dil- isn1inl batır a : «Geri döneceğim.» 1\1 s nı .Kli('Uk odo.:ra. glrdl ,.<" apı.)·ı ka- _ Bilmtyonun, dedim. Reb~knnırı 
patlı. ('.,ak grllıı blrnı; sonra c:ny fincanla- zil·e ,unu dÜl)UnUyordmn, bir dUzlye bir tek Geri dönmü~tU. Fakat ben ebediyete ka .. 
nm kaldtrdı. nen a;ynltta duru:. ordunı, :. ü- eümlt'yl bıkmadan Ub&mnadan tekrar eıJl.. dar ~erbc~ttlm. 
zUmü görmc-1hıl<'r df)"C" arkanu ('e\ lnnı,um. yordum: Artık l\[aksbnlo beraber olmaya, onu ırııev .. 

ı;,·dt, n1utbahta, C'l\ar n1ahallelerde ha- cRebekayı 9evmiyordu, Rebekayı Se\-ml- meğe, ona. sokulmağa, ~erbestc:e ı~tcdiP;in1 ı 
vadls ne zaman duyula(•ak diyr merak edl- yordu.» yap.nıaya hakkını '·ardı. Artık çocuk degıı .. 
yordum. Bir ha\"adf<.ıin lluyulmn .. 1 i<;in ne Telefon tahnea kendime gelınl'!'tlm. Fakat tlim. 
kadar zaman lıl7nndı ! ".\lnk~lmin küçük o.. Jçimde yeni bir '!leyler olmu,tu. Ka.lblm ü- Artık !\faksln1 brp brn, brn, ben den1Jye .. 
dadan gel<'n o;.,eıtlnl duynyordnın. Bekll"mek zUntUıllne rağmen hafif \•e herbesttl. Artık cektl, biz diye<"ektl. ff<'r 'eye o ve ben be .. 
pek mil<:küldü. 'lldrmln ('nkurun<la. bu bek- Rebekadan korkn1athğrmı blltyordwn. On- raber<'e göğlls gerecektik. i\'c kaptan Searl, 
ıemtk az11hnı hiss~dlyorduın. Telefonun c:aı- dan nefret etmlyordwn. Onnn fena, ahlik'<iıı;: ne dalgı", ne J;ornnk, ne 1\Ibıl!i Danven, ne 
mal"ı ı;ankl ,·lic:udün1iin bütün ftlnlrlcrlnJ a- ,.c kötü bir kadın olduğunu blldJğimdf."'nberl de ~atrJs, ne de ga7.(:ll'lerl okuyacak )'"' 
yak1andırmı tı. ondan nefret etıni)·ordwn. Artık bana. fena- hanrr in anlar artık bizi btrblrlmlzden ayı~ 

Blraı;; ev' el yerde oturuyordunı, l\lakıl· Jık edemezdi. Artık küçük salona gidebilir- ramazlardı. Saadetin1Jz ge(' gelmen1ı,tJ. Ben 
min yanında lelim. l'aoağnn omuzunda, eli dlm, yazıhaDC!!ilnc oturabilir, kalen1ine do- arhk e~ki l gibi ft"JIÇ ,.e terrübc tz değil-

oldufunu zannettı~tnıl &ö)·Jedlnı. 
- Ba~ka bir ~ey !-Iİl:'f lenıcdl ılll ! 
- Söyledi. 

- Ne dC"dl'?' 
- cAcnba öteki cesedi tanınıakla 

Y'~ 

mı' otablllr mi inl:t.?» Diye c.;ordu1'· rd11~ 

- Ya ... Demek ,ım(llıll"n hnnıı 80 

- E\·et. 

- Ya 8ell ne dellin ·: .JI' 
- Milıul<ündür, belki de yunılı11lt" 

<lediın. 

(Arkaaı .-ar> 
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Gece Hayatımızdan Reportajlar Harp Vaziyeti 
Yazan: 

İlllP l:D&N 
Türkçe Şarkılar Söyliyen 

ftımınyıll Artist Doğu Afrika.la: 

"Altı,, yı "Aiti,, Demese insan 
Yabancı Olduğunu Anlamıyaca/ı .• 

1 Ya7A1ll: Faruk Filli K 1 

Erit.rede Keren 'e Habeşi9tan· 
da. Harar şehirleri İ1tgnlz. kll'"Yet
lcl'.i f.ıllafmdım 7..apteıtUnılştır. cı

butl - Adiııababa demll')olu ke
ı;Umek iiurcdir. Erltrcdekl 1ta1· 

yan kırnetleri A!intara. - l\losa.v

va'ya , e Uııbe,ıstandakl 1 tal yan 

c.rdu u da Adls-ıltabııyn doğ"ru çe· 

knlyorlar. Musavva limanı Kızıl 

denizdedir. Buraya ~kilen lıal· 
~. Rlar ancak Hlnttiı.'tıll\8 esir nak

lec'len İngUIZ gemllerlnl bnlablle· 

celderdJr. Adlsababa3a !;ekilen t
taJyan ertlU8U da ayal ikıltete uğ

rayacaktır. 

General '\'aw•l'in Değu Afrika· 

18 .ıt JıarekAt· planı 5r:' knlCCY'Jl 

ııı .had& i&Mamlannuş, ancak tabi

ye aah11ıt1ındakl neticelerini topla.. 

n:.ŞJı tşi kalfn1'hr. Bu ''azifeyi de 

ht' dhetten po gertlkçe lılrlbl

ı iae paaşan İngiliz taarruT kol

ları JAyddle ba~rmaktadır. 

ttaıyan ordusuna artık Adi a

baba yaylMmda kale nlzanu ala· 

rak aon bir müdafaa yapmak ka

lıyor. Eğer İtalyan ba,kumanda
nı böyle bir te.,ebbtbte buJunW'lla, 

hJ~ olmazea l}erefil bir nıağlClbl· 

ı yet kazanmış olur. 

Balkanlarda: 

'r~çe ,.noı.n aöy)eyen Rumen artiati Maria Tanasa 

Ben her a!kşa.m üç beş kadeh Balkan nıüzigenlere armonisini teş-
ck · kil etmektedir. 

S h ç eenm Eskiden beri radyomda dinlediğim aı o~ olmam sen üzülme Şe· 
kccrim Türk şarkılarını, bilhassa eski halk 

• • ................... , ....... ,... şarkılarını, halktan dinlemesini ne 

Salon nlkıştan inllyor.-
Bıa, bls, bis sesleri perdenin arka· 

11ıncı l' a kaybolan nrtlstl tekrar sahne-
d~ Çıkarmak için blrbiricrile yanş c-
Yorıar. 

l{ l3u alkıştan, 'Makslmde Safiye, 

ıı.ıtl.8liılde MualiO. için zannetmeyi
.:· o bo • nlan alkışhunak için elimizde 
1 boı fırsat \'ar. Onlıırı her znnııı.n 

llltxşııyablll r ız. 
~ alkışlar bu akşam, ~ on gtln 

rıı tn Şehrımlze gelmiş bulunan Ru· 
ll en rcvtısunUn mefhur mugannlyesi, 
tt!ltrcş radyosunun baş şarkıcısı Ma 

'I'anosa içindir. 
dı~nu bıze ~öyle takdim etmişler· 

l.r~rıa Tanosa." 

0 <Rcvumttzun en luymetll nrtisU. 
rn 811hncye çıkıp şarkı söylediği za· 
te~n. tiyatronun patronu bir Köşeye 
~ ilıp için için ağlar. Fakat ağla· 
tu ını Sakın Mnrianın seııi dokundu· 
ııtt lsin sanmayınız. O, kesesinden 
Bu ıatın çanta ınrı. akım paraların 
~nu ı;eklşlnl hissettiği için nğlnr. 

r.ı Vlerlndekt radyolarının d\lğmesi· 
~ tevırtp tatlı bir Rumen dlllle bir 

1 
111 <Burnısı BUkrcı,ı radyosu, bura· 
'.SUkreş radyosu• dedikten sonra 

Ce b 
~.: l' seııın Rumen halk şarkıları· 

Okutn. 1 fJl!I , "ul}Unu dınlcyenler, onun k m 
c :nu Pek Alft. billrlcr. Tanımaya 

ı._ cet var? Diyeceluılnlz. Fakat, ... hr, 
'l'Urıt · " O elztn bildiğiniz Marta 
ıı;1 1Yede kaldığı bu kısa mUddet 
ca.ı.~c tok değişti. onu tanıyamıya· 

"lltnıı• 
Oıı .... 

"11t u ben size, Tilrk şarkılarının 
lıa. .. ı, 'rllrk müziğinin hayranı ve nl ,,.,t Tu 
bıı~ rk şarkıcılarına örnek ola· 

kadar isterdim ... 
Türk halk şarkılarını no kadar çok 

sevdiği.mi size şunt1nla ispat odehilı· 
rim. 

Memleketimde her fırsat buM ıı.ta 
Dobrucayıı. gider. Bilhassa. BRlçık 
kasabasındaki TUı·klerln şa:kı\arın. 
dinlerdim ... 

Zaman oldu ki bu şarkıları onlar-
la birlikte derhal okuyabildim. 

Bütün köy şarkllanna bayılırım. 

Her köylU bir şairdir. en bUyfilt şa
irler. en büyilk kompozltolar bile 
onların ne bcsteleıinc ve ne de gUf· 
telerinc erişemezler. 

100 • 150 senelik eski Rumen halk 
şarkılarını nrar bulur ve onları rad
yoda. okurdum. lsUınbulda da. böyle 

şeyler aradım. 
- Bizim şarlncılnrdan kimseyi 

dinlediniz mt ': Dedim. 
- Evet, dedi. Bırkaçınt dinledim. 

Safiye, Mualla gibi... TUrkiyeye ilk 
defa geliyorum. Çok güzel memlekc· 
Uniz var. tnsnn burada şaı·kı söyle· 

medcn durabilir mi? 
- Türkçe bilmiyor musunuz? De· 

dim. 
- :Maalesef hayır, dedi. Eğer Türk 

çe bilseydim ... 
Evet, eğer bu l(adln TUrkço bilıey 

di .... 
- Şarkıya ne zamandım bct'i baş 

tadınız?. 
- Kendi kendimi bildiğim zaman 

dan beri şarkıya merakım var. Ev· 
vclcedo işaret ettiğim gibi köy ve 
halk l}arlulnrına ho.yranım. Konser• 
vatuvara gitmedim. Evvelce zevk 
için ısayterdim. Fıtkat işte gördüğll· 
nüz gibi bir gUn talih beni böyle sah 
nede de okumaya sevkettı. 

Y11&'061&l-yada 5aray, hükftmet, 

ordu ve millet vatanı korumak ıız

rnlle eıeıe verdi. Cenuba 58rlmıak 

lııtlyen Alman ordu~unun tillğ ~·a

nıncla 2,5 mllyonluk bil) ilk ylirck

IJ Yugo5.la,· ordusu bulunmakta

dır. Geri mu\·aaalaııı Tunaya in· 

hisar eden ve saj{ yanı tehdide 

maruı; kalan Alınan ordusu lı:ln 

bu hJç te arzu etmediği bir ı:cy

dlr. 

Yugoslav ordusunun hıızer ta

lim 'e krblyeslnde esas, mlhanl

ki disiplin değil, ananedir. Yu

gosla\·Jıtb, ı·uıosıav mlllctJ ha· 

yatı l~ln şerefi için, harbi ekmek 

\·e SU kadar liizunılu bllir \'O bu 
pye ile 7..,ar. Yugosta'-ya, Bıil

kanlana makaddera&ı itin ken
dine dU,eıt bUyiik va~lfeyl kalıra

manca yapacaktır. 

AinJrika Tezgahlan 
İngiltere Emrinde 

Npvyork, 28 CA.A.) - Askcı1 mU. 

tehassISların mUtalfıasınıı. göre, A· 

merika tezgftlılannın tamirat için 
tngtıtercnin emrine vcrllmcsl bUyUk 
Brltanya AUanUk muharebeslnde 
bUyük bir askeı1 rUçhan temin eyle
mektedir . .Amerika tczgfıhlarının ta
mirat hususlmdaki kolayhklıırı zıayc
sinde inşaat programının tahakkuku 
hiçbir veçhlle gccikmiycccğindcn 
başka lnglllz tczgCıhlarına dönmek 
için icap edecek '500 Idloınetrclik 
bir mesafe ile bu m~afeyi Juıtetmek 
için yakılacak mayi mahruk tıı.ı;arruf 
edilerek kıı.file sisteminin tesiri art-
tırılacaktır. 

Yugoslavya Krallığı Sabık Kralllk Naibi 
Kara Jorj Oğlu Prens Por e Açrk Mektup 

Bu satırları okuduktan sonra, 
cözlerimi, her eantmıetre mu
ra b'baı üz.erinde ıbtn\,i:r tahtaku
tıtr.:.u ezilmiş duvarlara claldıra· 
rak derin bir dü~eye daldım. 
Sa.tırlan öyle 'biır d-ik.karite oku
muşum ki da.ian vözlerim duvar
da da onlJan ş:-Orür gibi o1uyor· 
du. Vehmim san.ki ıbir sinema 
makınesi, gQ:cl-erim sanki bu 
ma!kinenin objektifi. 
Yağmur kapıyı kamçılıyor. 

pencerenin caınları, ayna ile 
g\İnct:i oynatan lbir miaip ~ilii, 
çakan şimşekleri, arasıra gözle· 
cl.ne vuı:uyor ve gökgüTlü!yordu. 

«- Müthiş lbir hüküm ... -di
ye mırıldandığım; hatırlıyorum· 
Hu karar, ula 'bir fantezi ola
maz. Yüzde doksan bir ihti•mal
le, be1kıi. infaz ~dboir. Fa
kat bu bü~üm mut1!aka infaz. 
cdttir. -

Ve büyirk bir 'heyecanla ga· 
zetcnin ilk sayfasına, lari:hıne 
lbaktım: 

ıs· eyluı 1934. 
Sonra gÖzlcriıni, her mahpus 

gibi benim ıcfe bamıcumda asılı 
duran takvime çevirdim: 

Dünya, 19 34 senesi eylu\ü
nün 2 7 inci gecesini YB§l!YOrıelu. 

••·•··•···•·········••·········•· 
································• 
Saba'h ... 
Her sa.hah. münevver mah· 

ltumlardan üç ıb~i beni ziyarete . 
gelmeK itiyadında idıler. Kah· 
velCTi'mi:zi içeııke~ gazete~ere de 
göz gezdirir, yeni zabıta vak'a· 
fonnın ka:hramantarını öğren
dıkten ve bir umumi aftan bah
sedilmediğini te~rle •bir daha 
anladıktan sonTa politika dedi· 
kodu arına girişmlik. 

O sabah kapımı ilk vuran, 
her zamanki gibi, taliin hakika
ten gadrma uğr<llJl~ bir münev
verdi: 

Kiımil. Bir eski büyük me-
mur ... 

Arkasından gele.n mahkum
lnroan biri berber Ya§atdı: Bir 
hemşeri. Diğeri sabık Ağırocza 
reislerinden biri ve dördüncüsü 
meşhur kasa sanatkarı eski mek. 
tep arkadaşım Fantoma Mah· 
met. 

Sahık Ağırceza reisi bir riva
yete göre Gürcü, bir rivayete 
göre Uz.dı. Elinde tuttuğu 
«Cü:mhuriyet> i eaıHyarak ve al
tın dişlerini göatCTe göstere gÜ· 
lümsi)ıerek sordu: 

- Ne olayi dersin~ Bu gidi§ 
gelişten rnurad ~izce nedür? 

l~aret ettiği yere halktım. Bü
yücek puntolarla gaz~e. Majes
te Kra1 Ale'k'Sandr'ın Parisc se
yahat etmek üzere olduğunu 
haber veriyardu. Geceyi bana 
uyıkusuz geçirten endi~derin te. 
siri altında bullunduğum için !JU 
söiier d'u.daklamndan dökü1ü· 
vcı:di: 

- Bir bijiyük adam ölüme gi-
diyor. 

- Deme canım! ... - diye bıı· 
sırd'ı F antoma- Ölüme gitmiyor 
ama. herhalde bu memleket bir 
tehlikeye gidiyor ki bu Kra1 bu 
kadar ço'k çalışıyor. 

