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Sayet Bir Tecaviize Uğrarsak . •• 
Ve Müdafaa Harbine Girersek, Sovyet Rusya ile Aramızda, 

Mevcut Olan Ademi Tecavüz Paktına istinaden: 
Sovyet Birliğinin Tam Bitaraflığına 
Yugoslav 

Gemisinin Su 
Alan Tarafı 

Kral Aleksandr 
1 

Hayatta Olsaydı: 
liırvatistanı Şimdilik 
Feda Ederek Gemiyi 

Kurtarırdı 
'fl2arı: Ahmet Emin YALMAN 

Ankara, 25 (A.A.) - Türkiye ve Sov- vaziyetine katiyyen tevafuk etmemek
yet hükumetleri, bugün Ankarada türkçe, tedir. 
ve Moskovada rusça olarak aşağıdaki 2 - Şayet Türkiye hakikaten düçarı 
tebliği neşretmişlerdir: tecavüz olur ve topraklarını müdafaa 

Bugünlerde Sovyet ve Türkiye hüku- için harbe girmeğe mecbur kalırsa o za
metleri arasında bir deklarasyon teatisi man Türkiye, Sovyetler ile arasında ade
yapılmıştır. mi tecavüz misakına istinaden Sovyetler 

Türkiye harbe girmeğe mecbur olduğu Birliğinin tam "Comprehension .. ve bita
takdirde Sovyetlorin Türkiyenin müşküla- r raflığına güvenebilir. 
tından istifade ederek kendisine hücum 1 Bu beyanat dolayı sile Türkiye hükume
edeceklerine dair ecnebi matbuatta çı- ti, Sovyet hükumetine en samimi te§ek
kan haberler üıerine ve bunlarla alakadar kürlerini beyan etmiş ve Sovyet Rusyanın 
bir istifsar dolayısiyle, Sovyet hükumeti da böyle bir vaziyete düçar olduğu tak-

ı 
atideki hususatı Türkiye hükumetine bil- dirde Türkiyenin tam 11Comprehension11 

dirmiştir: ve bitaraflığına. güvenebileceğini bildir
i - Bu gibi haberler Sovyet hükumeti miştir. 

Güvenebiliriz 
,-Sovyetlerin 
T emina bndaki 

Mana 
Müstakil Fransız 
Ajansına Göre: 

Sovyet Birliği Harbin 
Boğazlara Yayılma
sını Önlemek istemiş 

yugoe1av devlet gemisinin ____ B_-~Ş:_ülu_' _~_··_Sara __ c_o_:ğ_lu------------------:---:==-----==---------------------~-----
.. Miwer aayuına oturdu· 

J.ondra, 24 (A.A.) - Müstaldl 
FranSJz ajam;ı blldtrl.)or: 

Balkanlarda• haraya gelea llaber
ler, Loaclrarıın dlplomaUk maltftlle.. 
ri!Mle gelecek licltfflere bir haad.lk 
olmak üze.re cgi>5terı, ~ralanıt 
suretJndc tellıkkl edilmelltedtr. 

l\a duyuwuğu zaman huann ne 
~ olduğu ve geminin dcurtuL 
~ imkan vc~ip vermişcceii 
-.u.et\birc anla,ıl'madı. 
l.t,Ş!lrxJi <Sis ıbliraz dağıbnoa haki-

~,.l~r: Yugo .. av devlet 
~ au .geçmez lbir kaç kompal'
~ dan ibarettir. Cemi ihenüz 
y r taraıft.an bCrdcn ıt1U aimıyor. 
~ Hırvat kıompartlmanı de· 
~r. 

Hariciye Vekili 1 
Bugün 

Harici Siyaseti
mizi Anlatacak 

l'tf §Ura8adır: SU a 'an il&- ıAnkara, 24 \Tele onl - Parti 
l'~ ttnlıv~at surette feci~ edile- grupu yann (bugUn) 15aat 15 te BU

.._ ~ı YÜz~ürül~c~ mı} Y;0 k- yUk Mıllet Meclisinde toplanııcaktır. 
~ ~ oldugu gıbı batıp gide- Bu toplantıda Hariciye Vekilimiz B. 

Bit .J,_ • "I d t"· I şükrü Saracoğlu, son harici müna· 8 . uc a.ynı yoı ar an geç ıx. 
ıa iıibarla ıbu iı;te te~ıts kondur- sebctlcrimlz hnkkındıı BUylik Millet 

~ bİziın için- kola;·dır. Geçen Meclisi nzalarına murassaı mal!ımat 
~ ten ıeonra. Osman!ı devlet ,ge- verecektir. 

~ ~e Urai}"a oturmuftu. İşin ============ 
~ tnabdut görü~lü ıinsanlara = 

İngiltere 
Yugoslavyayı 

ikaz Etti 

fngiliz Elçısi 
Yugoslavyaya 

Bir Nota Verdi 
Belgrat, 21 (A.A.) - Itcutcr ajan

sı bildiriyor: 

B. Svetkoviç 

Yugoslavya 

Yunan Milli 
Bayramı 

Yunanistan 

120 Sene Evvel 
Dün istiklalini 
Kazanmıştı 

DUn Yunanlstanın büyük bir milli 
bayramıydı. Yunanlılaı· 1821 sene
sinde, yani 120 sene evvel lstlklA.lle
rinl kazanmışlardır. 

ltı ı g81niyi olduğu gibj kUır• 
tclt ~. ıiddiasile yok edip gKle· 
l& .~rdı. Bereket ki ba~mızda A
l~ t\ittc cibi uzağı ve derini görür 
l~~cr vardı. Gemiyi yüzdür-

ANADOLU' da 
VATAN 

Ronnld Campbcll'ln bu sabah Yu
goslav hükumetine verdiği notuda 
iki memleket arasında geçen harp 
esnasında kunılan dostluğa işaret et· 
tikten sonra Yugoslavyanın bitaraf· 
tık siyasetinde ansızın vukua getiri· 

; ıen değişiklikten dolayı ha~Tet edil- Esaret yolunda 

Bu istlkllU, Osmanlı fmparatorıu
ğunun bir parçasının kopup ayrıl

mruıı demekti. Eski gQnlerde tarihi 
hislerle dUşllndlJ#tlmUz zaman bunu 
belki de acı bulurduk. 

Bugün bu acılıktan en k{lçUk bir 
iz kalmamıştır. Bir asırdan :fazla 
yanlış yollarda dolaştıktan sonra 
Türklerle Yunanlılar blrlblrlerlnln 
kalple• inin yolunu bir daha unutma
mak üzere 1ieşfetnıişlerdlr. İki millet 
120 sene evvelki ayrılığın yerine, 
müşterek sulh emellerinden, müşte
rek menfaatlerden, 1yi komşuftık his· 
!erinden ibaret sarsılmaz bir birlik 
kurmuşlardır. 

f~ İçin birkaç kompartimanını 
1 t&Q' ~lalckıten ba§ka çare olmadı
'1 • ~ gördü. Bu göifttü, mil. 
~ ~ aodı altınıda ifade ettik, 
~/'be. kurtulutı yolunu hulduk 
' lli kar~ıla§tığunız buhran
t~ eeltiısindcn çok kuvvetli ola-

çdrt.Jc. 
"'~" Yugoa1avyanın lbaşmda 
~ ~ A'l.cba.ndr çapında bir reh· 
~\r~un.yıdı ayni şeyi yapardı: 
~ -liıttaıun ar.kasından !batacak 
~-~.delinmiş ikompartimanı. 
'J;'M.ik feda eder, gemiyi mut-

ii Uttarırdt. 
~ s~tt.ar hiçbir zaman Sırplar 
~ Vcnlcrte ıiçıli ıdışh olamamı§
d~· Kendi kendilerini Bıı.'lkanlı 
~t ,~ ~cı'k.ezi Av.rupalı sayarlar 
'· ~rlı'lt nrerkezi Sırp ofan bir
lt ~CYa'bancıhk duyarlar. Öy_ 
~11iaüyor dU hafızaıan da, gö
l't M >de biraz kısadır. Avustur· 
~ . ~a.r istibda.dmdan kurtul
~ 11;'.i~ l\IZUn acncllcr devam 
~ ) ll'ıluoa:cıeılc1eri unuttuk1an gi
~ 'lcıcn<iiterini ibekliyen acı 

Eski Konya vat.si Ce
mal Bardakçı gazetemiz 
ic;in Anadoluda uzun bir 
sehayat yapmak için bu 
gün Konya trenile yola 
çıkmıştır. 