Kamil, çok zeki ''e temkinli 
bir adıı.md,!; 

- Dünya buhranı ibaşladı 
baş1ayah, her de\ıllet reiııirrden 
çok Kral Aleksandnn rahatı keç 
tı. -dedi- Yugoslavya hatkı müıte 
cnnis değildiT. Muhtdif milli 
topfulukllar bi~irlerine pamuk 
ipliği ile bağlanmıştır. Bir çok 

-z-

Yazan: 
Rlza•ettın 1'azll 

Prem Pol 

gizli kom.ita'lar, Umumi Harp 
sonundanlbcri bu iphği kopar• 
maia şavaşmaktadırlar. )ktısadi 
buhran hawn refahını tahrip et
tikçe sahayı buniar kaz.anmak· 
tadırlar. bGnsız siyasisi Bartu• 
nun Küçük İtuitf payitahtlanna 
yaptığı son ziyarc:tıe bu ııeyahıı· 
tin iı:gi;si aşikar. Baksanıza a· 
ja~lu, Krnlın, MaTerı~a'tla Fran 
ea namına Bartu tarafından tıe
iamıanacağını da biıdll-i.::Y<>rlar. 

Onları amledikten soQ_ra kah. 
V'C.Jni içlun ve onlar verdığim si
gualan tellend.raneğe baf1ar.ıır· 
ken; 

- , Dost:.:arım... ..dedim. Bu 
Krat ölüme gidiyor d~Uılin 
bir sebebi: va~dı. 

Vıe, geceki va'k'ayı, kediyi., 
korkumu, fırtınayı, gazeteyi, o
kudu~um yazıyı uzun uzun an
lattım. 

- Korkun beyhude ... ..dedi 
reis- Bu bir masal. Komita ida. 
ma ma'hkum ederse ne olur? 
Makedony~lıların, Hırvatların 
Komitacıtan varsa YU'gos1avya 
ile Fransenın da polisleri, emni
yet memurları vardır. Korkma 
sen ... Fransa hükumeti de, Yu
goslav hüıt\ımeti de kafi der~
ced'e tertibat almı~la1dır. Böyle 
şey mi olur? 

Fantıoma başını salladı; 
- on:namak lazım gelir re~ 

bey ama... Şu bapisaneye bak 
bir kere ... Polis nekadar zeki ve 
dikkatli olursa olsun cürilınlerin 
vulwuna mani olamaz. Eğer .se· 
nin har.kın o1saydı memlekette 
adliyeye ihtiyaç okalmaz.dı. Za· 
bıtanm dikkati !ıer ~eyi halle· 
derdi. 

Bunun üzer.ine ben; 
- Bir ilTl'akale yaz.mak ve 

Krala bu seyahatinden vazgeç
mesini tav.sive etmek istiyorum. 

Diyece'k oldum. Reis kahka· 
hayı ba~tı: 

Büyük cür'et 1 Din lor mi 
seni? 

Milyarda lbir ihtimıı.11 olu 
yine ıbir insani \'IQZife görmüş o
lurum. 

Knmt1 rnüda'ha1e etti: 
- Yazsın. U.mmadığm laıt 

tbaş vurur. 
Bumın üzerine oturup ıuzun 

:bir maka'lıe yazdım. İyi hatıı1la· 
rım. Milliyet gazete.sine gönder
<li~im bu makale ~ ntır1arla 
bitiyıordu: 

e:Majeste Kral Alcksandr' il 

buı aey.ahaLtcn va~~elerıinı 
tawiye ederim. Eğer Makecion
ya ve Huvat komitac~aırı ittifa
kmın. lwrııunu Duibrovnik'te gc· 
miye binerken kendilerini bul· 
mazaa q,u katil kuTşun, Merail· 
yaya ayak ~ık1arı anda kcn· 
~ilerıinç mutiaka isabet edecek
tir.> 
Mı&al~i bitir.dıkten şonra 

mnhpıus dQSlılanma vermİ!lttinı. 
Çün.kü va.kit geç olduğu için, o 
gün gazeteye ı;öndcrcmemi.ştim. 
Büıtün gece, koğuştan :koğuşa 
dolqıtırıhnı§. Hapiaancdeki 960 
mah'kumun hemen hensi, ertesi 
gün beıU tebrik ettiler: 

- lsaıbet etmişsiniz. Aman 
bunu neııl'Cttiriniz -elediler- Ye
z(k... Balkanları ıbirleştirmeğe 
ça~n Atatüııkün bu büyük 
vaT.drmcısmı k~. taıra1ım. Bal
kandnrı bulaştrnmak irteyenler, 
biz Türkl<"rle birleşiyor <li;1e de 
onu öl<:lüruncği dü~ü.-unüş olabı-
lirler. 1 

Size temin ederhn fchamct
rneah, ben o dakik-aya kadar ha
diseyi bu &On cümledeki vazıh 
eebebe dayayamamıştım. İ«tan· 
bu~ hapisanesinde, hayattan u
zak, caa gü~lerini saymaktan 
ba:ka bir t'OY dü~ü.nmez ııandı
ğım insanların ibu sözlerine dık
kııt ediniz fehamet!mea'b ... Türk 
mmetinin ulaştığı siyasi §\!urun 
derecesini öliçmek için bundan 
hassas bir mikyas bu;unamaz. 

* M akaJ~yi bir sardiyanla 
Mııliyct gazetesine gön

derdim. Etteai gün heyecanla 
aazetey.i aratanlanmız. çok ol
du. Makale yoktu. 

- Be'lki, dün dizilcmedi. Bu. 
gün dizıdiriıd~r. yann çıkar ... 

Dedim. F"akat ertes) gün de 
hapisanede MiUiyet gazetesini 
kapışan1ar, bir gün evvelki hayal 
lkmkuğına uir.a~ar. 

Bunun üzerine Hapisa.ne mü· 
dürü Bahaya :rnü?Bcaat ede
rek guctoye tc1cfon etmek 
müuadcşini aldım. O tarih
te Miiliyet mücsse&eai umu
mi müdürlüiü meıv'.küni iraal 
eden aevi:mli mdlekdA§ım. şim. 
di ıayla.v, Ahmet Şükrü Eısme
rıin ıesi telefonda yan müstch
zj, yan ciddi ibana şu cevabı 
vermez mi? 

- Azizim ... Bcmc bir ke
hanetin nqrcdild>tleceğini naaıl 
tahmin edelbiliyorsun} 

- O halde ... ..dedim- Size 
Kralın Marsilyada kat1edile!bile. 
ceğini ıkat'i ınrrclte aöyliyobili-

rim. 
Ahmeıt Şükrü E.mer cevap 

vermedi. Telefon ıkapanmı~tı. 
Mey\ıs bir halde odama döndü
ğüm zaman takv.ime baktım: 

Eylülün son günü bitmek üze. 
re idi. 

····•························•••· ................................... 

cıı~~: blr jest üstadı diye takdim 
l{"'"6'lın, 

~1~1k Şarkı okuma tarzınm yıkıl 
rı ~ b~ burada. göıdUm. Mikrofo· 
ç rtrı ııundc ellndeld mendili evirip 

rı p bir put gtbl .şarkı okumanın 

- Bu lalle teşckkUr edelim dedim. 
Yoksa biz musiki severler, ııizin se
sinizi nereden lşltlp, nereden dinle
ycbUiıulk 1 

GWUmsedl. TcvcccUhUnUz, dcdL 
Ne mUtevazi kadın ... 

Kim Kimle Evlenmeli? 

Sizi, §CreRmle temin ederim 
fe.hametmearb... Şu mahpualaı 
pe'k iyi insanlardır, Tam üç gün 
sonra idi. Yine Miniyct için ha
zı~amakta. Qllduğum «Katran 
Kazanı> adlı romanla o gece 
fazla uğra'!lttğım için geç yat
mı~tım.. Sabahın sekizinde, uy
kumun en derin ve ıtaıtb anında 
seksen yüz ağız.dan çıkan nara
ları duyank !!}'andı"!, Kapı.m a
çılmtş, cnerıim:le.ki gazetele
ri saHayan!andan müre:kke.p bir 
b\ab~llkl~an kulak-lan eağır e:dc. 
ock hır §iddetle §Öyle baykınş· 
lar çık!yordu: 

- Ne dediyse o\du! 
- Falcı mısın be mubarek} 
- Nmn fakıaı \den} Pey· 

ttt 1 Barınıyaeağını ben burada his 
trı. 

cambcr. 'bclh 1 

3 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Yugoslavya 

Ve Harp 
:Yazan: İ. B. 

V uıoslavyada Kral Petro 
idareyi eline aldı. Saray, 

hükumet, ordu ve millet elele 
verdi. Y ugoslavyanın mucizeye 
benzeyen bu hareketi, Alman· 
yanın Balkanlarda güttügii nü
fuz siyasetine k&r§ı tıli bır pro
testodur. Yugostavya bıtaraf 
kalacak ve gorı.inu~e göre hiç bır 
§artla üçüzlü anlaımayı kabul 
etmiyecek, icap ederse Yugos
lav vatanı için harbc:dcccktır. 

Vaziyetin ilerideki inkı}Afla· 
nnı beklemek lazım gelmekle 
beraber Yugoslavya, ordubo
zanlık etmemİftİr denilebiliı-. Bu 
itıbarl• medeni dünyanın hak 
ve adalete dayanan ıshKbaıı 
mçtn, Yugoslavyanın hnrcM~tİ 
takdirle kaqalanmağa layıktır. 
Şerefle ölmekten korkmayan 
milletler, daima yaıamaga ve 
sayılmağa hak kazanll'lar. 

Acaba Almanya, Yugoslav
yaya taarruz edecek mi ! Po· 
lonyaya taarruzdan sonra harp, 
Bay lHitler) in ummadıgı şe· 
kilde dalbudak salmış, Okya· 
nusları B§U'ak Amerikaya kadar 
gcnİ§lemiftir. Şimdi Almanya 
Y ugoslavyaya taarruz ederse, 
Balkanlar Almanyanın daha ço
buk sarsılmasına sebebiyet vere. 
bilir. 

Balkanlar tekin değildir; Al
man orduau burada yeni ve 
umulmaz tehlikelerle karJıla§a· 
bilir. Harp, siyasetin devanudır 
derler. Eğer Almanya Balkan
ları - eğer böyle bir fikir besli
yorsa - utilA fikrinden vazgeç· 
mezse, Yugoalavyaya taarruzu 
göu alacak; fakat aonunda sar· 
:.ılacaktır. 

YU&'OalaV hareketi, Almuı 
nüfuz siyasetine bulan tanmda 
irıd'uibuif bir dar.bedir. Yugoa-· 
lavya zaman kazanarak tamami
le hllZD'ianmıı, icabmda barbet
mek üzere yerlepnİftir. .Alman
ya, Yugoalavya ile harhetmeyi 
göze alamazsa, cenuba aarkmak 
için hiç olmuııa bitaraf ka1ma
ıını temine çal1§&caktır. Bu iti
barla Balkan meselesi hala ay
dmlanmam1şlır. Fakat fU var, ki 
Alman ordusu Kavala ve Sela
nikten daha cenuba doğru in
meyi timdilik ırözıe almıyac:ak
tır. 

Yuıro-lavya, bu aeri tı.eketi
le kendisini kurtannıtı ayni •
numda Balkanlarda Yunan ve 
İngiliz vaziyetinin diizelmesine • 
de yardnn ebnİf!İr. Hulasa ola
Hk, Almanya, bir çıkmazm içi
ne gİrmeğe batlamııhr. 

!±122!!2 

B. M. Meclisi 
Toplantısı 

Ankara. 28 (AA.) B :M. ?ıL bu· 
ı;Un Doktor Mazhaı G • n n baş-
kanlığında toplanmış 'c cclsenın a
çılmasım takiben Bursa vılfıyetı ıs

kAn ışlerindo kullanılmakta iken ve
kAlct emrine alınan 1tımall Hakkı 
hakkında. ŞCtrayı dc\•lctçe ıttıhaz olu 
nan mukarrcro.ta aıl Adliye ve BUt
ço encUmcnlen mazbatalarını kabul 
ctmll} ,.e 1932 srncsindcn itibaren 
Tıp fakültesinden neşet edecek dok
torlann mecburl hlzmeUerlnin lağ
vı \'C leyli tıp talebe yurdunıı alınan 
tıp talebesinin tAbl olacağı mecburi
yeUcr hakkındaki kanuna ek kanwı 
lfiylha.6lle Sıhhat n lçtima1 Mua\'c
net Vekı\lctl teşkilatı ve memurin 
kanununun 53 Uncu maddcsınin dc- l 

tiftlrflmeslno ait kanun llyiha8Irunl 
bırinci mUzakerelcrlni yapmış ve pa
zartesi gUnU toplanmak nzcre lçU
maa. nihayet verilmiştir. 

>.tltıa 
!'~ 'I'nnosa, Marla Tanosa ... 

Ve işte tam o srrndcı. yanımıza ge
len Mo.ıiıı'nın TUrkiyedckl hocası U
dl Şev'ket söze karıştı. 26 

-Ya~ Nizami 
Bir ıdc ne göreyim} Hakfka. L-------------j 

\> ıı açıldı. Eıımcr, yeşil sözlU, 
Cflttıııe 'akrak Maria tekrar sahnede 

l\ ııu. 
~il ;ııaı Udi Şcv}\cllo göz göze gel· ... :eı 

'tııc, r işaret. ... 
~'lat klaclıjfı mikrofonlara Uzerine 
~u.~k 0kunııı.ya bıı.şladı. 
1 
~ .. he 
tıı.l\ll gotjer t:alıanc ... 
t~ 'rtırrıe Yoktur bahane ... 

'l' k ~ k lllUzlğl, ey TUrk şarkuu, 
hllrııty Olarak anne. baba demesini 
e tk.~h b r ecnebinin ağzından bi

<ltkı n ne kadar ~üeısın ... 
t b r <1 b tınıştı. Hafıf bir tcbcssUm 
tını aha .. 

rıeın ~ C~rt ntlnc cakır Eın!ncnı. 
• 'tınıa itin altı ı;:ukur Emtnenı. 

htıı ccıı;aıar sona crrnlşU. Yolunu 
b 11' ne · ller halde konuşur. Kim 
..._~ !lıtıe ~~lercsan kadın 1 Bilmediği 
t~11llıe~c tUn aksanlo.rı becerip. her 

1
\Qnu ~ 0 kcllnıenin knldırabilece· 

'ı.a. •te la erebiliyor, dedim. 
'I' lltaınaaın ° sırada sahnenin arka 
tbtıl( ctt tözUktU. Sclft.mlaştık ... 
h b~ııkten sonra. sordum, anlat· 

,. lldı. 
~a Utk~e 

a btıtu ş rkııara. bayılıyorum. 
'l'~ ~0~1 Balkan mOzlğlndc hisse 

it h;ı,ık ' kaynak halinde... Es~I 
• arıuıarı armonisi buı;Un 

- Harll<ullde kabiliyeti var. 'l'tlr· 
kiyede bir ny kalsa bUllln şarkıları 
öğretebileceğimi sanıyorum. 

Zozo Dalmasa'da TUrkgeyl ben öğ· 
rctmlştlm. Mıı.riaya'da öğretmek ba· 
na. nasip oldu. Benim gibi musikiye 
Aşık bir adam için bundan daha. bU· 
yük bir zevk olabilir mi 1 

- Eski meraklılardan8ın1Z B&y 
Şevket dedim. Fakat bence, mUkfl· 
fa.tını işte :;imdi gördUnUz. 

- Evet, dedi. 9 yaşında babam· 
dan gizli olarak yorgan altında. ut 
çalardım. Sonra bazı zamanlar nan
köı· meslek diyeceğim geldiği de ol· 
du. Fakat artık bu şerefe do nail ol· 
duktan sonra mesleğe bir daha nan· 
kör dememeğc söz verdim, 

Dil bilnıediğlın için &ole iyi anlıı· 

şamıyoruz. Fakat buna rağmen. çok 
hassas jestlerle, notalarla ve hattı\ 

yazıyla her şeyi anlatabiliyorum ... 
İşte çalışmalarımın semoı:clerlnl sız 

de r;ördUnUz. 
Vakit bir hayli UerlemlşU ... Bey· 

nelmllel Amerika fuarının Rumen 
pavyonunda Rumen şarkıları söyle· 
ylp günlerce Amerikan alkışı toplı· 
yan meşhur arUsttcn mllaaade ~ti
yeı·ck ayrıldım.-

Bayan Sabahat Azılı 
I 

:?S yaşındadır. Fakir bir kızdır. tık mektepten mc· 

zundur. Anaaı, bahası iılmfu:, amcaımun yanında hli· 

yümiiftUr. Ufak tefek aşk ınaceraları geçimıl~tir. 

Tahta e.llmlye kadar ev işleri bc.cerir, Atılgan, ka\· 

gacı, hJçblr l}CJ in altında kul mı) an bir huyu urdır. 