()emal Bardak~·ı, Anadoluyu 
hem tarihile, hem de bugünkü ~-de eörmüyor'lar. 

t~ "Y~it ve imkan müsaade hallle en c;ok taıııyan, en 1.)1 Se\'• 

\''llıııı.._,· liırı.:a~r her şeye rağme~ nıt>ğl bilen adamlardan biridir. 
dt ~ bırnğ.i kazanında belkı 'l'av.ılannın wnwni bir alı\ka 1-
~·~'P eriyeceklerdi. Fnkat le okunacağına >:iiııhe etmiyoruz 
~' }'apt)a.n itil.a.fa r~n Cemal Bıtnl11kı;ı, bu dcfllki tıe-
~ henüz tamam değildir. yahatlnl Adana, :,,tersin, Tarsus, S ~ita Hrrvatların lehine Hatay, Mııraş, ı\yıntaıı, '.:li'lğde, 
~: eö.Yl'Ctllecek §U nokta da KaytterJ, Çankırı lı;tikametlnde 

(b..... yapacaktır. 

~Sa. 5, Sü. 3 te) * 
~=.=,=!l=a=,=ı=-ı=:=k::=. ı=1=1=1=a=m= 
~4ns ve kodyo Gazete sine Göre Günün En 

1t Mühim Hôdiseleri 
:~ tec·a,üze uğra3ı1ı harbe girersek, ~o,·yetlerlıı tum fıitarafll
lit ı;u, enebllcc.•eğlmlz hakkında Aııkııra 'c l\losko\'ada bir teb

~ 1.
11 

ne!Jredllmi!)ltlr. 
~.:O!!la\• na.,\'ekill \ e llari<'i3 ı· Nazırı \'iyaııayu gltınl!ilcrdlr. 

~ ltır~ı buglin lmv.alıyorlar. 
" •asıo tere, l"ugoıda\',\'a)ı bir nota ile ikaz <'lmiştir. 

tn.. it llarMle ~ın:.ırı Moı;kolada Stnllnln huzurllc Molotofla gü
-,nıtı,ttır. 

mektedir. 
Notada, Yugoslav hUkCUnetinin, e-

ğ'er bu siyasetin mazur görüleceğini 
zanncdıyorsa, aldanmakta olduğu i· 

l!h'c olunmaktadır. 

Başın ltropo it 
Ruhani Meclisi 

Fevkalade 
/çtimaa Davet Etti 
Bclgrat, 2<1. (A.A.) - Baş metro

pollt Gabrila ortodokS klliscsi ruha· 
ni meclisini 27 nisanda fevkalade iç· 

tımııa davet etmiştir. 

Yugoslav Başvekili 
Viyar. aya Gidiyor 

Pakt Bugün 
• 

imzalanacak 
Bclgrad, 24 (A.A.)- Reutcr: 
iyi haber aldığı tıöylenen bir 

kaynaktan öğrenildiğine gör.e Yu. 
gosle.v başvekili ve hariciye na
zrrı, bu akşam Viyanaya hareket 
edeceklerdir. Almanya • Yugos· 
la'V)'a paktı yarın öğleyin imza 
edilecektir. 

(De\'amı: a. 5, :iti. 5 te) -

~~,,~ı:--. 

Yunanlılar, miktar ve teçhizat ba
kımından kat kat Ustun bir düşma
na karşı lstiklı'Ulerini bu kadar kah· 
ramanca müdafaa ettikten sonra, 
milli bayramlarını tam bir güven Ye 

gururla kutlulamak için yeni haklar 
kazanmışlardır. Yunan mllletinc 
kalpten kopan tebriklerimizi bildi· 

rirlZ. 

YQSOllıa.,a - Hanaisine karar vereceiimi bir türlü bilemiyorum.. 
Dünya - 8- kalına lnciliz kumafmı tercih ediniz. Daha da~1r! 

• 

Molotof 
Japon Hariciye 

Nazırını 
Kabul Etti 

Stalin Mülakatta 
Hazır Bulundu 

B. Mata~a 

Mo ko~ 24 (A.A.) _ Tass 
ajaneı ıbildiriyıor: 

Sovydler Birliği halk !komiser 
)eri reisi Ve ıharicİye komiseri e: 
Molotov 24 martta Japon harici· 
ye nazın B. Yıoauke Mat uoka ile 
refakatinde bulµnan Japon.yanın 
Moskova ibü~ c1çisi B. Talcka-

(Dcvamı Sa. 5, Sli. 7 de) ** 

G~en tıafta onunun ea heyecantc 
hidlı;esl, Rus.)anm Turld;re;)e "el'dt
ğl teminattır. &ıl'J'etler Blrllğt, Tür

. kiy~·e karşı hasnaae ~ !bir nl?"(!i 
1 bcıslernedlğtnl \e bir taanur. takdi

rinde kendini müdafaada tamanıllf' 

~rbeıst bıralıtılacatnn temin e.)1emlş· 
Ur. 

ln&Uiz. maldillr-ri bu habeN l\'tri• 
lecS telıllrıle ~k mullteris sllıa· 
mütJerdlr. Nlkblnler bunu, Almanya
lllD Balkaalanlakl uttket.lertnden 
matbu olan Ba!l)'IUl.ln \'azfyetlnde 
bir detl~kllk alAmetl olarak Dert 
11tlrm~JenUr. }'akat mnumlyet IUba· 
riylc İngllb:. malıflllerlnln wnumi te
liJcklıd şudur: 

M08k0\'&, Almanya ile her tiirtil 
lhtHUtan i<'tlnap yoluatla bugüne 
k.Mar aldıi"ı vaziyeti deit,tirttek .biç 
bir şe,· yapmıyacaklır. 

Çok emin bazı bitaraf 
(l>el'amı Sa. 5, ü 4 de) +•+ 

Oniversitede 

Bugünkü 
Konferans 

Büyük Millet Met'lltıi tldad 
rdı!ı veklJI Şmtsettin Gilnaltaym 
bugöa saat J7 de Ualvenite kon
fera115 ulonuıtda bir koafera. 
''enıcetinl bir defa dalla batırla
tırn. Şenuıettin Gilaaltaym bir, 
iki gün evvel Ankarada \Udlğl 
konferans, eratla hlyiUc bir ıne
ralda dlnlenmlf ve tatıdlatl ga
zetelerde alüa Ue okuama,tu. 

GONON SESi 

Önem Kelimesine 

Dair 
Yazan: 

REŞAT NURİ 
'Ulus'un Toplu İğnesi tilrkçem.izl, 

nahiv ve estetiği itibarile, lue;kanıla 

cak kadar temiz yazan bir mubar

rlrimlzdlr. Bir ka~ gün m' elkl 

Yankılar'ından birinde önem kcli
metdni üstüstc üç defa kullandığım 
gördüm, Rastgele bir yazıda, nice 
emsaıı arasında, şüphesiz o da kay
nar giderdi. Fakat Toplu lğnc'nln 
plirüzııüz nesrinde bu kelimenin ha
na idcta battığını 8Ö.)11yeceğhn. 

Yeni kelimelere d~n mıyım~ 
Hayır. Jstılahlarımızla umwni ke
Umetulmlzdekl a!,'lktan büyük bir 
kıtmunm ancak onlarla kapanaca
ğına \'e türk~eml~l ideal zengiall• 
tine bir gün onlann erlttıreceflne 
kıinllm. 

önem kellmealne niçla takıl4Jtı
mı fail edflylm: 

Ehemmf)"et kelimesJ ıatılah de· 
ğildtr; ima Mr zaman devam edm 
tasfiye tecrübeAllHlea liOllra tekrar 
kadromuza aldığımız umumi dil 
li:elbnderl kategorislacJeiıdir. flilt
:reto llllımet, bereket gibi ftn9derl
te beraber dlllmlzddd vulfeslal i
l 1 kötü yapıp gitmektedir. Oa• 
mutlaka atıı> yerine yenllılnf koy
mak için bir preııelp zarureti yok
tur. 