Bay Hasip Malcan 
46 ya.,ındadır, Komisyon 'o taahhüt l!}lcrUe meş

guldür. Bir k~ şirketin lılStiedandır. Bir çok pyri 
menkulü \e )·iız bin liradan biraz. fazla da. parası 

vardır. Gayet ha.sistir. Kimseye metelik koklatmaz, 
Hiç C\lcnmemh:tir. Mal \C para a~kından lıa.'!ka ~k 
tatınanuştır. 

Vatanm M:U.bab K~ 26 

ten. ne ded~ çıkmamı~ mı 
fdtıamctmca:b} Sizi temin ede
rim... Ömrümıdc i~k defa bir 
iddiamın doğru ç#kı~ı ka~ısın· 
da sevinmedim. K~e doğnı 
çıkmaa~ 1 Keşke bir gün .aon.
r~. «4Milliyet> in tahrir müdiı· 
rü olan aziz arkaıdaşım Etem 
İzzet Benice, sc~i meslekda
§lll\ Ahmet Şükıııü Esmerin ha· 
taeırnı bana unuttuımak için 
yadlrnl§a benz~n bir mektup 
gönder.er.ek «i1bu siyasi isabeti 
itiraf ctm~ her dürü t İilBilnın 
vnibid'ir> de-yemeseydi ve 
batta nqredilmeı!li§ olan o ma· 
kalenin yau ücre.tini göndennek 
dikkatini de göst~ydil 

j&ta.n'bu1 hiipicıancsinde, 9 34 
yıla ey\ulünü geçmiş olan 960 
Tıürk(ro va.tan<laprwn umumi 
taaviıbi ile vazını~ ve yine on
~ann t~iki ile bir gazeleyc 
gönd~m~ okluğum bı.ı makaqe, 
acaba nC§Tedilmi~ olsayd'ı, Tür
kiyedeki Yıu.goslav scfaneti bu· 
nu Bdgrattaki Hariciye Nezare• 
tine bitdirir miydi} 

Binde bi:r bir ihtimaldi bu. 
Acaba Bc~da bu «dikkati» 

niruı ~ych Kral Meban· 

dT. anucibince ameı eylcmıek> 
fsıt.-r mivdi? 

ıMtlyardıı. bir bir ihıtimal<li bu 
da ..• 

Acalba o z.aman kendisini 
Marsiiyada bulamıyan J...~un 
bııtka bir yacfc ara~ ibulen11· 
yu.cak m:ıyıd1ı? 

Belki bu'lamaz.dı diyebil-irim ... 
l liç olmaz.şa onda bir ıbir ihti· 
mallc, Zita Manıilya poliei gib 
aptal ve Fransa Gene\ Emniyetı 
kadar lakayd bir zabıta hiç bir 
) enle bu'unamaz. 

Evıet bu mes'ut ihtimaller va
ritti ve bu ihtimallerden birinin 
taha'kkuku Ba kanQarın talii üze. 
rinde pek müossir bir rol oyna
yabilirdi . 

İste bu, benim 24 yılbk neıı
rjya'°t hayatınım bir büyük ve 
unutu~maz tnlisizliğidir fchu· 
onetrncab... Bundan müteessi
rim Hala müteeşsirim, her za
ma~ müteessir olacağım. Fakat 
talisizlikterin her zaman elemli 
ncticcier v.er<liği de iddia edile 
mcz. Bunun bir misalini de aize, 
miısaade-nizle, yann bildirmcğe 
çal.ş.ac:ağım f ehametmeab ... 

(Deftmlvar) 
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Ankara Radyosunda Çocuk Saatleri 
Geçe• gÖllti !Jtr cazete.le elcu

dnıo, A"kara J'atlyWıoUDua f9Cuk. 
saatleri ('9k Miyüll: ann•affak.ıyet 

kazan111t•!· '4M ta.. ıe.rtk mek
tuhu alMı~ar. ":'ie ,llacak ,e:v! 
Çoeuk ~atıerf Mnbn MkHftmden
bfor1 J&pthyer. ~lnfliye k..:lar klm
'-enln cAmaıı ,u. Aakara radyo
!funUR ~oc-uk eaatl ne cliztl» de
dl~lnl ı,hın<dlm. 

ller hafta ayni ,.ey, yapmacık 

iizler. n1 allar, .J8rkılar. Başka 
yapacak ';tY n1I yok! Bunları bü-

yükler ı.ııe ollalemlyor. Bir k~Uk 
karlleır:lm ...,·ar. Alh ya15ında. Bu 
)·a.şta blr ç.ocuğun cÇecuk filnati
H• aJ6.ka Köo;tem1esı 1:1.zım gelmez 
mi? 1'-e gezer ri'endim! ('A>cuk Şük 
rU Esmeri, Burhan Belgeyi dinU
yorda, Ço<'uk saatine ttrre kadar 

alilka. gö'ltermJyor. Bu saati, bu 
ı,ın ehli olan ellere ~ırak~ak ta 
çoruklarnnrzın bu ihtiyacını temin 

etmı, ol~ak iyi olmaz mı'! 

CEMİL BAL 

~----------------------------------------

,, KADIN SIRRI,, 
1. Yazan: Ma~m_u_t. tt:ıa. AYKJT 1 

cHalefinın en büyük muam· 1 yatımc.-n memnundum. Bir gün 
rnası kad.ındır:t. Diy-en filozofun onu eve geLdiiim zam~n evde 
Wı::üne gel de in.anma .. Evet öy- bulamadım. Canım sık1Jımed1 de
le bir muamma ki; hal!edebilene ğil fakat nihayet düsiindüm ki 
aC'koisun. Onu nelere ve kimlere bir so~ak kedisi sade benim ma· ı 
benzetmemişlerdir ki.. Bu sözler lrm değildir. Ve aramadım.. O 
de mi.ıbaliga mı var} Hayır .• günlerde altı sene evvel sevişti
.l:!ôl>u.n mı ediyorlad Haııa .. He. ğim Sevkive it.. bır gün Sirk<>eide 
e bemm gibi uçan bir çapkının: garda bu!u~tuk. O bır yerde me

vmrü gilnü onların aTasınd.a a:eç- mur imiş ev·len.memiş teklıfimı 
miı. asri bir cFa.ntoma:> 'da bu .ş.- reddetmedi. Ve ben ikinci defa 
Le pes de.J'5e m onun bu sözüne evime döndüm. Bir gün eli~den 
Lir ba mumu yapıştırın. F raneız- bir kaza ç~h. Bu :zararsız hır ka
ıann cHcr i..~e hır kadın panna- za idi. Fakat, benden ku~kulanan 
gı vardır>. darb.ımcscl errini de karım g~li~e ihb.ar ~~cr~.k .~:.?ı 
)Cl'bana atmayın... ele ve~ırdı. Bcnım ıçın oldugu-

Kadınlar iıleıminde sükse yap- nü, bayı:dıgını aöyliyen hayatın
mlf bir deli.kanl~>m. Bu oözüm. dan afkı bend·e duyduğunu ve 
den bır temeddünndis ç.ka.rtma- gözünden bile beni kl9k.a.nd•/iını 
yın. Kendimi hiç de meıhetıme- ııöy\iyen karım bana bu kötülüğü 
tıLni bıi.mem. Yalruz arkadaşlarım etti. 
da çok defa bana sorarlar; Benimle beraber ağladı. sızla-

- Kiz.ım sende tavşan tüyü dı. Bensiz ,.a""yamryacağını ölü
var ~aliba .• -Keşke olmaz olaydı. mün kendisi için en tatlı bir arzu 
Latcn bu yürümeeini beccrem.iyen olduğunu, t"ÖZ ya-şlarile teyid ede 
acaıp mahluku hiç sevmem. Niha rek aöyledi. Ve sonra. bir gün ba
)-et meşhur uğursurzluğunu bir ke- na avukabnı görrdcrcrok; 
ıe daha tecrübe ettim. Kim der· - Onun n>kahı altında ya~
di ki; nihavet şu hırsız delikanlı •·amıyacağım. Beni seı:'best bırak 
da ceza evinin daracık bir köşıe- enı. dedi. Bu talebini doğru bul· 
aindc iki elıni l}&kağına dayayıp dum ve itiraz etmeden arzWJUJlu 
arpa:cı kuşu ribi acı'. acı d~'ne- yeT~: get~di.m. ~n:3' anla"C!ı~ ~i 
c.ck .. Ceza evinde ışin. ne dıye- yen1 aşıkı ıle yenı bıy hayat suru~ 
ceksinız. Şüphe.iz ki aciz;~ dört yonnu~. Ve öğrendim ki 'bana o 
duvar ar ... ına terkı dünyalar gi- kazayı işleten ve beni ele veren 
bi canından bez:niş olarak gelip de karım imiş ..• 
oturmamıştır. Karımın ıhanetine Bugün çok tuhaf bir şey oldu. 
uğrad1m. Evet yanlıt anlamayı· Mahpusların ziyaret günü idi. Ta 
tı.ız k'lrmtın ihanetine.. Koynuna nmıadığım bir adam yanıma yak
her gece ~irdiğim, baııımı her ak- !aştı. Beni bir kenara çektL Ben 
ta.m bir yastıila lr.e>yduğum iyi gün avukatım dedi. Ve cebinden bir 
.errmde olduğu gibi kötü günle- zarf çıkartıp bana uzattı. Bu zar
rimdc de aTkada ım olacağını fm içersinden ne çıktı} Tahmine_ 
s..ndığım e'bedi havat yoldaşımın demezainiz. Karımdan. bir af mek 
<lh:ınctine uğradmı. Ne hazin bir tu'bu mu} Hayır ... Kötü kadınım 
iıkib•t değil mi? itiraf ederim ki Naciyenin bir resmi ve içinde bü 
atıl teesaürümün sebebi de işte tün bir elli lirahk. Evet elli lira.
budur. Naciye iomin<le kötü bir hk .. Ve altında bir satır yazı: 
le.adınla tan~ıyordum. Faziletimin Kazım sevgilim. Senin için ya .. 
p.hlaı*!ığı bir zamana tesadüf et
ti. Çamura di.Wn~ genç kadının 
elınd~n tutup onu hayata ve yu
va saadetine eriştlrdim. O, alış
tı;;ı hayatı ,;...Mn.Y,,rdu. Ben ha· 

ftyorwn ..• 

c~ıın de bu muammayı siz 

halledin .. Ben pea dedim. 

Mahmut Attila AYKUT 

1 BUCÜN BÜYOK REJiSÖR 
ERNST LUBİTSCH'in 

M ELEK JAMES STEWARTveFRANK 
MORGAN tarafından 

aŞ=i~. iLANTif RI 
Nefis Bir Komedi 

• 

Haftanın filmleı-inCien: TAtk i'ianlan) filminde Margaret Sullivan ve James Stewart 

Clark Gable' e Gelen 
Mektuplar 

Mektupları Açıp Okuyan 
Artistin Aynı Zamanda 
Katibi Olan Karısıdır 
« .. Jlayalimde ya.~Bt .. ığım erkek 

tipinin timsa.lisiniz .. > 
c .. ötedenberi hasretini çektiğim 

saadeti sizin yanınızda bulacağı

ma lmannn var .. :t 
Ve hepsinin sonunda da bir ran

devu ricası .. 

Her. gün bu ve buna beuzer bin· 

Ierce mektup alıyor. Hele son çe

virdiği <RUzg~r kimi geçti filmin 
den sonra bu mektupların sayısı 

bUsbUtUn arttı. Her mektup diğe· 

rlnden daha içli, daha ateşli, fa

kat hepsinde de ayni unutkanlık 

göze çarpıyor: Karısının me\·cudl· 
yeti. Hepsi de Clark G:lble'in evli 
olduğunun hiç farkında değillc 

İşin asıl tuhaf tarafı bu mektup 
lan açıp okuyan tasnif eden Cla
rk Gable'in ayni zamanda da sek· 
reterl olan karısıdır. Her birinin 
ifade tarzı başkadır: Saygı taşrya
nı: .-:Sizi seviyorum mUsyU .. Sana4 

tlnizln hayranıynn .. > Faciaya ka-

çanı: «Sizi öle.9iye .. Öldüresiye se

viyorum .. > 
Yalvaranı: cNe olurdu sizi bir 

kerecik, bir saniyecik görebilsey
dim .. > 

Küstahlığa varanı: .ıSize hayra
nnn aziz Clark'ım; fakat bir şey 
anlıyamıyorum siz ki bu kadar 
zevkli, bu kadar zekisiniz, niçin o 
çirkin ihtiyar kadınla evlendi
niz~ .. > (Halbuki Jıladam Clark 
Gable kocasından yalnız bir iki yaş 
btlyüktUr .. ) 

Evet bUtUn mektupların ifade 
tarzları a.yrı ayrı da fakat hepsi 
ayni mA.nAyı ifade eder ayni neti
ceye varır: •Sizi seviyorum Jrtüs
yü Gable!:t• .. 

Karısı bu mektupları okur da 

kocasını kıskanmaz mr '?. 

İşte biz de bunu merak etmi~tik, 
bizim merakrmızı ~u sözleri ile tat 
mın etti: 

•Herkes, bUtUn kadınlar, Clark
le evlenmeyi, saadetin zirvesine u-

l"'lmak to!Akki etmekte mUtteflk
tirler. Kimisi, bunu böylece söyler, 
kimisi yazar, söyleyip yazamryan· 
Iar da hlç olmazsa akıllarından ge 
çirir. Onların uzaktan hasretini 
çektlğj bu .saadete ben varmtf. o
nunla C\'lenm~im. niçin mA.n~ız 

kıskaııçlıklarla hem kendimi, hem 
de onu Uzeyim; bugiln, elli mtlyon 
kadın benim yerimde olmak için 
can atıyor. Bu mevklimin kıyme
tini göstermez mi?. Hem, me!ııleği 

mUnasebettle ne kadar kadınların 

hoşuna giderse o kadar muvaffaki 
yetinin artacağmı takdir ederim.> 

tı;ı,te ?.!adam Clark Gablc'in fel

sefesi. O, bu dUşUnU~ ile bUtUn 
Holleyvudda nam almıştır. Herkes 

böyle makul dUşUnseydl birçok ge

çmı.sizllklerin önU aJmmı~ olurdu. 

Zaten Holleyvudda cktskançlık> ke 

limeslnl· 11lgattan silmiyenlerin bir-

birlerile geçlnebilmelerine 

yoktur. 

imkA.n 

liım•••••Bugün saat 1 de teıuili.tlı matine.••••••I 
68 Yatında Bir Adamdan Zorla 

~--••••••••••••••••••••• .. ıııı. Yol Parası Almak lstemiılerl KÜÇÜK SİNEMA HA VAD!SLERf 

Çevirdi. 

Dkbaha.rın bütün zara!etlerini mezcetmış olan 

DEANNA DURB/N 
bütUı filmlerinden dalıa cazip ve daha nennin olarak }lo

livud YıldızJ.arının güzellik kralic;~l: 

KAY FRANCİS 
ile berab~~r kısmen Havayda, Nevyork Metropolitan operasının iır 

tirakile çevirdikleri 

BAHAR. MELEGİ 
Şayanı hayret filminde 

Bctiktaş Valideıçe§rneai 6 nu
marada oturan 68 yaşında Eşref 
adında birisinden }~ol vergisi a ... 
lm.mak istenmit hatta vermek is

temeytnce hakkında kanuni mu
amele yapılmak yoluna da gidil

ımiftir. 

?.tarlan Davies, Jean Gravtord, 
Jean Parker, Jeanette ı.ıac Donald 
tanınmış birer artist olmazdan ev
vel kabarede Chorus Gril idiler. 
Fredcric Marst bUyük bir mağaza
nın canlı mankeni idi. Vinceut Pri
ce itfaiye neferi idi. Bir gün iş ba
şında iken meş.hur sahne vazn Ro
bert Z. Leonard'ın nazarı dikkatini 
çekmiş ve böylece sinemaya inti

sap etmiştir. Ellen Drev bir pasta

hanede satıcı imiş .. Pasta ve şeker 
satarken beğenIJmiş. 

alarak benimsemiş ve ondan sonra 
Rochelle Huson lsmlle şöhret al
mıştır. Uzun zarnandanberl lsmt 
lfitilmiyen Sllvia Sidney cAnnem:. 
isminde yeni bir film çevlrmlf ve 
her z:ınıanki gibi fevkalA.de muva.t 
fak olmuştur, bu !Jlmde erkek ar
kadaşı Valter Glzeo'!'t'dur. 

* Hedy Lamare her zaman kocaar 

Gene Markey'i çok sevdiğini söy

ler ve bUtUn halile bu sevgiyi hal-

Milli Küme Maçları 
Yarın Baş ıyor 

lstanbulda; C alatasaray, Fener 
Bahçe ile Beşiktaş da 

lstanbulsporla Karşılaşacak 
Milli küme §allll>lyonası beşin-

i 
c.i yıl karşılaşmalarına yarın her 
ü.ç bölgede birden baıııanacaktır. 
JstanıhuJda i.ki e:zcli rakip f"encr· 
bahçe - t;alaıtaaarayia. İstanbul 
~ampiyonu Be~ikta.ş da lstanıbul
sporla karşıiaşacaktır. 

Daha iık hattada F eneibahçe • 
Galatasaray ~·sa·bakasının orta
ya çıklması fB.mpiyonayı ilık günün 
el.en aliata.iı ve hey"ecanh bır va
zıyete scvkımuş.tu r. 

Baharın butün gÜzelliğini için
de toplayan z;ÜmrÜıt gi.bi F enet 
stadında yapc.ıacaJc:. oyunlar üıze
rindeli diişü~ekr.mıızi sıra.sile 
vermeğc ça:iışalım. 

Fener bahçe - Galatasaray 
Otuz yıld'a.nJberi, her ne suret

le olursa olsun, heyecanını kay
betmeyen ve hüıyük bir alaka ile 
takip edilen bu iki ezeli rakıp 
karşılaşmas• hiç şüpıhe yok ki, her 
zam.ankinden daha aU.kalı e>la
cakıtır. 

1 
Evvela F eneibahçenin bundan 

iki hafta evvel yarınkl ezeli ra
ıi{~bını 2 .. O ycndık.ten aonra, ge
çen halita da beklenmiyen 7 - l 
iik magıUbiyeti bu maçı çoik me-
raklı bir vaziyete sokmu_ıtur4 

F enerıbahçe • Galatasaray kar
§ılaşmala.rından 1>vvet aöy\enen 
bir tek aöz vardır. Ve herk.,. bun. 
da mü.t.tefik!ir. O da bu ma9\aı 
üzerinde ta!hmin yürütül~eme
oidir. Çünkü tahımin yÜrütm.eğe 
kalkanlar mulluıkkak surette ya
nılmışlardır. Yalnız ~ var ki; 
belki de oir çok kllruıeler Fener
bah.çenin geçen nafta uğradığı 
feci maglUb.iyeti göz.önünde tu
tarak bir t~in ya.pmağa ve mü. 
so'ba.it.yı muıhakkak sureıtte sarı -
lkivertlileri.n al~lhine görmeğc 
kalkacıı;klardır. Ha~buki, biz bu
radu bunun tam.amile akaini ka
bul ederek Beşikt&§ mağlfıbiyetini 
yarınki maç için F eneı'Oahçeliler 
beso.'bına lehe olarak göreceğiz. 

Tabii e.ddedileml}'ecek 7 _ 1 
lik bir mağlUıbiyetum sonra canı· 
nı dişine taJcarak oynayacak bir 
F en~eden iyi hir oyun 'bek
ljyc1biliriz. 

B=a mukabl oan - kımıızılı
lar da F enertbahçenin mağliibiye, 
tini dii§ün.erek ne olsa yenerİ2 
kafasile hareket elımeğe de kal
karla,...., vaziyet tamamen aleyiı.
lerine de ola<bilir. 

Yarın yine mUhakkak k~ ırü
zcl bir maç seyredccoiiz. Sarı 
lacivert - san bımrzı karşılaşma
sının heyecanını duyacağız. 

Öyle zannediyoruz ki, Fener
bahçeliler yarın saftıaya tadil edil
miş bir takrmla çtkacaklardır. Ve 
bazı oyuncuların yerlerinin değiş .. 
tirileccği. genç oyunculara de. ta
kıında ~r verileceği söyleruy.,r. 
Bu arada da Fikretin hücwn hat
tında oyno.ye.cağından bahsedili
y<>r. F aıkat bunları bir rivayet te 
olarak kaıbul edebiliriz. Çünkü 
timdiden kat'i bir §ey söylemek 
müım:kün değildir. 

Buna mukabil sarı • knımızılı
lar da aralarına yeni oyuncular 
almak zaruretindedirler. Çünkü 
üç dört haftadanberi oynattıkları 
bir kaç oyunouyu nizami vaziyet
leri dolay1"ile oynatannyacaklar
dır. 

Galatasaray takımında deği.t
miyecek noıktalar, müdafaa ve 
muavin h..tlandır. Ve san • kır
mızılıların en kuvve-tli taraflarını 
teşkil etm.ılotedir. 

Burada bir noktaya da işaret 
etmeği fayda.lı bu\dUk. O da ha· 
loem meselesidir. 

A..ııhın miiıim bir rol oyne.dı
ğı Galatasaray - Fen-er kaTfllat· 

malarında maçın idare&ini üzerip 
ne alacak arkad~ın oyunculardan 
ziyade aeabına hakim olması ıa· 
d-nxlır. Y a.p>lacak en ufak bır ha· 
ta maçı çıi:ırmdan çıkarabilir. op 
nun içindir ki hakeme her ıeyden 
evvel itidal tavsiye edeceii.z. 

B"fİktaf • btanbulspor 
Milli küme maçlarının yine Şe· 

ref 9tadın<la yapılacak ikinci kar
şıla~aaı da lstanbul ~pij'Onll 
Beş•kt~la, genç lstanbu\sporlular 
arasında olacaktır. Geç.en hafto 
Beşiık.taşın kazandığı neticeyi de 
yarınki maç iç.in pek te siyah - hep 
yazlılar lehıne kaıbul edemiyece· 
ğiz. 

Milli küme ~mpiyc.naeına ilk 
defa girmek sevinci le büt.lin eneı 
jisini ortta.ya koyarak oynayac:aı' 
bir lstanbulspor takımı, farklı bir 
galibiyetin gururunu ta~ııvan Be· 
şlktaş için çok tehlik-eli olab1lir. 
Onun içind;r lr.i; bu maçı da çetin 
bir müsabaka olarak ka:bu~ etmek 
icap eder. 

Kemal ONAN 

* Yannki mı11i küme ke.rşıola~•· 
lan balkeımlerini bildiren komite• 
nin te<bliğini aynen a,aii:ıya koYU' 
yoruz. 

Mlli Küme heyetinden.: , 
30/3/941 tarihin.de yapılaca• 

maçla.r: 
Fener stadı: 
Saat l 3 F eneıbahçe • Galat•· 

6llray (B) Hakem: Bülent Tu· 
ranlı. Yan hakemleri: Hallt Üzeı· 
Münir. 

Sae.t 15 Betikıta§ • lstanbul• 
epor. Hakeım: Şazi Tezıcan. Y•0 

lıakemleri: Halit Galip - Necdet· 
Saat 1 7 F en.erhahçe • Galat• 

aaraır. Hakem: Ahmet AdetJl· 
Yan haıkemleri: Tank Özere•· 
gin - F eriduo. 

* lstan'bul.por klülbü idare he)'' 
tinden: 

2 9 / 3 /9 4 1 cwnarteei günü ••' 
at 15 te kliiop merkezinde fevk•· 
iade kongremizin akdi mukarr'' 
olduğundan ~zan1n teşrifleri cıherı1 

ımiyetle rica olunur. 

PIY ASA HAREKETLERi: 

Musad<re 
Türk Mallanmn Bedelleri 

Ödenecek 
Yugoslavyanın eon va<ıi>' 

dolayısile piy ... alanmı:ccla bir jn 
.tizar devresi başlarnı§tır. 83l"' 
trenlerinin muntazam sefer yl1?1f 
yapmıyacağı ve Yugoslavya )'°' 

!unun kapanmak ihtimal; kari· 
ıında tüccarlar ihracatta tcefl 
1le- ha....k.eı etmeği d~ünüyoi.4 
A1manyan1n deblokaj şurel' 
almakta olduğu mailar arttığı İ( 
Almanyadan ithalat yapı:rrı· 
bd<len:ne'ktedir. Hububat ve •· 
çiiıkbaş -hayvan derileri üzcriıı0 

canlılık devam etmektedir. Tut 
kuru koyun derileri 75 kuru~l; 
hava kuru•u deriler ise 95 kur"· 
tan satılanıttır. Oğlak deriler~ 
150 kuruştan talepler olmu j' 
Yağlı tohumların da fiyatların 
kilo ba~ına bir kuruş yükseliş k• 
dedilmelctedir. 

Almanyaya 40 bin liralık ' 
tün, Romany.aya kimyon ve P 
muk kırpıntılar~ İtalyaya ~ • 
balık, Bulgaristana zeytin, j 
goelavyaya iplik k1rpıntı\a11. b 1 

viçreıye 63 bin liralık ded, ; 
aak. acı çekirdek gi>nderilrrı d" 
Dünkü ihracat 20Q bin Iır• 1, 
Yunanlıların musadere ettil<.Ie 
Türk mallarmın bedelleri ver',~ 
ceğinden tiiccarlardan fatur• 
müobc!t evrak iatenmiJtir. / 

~ORUNUZ ________________ ,., 
Bu haf ta SUMER Sinemasında 
l\{uzatferane bir muvaf(akryet kazanıyorlar. BUgUn saat ı de ten

zilA.tb matine. •••••••••• .. 

Hadise Vali ve Belediye Reisi 
doklıor Lı1tfi Kırdara aksedince 
derhal Belediye Hesap İşleri mü
dürüıı.e bu yanlış hareketin tashih 
qnri verilm;,tir. Yapılan tetkik 
neticesinde bu hatanın mahalle 
mümessili tarafından yapıldığı 
anlaşılmış ve vaziyet düzeltilmitp 

tir. 

Levts Stone hukuk tahsil etmiş. 

Talih onu sinemaya sevketmlş. Hlç 

olmazsa beyaz perdede hakiki mes 
leğl yapayım diye cHAklm Hardy> 
isminde bir seri filmler çevirmiş 

\'C orada ha.kim rolünü yapmıştır. 

ka göstermetıe çaluıırdI. Son za- ,---........J...SO YLJ-YEL/'Jl} 
manlarda sık sık ve her yerde Re- _ f J 

r ginaid Denny Be beraber görün-

Ba lıba ına 'bir tarih yaratan .. Denizl .. rde eşsiz bir saltanat kuran ... 
Oüşman1arı yıldırım gibi sanan ... Esrarı bir gün.eş gibı nurlandıran 

ı . LON DRA UYUMUYOR 
Bugün L A L E Sinemasında 

Cephe gerisinde çarp~n iki kuvvetin mücade!ıe ıni ... Cesaretin zaferıni .• 
,\-lcın kudret>r>i Y•~atan buçünün h"kiki Hlmi. Fevkalade ilave: 

* Loretta Young kUçUcUkken film 
çevtrmeğe başlamı~tır. İlk defa 
J.fae Murray'ın filimlerinde çocuk 
rolleri yapmıştır. J.'lae Murray 
onu kendisine mane\1 cvlA.t yap
mıştı. 

ı _ «Türkçe. Britit P ramunt ~umalda: 2 - «Rumca» Yunan Jumalında: 1 * 
A _ lngiliz kuvvetleri Yunanı.tanda. A _ Arnavutlukta ileri harekat. Rochelle Hus•on'un i•ml ilk film 
B - Şimarımın ifgali. B - Akdenizde oon mühim donanma harbi. !erinde Amede'a idi. Sonra tanın-
C _ istihkam taburunun faaliyeti. C - Afrika muharebeleri. mağa başlayınca bu ismi beğenme-•••••••••••••••·.B 0ugün saat 1 de tenzilAtlı matine••••••••••••••ılJ mi;ı,.. annesinin genç kızlık ismtnı 

mektedlr. ve tab11 Holleyvudda de· 
dlkodu alıp yUrUmll.jtUr. Acaba rek 
lAm için mi buna !Uzum görUlmÜj, 
yoksa sahiden aralarında samimi 
bir anlaşma mı var? Bunu anla
mak biraz gliç. 

* Ebanor Povel HoUeyvudun en 

çok ayakkabı eskiten artisti olarak 

tanınmıştır ve bu şöhreti haklı o

larak kazanmıştır. Yalnız son çe· 

vtrdiği Broadvay J.{elody filmi için 

on çift ayakkabı yaptırmış ve hep
sini de eskit.mistir. 

Noksan Nüshalarımız 
l - Çanakkalede Bayan S. E. 

soruyor: Bir kaç arkadaşımla 

cKlm k1mlnJe e.vlenmel1• mtlsabır 

kanıza iştirak etmek IAtlyoru. Fa
kat, gazete noksanlarımıu bura. 
da ikmal edemedik:. Bunları siz gön 
dertr misiniz' 

10' 
falarmızı yazan Bayan Jlebl• ,ı 
flkten dikit ve bl~ld iflertn• 11~ 
bazı şeyler sormak latıyoruJll· --fi 
tuh uma hususi bt.r şekilde c:ı ! 
vermek 10.tfuoda bulunurlar 

Cevap - Mektubunuzu, attı 
ruşluk bir posta plıl~ il• ,ııl 

. n ı 
Cevap - Noksan numaralarmıZl Vatan gazetesi eliyle oa.)ıt. pi~ 

bir an evvel bildiriniz ve bedelle- tevfik adresine gt>nderın> ~ 
rint posta pulu olarak gönderiniz. yanın, aorgulannızın ı....:~apl ııın>' 

2 - hmlrde, Karşryakada Bayan derhal vereceğinden enıiıı 0 

l:iUheyln. Şener soruyor: Kadın say- lirsiniz. 
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jKONGREveKONFERANSLAR 

Matsuoka 
Von Ribentropla 

Görüştü 

Yugoslav 
Başvekilinin 

Beyana ti 
Belgrat, 28 (A.A.) - A lman 

İNGİLİZ Belgratta 
Donanmasının Almanya Aleyhine 

Hazırlığı . Nümayişler z:raat Vekaleti M~~steşarı Aziz 
Meker'in Cenazesi Kaldırı:dı 

Zıraat V ekaletl Müetcşarı Bay 
Azız l\ıcker evveıki glin Ankara
oa \erat etmı!ltir. A'ZtZ Mekerm 
~ •1 r • ..ın mem eKet ıbuyük hır 
.. ı • ı.., aeger 1 bir idare adamı 
" ueCml{tır. Bır çok talebeıc:ı 
.} e .'Ştn!JnıŞ olan mu:maııeyttun ge
\ •• ı;,•.ın Anknrada kaıaırııan cc-
1· •L ... ı Hac.bayra.m carnumıen 

,:,.ıın-;ınpaz.annn kadar cher üs
''"• ;.ıc goturuunu..,luT. Cenaze 
llıtraaimındc Lıraat Vekili, lktı· 
aaL \ ckıtı, Mıııi ıviudataa Vekııi, 
h 'aectıciımhur Kat~bi Umumisı, 
Irıt "'uslar, Veıt.iıctıer ve Yiı'ıe:se.t 
L... .ıııt t:.nstitti&ü eılı(&.nııe merhu· 
nıun binlere varan taıc:beleri bu· 
h nmu !ardır. • 

Bu akşam Beş~ktaş Halkevinde 
hatip Meliha Avni tarafından ah· 
vali hazıra mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. * Bugün 15,30 da Beyoğlu 
• ·lalkevinin Tepobıışındnki mer
.. eı: hinasındıı tanınmış lrıgi
.iz profe.,.öricrinden Kergenvin, 
1500 • 1940 inııı;z musikisi hak. 
.~ında bir konfer<tns verecek .. ve 
.ıazır bulunanlara 440 sene ıçın· 
.:ie pla~larla tc.bit ~dilmiş o ıan 
.ıarçalar dinletılecektır. 

Bc1•iıı, 28 (A.A.) - Stdani 
ajansından: 

Bu sabah Japon Hariciye Na
zuı B. Ma,'Suoka, B. Von Ribben. 
trop ı1e göri.ı mÜŞ'~r. B. Matsuo· 
ka, Haric:ye Nezaretine gitme• 
den ev:ve1 lktısat 'a'Zın Fun'k ile 
de ... d memleket arasıridaS<i tica· 
ri münnstbc.lcr ve harpten son· 
raki paıra meselelc::ri haktıtında cö· 
ru,müştür. 

elçisi B. Von l lceren ıdün sabnh Vaşington, 28 (A.A. l .Amt'.'rıka 
BaşYekil Simoviç tarafından ka· ı deııiz mahfillerinde beyan olunduğu· 
bUıt ed ~tir. HaTİckye Nazırı B. na göre, deniz harektttı mıntakası· 
Ninçiç lnıgrıi-.t c çi6i B. Camp'bdl"" nın, Almanya tarafından Izlandayo. 
kabul elm~tır. Sefir .müteakrl>en da tcşm!ll 1ng!ltereyl Alman donan· 
Ba ·.ckıl tarafından kabul cdıl- masına karşı mUcadelesini nrttrrnu

ya SC\"kedecc.ktır. 