Ehemmiyet, ruh hayatmumı de
rlnllklcrlnde dal budak ııalmJf ke
llmelerdendlr. Ona kliklemek zor
dur; ~·erine henüz hlfblr kokusu, 
reng-1 bulunmıyaa kupkuru bir ö
nem çubuğunu dlknfi. tuttannalc 
ise daha ııordur. Bir hafif b8f at
rısı için cf'IMımmlyetsk bastabb 
deriz; kaza De ayatımıza huana 
«ehemmiyeti yok» deyiveririz. Bun-t 
lana yert•e niçin cöaemııılz hu-\ 
talık», •öaeml yok» dlyemlyeceğl- 1 

mızı izaha bllmem lilzam var mı~ 
Bu kategoriden olan keliınelerl 

.( Utfen aayfa11 çeviriniz) 
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1 
\, rltR Casuslar Casusu 

rebiç L inkoln'un Belediyede: 

Yeni Kıyafet 
ihracat Mallarımızın P(lfasa Haberleri: 

j e V k y O I U Dokumacılar 
Çukur Kazmak 

Meselesi 
6 

Hay at ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: İHSAN BORAN 

Be:ediya Mamurllrınm 
K.y;.fet.erl Değiştiriliyor 

Dahi iya V ~kal .. ıı, r mi "'hu. 
ausi d lTC, t~ekıkül ·müe~seler~ 

deki m ur ve müatahdemlerJn 
Bu ourct Trebıç .. n E;nte ıceno,Von Pa,pen, dijeri ·ıııeyonal S06 kıyafet,erinln orc!ıı ıkıyaf tinden 

• ıv e >ban tte bu uııdu;u. hern Y l partialnir> baeına ııeçirmiı ayırd edi)m~l için yeni bır kıeıa· 
1 · iz ve hem oele Alman hesabı-' olduğu Adolf Hitlerdt. fet talimatname>< Y•ı>;ırak v"a-
r.a ca u uk ettiği meydana çıktı. 1 Lonıdranın -ca'.iuşu. olan 'frebiıç, yet'.ere gönderrn· t r. 
· ı .t.o ç, ln r'iz l:.ntclicens servisi' f Jiticrle Ludcndorf ılc ve Baron Bu ta.Lmatn meye göre: Bele. 
ı.. u~:f ne g8re 'haindı. K nd ıni \on Sc.hroeder ile an~a'!(Tlı" Lon djye .ıaıbıta L:r "va m1"mur.arı 
1 na y.:ı. çJı;ııdı r. g &tan~i.ı Lı- drad•n ıkıenıdıaıine ver~len va~ıfe. ~ı iz tapka, llc:vcrt e~b:sc ve d'. 
1 ı 0 .ı bey ne 1brr taıbanca sı- nin dı ına ç.~ıştı. Bal'on Von Sc ya~a. şapkanın üze ~nde ay yıl-
.._ ~ ve)a sırtına bir hançer hroeder'tn ıhi.maye ine güvenen dız, kollarda memurlann dere:ce-
ıı ını bı .yordu Selameti Treb~ıç .. ılk defa \~on Kapp'ııı yanı ıerini gösteren beyaz sırma. yaka-
'-. il budu. e rrcb,ç llZ b..,,ında tal ioi denedi. Koyu nas- !arda da kırmızı çulıa. 

oterd n t<hr nde ıır yontıı ıin propeg•nd• büro-! .8oltı(fiyo , e me1'1\\lrları, 
c.. d J. ı..ıı~nı k nae lbu arnadı. 1t..d1un mi.ıdlirıü ünde bulundu. eıbi.ae kaakct bi ·IJl:ndr- \ie e~biıle. 
, ~·r sene 

1 
sonra A~e~ıka_da ol· ı Tertip e0 len . daıbei hükU~~t nin kum~~ rcniınde, k.U,§a lil dc

dLı~U n a ı dı. En ını~thUJ vaL yet_ komplo uy, dil.tU i fakat bu. ı. ~ receyi göst•eren ay yıLdızlı bir ko
l< ct n F rna ıııı Lı <:n Trebıç, mııv ff om ma11rıd.a Tr bıç ln k rl, yak dJ., yakadtı oarı wh" 
b ı mı ııın1 vu,ka.lar muk b ın- kttb h ti yoku, O h~r tey 1 }i dü ve üzerinde vazifesinin ba~ harf-
u t.t"-:ar ı:".ntdicen servıs ile en- ıunmül) ve ıiyl tcrl'p ctm \4. Jeri. ~ 
la şya çoılıtlı. Am<:rih.da ev- Trebiç'in ldıiiı var fe harici hfa 'yede de yckn.,.aklıiiı ıernin 
kıl edı i. ve Uç sene fıop e mah- h' r k•llerındon ürk"" EnteLcen• için bütün yurtta İıt•nhul itfa· 
kum odu. Faka.t bu hapis cez • ervi•, in or~·c donmetini ll:)l· iyesinin e:bis.-..i aynen kabul edil. 
sınt tamam ad•m aerbcst bıra· dird r. Bu mok. tfa ktmdini ııö· miııtir. 
kııaı. E(;<r o ves kalar kıymetli t!imwlk Uzcre iki memUT da ııön· Tramvay v• T~nel ınemurJ:ıırı 
o masa ardı, Trebıç üç ıene hopjş d~rm' l,,,rd~ Tr~l>iç onları k bul da Ankar otqbüsteri memurlan• 
le yak ını kurtıır ınouJ!ı. bile etmedi. Tr .. iç o •ırada Ba- nın c·b · eleri gihi ecbb>c g'yecek-

V . ron Von Seho der'in maddi yar· ler, ıkontrol ve müfetıi.alerin ya. 
Büyük H ... pten •<>nra Trebıç, dımı ve Ludendorfun boelediii kalarında da yıldızlarla dcrecol•· 

Hillcr ve Luclemlcwf ile iliınedı y ind~. Ror, Sar, YU• ri gösterilecektır. 
beraber Ç&hflyor kan Sl ezye, Oberl&n.d ve d er Nezafeti fenniye amcleei de 

Büyük lıaıbin ıe<>mınd'll, yanı mınıt~ M• te ltı kııınlyor, llçık kurşuni e bıise 11'6"eCekltrcllr, 
l918 den 1923 <: kad T..,.ı,ç t..ınlitçicnıpi?.rı hazırlıyor, nu· y . Ekmek Ç .. 
Almawada ~"ştı. Harp sonu, tıı.Uar, .koııfctalllf r verıyor, •tl"h enı . . "flll~I . 
önüne yeni yo•1«r çtı. J<) 18 de ve alt>n daiııtıyordu, ~anlbırı B<led.yrıoı Yffflı tıp k· 
Almanya, mcm1eket İçinde lto- Munilı'de haro"t i'crliyordu. megm randımanını t*bıt ı~ 11 reı
pan 1-yan ye lhtilıil harO'ketleri- 1923 ..,._,en 9 • ikinci t°'ri:n "?t bfrmüeue•cde ikinci b'r çet
lc ve son top gürü üleri araşın- rec.,.; vk MUTİ,y'cai taraftarları· "'t_ecrtib~ı ya~~cıııktır. ~ı gl\ı • 
da y>kılıyordu. Teşkilat ile me· rwn reiııi olan H>tl .. r, Bürııerbran• tecı.ler_ bır. tecrube yapı.dıgını. ve 
sai arasındaki mükemmel henk, kc ler' de kendi ad&ml.ar..e bir iç· 102 lik bır randıman alınd1gım 
bol İntizam ve dioiplm, Alman t.ma ,.,""' tı. 9 - ikinci teo<rin yaıııın lano& da 1 tanhul Bclodıye. 
mıılet.ni felaketten kurtarama- sabahı. Mü1>ıh ehrindc dahili bir •i bu haberi tekzip etmektedir. 
cm;tı. Kiel' de lba an \htila., muhar.,bc ba ladı. Umumi binalar im.diki hırlcle i~ci tecrübenin 
bütün cephelere yayıldı, miktan L,....,,J· ..dildi -... ook.ıklar barikat- ~~ ~aman yapılaca.gı manim de. 
ı::ı gide çoğalan uker kaçakları Larl'a tutularak 'makineli tüfek a- gıldiP. Beledıye eah 94,5 luk r_an. 
top"anclılar, v~h et ve ıntikam ı !erile k pandı. Ert• gün Vay- dımanı 96 olarak kabul etm11Jtır. 
hrnları ~irrde Harnburg, Pote•- mar cümhuriyetinin ölümü ilan e· Sıhhate Mu111r Gıda Maddcoi 
dam, BcrJl;n g;bi hilyük .ehı:le- diliyor ve Hitlere Ludendorf Satanlar Şiddetle Cezalandm-
re doğru )"&Yl•:ıo•ğa lba~la.d\lıır. tarafıar:..u ·taMfınodan alkışlanı· lacaklar 
Vaymar ciimhırriyet ifan ediyor, yordu. Bu ırada Trcbıç en atıl- Bo~uk. mağıu, veyahut Sıhhat 
koyu katot!k olan Bavyera. bu gan adMnların 'ba ırıa gcçnı.İ!\, ~eh ve İçtimai Muavenet Veki:lclinın 
cümhuriyeti lk lıyordu. rin ookak rıııda Münih Bdedıye neıırett.iği boya ve muhafaza edici 