Belgrat, 28 (A.A.) - D.N. B. ıı· 

3ansı bildiriyor: 
Perşembe gUnU Belgrat sokakla- ' 

rında Almanya aleyhinde nllmaytş-• 

1er yapılmıştır. Evveltt üniversite ,.e• 
yUksek mektepler tnlebcslle lise ta
lebesi \"e dığcr gençler nümayiş yap
mıştır. Bu tezahürata iştirak eden
ler; e!lerlnde Yugoslav ve lnglll~ 
bayraktan taşıyorlardı. Beyanname
ler dağıtılmıştır. Bazı Alman tebaa
sına da tecıı.vUz etmişler ,.e Ahnarı 
Turizm bllrosunun camekttnltırile Al· 

mı( ir. 
foplanan nazırlar meclisinden 

sonra Haşvckıl u beyanatta bu
lunmu,t ur: 

Cebclltarıktnn gelen haberlere na
zaran, Akdenizdekl İngillz donanma
sının bllyUk bir kısmı Atlııntlğe n
çılmak niyetindedir. Diğer taraftan 
cKıng George~ zırhlroı dıı. İngiliz do
nanmasının Atlnntiktckl harekntrna * Kadlköy kazası Kızılay şu

besinin yı.fük kıongresi öniimüz· 
de.ki pazar günü yeni lıinasındn 
yapılacaktır. * fstallihul Emniyet Sandığı 
me:nurları kooperatifinin idare 
meclisi inti:ha:bı 16/4/ 1941 çar· 
şamba günü saat on dörıttc Emni· 
yet Sandığı binasında yapılacak· 

B. Matı.ruo'ka, yarın Mareşal 
Goering'i ziyaret edecektir. 

MA·ı SUOKA VİŞİ'Yİ DE 
ZIY ARET EDl:.CEK 

Viclıy, 28 (A.A.) - Japon 
Hariciye Naz.m B. Maıtsuoka"mn 
Almanya ve İtaılyadaki seyaha· 

tinden so-nıra Vidhy"yi ziyaret 
ed cccği bihHrilmek•tcd ir. 

«Bu vahim gü'n'icrde Yugoslav 
milleti de\ .et ıŞ!erinin ;<lnre tar· 
zından enclı!!e hi!Setmi~Lil". Son 
günlerde bu vaziylt hakkında te
zalhür eden itimat.m:lrk amme hiz
mdmi tc.ıhlikeye düıtürecck dere· 
cede kuvvetlenmiştir. l:.t'.ıci'ırı umu~ 
miyenin bu endişesi yüz.ünıden bu
günkü değişi.klrktcr vuku bulmu§
tur. Bu end eye bugün artık se
bep yoUdl:u;. Zira Majeste İkinci 
Piyer ikıtidan ele almış ve Sırp, 
Hırıvat ve S.ov.cn mi.ı.e;tinin arzu· 
sunu ifade eden bir mitli :müsale
mc.t hülıcfımeti te.kil eylem~tir. 

iştlralt etmek Uzere şimdi bulundu· mnn Hars birliği ibUrolarmı tahrip 
ğu Kanada limanından ayrılacaktır. eylemişlerdir. Şehrin ml\hlm nokta· 
Hatırlarda olduğu Uzere cKing Ge- ları askert kıtalar tarafından tutul· 
orge> zırhlısı Lord Hnllfaks'ı Ame- muştur. Alman tebaasından bir çok 
ı·ikııya götUrml\ştfü. Bu zırhlı 14 kadın \"C çocuğun iltica ettiği Almar. 
pusluk 40 topla. ml\cchhezdir. elçlllğl bir polls kordonu tarafından 

b " hir mezarlığındaki mezarı 

1 
.ında Yükseik Lıraat Enstrtüsü 

.(..,raat Fakuıtesi Dekanı protesör 
1::. r -m lımen, .meıhumun meza· 
Y mi \"e idari otoritesi hıık
ı. · ~ t bır h"tabe.de bulunmu;:ı ve 
l:. stıtu ttılebelerindcn bir~ de he
Ye.canıı bır nutuıtıa hocalarının 
kaY'bından doğan tee üricrinı 
anuıtmıştır. 

Merhum Aziz Meker 

de çal ~111 ve öleceği güne kadaı 
Enstitünün tedris !heyeti arasında 
bwunmu~tur. 

tır. 

MEVLİDİ ŞERİF: 

PiŞ.Mlş AŞA SOGUK SU 
Stokholm, 28 (A.A.) - İs· 

veç gazete.erinin müta!aalanna 
görl"., Mihverin a~.ceri f'!aliyetine 
HarraT ve Keren' i vermek rure
tile haqyanm ge.tirıdiği pay da, B. 
Matauo-ka ı1erefine Almanyada 
yapılan şe~likleTin .tadını ayrıca 
kaçıracaktır. 

Deniz mııhr!llerinde şu cihet tc c- muhafaza edilmektedir. DUn içki sa
hernmiyetle kaydediliyor ki, Atlan· tışı menedilmiştir. Şehir dahilinde! 
tikten hnreket eden Almanların I telef muhabereler! saatlerce inkl
Schtımhorst ve Grelsenau zırhlıları- tao. uğradığı gibi sokaklarda seyrll· 
m takip için lnglltcrcnln bUyUk mllf sefer de mUnkatl olmuştur. 
rezeler göndermesı lfızımdır. 

BELCRA T - SOFYA 
TELEFONU KESİLDi 

BAY AZIZ MEKER'IN 
TE..t<.CU Ntf:lHALl 

l 9 3 7 senesin:de Bay Aziz Me· 
kıer Ziraat V e.kaleti Başmü:şavirli
ğine ve 1939 senesinde de Zira· 
at Vekaleti Müstcşar'lığına tayin 
edilmiştir. Tedris hayatı kadar 
idare hayatmda da Aziz Hoca 
çok muvaffak olmuş ve kendisini 
sevdirm~tir. 

Profesör Mehmet Ali Ayninln 
esi rahmetli Feride Ayninin ru
h~na hediye edihnek üzere önü· 
müzdeki pazartesi günü Fatihte 
lskenderpaşa camiinde Mevlidi 
Şerif o'kutturulacaktır. 

ÖLENLER: 

HlTLER, MA TSUOKA ŞEREFİ
NE BiR ZİYAFET VERDİ 
Bertin. 28 (A.A) - D. N. B. 

bildiriyor: B. HitlCT, bugün Baıı· 

Başında bulunduğum hüKı.irnet 
namına ilk sözüm vatandaıılarıı. 
makamla.re müracaat ederek kıen. 
dilerinden bu anda ilk vazife o
lan mc;rn~e.kette n-iızamın ve dı§n· 
nda ban~m mu'hafazası ~·azifesi
nin ifoSJnıda hükumete yardım et
melerini iebe:nıckıtir. 

İkinci Piyer 
Yemin Etti 

(Başı l incide) *==* 
~amınn, o.ekerler, ıka1'Plerinin için· 
den gelen heyecanlı ve gür bir 
şe~1e cevap vc:rınişlerıdir. 

Budııpeştc, 2Ş (A.A.) - Budape,_. 
tc, Lubliana, Bclgrat: ve Sofya ara-; 
ısmdakl telefon Ye telgrtıf muhabe
releri kesllmlştlr. 

ISVEÇ ELÇİSİ YARALANDI 

Prof. AziZ Mexer ziraat ale
ınınoe (Azız hoca) n.amııe ma· 
'.t'\ıtru. lımı ve irfanı, cıodıyetı, 
ll.\fvvetn .Karakterııe gerek mes· 
'CK ha;a.moa ve gerc:İA1Se onu ta· 
n ·an gen .. , b.ir munıtı ıçtunaıoe 
tatinasız her ·es tar:afın<:ıan sevıl
trıt!,..te ve fıurrnet ed'4m~tl idi. 
k \...ozıerıni hay<ıta <>4 yaşındn 

Mem!ıcket•mizi bir ço!k kongre· 
lerde temsil otm~ bu!unan mu· 
maileyn memle:kette iyi fransı7ca 
bile~erin başında gelmekte idi. 
Bu itibarla ölüımü IJT'.emle'ket ve 
ziraat mc.sle!ki namına büyük ibir 
ziyandır. Meı'huıma mağfiret di· 
ler ve ailesi efradı ile meslekda§· 
}arma ve talebelerine J:aziyetleri
mizi sunanz. 

SiUvri Ol"tslköy lbaşCiğrctmeni 
Halim Günersin hayat yoldafı 
Atıfet Günerai ölmüştür. 

GELENLER: 

Maliye V.ekili Fuat Ağralı dün_ 
kü ekspresle lstanbula gelmiştir. * Maliye Vekaleti ile temas 
ebrn~ üzere Ankaraya gi-den 
Defterdar Şe,·kct şehrimize av

det etmiştir. 

vc~alet daircsind'e Japon Harici
ye Nazırı B. Ma:t'swoka ~refinc 
bir öğle ziyafeti verm~tir. 

Ziyafe'ti müteakıp, B. Matsuo
ka, B. Hitler" e Japon çiçeklerin· 
den kud'rıct ve refah temsil eden 
bir çelenk hediye etmiŞtit. B. 
Hitler, Japon demir iş.eme san· 
atının bir ş<ı.'heseri olan bu hedi
yeden dolayı hararetli minnettar. 
lığıru biidi.rmi§'tir. 

Yugos'iav vatan:daıılannın va
tanpcrveriilderine müracaat ede
rek, kendilerile ist:kbalde de ba
rıs ve d~lhık halinde ya§amak 
arzusunda !bufiunduğumuz kom· 
§Ulanmızta münasebe;tlerimizi mfil 
4-ü!l biT şekle sokahilecc1t tezahür
~c.r.den vazgeçmelerini rica ede
rim. 

Kta'l, kıı:Scn·n kapısı önünde, 
Başmctropolit ve yüıe:sek kilise 
e1'künı tarafından karşrlanmış ve 
Ba~dropol":t, kcndi:si.ni Kraliyet 
tahtına kadaT götürmüştür. 

Belgrat, 28 (A.A.) - D.N.B. bil· 
diriyor: 

lsveçin Belgrat elçisi Malmal, el
çiliğin resmi otomoblll ile şehirde do
la.Jırken nUmayişçller tarafından dur 
durulmuştur. 60 yaşında bulunan İs· 
veç elçisi numayt;ıçilere almanca 
meram anlo.tmıya çalıştığı ı;ırada o
tomobilden çıkarılarak yere atılmış 
\•e ynro.lanmıştır:. apayan nıerhuım ak saçları ve 

~wırnli yuzü ııe htıkıkalen güzel 
tr crK~kti. Kafıkasyada asil bir 

811~nın ç~uğu oıarak doğmuş ve 
laonsuının bır kıs:nını orada yap
ltıttan aonra lattınbuı-da C.aıata· 
la.raydan mezun oımuştur. Bay 
~~ yükaok tahsilini Fransanın 
Muc Liraat S,:anatları Yuı<.sek 

* TAYİN VE TER FİLE~: 

ALİCENAPLIK: 

Nereden o1ur.ıa olsun hiç bir 
tesir altıııQa kalmamanızı ve dü· 
şüncesiz hare:ke!tte bulunmamanı
zı isterim. Yalnız kendimizi dü~
ncrek militakil ve vakUT kalalım. 
Önümüızdeki vazifelerin ifasınd::ı 
muvaffakiyetin i1k şartları kat"i 
bir niza,m ve dürüst bi.J hattı ha
rekettir.» 

Dini ayinin hitamımla, Baş· 
metropolit bir hrta'be irad ederek 
milletin, şanlı Knrayorgi" nin ha
fidi hüdümdarlarına karşı sarsıl
maz sadakatini teyit eylemiş ve 
gen-ç KTa~a doğru i"ıerliyere'k iki 
yanağından öpmü tür. 

INCILIZ KRALININ 
TELGRAFI 

TEBRİK 

cktehinde bitirdıkten ve uzun
ca bir müddet Paris civarındaki 
~er fabrikalarında kimyager aı· 
atılc çalıştfk.t-an sonra memleke· 
~ <lönnriıı tü. Toprağın aşıkı olan 
l Zız Hoca ııme 1 ç.ı tçh..ğe aaetct 
d .. ~tı. Bunun ıçinıdır .kı Fran~· 
an avdetıni müteakıp .ınemurı· 

\et hayatına -atılmadan evvel 
~it.yadaki Rnu paşa çiftliğinin 

:~cıurıuğünü yapmış ve me-sıeki 
t. Uıttcı eoatını ıbu suretle fılen 
t~Prak üz~indc de tckemımül et· 
hlr!niştir. Aziz Mekcr l ..ll5 tari-
_ındc Halkalı Ziraat ımekte'bi Ali. 

ltndc z· C!. o.f .•.• Q ıraat .::uınatıan pr csoru 
il sene hü:>iik bir cdıd ve enerji 

c çal~rak yüzlerce ziraatçi ta
~hYor. Ve bu vaz:fcde bı:.afas11a 
t~ e Yetistirivor. 1 nm manasıie 
Qır fıJc· d h ır ve ideal a s:mı olan mer-
'i: l:rrı. Umumi Har.p esnasında 
:lCJlllcke'te biiyiik hizmetler yap
~ttr. 1 334 8 cncs•nden sonra 
~ ~ Hoca Galatasaray ve Da· 
t lJ>aqa lisclermde fiz;k ve kim· 
a rnuaılıml..:. '<=rimle bu!unmu§· 

•Ut. 

Üniversite Fen Fakiilteai Sınai 
K~mya pl of~iirlüğüne Jngiliz 
profesörlerinden Leg tayin ediı
miştir. * )aşe Müsteşarlığı Ticaret 
Ofisi Umum Müdür muaYinli'kle
rinden birine Hakkı Mecik Ye 
Petrol Ofisi Umu.m Müdür mua
vinliğine de eski Petrol Limitet 
mü-dürü Sedat tayin edilmiııler-
dir. * lstanbul Müddeiumumi mu
avinlerinden Cemal Köseoğlu 
Ankara Müddeiumumiliği ba~u
avinliğine terfian tayin edilmiş-
tir. 

* İnegöl kaymakıamı ~h~w~t 
Beyoğlu, Snmsun vali muavmlıgı. 
ne tnyin edilmiştir. 

Maw .. tuMuamele 
Vergisi 

Hazinedar çi~tliği sahibi Hü
aeyin Hüsnü Suba§ı, İstanbul Ve
rom Mücadelesi cemiyetine, §im· 
diye kadar vaki olan tdberrula
rına ilaveten hu kere de dört bin 
lira vermek suretile ibüyük bir 
alicenaplık göstermir.tir. 

Hava Kurumuna Teberrular 

Antalya Nakliyat Ambarı 
3000, AnMta. Paskalidis 1500, 
Aneııti Ke~i~ğlu 1000, Gevrek· 
yan ail<"si 750, Lokman Talip 
Kuri.ı; 500, Aziz Karsan 500, Ya
kova·s Papazoğlu 500, Aleksan
dros lstaVTidis 3 75, Ar.tin Çckez
yan 350, Mrhal \İasil Karadeli
oğlu 350, Abraham Ke§iıyan 
200, ,A>'bdullah Mcıhmet ve ıeriki 
Torna 150, Avni Şasa 125, Gü
müşoğlu biraderler 100, Mehmet 
Ersin 1 00, Mehmet Neıet 100. 

Ulus' un 

Başmakalesi 
Ankaı·a, 28 (Telefonla) - Maliye (Başı ı ı'nclde) * 

0 
tı bir to.• Bcı:::rs•lıı. }eni tasa.vvu~.n.:ı hnk· 

Vekaleti, vllA.yetıerc Y P ğı ri k da bizzat mesul olnnhnn karar 
mimde muharrJk km•vetl iltl beyg~ 1 ın beyanat saltlhiyetlerini aşmak is-

i U sahiblle bır· ve 
ve işçi aded m essese t meyiz Fakat •u vardır ki son nıll-

ı ik . nUiusu otuz e · • 
ıi' &tb al müca~elesinin ba~lama. lıkte onu geçmlyen ve 11 hareket, Yunan müessiriyetini tak-
,..,·C ırılkte Ba" Aziz Mekerin bine kadar olan yerlerde bulunup '1 tm·.,tir 
'"Uall· l · · ıh ·rik k • t1 kullanmıyan ~·e iş· ' ye e ı,. · 
e ım ık hnyatından bırdenbı- mı ıı.ı UV\ e i en mll· 1t.nlyada b!iyUk biı· hayal suk 

61Yaııi hayata atılaığını görü· çi sayısı sahibi ile onu geçm Y 
)OrtJı:. i esscselerden lstlyenlerin maktu mu· tuna ~· bep oım•.ştur ve Bu.ı;nrls 

U. nu • H b · k . . . amele vergisine tQ.bl olabilecekleri tanda. için için knynayan mcmnınıt· 

yetslzllğe yeni bir cesaret unsuru 
katmıştır. Birleşik Amcrllca devlet
leri ııo.ıkının harbe bllfill müdahale 
için nıhıın hnzırlnnılmakta olduğu 

bu de\1rde ,.e bugUnkU şarUar için· 

~r" rnı _arpte ır ço ıyı ış· bildirilmekte ve bu muıı.nıelenin ne 
Mı0 l:ahramanı olan Bay Aziz suretle ynpılnenğı izah edilmektedir. 
"" 

1b1 Miicadcle devrinde Mosko-" u ··• · d Bundan başlta defterlerde \'e beyan-b .. ı.~ YUk elçfüv· haşkfstipıiğın e t 
"·..q namelerde nevi ve vahit satış flya ı 

ııınd itrıu tur. Bu hizmeti zama· gösterilmesi hakkındaki mecburiye-
fed11.kt ohrrun millet namına büyük tin kaldırıldığı da. bildirilmektedir. 

0 r klarla çalıştığını görü· 

MECLiSiN PAZARTESİ 
TOPIANTISI 

Ankara. 28 (Telefonla) - l\tccll· 
sin pazartesi toplantısında bazı ve
kAletler bütçelerinde yapılacak mU· 
ne.kale Ue Milli Piyango idaresinin 
940 senesi b!l!nçosu tetkik edilecek· 
tlr. Barut ve patlayıcı maddeler, si· 
l!h ve te!erruatı inhisar 1Ayıhaaı 
meclise sevkedllmiştır. TasalTllf bO· 
noları ihracına. dnir lttyıhıı ~~ 
kAlette"n Meclise sevkedllerek Mali· 
ye vo BUtçe encUmcnlerlne havale e
dılmiştir. 

de Yunantstanıı hllcum, belki de 
1914 • 1918 harbindeki Luzltanya 
hlıdtseslnin roınnu oynıyo.bllir ve Yu 
nan mazltlmiyeti yeni dUnyada ya
kın tehlike altında bulunan Yugos
Iavyadaki aksUllmele benzer şekilde 
bir sarsıntıya. sebep olabilir. 

Mihver cephesinde ayni gllnde, Ke

ren, Harar \"e Dednlya dUşmUşt.Uı·. 

Gece sa.at 3 uıtınıatomu şimdiye ka

dar iyi semereler vermedi, bundan 
sonra do. ne gibi sakatlcklar zorlıya

catmı kimse ~imdiden tahmin ede· 

""~ _latiklAl mücadelesinin mu· 
lltıp "tyetle sona ermesini müte
ıı tl\ Bav Aziz tekrar, çok sev.di
<l~nÜvallnnlik ve meslek hayatına 
katı ~· Onu ilık yıllarda Hal
-$ıtı· jükaek Ziraat mektebi ile 
•i ~ cr~k.ki ve Galatasaray 1ise· 
~ ~lltrnlikleTinde görüyoruz. 
lılkl tanada Uıak şe'ker fa'brika.sı 
t ·it~ Müdürlü'ğüne tayin edil
Ytı~ 1932 ser,esin:de Ankara 
~u tl\"• Ziraat ımektobi açılınca 
llhte ue~enin rektörlüğünü der
(: tcııı.~ttnb>t~n. Bu esnada l\'ük'S.ek 
~ Ens\ıtü.sünün tesisi işlerın-

4&!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!'!!!'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!" ... !!!!!"!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!~!!!!"!"""""""""'!!!!'!!!!Z!!!!! mez.> 
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Köy Enstitülerinde 
El Dokumacılığı 

Amerika 
Yardım Edecek 

(Ba~ı ı incide) +*+ 
ruza uğrarsa, Amerika tarafından 

yardım edileceğini bildirmiştir. Ve 
Amerikanın Belgı·nt sefiri, resmen 
bir llota vermif, Amerlktının kıı.rau
nı teyit etmiştir. 

MiHVERİN SUALİ 
dflhver ve tAb!lerl, Yugoslavya 

hldlsclerinl dııhlll bir mesele tellı.k

kl etmektP. ve bunun harici mesele· 
lerde tesiri olnuyacağım söylcmekte
dlrleTI. Bcrlin, Romadan daha ihti· 
yatır bir Usan kullanmaktadır. Bu· 
nunla beraber, Yugoslavyanın mih· 
vere karşı va7.lyetlnde bir değişikllk 
olup olmıyacağını sormuştur. 

PAKT NE OLACAK? 
Belgrattnn, yeni imzalanan pakta 

karşı takip edilecek siyaset hakkın
da bir haber verilmemiştir. Esıısen, 
dllşen hUkQmet tarafından yapılan 

bir mukaveleyi, yeni hUld'lmctln he· 
men yırtıp atması kabil değildir. Ol· 
sa olsa bunun tasdikine \'O nıeriycte 

geçmesine mAni olur. 
BiR HADİSE 

dsveçln Belgrat sefiri, bu heye
,.~ ·• <ındn almanca konuştuğu için 

!lr. 

ŞKUMANDANIN 
BEYANNAMESi 

cBu tebcddtil, efkQ.rı umumlyenln 
tazyiki altında ve mim arzu Uzerine 
yapılmıştır. Halkın taşkınlıklarda 
bulunmamasını ve sUlrunetlnl mu
hafaza etmesini rir.a ederim. 

ALMAN VE İTALY AN 
TEBLİGLERl 

NEŞREDİLMIYOR 
<Yugoslavya.do., Almanya ve İtal· 

yanm resmi tebliğleıi neşre<lllmemi· 
ye başlanmıştır. Yugoslavya radyo
ları, mihvere tfı.bi olmadığı gibi, blta 
raf sayılıı.mıyacak derecede İngilte
re tarafına ka)mış bulunuyorlar. 

İKİ DARBE 
cJapon Hariciye Nazm Matsuoka, 

Berline vAsıl oınıuştur. Almanyn, Av 
nıpadaki vaziyeti pek kuvvetll gös
termek için Yuı;osluvyanın pnktı im· 
znlanıasını ttıcil etmiştir. Pa}tt, bir 
iki gUnde ımzıı.Ianmış, HlUerle Mat
ıruoka tebrik telgrtıfları teatl etmiş· 

!erdir. 

l\liahın para taksimatı umumiyetle iyi değildir. Jlatt., bl~ cAJlah 

takahnı nıl, kul taksimi ml '! » d<"rlz. 
"-llah taksimine uğramış, yanı meteliksiz kalmış bir kulıı ra.-ıt· 
ladı . 

ın. !Sana şö)le dert yandr: 
- l\farmamda Yassı Adayı satılığa. ı:ıkarnııı:lar. raram olsnyılı 
llda l ı aJıp ne nıuaz.znm 1Jlr iş başaracaktım! 

- ~e lllpııcnktın': 
- Aılacla. «:\llh,·crzedeler paıııslyonu» nu kurup no kaılıır kral , ·e 

J>~ns '&rı;a toplıyaca'k, blr ada daha ısatın alacak kadar ııara 
kaı.atıacaktırn. 

Ankara, 28 (Tele!onla) - İlttısat 
VckO.lett ile iş birliği yapan Maarif 
vckiletlmiz köy ensllt1llerinde tale
benin el dokumacılığını öğrenmesi 
ve zııU ihtiyaçlBl"I için istihsal ynp
ınalıı.rr gayesile dokumacılığı bir ders 
ve iş mevzuu olarak ele almışlardır. 
Bu itibarla köylUyl' tevzi edilen tez. 
g4h ve saireden takım halinde cns
titWere de gönderilmiştir. EnstttU 
mUdllrlUkleri, her on beş günde bir 
\•ekA.lete rapor göndererek dokuma
cılık işleri hakkında malQmnt vere
cektir. 

cl•~akat, tam müzakere mtısasma 
oturacakları bir sırada Yugoslavyp
dn. bir hUktunet darbesi olmuştur. 

Bu, birinci darbe. İkinci darbe de 
Kerenln, }-{nrarın dUşmesi. Bu dar· 
belerin mihverin üzerinde mllesslr 
olması muhtemeldir. 

lTAL YANIN MÜTAREKE 
TALEBi 

cGeçen pazar gl\nU .ıtalynnlar, ö· 
lUlerini gömmek için mUtarcke tale
binde bulunmuşlar. Bu<!a gösteriyor 
ki, tttılyıınlar. Amo.vutıukla ağır za. 
)'lata uğramışlardır.> 

(Radyo Gazetesi) 

Amanlar Ne 
Diyor ar? 

(Ba!}I l lnc-Jde) -
!ar da bu hususta bir mUtalll.a. ser· 
dini bllsbUtUn gtlçleştlrmektMlr. 

Sorulan bazı sualler üzerine Al· 
man Hariciye Nezareti bllhassa Yu
goslavyndııki diplomatlara. knrşı ya· 
pılan nümayişleri, ezcUmle İsveç se
firine yapılan muameleyi zikretmiş· 
tir. I3ununlıı. beraber salO.hiyetll mn· 
kamlar bu lılıdisclerin tablatlle Al· 
man hUkı'.'ımetl ta.rafından bUyük bir 
alAka ile takip edildiğini söylemiş

lerdir. Alman devlet merkezinde bu 
hddlseler karşıııında şimdilik bir \"il· 

zlyet almaktan da içtinap edilmek
tedir. 

Yeni hükı'.'ımetın beyannameiıinde 
Uçtu pakta. dair hiçbir 'ey bulunma· 
dığı da tebarllz ettlrllmektedir. 

Maamafih, Churchf11'in beyanatı 

siyast mahfillerin alAkasmı celbet
mlştlr. Alman Hariciye Nezaretinde 
umumiyetle söylendiğine göre, bu 
be}·nnatın ne dereceye kadar bir pro
pngandıı. tezi olarak tefsir edilebile
ceği hakkında henllz kafi malCımat 
yoktur. 

Diğer bıızı suallere cevaben de Al· 
manyanın Belgratta herhangi bir 
tcşebbllste bulunmadığı ve bir hU
kfunetin kendi selefi tarafmdan im· 
zalanan muahedeleri yırtmasının mu 
tat olmadığı bildirilmiştir. 

Yugoslavyadaki Almanlar aleyhine 
nUmayişler yapıldığı hakkındaki tah 
minler mllsbet vakalarla teeyyüt et
miştir. Almanya bu vaknları protes
to edecektir. Kezalik yeni Yugoslav 
Hariciye Nazırının Belgrattaki Al· 
man elçlııne bir mUlCıkat yaptığı da 
teyit olunmaktadır. Bu göJi4ımenln 
bir dostluk havası içinde cereyan e
dip etmediği hakkında sorulan bir 
suale cevap olarak mUllı.kat mevzu. 
unun maJQm olmadığı, bu itibarla bu 
hususta bir şey söylenemlyeceğl be

yan edilmektedir. 
Yugoslavyanm Viynnada imzaladı

ğı QçlU pııktm meriyete girmesi için 
tasdik edilmesi llzım gelip gelmedi· 
ğt hakkında sorulan bir suale de bu 
paktın imzayı mUteakrp merlyete gi
receği hakkında hllkUmler ihtiva et
tiği cevabı verilmi,tır. Bu sebeple, 
paktın mer'i olması için tasdik edil· 
meslne ırızum }·oktur. 

--~~~o~~---

Kolonya ve Duaaeldorf'a Büyük 
Çapta Bombalar Atıldı, Bir 
Dütman Tayyaresi Diifiiriildü 
ı..ondrn, 28 (A.A.) - Bildirildiği-

ne göre, bu gece 1nglllz ha,·a. lmv
veUerl tarafından Rhin ve Ruhr rnın 
takalarına yapılan hava akınlarında 
Kolon}"& ve Dusseldorf üzerine bUyUk 
çapta. bOmba atılmıştır. Sahanın bU. 
yük bir kısmını kaplıyan sise rağ
men bu bombaların infılAk ettikleri 
barı:z bir surette görlilmüştllr, 

Krai İkinci Piyer, kiliseden çı· 
karken ve )ıolda saraya döner
ken, dumıadanı fazlalaşan. muaz
zam halk küt!leleri, şidkletii alkış-
1.ar ve büyük tczahü:ı!lerılc hüküm· 
dara bağlrlığını bildirmiştir. Te· 
zahürler, oimdiye kadar Belgrat
ta misli görülmemi..'} bir dereceyi 
buJmu tur. 

Londra. 28 (A.A.) - İngiltere kra 
lı, Yugoslav kralı Plycre, harareW 
b1r tebrik ve temenni telgrafı çek
miştir. 

Diğer bütün me.zhq>fere men· 
sup kilnsclerde de ruhani ayinler 
yaol'lmıs ve ezcüm.1e Bc'lgrat ka
tolik kil~esindc yapılan ayinde 
bütün l-lınvat ve Sloven nazırları 
da hazır lbuhmmuştur. -
ALMAN FİLMLERi GÖSTE· 

REN SİNEMALARIN 

PERDELERİ YIRTILDI 
Belgrat, 28 (A.A.} -0.N.B.: 

Yu ... ~ııı.a~-nın mılhtelif bölgele
rinde sinemalarda A1man alktüa
Hte fılmleri ıgösterıilirke.n tezahü
rat vuku bu~muş. perdeler yırttl
mıs ve sanda1yalar kırılmıştır. 

YENİ HÜKÜMETIN 
BEY ANNAMESI HENÜZ 

NEŞREDiLMEDi 
Be~rtıt, 28 (A.A.) - D.N.B.: 
l Hıkumelin beklenen beyanna. 

mesi henüz n~dılmemi!ltİr. Be
yanname metninin hazırlanmak
ta olduğu bitdiriliyor. 

YUNANISTANDA 
MEMNUNİYET 

Atina, 28 (A.A.) _ Yunan 
Mat.'bunt Nezaretinin lbir memuTu 
bu gece şu boyanat!la bu1'ınmu§· 
tın: 

c- Yunan mil1eti Yugoslav
yanın lkaranna hürme:t etmekte ve 
bu memlekete en iyi temennileri
ni yoHamaktadır. Asrrll!.rdanberi 
doet bir komşu olarak tanıdığt
mız Yugoslnvyanın an"anc:lerine 
yakı~ıyacak bir yolda. yürümi
y~ınc kan~ bulunuyorduk. Şim 
dıkı hare'ketı., Yugoslav rni1ıleti
n~ .. isti~lat ve Balkan bil"liği ül· 
kusune ınanı için olan azmini is
ba: eden 1bu kanaatin y.erin<le ol
dugunu göstermiştir. Beş ay ev· 
vo1 Yun:aniııtanın yaptığı gibi Y~
g01l1avya da manevi unsuTUn f ct
hodilemiıYıec~ini iSbat et'miftir. 
Yunan nrilleti Be1grattaki Yunan 
elçiliği önünde Yunanistan lehin
de yapılan Clost1uk tczahürl1er
den pek ziyade mütehassis olmU§· 
tur.> 

KEREN'iN DÜŞMESi 1TALYAN 
MANEViYATINA BÜYÜK BiR 

DARBEDiR 
Kahire, 28 (A.A.) - Askeri söz. 

cUnUn bıldlrdığlne göre, Mussollnlnln 
şarkı Afrika imparatorluğunda bu
lunnn kuvvetlerinin üçte biri yanı 
tahminen 60 ntt 70 bin kişilik bir kuv 
vet Kereni mUdafaa ediyordu. Bu 
hezimet Habeş!.5tan umumi valisi 
Aoste dükünün elinde ktılan kuvvet
lerin heyeti umumlyesinin yıkılmıısı· 
ru intaç edebilir. Kerenin düşmesi 1-
talyan mttneviyatr ve ltlbarı için 
mUthlş blı· darbe olacaktır. 