TrcıbK bu ırada Almanyada mccr.N:n·n aza. rını. hük.Um~ me rnadd.cl r 1tif1imalna~sine uymı
bulunuyordu, lngitız Ente icens f murlannı t•lc·p ediyordu. O gc:<:e, yacak ıurolte gıda mad e 1 srna 
eervis tarafından ikinci Giyomu 1 bıçaktan kurtulanlar, yataklann· ec!enlerle satanlar hakkında taki
ıkı nezaret altın.da bulundunnak. oa yakalandı ve lhapoe at~,<lı. Ge bat yapılmakiıo. bera.ber, bu @'ibi 

b J h la Londraya ık oık ra- cenin eaat iki i olmu~tu, Hitler ve sıhhate mugayir maddelerin der
p<>< vermek vazifeeile gönderil- Luden.dorf hi içtima yerinde hal mii-adere ed~er .. k mühür al
rtUJli. II'rcbK;'dc kendi l<endioi ııörütiiyorlardı. Sokaklarda ite tına alımnası ve mahkemeye suç 
ne, uki A\manyanın bu tnıli\h'.1- muharebe bürün lluz:il • dev m delili olarak verilm i, her ne eu
biyelinc, bu iıtilal harelcetlerine ediyoNiu, &rilcatl rın 'ki ta,,.fın- retle olursa. olsun h.alka. bu ııibi 
ııaşıl mukavemet edebileceğini de. da •taeak kul'fUI' klf:lm mı,ıı. mıddo'lerirı yec!frilmcm.,.i ıçın 
soruyordu. M ğ'l6b 'yet ve ihtilal- Ku.l'fU1\ b'tinee, örficı1er, cUmlru· alakadarlara kati emirler veril
den müte-ir olmıyan, yalnız biı riyetçiler, · ıOt.lcller bıç klarla ın;.,ıir. 
yük ve ağır saııayi erbabı >eli. boiaz boiaz celdiler. 
Bunlar sükO.t ediyorlar, fırtına Üstü l>-.ı k ıa ıb,r ,. ve florya Plijı 15 Mayısta AÇlhyor 
nın J<9ffi"9İni ıbd.liyorl;wdı. Ko· ııururdan b ı dönmU, olan Tre· Flocya plajı 1 tanbW 8elediye
loıryada ihtil"le ·aroı. 0 sırada bıç, bu loavıı raııınd , General si tarafından üç ıcne müddetle ve 
bir ımukavemet bareketi hazırlan Von Louow'in evine yetift~ Ve 69 bin~ira ıbcdeli icuW. cşkı Car. 
dı; bu ;~h;rde Herren Klüp a· : Cct1eralden Hitler ve Ludondorf den Bar IHbi Ahmet ile Londr" 
dında bir cemiyc kuruldu. Kuru heHbın bir teiııMf alm kta uh- Bar hibi M hmot Uyı:uneaya 
lacak Alman -:ümhuriyetinın ·met çekmedi. Cenorıol Von Los- kiral•ınmı tır, 
mlJO~loil 23 nazırı bu Jdübün a- •oW Miinihte yedinci tümeı>in Kiracılar, ıartnamC'de gö teri· 
zası id !er, Sıra ile ha vekil olan kumaııd nı :di. General bu tol· len in a.ta h-. muı!.ardır. Çek· 
Vorı Papen ve Hitl" .de bu klüb grılta Luden.dorf ile tamamilo mece taralıooa yeniden halk pli.· 
girm .. Terdl. itilaf devletlerinin hemfik" olduiunu Berlınc biıd·i· iı in,aahna da ~,.kında bıı. lana· 
i'!t!aline kart• Alınan ea'boıajı bu riyordu. calkt,.,, Pl;ijm bu ne ha!kın şikıi. 
Kolonya. §<ilırirııdc h.azırlanmıı 1, buraya kadar Trcbiç'ıin iote· yetini mucip olmıyacalt bir m<i
olan hareketten doğdu. Mukabil dtği g'hi cereyan eıtL Fakat .onu kcmme iyette olması için çalı~ıl
ihtilal ve tetfuş te ltiiatının ma•· gel.mcdı. l t • ikinci te,rin. 1923 maktadır. Plaj 15 mayıata ~ıla
ralları Kolonya <tChrin><Lo lıdare e· günü polis Bavyera hükiimet·ini cıı.lotır. 
od' "yordu. Mall'af arı temm eden elme dı. Harbiye nezareti Ber· Tt.kaim. Harbiye Yolu 
K<>lonya bo...aoı müdürü ve l. O. !inden imd~ kttaluı gönderdı, T<ıkoim - Sıraaelvi yo!U'Oun tro-
Stein obarikaoının e&hlbi Baron bu kıtalara cümh.uriydç.i ve eos· tuvar in,.ıtı devam etmektedir 
Fon Sc:ıhToeder idi. Bu dam ay- ya •t IJTU'Pl rı d ... kaıtıkh. Hitler v" izamt on b.,. ıı:ün içinde biti· 
ni zaıman.da Charlotte - Huotte .ve Luıd.-ndorf'un, Baron Von Sc· rilecektir. 
madcniytrt .ıoiı'kebnin mccla aza- hroodet'iı> tın! nn& dtyanan Takıiirn - Sır....,lviler ile Tak-
smıcl ndı. 1920 tene · İn ılk gün projeleri suya di1'tü. sim • Harbiye yolunun asfaltlan-
lcrind~ Alman~daki karı tklık· l,te Tr ' , Alm nyoıda Lon- m&aına rl'İoanda b,. !anacaktır. 
\.,. ortaya meraklı vah r çıkarı dranın <:a•wıu olarak bulunu"ken _,., 

ltalyan Topraklarına Geçecek 
Malları Yunanlılar 

M usadere Edecekler 
Yunaniotan üzerinden yapılanı lokotimiıden l•vit;re veya bitaraf 

'hr c ,t~ mallarımızın Yunan top- rncmlekerloı glincleriloc k tica· 
raklarındl\f\ geçerken Y1J1tan hü- ret ~'!)'asanııl\ lta'l n toprHkların· 
kumeti bunları mu.ad.re etmiye 1 dan geçirildiği takdirde bunları 
ıb~..ıam19hr. Tıcarct Vekileti ihra. Yun.a.n. hüli.ümoti. rnu.aadoro et. 
catçılarımızı hi~ye İçm bu hu· mektcdir, Bınu:lan dolayı bu gcbi 
111.t.\ t.,ebblioatıa bu'unmu~lur. oıı~leketlue gönderileçıtk mal· 
Bu •uretle ıınu ad~re • 'lmif rnıl- ı 1 Bul • B h J ·ı 
k h' 1 · h b b b. 1.•. r • g~r tan vo ııc • yo u ı e 
ıarın sa ıp erı u u at ır )gıne .. . . . y k'" 1 · 
müracaatle musadere e:damls mal. ionderılrncşı Tıcaret e a etın. 
}arının mikdar ve cinslerini bildiY- den a.ilkadarl:ıra tav..iye edHmi~. 
me!e davet edi:lmi lcr.dir. Mem- tlr. 

Lüks Mağaza Kalkıyor 
Kıvırcık 5 Kuruş Ucuzladı 

Kundura Tipleri Vekalete Gönderiliyor 
Fiyat miiraka.be kıını;.,-onu 1 cı ı-r.~1 ~tan Qlan parrıuldu ve 

dün to-p)'!lnarak e:t, ku.nctyr.a ve Yünlü men9\lcatı eatan rnağ.,za~ 
lüks m4ğa·ıal r İ}i ÜLerinde yeni !ardan IU!os mağaz... ka)'dmı kal
korar1-ar vel'n\U tir. On b~ glınde dmnıya hr r vo•m; tir. Bunun 
bir d·ii'i tirilen et ıı mı ü~criııd• ycıine bu ~ibi m•i.ian~r ii~ wı.ı 
son y pıl n tetkiklere göre; yıı.l· fa ayrılaı;;ııktır. Her sınıf yüzde 
nıı; kıvırcık etinın 80 kuru tan 50, 3S ve 25 n· betinde lzami 
75 kuru,,. indirilmesi ve dağlıcın karta ewa satabiıecektir. Bu ma
e ki<i gibi 75. ıkvanıaııın da 70 P-zaiann aı.ntfııara ayftlması her 
kuru.,tan sa.t:ı1ması kararla~mı~tır. birinin ~enclik heaap biıançoları
Hı . .ot ıipi ""Y•kk•btJ.an nümun.;e. na ııör• y pılacaktır. Bu hutuata 
ri tetk:k edilmi~ ve b .. kundura.- bugilnden itibaren faaliyete geçi· 
!.arın Ticaret Od ınea ayrıcfl tel· lecektlr. Maf;azalamı vOTiJ.ecek 
k.ik e.d'leorek lbir rapor h :ıırl.an· karara ııöre sınıfı belli olduktan 
mut karar! •mıttır. Oda, Uçer sonra müttcrinin gÖ• bil ceği şe
niimunedf'n b ret olan 'bu yerli kilde l>ırer le•ha ile mağaza .,.. 
mam\lllt ıh kkında fanila vo ç<>· t,..larmırı klr ıı~tleri pterile· 
rap .ıandarcl tipleri için yaptıiiı ccktir. Te,l>Lt edilecek kAr mik
pbi ıbi~r r.por haıırlıyaeak ve tarından !aılaya e.ya satanlar 
ııümuneler1o birl&te Vekllote derhal Müd.deiumumilij;e verııe· 
ııandcrilee ktir. Kom\oyon y ban. ceklerdir. 

Arkadqımı Kurtarayım Derken 
Kendi Okkanın Altına Gitti 

Evvslki ıece köprü altmda k•- ceza kanununun 261 inci madde
faları tUteiH.,yen ıki rkadat ıal- sine ıöre 2 ay müddetle h pee 
\a.n ullana Calataya doi'rı• ııil- mahkO.m edilmeoine ve elli lira 
tiki.eri bir ıırad• Oım n çamur- aiiır ,,..ra ceı"fına çarptmlmaoına 
)<I mıya bı,tamı , ark da ı Mu•- ve halkın iotirahatini ihlal ettiğin. 
lafa onu teok·n etınek temit ite den 1 lira hafü paro. ceıuına 
de 0:1man i!i Uerleterek sağa so- çarptırı!rna•ına ve -d~Q'cr su~lu O!i
la sataşmı tır. Osman etrafını faz. manın y11Lotı ıba.lkın ittirahatini 
laca rahatsız etmire ba•layınca ilı al ettiii nbit oi<hıiiunılıın ken
kendisini karakola götürmek iste- dieınin bir lira hafif para cezall• 
mişlerdir. na çarptmlmaaına ~rar verilmit· 

M .... tafa da ukada~nt kurtar- ~ir. 
mak için karakola gtlmi~tir. Fa- Bu suretle arlc.adaşını kurtar· 
kat karakola ııidincc, o~man ayıl. mak için karalı: ola ııiclin~ polis
mıs bu sefer Mustafa etrafına kü- lerQ !...kant eden Mu tafa 2 ay 
fürler yaJdl'mıya ve ko.mieer mu. hap!OC m 'hkiım olmuş ve mahke· 
a\~ini il~ poHşJcre hakarete ba~~ meden !!lonra tevkif dilmiftir. 

lamı.ıır. Pot;s Arap Hayrinin muhakemesi 
a...,un üzerine bir z•bot vara· Buı><hlrı bir müddet evvel Tar. 

kası tanzim edilerek suç Ilı .O•rna_n l labatındı Nebahat in.de bir 
ve Mısotafa Adlıyeye teslım edı· kadın icin otnbüeçü Halili vuran 
l-erek ~Urr,nü m.e~ut mahkcmıesi-ı Polie A;ap Hayrlnin duru,ma ına 
ne verılmıılerdır. dün dcv.,"1 edildi, 

Dün 8 inci aoliye ce:ıa ınahke- Polis Arap Hayri kendisinin 
meoinde ya.pıl n duruşmalarındtl otobüoç!l Halilden kuvvetsiz ol. 
Mu ta fa kend .. inj bilmiorecek ka- duiiu için kendiıoini müdafaa mak
dar ••rho, oldu~unu, ne Y•t>lliını sadile at .. ett~ini anlat:ını ve 
bilmediğini ıöylcrni1lir. Dinl<0nen Müddeiumumilij'in iddivı ııihi ci. 
.,.bitlerin ,ehadederile Muatafa- naycti kut.en yapmadıiilllı bilı:lir
nın komiser muavifıine ve polis· mittir. Muhakeme bu hu...,ta ka. 
leTe h•kar"t ettikleri oebit olduğu rar nnnek için başka bir ııüne bı. 
an1aşıldıiından kendi:.inin Türk rakılnu~tır. 

Koapsratlf H::>sedarları 
Yeniden Top:anacaktr 

Dokuma kooperatifi his'>edar. 
far umumi bC)'~ti bir nisanda top-
1anacak<ır. l ifa e~.n .. olan idare 
ht'yl"tİ ynrine yeni blr heyet ,eçl· 
lecehır. KooperatJın eski müdti
rü Yahya Yılırıaz Türk Ankaraya 
giderek iktı t v aleti ile temas
ta buluf1d1.1k-tan onra ş rwuıe 
dönmU,ıür. Vek6let kooporaıH 
hlS&Cda.rları:nın yıcni bir tople.ntı 
yapmasını rnu'V'afı!k görmü, ve es· 
ki idare heyeti muamcle1erinin ye. 
ıu<i n totk edil ini ""'retmi'l
tir. 

Un Tüccarlarına Birlik Un 
Ycreçek 

Un tlicoarlarırıın perakando 
olarAk un tt<lorlk e~mrlefini te
min l~ln Tic rat Od ıncl n birer 
veıik !arık hubub t blrlıiine 
mti•cıat bmcleri k&l'arla9mı tı, 
Tic r ı Od ı !tice ıl nn toner k 
UI\ •arfiyatını t bit rtınls vo k•n• 
dilerine bir" ım ktup vermı.tir. 
Un tüccar! rı bu mokıluplarla hu• 
bwb t ıbirlıjino mlira at ederde 
ihtiyaçları kad r <l 8'•tm-.ılerden 
un al c ırdı>. Bu uı> •r fırıncı• 
ludan ıı yri h r tUrlti luımur iıle· 
ri y p nara •atıL.ıc ktır. 

Tuna 5-yrllHftr• Açıldı 
Tunad buılır ı m men eri

diU için P to k11mpanyaaının 

Macar vapurlan limanımıza mal 
ıretlrmly11 baılamıtlardır. Dün iki 
vapur ıre:mittir. Scfeı'l:erin mun· 
tuaman devam edeceği, Rom n
ya vapvrhlrtnın d ın'-'nta.zam se
ferlere ba!}liSl:r.a.sı üzerine ihracat 
mallarımızın gönderilmesi arta
caktır, 

Çorap F abribtörlerinin 
Toplantııı 

Çorap fabr'kotfüler! dün sana· 
yi bir .iğin de oon bir toplantı yap
mı lardn. Fa!brikatörler t.andard-
11 kadın çor•pları İçi~ Hiıum ııörü
lec k iplikferin todarikine kadar 
yeni t•ndard niz•mP. me•inde 
bez.ı tad.üler yaprlmasını muvafık 
görmü•lerdlr. Bu tadilatı yaptır
mak ilzer" fabrikatörlerdeı> bir 
heyet bir kaç oııiine kadı;r Ank~ra
ya ıı:idecektir, 

Petrol Ofi.inin Yeni Binası 
Yeni Ticaret OfO.i i~in yeııi ya_ 

pılan v.ıide hanında bir kat ki· 
ralanacaktır. Ofis büt!ln te. ki tile 
bu katta yerle~ektir. Petrol 
Ofi.i yine eok! merkezi ola.. Kut· 
!u hanında ltal•ca~ıT. 

--~·---

PIY ASA HAREKETLERi: 
ı-~~~~~~~~~~-

Satışlarda Canlılık 

Artıyor 
IILftab~ı ptyuaları nlıbl bir can

l~ık ile açıım,.tır. En zlya<lo deri 
u .. rlndo lt oımu9tur, Koyun, keçi ve 
otla!< dotllor! atanlar artmı9tır. Ko· 
yun dorl•l ıovl<ıyatı birdenbire aı·ttı. 
p;ı için bundan tabakhaneleri cı,·a· 

rında toplanan bUtUn dertler balya
lar lı•llnde arabalarla ıaJılldokl an
barlara lndlrllmlftlr, Yapılan ıalıf

lar aruında, tutun, balık, kUıpe, ku .. 
ru yemlf, yer tıetıjtı, ay çlçoıt tohu· 
mu vardır, PUnl<U ihracat 800 bin 
lirayı bulmuftur. 
Lisanı müeaadeıı beJdenil n susam 

ve !<eten toownu için de bir lkl gtt. 
ne kadar hararetli satıtlar olacafı 

tahmin edilmektedir. 