ESKİ HÜKÜMET 
SERBEST 

AZASI 

Belgrat. 28 (A.A.) - 26-27 mart 
gecesi tevkif edil'mlş olan sabık hU
kı'.'ımet azası, sabık BaŞ\'Ckil Svet
koviç harlı;:, serbest bırakılmıştır. Sa 
bık Bclı;rn.t polis mlldllrU Drinçlç te 
htlltt mevkuf bulunmaktadı1\ 

YUCOSLA V HARiCiYE 
NAZiRi ALMAN SEflRlNt 

KABUL E1T1 
Belgrat, 28 (A.A.) - O~~l.: Al· 

manyo.mn Belgrat elı,;isl von Heeren, 
bu akşam Yugoslav Hariciye Nazın 
1uafındtın kabul edilmiştir. 

PRENS POL A11NADA 
nelgrnt, 28 (A.A.) - DUn saat 

23,50 de kendl arzusu ile ve allesllo 
birlikte Bclgrattan ayrılan 'Prens 
Pol, Atinaya mu\•asalat etmiştir. 

BOKRF..Ş VE SOFYADA 

DiKKAT 
Bllkrcş, 28 (A.A.)- O.F J. Yugos

lavya hndlselerl, bUtün endişelerin 

merkezini tcşkıl etmektedir. Rumen 
siyası mahfilleri, dUnkü hldiselcr ne 
tloeslnde Balkanlar Ytıziyetlnin bir
denbire vahamet kesbetmi;J olduğu
nu gizlememektedir. 

Ya Şimdi 
Ne Olacak? 

(Başı ı lnclde) X 
dan en büyüğünü yapmıştır. Bal
kanları ister Yug~lavya, ister 
Bulgaristan yolilc zorlamağa kal
kışırsa ikinci büyük hatayı işle· 
mİş o1acak, belki de Balkal}iaT 
A1man hegemonie"sinin mezarı 
ba~inıe girecc'kti'r. Yugoslavyadı 
zorbahila karşı lropan isyanın bü· 

tün Balkan1arda derin akisler 
uyanıdırmamnsı imkansızdır. Bui· 

gM.istan ''e Romanyada bile 

imdiden uyanma 'Ve intibahı 
emareleri b~lirmi"'tir. 

A,manyanın istense mil)"Onlar. 

ca ordusu alının, arızalı &Tkan 
arazisinde, mahdut Balkan yolla· 
mıda besliyebilccreği ve idare 
edebileceği lcuvvet mahdutıtur. 
Sonra ta kendi ihuıdutlarından 
ba!llamak şartile bütün geri hat· 

hisler 'besleyen lan dü manca 
milletlc>rle meskundur. 

Eğer Almanlar bundan sunra' 

Balkan~anda tecavüze gec;meğc. 
b . d"" •. ,_ 1 

kalkışırlarsa unu ye se uştu.11;-

lerine ve in•tihnr kararı ver<likle

rine bir alamet diye karşı1amak • 

lazım gelecektir. 
Ahmet Emin YALMAN 
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Adliyede: 

Beyoğ unda 
--~QıQ~-.~.~--..; 1 KanıArbede 

Dünya Siyaseti ve Polıtıkamızı Hitdisenin Kah-

H k k d K f 1 ramanı Ağır 
8 1 n 8 O.n 8f8 n S 8 f Cezaya Verildi 

Adapazar. 28 ( • .\..A.) ~lebusıa- mizi sulh yolu ile korumak ç :-ı Y"lpı-

rı ~ıızda ı.·er'dun, buraya gt"lc ·ek.' n çalışmalara ı·ağmen ı~tıkl 1 \'e 
ha1l<evi Balonunda Türklyen •. ı dış po- lı.f\rriyetimize kar~r vukubuhu·ak her 
UtJ:a•u mevzuıu bir konferans ver- hangi bir te-cavüzUn bütün TUrk mil-
m:ş ve binlerce halk tarafından ala
ka ile takıp olunmuştur-

* BALIKESIRDE 

ıetinin muk&\'emetile knl'ı,tlano.<'aA:ını 
söylemiş vr. Ti\rk ordu:ıuna ve filli 
Şef lnönUye l<ar~ı bütün kalpçe du
yulan ınancı tebHrilz ettirmiştir 

* D ık ır, ::s lA.A.) Buraya 
gelf'.1 ı:ı.ze mebusu Fuat Sirmen ver-1 ÇORUMDA 
a:ği bir Jtoılfcransta t.dtin~·a vaziye-J Ç~run1, 28 (A .. A.) .- İç<'l mebı;.s~ 
tinin son yıllaı·da. geçirdığı seyriJ> an Ferıt Celıil GUı.:en. dün akşaın hu 
ıataraK daha çok evvelden bütün leh. ı rada f'dUnya vaziyeti ve Ttirkiye> 

mevzulu bir konferans vermiştir. 

Hatkevini ve önUndeki meydanı dol-
ıu~eıcri 11aı:arı ıtibara alan Ttil'kiye
nin bUtUn tertibatını ikmal etmiş 
oıctu0 .ıı1u, TUrd: ordusunun ve kuman duran binlerce halkın büyük bir alA
d1n! ın eşsiz mOcadele kabiliyeti- ka i~ takip ettikleri bu konferansta 
ni tcbarUz ettırmişlir llatıp, Türk ı hatip ordun1uzun kudretine, hilkfıme
mıileLnl bil liğiııe temas ederek, ı!!S- timizin aldığı tedbirleri izah ve Mil· 
tıyen ınılletler'n bu nllllctin l8 nlil- 1ı Şefimi:r:in etrafında. Türk milleti

yo.ıu olclürmcden bu memleketin fet. 
holııruımıyacağını biln1e1eri lfı.zım 

geldiuinı söylemiş \'e sozlerını bitirir 
ken demiştır ki: 

c rıer ı.;eyo rağmen. bir gün vatan 
tehlık ye maruz kalırsa ba.şta İnö

nUmilzd ... n ve yUreklerimizde Atatür
kün tLOtuıı;turduğu n1eşaleden ku\.-vet 

nin arz<"tti'1'i sarsılmaz birliği ifade: 
ederken Çorumlular bu ifadeler! en 
içten coşkun tezahürlerle karfıla

mıştır. 

* KÜTAHYADA 
Kütahya, 28 ( A.A.) - Bursa me-

busu :.\'luhittin Baha Pars, btr konfe· 
alarak bLr flrn,ek gibi çarpışacağız.> rans vt'rmt.ştir. Son dilnya vaziyeti 

* BURDURDA 
karşısuıda TUrklyenin vaziyetini tah 
lil eden bu konferansında hatip, rnih-

Durdur, 2g IA.A.J - Denizli me- ver devletlerinin hakikt maksatlarmı 
busu Necip A.11 Küçtika, diln burada yeni nizam adt altında kurulmak is-
verdiği konferansta otTürkiyenin bu
gUnkU vaziyetlni, hnrlci tehlikenin 
hudutlarımıza kadar geldiği bir sı

rada ne yapmamız liı.zın1 geldiğini 

izah ederek, toprak bUtUnlUğil.ne ve 
istıklAiimize yapılacak herhangi. bir 
taarruza muhakkak mukabele ede
cegtmlzi söylemiştir. Hatip. Tilrklye
rıin kimseye tecavüz niyetinde olma· 
dığını, takat yeni akide ve cereyan· 
ıarın, yeni nizam namı altında dUn· 
yaya yeni bir çehre vermek istenil· 
diğine göre, böyle bir harekete dat
tna büyük bir baıiretıe intizar et~ 

mek icap eylediğini bir çok delillerle 
1za.h etmiş ve böyle bir taarruz ola
cak olursa halkın bir kale gibi :Millt 
ŞetimtZln aziz ve mukaddes bayrağı: 
altında müdafaa edeceğimizi işaret 

ederek aözlerinı bitirmiştir. 

tenWen kurunu vüııtai cebir ve tahak· 
küm rejiminin mahiyetini anlatmış 
buna kaNJı teslim olan \·eya i~ten çö
ken milletlerin akıbetlerini gö&ter
miştlr. Muhittin Baha Pars, sözle
rine devam ederek bir gün sulh ve 
sUkQndan ayrılmağa. mecbur bırakı· 
hrsak bileklel'inizin zincir değil kı-

1ıç taşıyacağını işaret ile demiştir 

ki: • Biz zeki.mızı, hi,şı;imizi bUttin 
mevcudiyetimizi hudutlarımızda top· 
ladık. Sınırda ne kadar asker var bil· 
mem, fakat on sekiz milyonun ruhu, 
imanı. azameti, orada bekliyor, ora· 
daki erler subaylar komutanlar bir 
birlerine baktıkları zaman Çanakka· 
leyi, 1nönUnü, Dumlupınarı okuyor
lar ve bizler mi hudutlarımızdan düş 
manı içeri soka.cağız, asla diyorlar., 

A YD"7NDA IZM1RDE PARAŞÜTÇÜ 
.Aydın, 28 (A.A.J - Dün şehrimi- TEHLiKELERiNE KARŞI 

ciye Encümeni Reisi ve Konya me- Jzmir, 28 (A.A.) - Dün şehrimiz-

Bundan dört y evvel Beyoıi
ıunda Halk gazinosunda bir .kaç 
klşı arasında sıkan kavga bir mu· 
tıarehe sMlini aımı!J, si.(ii.h~ar pat· 
ıa;mış ve o.dukça mi.inim bir hi
eı.ıse o .. r.u.,tu. haclı-senin memnun 
.ed1ci taratı bun:ardan hiç birini.ı 
öjmemiş olmasıdır. Yaınız Sau~~ 
adında birısL sabıkaiı Batta.ıı. 
ıboşa:ttığı tabancadan ÇLkan b.l 
kurşunıa yaraiamnıştı. 

Uün 4 üncü asıiy~ ceza mahke. 
mcsindc Battaiın c;Juru~ası ya· 
pıldı. l\lahkerne dınlenen şahit-
1erin ifades •. e Battalın öldürme~ 
kasciile tabancasını bo~alttığının 
sabit oiması neticesinde bu duruş. 
manın kendi sa:a:hiyeti baricindt: 
olauğu kararına varım.ış ve tetiğ. 
çekince tabancayı boşaitan sabı· 
kalı Battalın muhakemesini ağır
cezaya havale etmiştir. Bundan 
sonra Battalın muhakemesine a
ğırcezada bakılacaktır. 

Bır ,,,uhıı:kirin uükk:ı111 
15 G .ıı •• p .. .ıL.c_k 

Dün ikinci asliye ceza mahke
mesi, milli .korunma kanununa 
mUhaiif oiarak demir köııebentleri 
yüksc'k. fiyata satıp fazla kar te· 
min eden Galatada Şarapiskele
sinde demlr tüccarı Haki ·rezca
nın 7 gün hapsine ve 50 lira ağır 
paza cezasiıe mağazasının l 5 gün 
kapatt.Jnaıına ve diğer bir suç
tan, fatura verımemok.ten dolayı 
da 25 lira para cezasına çarptırıl .. 
masına karar verımlştir. 

Otomatik Elektrik Saati Çalanlar 
Tevkif Edildi 

Bundan bir müddet evvel a
partnnanların otomatik. ele.ktrik 
saatlerini çalan Pandeli ve lrdo
das is-minde iki kişi bu saatleri 
konulan fiyatlardan da yüksek 
satmışlar.dır. 

Yakalanan suçlular dün Sul
tanahmet ikinci sulh cezada mu· 
hak<mıe edilmi~lerdir. Bunlardan 
Pandeli: 

- Ben parasız kaldım, bu sa· 
etleri alrp tamir ediyordum. Pa
rasını verene iade ediyor, parası· 
nı vermiyenlere de saatleri ver· 
mi)"()rdum. demi~tir. Diğer suçlu 
da: 

- Ben çalmadım. Pandeli ba· 
na iki saat rehin getirdi, demi§· 

2 gelea Bilyük Millet Meclisi Hari-ı DENEME 

busumuz Muzaffer Gök er, halkevinde de tam bir muva!fakıyetle netice le· 
dünya buhranr karŞ151nda Ttirkiye, nen pa~aş:Utc;U tehlikesine karşı de- tir. 

Suçluların tev;kifine karar ver-mevzulu bir konferans vermiştir. nemeler yapılmı~[r 
l\olu.zaffer Göker. bu konferansında Mefruz dilı,man tayyareleı·inin şeh miştir. 

Avruparun harpten önceki \'e son- rin bazı mıntakalarına bıraktıkları 

raki durumunu ve Balkanlarda ha- farzolunan paraşütçüler Si)rt mUda
dis olan vaziyeti işaret ederek TUr· faa ekipleri ve diğer t~ekküller ta
.kiyenin emniyet sahasından harbi u- rafından derhal yakalanmı~lar ve 
zaklaştırmak ve tehlikeyi önlemek bir kısmı da daha havada iken mah· 
için fimdiye kadar atfettiği gay- vedilmişlerdir. Her tUrlU modern si· 
retlen ve alınan tedbirleri anlatmUj- 18.hlarıa mUcehhez bulunan müdafaa 
ttr. ekiplerinin faaliyetini alılkadarlar 

Kadınlara Düşman 

Bir Adam 4 üncü 

Karısından da Şikayetçi 
Muhtelif izdivaçlar yapt~ı hal

de bir türlü mes'ut olamryan ve 
bu yüzden suç i.şleyen O.sınan oğ .. 

Hatip bundan sonra, menfaaUarl- şayanı takdir bulmuşlardır. 

Oç Çocuk Bir Fundalığı 
Tutuşturmuşlar 

Bakırköyüne 'bağlı Kabata,J 
lcJöyünde bir omıan yangını ol· 
muş, 300 dönüm fundalık orman 
yanmı,tır. 

Yangın, köyden 12 ya~ında 
Necati Mutlu, 14 yaşrnda Recep 
Mutlu ve 18 yaşırrda Hasan Mut
lu iaminde üç çocuğun ısınmak 
için yak ı:klan ateşten c;ıkmı.~tır. 

E.traftan görenler jandarmayı 
haberdar etmişler, jandarmalar 
köylülCTle bU'likte sabaha kadar 
uğraşarak 300 dönüm fundalık 
yandı.ktan tiOnra ateşi .söndür
müşlerdir. 

Çocuklar hakkında takibata 
ba~lanmııı.tır. 

Gelibolu Orta Okullannı Tefti§ 
Gelibolu (Vatan) - Gelibo

lu merkez okulları tedrisat, ran· 
dıman, tedris ueulleri bakımın
dan eskı İ.tanbul müfetti•lerin
den Muzaffer tarafından ay-rı ay.
rı teftiş edildi, Öğretmenlerimi
zin verimli bir çalllJlTla takip et
tikleri anlaııldı, Müfettiş memnu
nıyetini izhar ederek biitÜn öğret
menleri topladı ve bir konusrna
dan sonra fotoğraflar çe4c.tirdiler. 
Lapsekiyi teftiş etmek nıaksadile 
Geliboludan hareket ettiler, 

Aboae 1Jcr ü 

ıuo 

S lu Mehmet ismıinde garip bir a-
' ehza~ebaşında Tarihi dam dün Adliyeye verilmiştir. 

ık • S Fatihte oturan Mdlmıet karısı-
1 arnıç nı dövmekten, ve izdivaç yüzün· 

Belediye tarafından ıstunlak 1 den çe'ktik'lerini kağıt üzerine ya
edilerelc puk haline konan Şeh- zarak, sokakta, kahvelerde'. ras• 
zadeha ında Ferah sineması ar· 1 ladığı tanıdık tanımadık kun'Se
kasındaki sahanın tanzimine de- lere dağıM.rak elraft k1Zdırmak-
vam edilmektedir. tan euçludur. _ 

Ha'ber aldığ>mıza göre bu sa- Görünü~te anormal hır adam 
ha dahilinde in aat yapılırken Bi- olan Meh'met, dün Adliye k.orı· 
zans devrine ait olduğu zannolu- c:forlarıııd.a etrafındakılere şoyle 
nan iki mahzen meydana çıkarıl· dert yanmıştır: . 
mL~tır. «- Ah efendiler, ıiz benım 

.B h ı d b' . 150 k- . derdimi bilmezsiniz. Başıma ne 
u ma zen er en ırı ışı ld h b k d l " " 

1 k k 'ld d. ... . . gc iyse. ep u a ın ar yuzun· 
a aca ıe ı e ır. Dıgerımn de d ld ' B b ·-Jd" A 
b. ld • I en ge ı. ı> am o u, nnem· 

ır su sarnıçı o ugu zanno un· I ·ı k ld k ç · - d 
k d 

e ya nız a ı . atşııçın e am-
ma ta ır. b b _ 

. . • . camla era er tıcaret yapıyor ... 
Beledıyenın salahıyettar fen dum halim vaktim yerinde idi. 

memurlar..t mahzenleri tetkike Evle~eylrn dedim. fakat bir tür· 
başlamr,lardır. lü mee'ut olamadım. Kanm up· 

Mü'Zeler idaresi hu eser]erin uzundu. Ben ise kın, ikimiz yanfi 
tarihi kıymetini tetkik edecektir. yana gelince, sa·kil, acaip bir man· 

- zara arzediyorduk. Çaresiz kadı· 

İthalat Etyası Geldi 
Dün muhtelif memleketler·den 

çok miktarda ithalat e yası gel· 
mi..,ıtir. Bu arada lngiltereden 
kablolar, balıkyağı, kireçkayma
ğı, pamuklu ve yünlü mensucat1 

kırtasiye, makineyağı, tıbbi ve 
kimyevi eczaı ilaçlar, matbaa 
mürekkebi, tuvalet sa.bunu, ka
lay, züt mensucat, kauçuk iplik, 
külçe kurşun, çelik teller, bakır 
çUbuklaT, sütko•tik, göztaşı, au 
tulumbaları, tra.ktör, teneke, kun. 
dura taban lastikleri, 28 bin ki
loluk bir parti makara, kösele 
kayış, radyo makinesi, elektrik 
tnalzerneai, teleiz cihazları ve saire 
gelmiftir. 