L ondradan verilen bir ajan>. 
h berinde şöyl deniliyor: 

cı\,manyadan .sc.n z ıanlar'" 
da çıkını1 olan lm· mıi hid;n 
ven:li4ı nıalurn ta gi;re A tııal'' 
4i!r lnıiJiz h•va kuvvr;tlerl~ o 
yaptıjb tahıibatı kap,.mak !<;in 
şu auTetle hareket etmaktedir: 
Berlinde ot~ran bır kadın de· 
mittir kiı 

cBerlir>in en m.,,l>ur cadd.:l<
T!nden ol n Tau n;ı ·co Strane"' 
deki ika-rıetgahlara İngi ·z l>W 
yareleri tarafından ehemmıiyed6 
:zararlar verı.mi'"1ir. filkat bıJ 
tayyareler eehlıden ._kJ.aşıl 
uı kl•rmu amd el.ıipl ri h« 
men ora) a scvkccLiimekte ve eo# 
kakları tah 'ye edeN>k b<>miM<lo· 
rın husırle getirdiği çulurla-r k•· 
patı.maki dır. Bu olı'"1a tartı 
netıcesi oTarak aradan 70 da1'1' 
ka ıreçt\kten eonra r hneler gÖZ' 
le görillmiyec"k hır h le gel• 
mektedir. Alman ar Lu ıaroir 
isinde ha~i.laıen ırer ıi~ ke
s.ilmiıjlerd :r. > 

Anlatılıyor ki l11Jilis ta~ 
dlerine, AlmlU\yanın çukur!...,.. 
daha esaslı kazmak vazifesi it' 
rettiip ediyor. 

Esastan mı Başladılar? 
Romadan eel•n bir telıır-'! 

Millnoda&d «Faflat ide<>lofıı' 
mektebi 1'liidürii• nün, Amavul' 
luk cephesinde maktul dUıtlli'° 
nii bildiriyor. 

Acaba Yunanlılar, bu .id~· 
loji• nin ıonunu ıetirmck iGİ" 
mi ite, mektep miidiiriinü öldiİ'· 
mekle "-!ladılar? .. 

Dondurma Siyas~ 
Amerika, d ntt,krMi ctplı' 

ainden ayrılan veya Mihver ~ 
fuzuna giren Avrupa devJetltl" 
nin Amerika topraklarıncl,11 
•enııayelarini d.,ncl.,.uyor. 

Amerikanın ıirıueti bucl1 
Hoıuna eitmiyerıJerinin evvP 
ıermayelerini dondurur, ıoı" 
da 11fırını tüketir 1 

KÖRKADI 

Nünakalat Vekilini~ 
Tetkikleri 

Trokyadan şehrimize don" 
Münakalit Vekili lne~dayı ~ 
Mıntaka Liman Raialiğine g;cı,eı 
tetkiklerde bulunmu•tur. 

Ka;ı:a Kaymakamları Topta.....-' 
Kan kaym k.mlarile a.l.i.k~ 

daire miidürleri hafta oıtaoll"'. 
Vilayette bir toplantı )"f>l"..y 
kna:uda olacak maha t poırfi". 
tıeçriibelerinin proı:ramını ı:o1 
ıı~recekler ve ı;ünlerini tt 
ed celderdır. 
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yordu. Mese'la, 5 ikinci • kanun Müni!ıte Hitler, Ludendorf, Ba- ı,t~ o zaıı•an o onda; krblye, ultıi ve gtiul
- 1920 de Baron Fon Schroeder ron Von Sd>rocder jJe beraber Ujtl ile A.Jernl bend«Jen kachnrn iç )·ii.tinli r-------------------------------... OzONTO 

tim çok belli tdt. Sözlerini anlaını n•; 
anlaman.11,DU, ne ehemmi)·etl ,·ar. 1' 'J(lf 
bır tüy kadar za.)·rftı. :\laden1 ki Rebt' oturduğu otelde tabiatça hiç bir- hır darbei hük6rnet hazırlamış,. anlaınıştım. l·~akat ne yapabUl.rdlnı? 

b .. rine uymıyan ki ad!aınla tJÖrüt Münih aoka.k.l:erll'lıda Almtın k.anı Makı,lm tl<'n<·erenln önUnde durınu-:. B<'I 
tü. 8iriai, A'VUflueyah Ado!f Hit akmq, fakat Bcrlin hükumetinin. &<'• gılliiyordu. Bu kahkahalara tahamnıUt 
!er. diğeri Macar Y ah~i T re· cürnhuri.yetçllerm ve •ooratlıtlerin edeınedJın. ~·ena oldum. Yanıma kO')arak boy 
biç' cb. Fekat hu ıclevirde her ~ki- müdahalesile bu harrket bastın!- nuna anldını: 
•i de General l..udendorfun iki mı, tı. Londrad~n kendisine veri· _ ~l kı,ln1t. !\fuk"'lın, dl.}c· ona sokulduın. 
söz ıbebeii bul.urruyotlardı. Fa· len~ vazlfe ile bu L"'°lerjn münase• BJt slpra yaktı, tekrar odanın içinde tlo· 
kat ÜC ee-ne -.onra. yani 5 - İkinci beti yoktu. Fakat ·macera ve teh.- ıa.n18.ğa ba#Jıladı 'e "'küne lle\·wnla dedi 
klnun • 1923 de Baron Fon -Sc· li:keye kar ı olan müthiş iptilası ki; • 
hroeder, ~e kendi evinde yıldız onu bu kanlı llıard<etl<:re oürük· _ Az kal ın J<odınt o anda öldllrer~kttın. 

rı bar"ITTtlMn,. >ki noılci,, odam lem· L o kaclar kolay •e tabii bir lıafi?ket olacal<-
kaıbul etti. Birısi eeki 8 vekil (Arkuı var) h ki ..• l.iturumun kenarında idik, :l"akat ya

df'ğf. tlrmek l('ln tkl &) n l'f llzım· 
dır. Elf.klyi ökmrk, Jerlne ~enlJıı.lnl 

dlkmf'k , . ., tutturmak. Aylak bir 

7,amanuı1l7.da belki hwıunıa da uğ
~mak faydah oturdu. l"akM. ge
t~kl bir fıkramdtt da M)Wdli''n' 
gtbl, ı,tm~ ba~ımı7d11n c:ok a,kıD .. 
d•r. Dlllmlı:ln. buKünkll mf'denl dt.n ... 
ya mefhunıtarınr ifade k;ln he.p~ 
.,,:t; ek~lklerl bulundufunu görü)o~ 
rıız. JleaAPI'' )eni keUmelcrlfl hun .. 

Jan kapanırya utr.,aea'°ımrz bir 

da lılr de ın"'''ttdıı tn flyeyn zaman 
luılkanıak ıı.atıy~n 1 in içinden çı-

kamayu:. 
E1mklerimlzdf'n ltlr ınlMJ: Fran• 

- ınıprimnüe, pr66mlnence 

ıır6doınlnan(.'t, pttılOnd~ran<'e 'e 
~alre gibi bazı kellıncler val'chr ki, 
mevki. riltbfo, lmtıyaı: Jfade ederler. 
Türkçede kar,ılıkları yoktur. 

T•mtz. bir yapı ı olan \'e zlhlode 
kf'ndt Juondlne bir Undelil.( ve Uerde
klllk ftkrl uyaodrran bu önem ke ... 
11.meMni bwaJarrn bir veya bir lldHI· 
ne llantıhk ya~m&k Pf'k ıntl.tnktlıı ... 
dU. O ~man faraza «imtiyaz iti· 
barit• haizi rtkbau devlet. dlye<e(l· 
nıW. Y•rd"' loaat·a c.önemli devlet:t 
d<'rdlk. 11att& önemi bir maüye I'i-

tılalu Olan R.vanıfın yeri• bile kul
h•nm&k mttınlr.ttndö Ye Aıtıaama!tr 
lel.n -.hfop ) okta. 

REŞAT NURi 

r .. nadnn, kfıttkO )&pnn'} Ohlaydun.,. Şeytan 
bfnl bir dUzüyt~ te-:vlk ediyordu, Kolay de .. 