ZAY1: Ilgaz ... kert şubesinden at
mış olduğum ukerı vesikamı kay· 
bettim. Yenisini alacağımdan eskiai
nln hükmü yoktur. 

Ilgaz Kazası Ba lan1a köyünden 
ömer oğlu Addi, Alhan 

nı bo•adım. lkin<:i kanm haşa hu. 
zurunuzdan, Sulukuleli Çingene 
idi. Taİiime bakın, bu karıdan 
üstelik iki de çocuk olmasın mı} 
Ondan da a)l'rıldı.k. Üçüncüsü 
iyiyd~ güzeldi amma çekilmez 
derecede kıokançtı. Çocuklarımı 
k1"kanırdı. <Üvey• çocuk iste· 
mem. c:Senin sırtında iki kambur 
var~ derdi. 

Sonra aaıl çekilmiyen tarafı o· 
1;ıuı'>uğu idi. T eldolapta bir §ey 
haddine i e bırak ailer ai.ipürürdü. 
Onunla da geçinemedik. Şimdi 
dördüncüsü ile evliyim, onunla 
da ba ım de>lle, Bir defa benden 
7 ya~ büyük, sonra eli pek yavaş, 
biç "ı beccre:rNyor. 

V e'Uıaoıl ba~ıma §imdiye kadar 
ne geldiyse hep bu kadın milletin· 
den geldi. Derdimi kimseye anla
tamıyorum. Ben de çektiklerimi 
yazdım. Belki okurlar diye, ra• 
ladığıma dağıttını.> 

Maznun Tı'blbı Adliye sevke• 
dilm~tir. 

Mi ELLE 
SÜT MAKINALARI 

J\ievcudu vardır. 

Dünyanın en sağlam süt makineleridir 
Beş sene gara.ntilidir ve yedek aksamı daima bulunur. 

Satı, depo~u: TahtakaJe No. 61 J. Dekalo ve ~i. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından : 

Okulumuza. tiniver:site mezunu matematik öğretmeni alınacaktır. 

lateklilerin nüfus cUzdanı ve dlplomalarile okula. mUracaaUarı. (1870) 

Devlet Demiryollan İii.al.ın 
.-....... anımen bedeli Y.000 (dokuz bin) lira O}an \2tl.UVU) ati~ı. ye1"u .n..• 

uu.~ıın.a.n veı.in<.l.t!:n mu.ınui kum ıo.ı:ba3l 11.4..ıoı":t.l çıu·~d.Ull.ıJ. &u..uu. .:ıa..ıı.ı. lo) Le 
na.pah zarf usuı.u ue Ankarada. ıuare bu1a.sı.nua. ba.ı.ın a.ı..ı.üc&.cd.ri.ı.ır. 

ı:su "'1e g.uJ.ıh:K u;uyenı.çc1n bı0> ta..ıLı YlU Jt:Wıl1"1 u.:."JJ wcw.ı.n. mu
VIU<.n.aı. ı.t:uuHu.I.. ue n.anwıunun ı.ayın e1.1.ıbı \.t:oıo1-.ıd.ıı. \rt: ~n.u.ı..ı.ca.ıilJ. a,)'

nı gun saat 14. de kaıJu t<.om~.;u11 .ı:t:l.:Jhöule veı·uıı;,et·ı .ı~ı.l.Ll'. 

&cu ı.ııameıer parasu: oıariiJC aı.ıAat4'.la. .aı~uı~ u ... u~~.ı.....ıu.~ hol.)· 

o.aı.tıcı.1aua '.Le.seuum ve ~ev.c. Şdug"uıueu <J.c&.ıı;h.l.ı'4CAtı..ı.ı.ı:. ""'"•tt) ..,. 
1.4.941 tarınınden itibaren ana. hat 1sLa~yo.rud.1·u.e av1upa nattı ıs- • 

L<ihyoıııaı·ı arru;ıuo.a La.Lbık.ıne u8.')'1u.nacaK ouuı .l\.i.e.:ıc&.J...:1·1, Deyı-,,::jt.ı:ı ve sey 
ıııuuu. Uogı·u naKJıyaı.a utt.u- nı::iıc;i,.uıcu 11 ... uua ~ı.~.)'un.ıa.ııJd. veı·ıu!Ct!:~ı 

...... ,ın hJ.HUTI1J'-a Koı.ayHK O!rıUlK U"J.t!; yazı.il ıaı..ı.a l~,.,lıd.Llil Oil' K!.:ıJUIJ.11 

d..1d.~ı.da bı.hJu·ıyu.ı:ı.u: 

1Jogru nan.ıı.)'&L usulu: l.JuKme veya Lamam. vagon muaıııt:ı~ıle 

cparu dtt..hıi• nH..Kıec.tııen namu.ıt:ıere, ı.ıe11er parça:;ı ... vv huoda.ı:ı ıaz.J.a 

ağırlıkta olan denklere1 ışı.etme nızamnamesi muciuince demiryolu ile 
nakle kabulU bazı şeraite tılbi. maddelere qaz, benzin.. gibi iı,tial edici 
ve barut, dinamit .• gibi .infıl&k edici olanlarla asiUer .. ııtw.> para, es
ham, cıva, gillyağı gibi kıymetlere ve kıymetli maddelere ve canlı hay· 
vanlara tatbik edilmtyecektir. 

Edirne gar ve Edirne şehire doğTu nakliyat, Yunan a.nklıl.vma ait 
ücretler bu istasyonlarda mUrselünileyhleri tarafından ödenmek şartile 
ka.bul edilebilecektir. 

Dofnı nakliyatta nakil müddetleri, ana hatta ve Avrupa hattında 
mUstakUen yapılan iki nakle ait müddetlerin mecmuuna Haydarpaşa • 
Sirkeci deniz nakliyatı j<:in bir gUn HA.ve edilmek suretile hesap oluna· 
caktır. {1 H8 - 2100) 

ZAYi: İstanbul Üniversitesi Fen t.tanbul 1'çüncü İcra '.\temurluğun-

'Z!mum f)epoQu: 
İSTANBUL,BAHÇE KAP!. KUTLU HAN f-4 

İstanbul Belediyesi ilanları 
KaragUmrUk Hatçesultan mahallesinin Spor sahası olarak kulla~ 

nılrnakta bulunan Melek sokağında 80 - 82 No. gayri menkulün 1295 
tarlhli istlmlılk kararnamesi ahkQ.mma tevfikan mena.fU umumiye na
mına istimlAkine karar verilmiş ve muhammen kıymetlle haritası 8 gUn 
mUddetle mahalli münasibine talik edilmiş bulunmakla. tebligatı kanu
niye makamına kaim olmak Uzcre ilAn olunur. (2515) 

Fakültesinden aldığım hUViyet cüz· 
danmıla tramvay idaresinden aldı· 

ğnn tramvay pasomu kaybettim. Ye
nilerini ala.cağımdan eskilerinin hilk· 

dan: (40/8~2) , =---------llE ______ mı __ , 
Bir alacağın temini lçtn hac:iz edl- ı sküt'.ar, Kadı.J;y V! Havallll 

llp paraya !,'evrilmesine karar ve 1 1 

mü yoktur. adet Mazot ve bir adet Türbl makine Ha:k Tr.:::.v. yları 'ı ürk Ancrıim Şirk: tinden 
Cnlve..,,ite Fen Fakült .. i P.C.S. Gala.tada Arapcamll Çizmeli sokak 3 

1941 yılı için şirketimize muktazi 10,000,000 bilet tabiyesi mil· 
No. 4801 Münire özbahçeci. numaralı dükkanda. 2.t.941 ~arşamba 

nak.asay& konulmll{ltur. Münakasa. 7.4.941 pazartesi günU saat 14. de 
pnü saat 16 da blrlnci at:ık arttır-

DOKTOR 
BORBORON 
Eminönü Nimet Abla glşeaı 

On1lndekl muayenehanesinde 
her gUn ha.atalan kabul eder. 

Tel. 24131 

Kartal Tapu Slc~l 'lulıaflzhğından: 
Kartal kazasının )"akacık köyün

de Havuzbaşı mevkiinde .şarken yol, 
garben Mustafa batrı, ,ımalen Üzüm , 
cü Mustafa zeytinliği, cenuben Paı:-a 
Mehmet zeytinliği ne mahdut tahmi· 
ııcı. 1838 1.of2. miktarında tarla ka
d;mindenberi bili senet Tahir oğlu 

}'ustafanın olduğu iddia edilmiş ve 
bu yerin tapuda kaydı bulunmadı· 

ğmdan senetsiz tasan·ufata kıyasen 
r uamelesi yapılacağından bu yer 
hakkında tasarruf iddiasında. bulu· 
nan varsa 26 nisan 941 cumarteai 
gUnUne kadar vesaiki resmiyelerile 
ya bizzat veya musaddak vekillerinin 
KarW Tapu Sicil Muhafızlığına ve 
yahut ayni günde saat 13 ten 17 ye 
kadar mahaUinde tahkikat yapacak 
tapu memuruna müracaat eylemele
ri ilü.n olunur. 

IIOKTOB-KIMYAGEI& 

CEVAD TAHSİN 
lD&AB - KAN - J[AZURAT 

Vesairenin tahlillerin! yapar. Dl· 
vanyolu ortasında Tel. 2333• 

1 1 
28 MART 9U 

Kapan._, -Sterlin 
Dolar 
tsveç Frangı 
Drahmi 
Peçe ta. 
Dinar 
Yen 

5,2025 
132,20 

29,98 
0,8150 

12,8450 
3.1525 

30,9150 
30,7850 ls\1eç Kronu 

Esham ve Tahvilat 

1933 TUrk Borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
1938 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 
1934 > > 
1935 
1838 

> 
> > 

L. K. 

18 85 

21 75 
19 07 
20 20 
19 30 
60 50 
16 50 
29 50 
~2 87 

Anadolu Demiryolu Tahvili 42 40 
Demiryolu Mümessil Senet 38 40 

T. C. Merkez Bankası 109 75 
Osmanlı Bankafiı 26 50 
T. İş Bankası (NatruL muhar.) 10 l~ 
ABian • Eskihisar Çimento Ş. 7 70 

> · > Müessis Hissest 10 
Şirketi Hayriye 26 
Türk Altını (Reşat) 21 95 
Türk Altmr (Hamit) 23 95 
Türk Altını küçük (Hamit) 23 85 
Türk Altını kUçük (Aziz) 22 DO 

firketin Bağlarl>a.,ında kAtn idare merkezinde n1üteşekkil komiByon 
ma. He satıla<-ağı: ,.e l.,bu gün kıyme-
tinin yüzde 75 şlnl bulmadığı takdfr.1 marifeti.le yapılacaktır. İstekli müesseseler tatil günleri hariç olmak 
de .&.4.9-lJ cuma günll ayni 5 aatte I· 1 üzere her gün saat 10 dan 16 ya kadar şirketin mağaza ve levazım 
klnri açık arthrma!.Ue satıJacağl ilin mUdUrlUğüne müracaatla şartnamesini görebilecekleri ilAn olunur. 

cıunur. J1ı ...................................................... .. 

~'\\PARA. 
\ BAY~T YARIŞININ 

'DİREKSİYONU DUR' -- . 

T. iŞ BANKASI 
K"'uçük Taamıf H ... pluı 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞl:DELE&: 4, Şo1ıat, z ~ 

ı ~ a lidnciteşm 
tarilılaimk J'Opdır. 

1941 itramiyeleri 
1 adet 2000 tirabk = 2000.-L. 
3>1000 > =3000.- > 

=1500.- > 
=:ıooo.- > 
=2000-- > 
=3500.- > 
=4000.- > 
=6000.- > 

% > 
4. > 
g > 

35 > 
80 > 

300 > 

750 > 
500 > 
250 > 
100 > 

50 > 
20 > 

DOKTOR --.. ÇİPRUT 
Cild.i,ye ve Zlihreviye Muteııa.
ımı Beyof;lo Y erit Mallar !'a
zan i<aJ'lıBrnda Poota ııokağı 

k~lnde Mt'ymenet aparturıaoı liilll••• Tel: •S36S 

t'&TU 8aetul 
lLlN r:-t:A'fl.ARI 

..,,. - -ı llllll 8llrt& 8o il • 
ı » • • 

• • 
' " 
& " 
6 • 

> 

• 
• 
~ 

" • 
• 
" 

Kur- ı -RO --:tel 
75 

f LİRA• 
1DBAB TAM TAW tt ı 

Beyoğlunda Ağacamll k&l'1/ısmd• 

Burııa ııokak No. 1. yeni açılan 

'<imya lAbora.tuarında halka J<r 
!aylık olmak l1zero }'&lıuZ (Pa

Z&rteııl) günleri BİR L!RA Uc· 
retle idrar tam tahlili yapılmak· 

tadcr. 

rııvva.ı. Y1'l NY J. Y"' j 
:a.t ılfıppng - JolVH'IV..J; ııım:ı 

"8111'1' :;.ıııpııK ıw.tı.ıioN ... 1111'1911 

. . ~ .. . 
IDARtslNI BllU IS BAlflCASINDA 
İl<RAMİYEl..İ t4ESAP ""ÇAR 

-
TlrldJ8 CnmllarlJ Jtl 

Ziraat Bankası 
&ıın>luf tarihi: 1888.- llerına7ui: 100,000,000 Tllrk liram 

labo .. ıı.ıana adadl: -
llnl " Ucarl bir nevi b&ıJJu. mnemeJe!MI. 

hıa -e !IMO lira lkraml79 ...__ 

Ziraat Ben•••"•<la kumh&ralı ve tlıbarmz tuarru.t hesap~ 
•n u: l50 liran 'bulunanlara Mnedo ' defa çekilecek kur'a Uo ~ 
d&kl pl&ıı& sör• lkraml7• d~. 

' - .. - UnlJlı; ..- - ı· 110 - 80 liralık Ş,oot 11'9 4- • IOO » %,000 > 1 • 
l> m" ı.-. 1!8> o> t.aoo. 

., .. ue • .__ ,. 1so ,. :ı. a a.:ıoe 

llUKAT: B-.ptan:ııdalı:I paralar bir ıoene ı<;inde !50 ıı...son .,.. 
'1 d11fm!Yenlero llcramlye çıktığı takdl-de 'JI, 20 fazlaalle vort1..:oııııt· 

51ır'ıılar oeııede & defa, 11 mart, 11 haziran, 11 e;•.U. 
11 Blrtnelllnunda çei<Ueceldlr. 

~--------------------~ ŞEHİR TİY A TP,.. "U TEMSiLLERi 
TEPEBAŞINDA 4 F'1'1XLAL CADDESlNP• 

D a A il( & 1 8 llJ • .,,OlllEDl KISMI ~ 

BU AXŞAlf Jugün oıı.at 14 te Çoeul< 0~ 
Saat 20,30 4':: Ak.,um ~aat 20,JO da. 

Hürriyet Apartımarı. o A o ı 
Her gün ırt.ed• çocuk tem.ııilleırl için bilet vardır. ,p 

Beyazıt, La.leli, Akaara7, Şolıremin1 ve Topkapıya otobüs tomtn oıuıı 
Sahibi ve N"'lflyat MUdUrü: AHMET L'Iİ.'I y ~~ 

Basıldığı Yer: VAT~ MATBAASI 