ğll, iı·lnde fe)'tanla _ya)&m&k ... 
O uc:uruınun kenarında benbnJe bir ll&Qr• 

lık yaıınıaya c;-ah ııordu. Dl;rordu ki: 
«Btn ~enin t'\'lnlc n1etgul ola<·ağım, "-•nder 

le) mrmleketın ba~rtıe. ı,itayl';'lr balı .. edec'e .. 
ıı bir ,ahr<ter olaçak. J rPrkc~ biıe gıı,te e .. 
de<>ek, ne kadar ın~ut bir ~tlt• dlyece-k; fa ... 
kat boklkatte hlz lkl yaban<ı kıı.lacaP;tz. 8en 
&enl lnllyorum. Bütlin hayatımı:rıca Alnne 
ka111 cWün.ç \·e lltAllkara. bir oyun oym

y~qız.• 
Bu ffÖzlrrl ttüylerken, elinde ttittuğu bir 

~i(~ hırpalıyordu. O•u naotl öldiirmcdlm 
hal& ~'ıyongn. 

Ben ıo.e çıkarmadan bu güzel )·ilzlü, lğ .. 
ren(: ruhlu kadına bakıyor, o korkunç ıtı~ 

Yazan: Dafne du Me.uricr -60- Ç.Vircn: Reuan A. E. Yalmau 

J llıJllDll ..,,......ı15ordmu, Telırar otoınolllUe p. 
rl dönerek ~e dillıdlllt ve de<llll Si
l>! oldU. Herke& bize ırıpta eıllyor ve ..-t 
farZ<'dtyo<du. Hapı,et, ı.setı nefi•, batı& 
ıııunuıı lıltlcrbnl or.orotınıe ve U"11rlllllun l<e
ııarıııda - ııöyledlklerlal lılmtıeye tekrar 
etmty...,;ınıe omlndl, llert<Olla bizden bah· 
ı-;etınıffllıte.., ayrı\lnatnı-ı.t r;azet.elerla türlil tl\r 
Jü uretlerlc te!&ir etnıcslne, AltWNIQ dedikodu 
J apn1asına razt olmıyacaA:11rn bWyerdu. Der 
ke•ln gözünde gll!Unç bir koca ollJlaılt ka

bul f'tmektcn l"fe haktkatı gi'Lleme!e razr 
oJacafmM da. hefia.ba koymuştu. 

XJteklnt sustum. Klm14eJere bir teY ftÖ)"' 

leınedlın ve böylece YAl}adık, gittik. 
Durdu, ~onra. bana doğna ,eı~rck ellerlntl 

tuttu: 

- Sen de beni hakir görüyonun, defli 
nı1 't ~eneler('e iıleın ne diyecek df)·e ı,ken• 
<'eli blr ha.yatı ı,.;UrükJe . .) itl giden bir .ıa,·at

lıyı '""'" ..,, ... blllnhı f 
Ses Clk&rmadun. E.llerial ~111'lH1kl yakala

dım, Maziden dolayı utaıunaaı ve aclu.tmuı 

umurumda bile .ae!lldl. Hl( bir ııeyın benim 
için -nti1'!tl yoktu. Sade bir IJCY benim 
1(111 mlihlın idi: Mıı.k•lm Rebekayı "°""l)·or 
d .. lllç, hlç ~vmeml,tL Bera.ber'"c bir an 
blle m~ut oln11unu~Iardı : ... 

Maksim konu,..yordu. }'alıat bep hl( bir 
sösllaU ~inlemJyor, anlamıyordum. Beni a
Jllkadar eden nokta, Rcbekayı: !-le\meıme!'tln
den ibaretti. , 

l'faksiın ııWzüne de\·aın edi,)"ordu. 
- :'\Ian«.lerteyln hatırı ı~ın 1J1ttwn. Bu top 

rak par~a~ı. bu ağaç ve gUneşll yollar, çl· 
çcklt>r b€'niın lc;ln mu'kad.ıe.tı. Belkl bu yol· 
da. bir ...,,.,ı doğru değil, rokat kalbime o 
kadar k.ökte,mlt ki çıkaramadrm. Burapın 

tertibi bozulına'tfn di;)-e her şrye taharnmlll 
cttlnı. 

- 1\tak im, &e\·glllm. Mablm, eanrn1 .. De 
nlCktea ken41rnl alama<luu. 

- Aal17or mu"ın T Sôyledlklerımı anlıyor 
01\190~ 

- Evet, <'anım ..• E\·tıt, se,·gU1m ... 
YU•llmli g-orıneolal istemiyordum. 

hiç tte\'ll1etnhftl, ben ıne .. uttun1. ,, 

- Bu ya,.dıj'uu enrlerl habrJı1111•I' ~ 
ı.temenı Hana anlatmak da doğru ,ıcğJI .. t'. 
fena ayıp rıeyler oldu. Jlrr ikimi' dolıtl;..,ı
Jan dolan içinde Y•'l'Y•rıluk. l'iado JJ~ 
mlıe ka"ı deill, do"'Uarunıza. ahı>aı•I "of" 
za, u.,rJdarımıza 'k&r!Jıı dalma rol oyll 
dulc. ,, 

ilerler ona lnanı)·or, onu Ke\ J3·ord"' ~ 
7.1 ct.Vf't \8 ıılyaff'l günlrrl kolunıa JI ,f 
bir meldo .ıret '" oad•llltl ile berk< ıoı!"' 
'ilkine ınetıul olduiunu hatırh orun~ 
r& ertffif ~abah erkf'nden J,ondrpya k "",,;' 

Orada rıht•n Uı:rlnd~ .klraladığı apıtrt"' ~ 
kapanırdı, tıpkı koknıu~ bir ine Jo.tt~ 

vahit! hayvan (lbl. .• ıı.,, ıtün oıırı> ~ 
(ıkar, burayoı döntrdl. O ı,.., gUııd• ~ 
tıklann' anlatınak dr.fll, ta ... ,., ur f~ 
blle güç... nmndakl muka.\ltlt1"• ıll"· ~ 
harfine riayet f'tflm. Onı.ı el~ ,,.roıed ~' 

nrttt da buna mukahil Jandrrlr~··ı <'f.'ll dlJ 
dl. Bah('eler. uğn~lar, hatta ead~t ,·ıtJJ'9' 
deki llnbül tarlaları onun t""f"rh"rıdfr. fi-' 

1 •' nnn zaınanıncla. :Wanderlr) ,;ıh,i tı r .,-
1 ',~ 

halinde idi. hlnuıe bu ornuuıı giıtr pt' 

kmılı bir bahçe lıallno ko)ıııah ~I~ 
mek, ne de para rfetml~ ordu. ) 

(Ark.., .,fi 
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Universitelilerin 

Bir Dilekçesi 
Ev KiraJarının Arthrılmaması 
Hakkındaki Kanun Talebe 

Yurtlarını Şamil D~ğil midir? 
Bu eıon ıay .içinde C. H. P. ta

lc:Qc yurtlan (.K.ı& - Erkek) ida
re~ iaşe ve .i:bate \iQrcti olıan y.iı-
rnıi 1.ir~a talebelerin bir !bq lire 
d-he. il.i.-n: ~ticı:İl:le it.ar '\-U

tn.:ı ve bunu kcmlileriıı.c ii.zmı 
gelen aıüddet 2'AldD.da da teblii 
Ctnüg. 

Ortada bir tek~ var. Bu 
da gıda madddcrinio piyasa.da 
bir ırnisii artmliUI. Müstakbel mu 
rafları 20 liranın normal zamen 
dak; gJ>i «as·şılıyamıya.c-iını iie
.ri 8iiriilü,y.or. 

Bu reni va~ üzerine gıda 
nıntd.dclc:rinin bir miali artm.ısile 
•'le bütçeleri <kiifmiyen. yine 
~·lloi .seviyeyJ mubafaza e<lcn ge~ 
1-r icaop .eden ~~a:a tnruilc 
ba!i vuruyıorla.r. Bu kararın kati
l et ke hatmeımuini. imtihanJa... 
•n yıJda§bğını zarurete ıdüşecek
lerini aö)"lüxorlırr. Ayrıca An.ka
~aıki goncI aekreıterHce 'birer di 
tekçe ile ımüracut ediyorlar. Fa
ka.l ınctice y.inc yin:m beı lirahk 
ltarann etrafında oiduiu bildiri.-,. 
•lYor. Bu ayın yirmi yedisinden 
80nra bunu ka:bu\ etrniyen talebe
Ye Yemek v.crilmiyec~k. Yurdu 
lerketmelcr1 kcn~:Hlerine ba~kıı 
.,ir Y'Ur:t arayıp buhr.a;ları ısöyle· 
ııerek ilin edili'Yor. 

Bitaraf bir mütalea her iki ta· 
'-hn da haklı olduğunu ~;;ıtcri· 
>'or. Biz talebe tarafını otut.uyo· 
tuı. Çünkü onun düşünülmeğ-e 

~tI.Yacı da.'ha fazhı. Dilekçelerine 
tıencl "Bdtreterliktcn mÜ•bet hlr 
~P behliyoruz. 

Bundan evvel arkadatıımız Ni
zaıneddio Nazif de ayni ınc:sele
yc tıemaa etrtıi~ti. Aradaki bu a
ı;ıiın h..,ka bir yoldan kapabl
ı:ııaaım aöıy~. 

Hcnijz b~i talebe yurtların
dil yuq. ücıctlerw bır çeki düzen 
1rerilmcic ba~J..nmıunı~tır. Haydi 
bo.Jradaıküer de oralara gitsinleT 
df,rdd.rı. 520 ·talebeyi ycrleıtire. 
cck yer wla~yız. Esasen imti· 
harıiara da §Öyle böyle jki ay ka
dar bir §CY kaldı. 520 talebeden 
elek edilecek 5200 füa. arkadaşı
mızın dediii gibi her hangi bir ;}e
ki& hıhuna'hllir. 

Hc.m lbu yurtlar tamamile ta· 
lcbe nıenfaatine uygun olarak hiç 
kar göz.etilinedon tesis .cdilmiııler· 
dir. Moocanilcri yoktur. Ancnk 
p<µtjnin himayeaindt: olanlara Ge 
net aekreterl~ten her ay ücretle· 
r.i gönderilir. 

Gıda maddelerinin de hepsi 
fiyat yÜksekliğine mııTuı: değil· 
dir bir ~açı müstesna ..• Bunlar da 
toptan al~ verişlerde ıperakende 
de olduğu gibi fahiş bir fark 
yapmayacaktır. Yurt ücretlerini 
ibirıden bire 20 _ 2 5 liraya çıkar
rnıaık pek çok gibi gdiyor. 2.! - 23 
en :kahada.yı ücret sayılır ki bu da 
sene orta:smda yapılmamalıdır. 
Sene ib&§tnda tatbike ba~lanırsa 
i~ine elveren burada kalabilir. 
~ Kira !bedellerinin arttırılmama 

111 bak'kında çıkan kanun mevsim 
~iz fiyat yüksdtilmemesine çok 
yerinde 'bir i,aTet .değil midir} 

Neriman HiKMET 

DOKTOR 
Dl YOR Ki 

Barsak Kurtları Nereden Gelir 
BaM;aJrıarmda kurt bulunan in· I blrtaJum bay, .. nJara geçerlt>r ,·c bu 

""" 'ıe ha)'\·anlar ııade, bu kurtları hıtyvanlının bar~aldarından ,·ücut
l<endJJerinde taşnnakla kalmazlar. lanna .ıntıkal edl!ttk kırmızı et (a
Onıar:ı dı,,.anya da at.arlar. llu dı~rı· daJe) Jf'rl isinde ufalc ufak keı;eclk
Yll atıınıa ~ defa kazurat ,·asıta ı- ler yaparlar. Bu kesedklerl ha,·t o
~~ir. Kazurat iı;lnde, kurtlann kcn· lan etleri, lyke plf!lnnedcn, yiyenler 
ılcrt tle bnlunablllrı;e de en zlyatle de yumurtalar mide le hartınklara 

• ll.tııurtnıarı mevcuttur. Her kur· g~t-.rek orada çatlayıp kurdu ha&ıl 
dıın Yuınurta.ın kendisine mahtius a:v edt.ırler. Görülüyor ki barsak hurtlan, .. . 
1
' bir \"alJıftadır. Yumurtalan söı:· lmıanlara, ekseriyetle, ağlı: 3•olundan 
«tirn-ıek kabil değildir. Ufak btr buJaı;ımaJctadır. 

~ar~ıı liıızuratı mlkroı.kop altına f'u halele bunlardan koruıunak i!iln 
O) rttak. her )'UlllUrtayı keııdl hu::s• llekll , .e ,·aeıfiarile ancak ora-

ba-:ta gelen tedbir, bulaşık olma&ın 

dan şüpheli olan sulan kullanmamak 
ç.tt yenen tielne ,.e meyveleri güıel

ce yıkayıp temizlemek, etleri dikkat 

görüp tanımak mUmkllndUr. J$ar· 
.:; kurtlarının mevcudlyetlnl ~c 
illi ngı cinslerden olduklarını, kat'i 
l\ı rette RnlMtak da ancak böyle bir il bir ırnrette plı:lmıt>kHr. 
ı.ıaycne yapmakla kabll olablllr. Yalnız (A&kllostom) adındaki az-

ı l{aıuJ"at. ile harice ,.ıkan kurt '.\"U· 
tıı.ı " • 
~taıarr ıtulara, sebze ,.e mc)'\·eltre 
lıı.t 'acak ,.e bu maddeler de IM&n· 

01 tarafından ~iğ ularak 3·enttek 
~.11"1~ kurtlar ııağlam inttanlara 

btı~ın"' olurlar. 

ıın banak kurdunun lnıtanın, ı;adc 

ofmulan dcğU, ciltllndcn bile ;cç
mesl bu ııuretlc )\•na yayılarak ge
ıtı• banıaldarda oturmaı;ı mümkün 
olduğu anl~dmıştır. Şu halde bu 
kvrdun mevcut olduğu mcınlekctler
de toprak ve ıtıbre ne oynıyanların 
ellerlal gayet ıemlz tutmağa bilhaıı
u dikkat etmeleri lizıın gelir. 

Dr. Nuri EBGENE 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

İlllU BORAN 

Balkanlarda: 
YugoalayY& ürüzlü aal8f!Uaya 

glrettıe, Alman ordus11 d• bau 
faydalar görUr. MfMlA. seri mu
' asaluı emnf.yete girer, Tuna köp 
rillerindea kr.>men kurtulur. nak· 
ııyat bl>Ulyeti artar, lkınal 1~1eri 
kolaJia§ır. l'wıanlıııtanrı. taarruz 
isin Vardar nehri garbında TY.1-
J·aya doğru kC!>iirmc istJka.nttıtler 
bulur. sctanik ı;arkındaJd nıüda· 
faa mevziini garptan dli'iürmlye 
, . ., Arnavutluktaki 1:"unan ordw;u
nun geri ine dü11nldc için daha 
ınÜ!ıaıt ,·azlyette huJunur. 

l\Jüdafaa taarruzdan daha çok 

7.amana ihtiyaç gösterir. Bo ihti
mallere gön:, Yunan ordusu elbet
te hazırlığını yapmış, Yug051av
yanın boyun eğrneı-ılnl de hesaba 
katarak tertibat aknııttır. Bn ha
zırlık ve t.ertıbatı lnglllzlerln deıı· 
teklediği dil'Jllniililnıt', Alman ordu
ı;u taarruz halinde ı;eUn muha
rebeler vermek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

Yugoı;lınya bitnraf kaldığına 

görr,, &lı\nlk ~arkındakl Astroma 
nehri me,·zli müdafaa için ehern
mlyetll idi. I'akat Yugoslavya üç
Ui anlaşmıya gtrenıe, \'ardar prhı 
ııe Pre!!p& göhi arasındaki hat da
ha ı;ok mühimdir. Alman ordusu
nun bliyllk kısmı ile \'ardlU' gar
bından taarruz etmeııi muhtemel· 
dlr. Yunan ordwıu bu hattı tuta
cak ve Tsalya tııtlkametlnl ka.pao
tacaktır. lngUlzJerln yardunı Ue 
kun•etleşen Yunan ordU!iU Vardar 
ile - Prespa gölü arasında müda
faa yapabilecek VJPlyettcdlr. Şi
mal \'e orta Yunanistan dağlık a
razlcUr, zırhlı ''e motörlli lılrllkle
rln hareketlerine pek mli&alt de· 
ğlldir. Yunan ordllliU r.ırhlı ve mo
torlü vaıııtalarını bolca kullan .. 
mıyım bir orduya karşı pek ula 
muka,·emet edecek kudrettedir. 
İngiliz kıtaları da mfülafaaya 1§· 
tırak edince Alınan ordusu, çok 

~etin muharebeler vermlye mecbur 
edilecektir. 

lstanbulu Sevenler Cemiye
tinin Gezintileri 

tstanbulu Sevenler Cemiyeti tara• 

fıııdan şchrimlz1n tarihi ve görlllml· 

ye değer yerlerini halkımıza tamt· 

ınak maksadlle gezintiler teıtip c<li
ıecekUr. Bu gezintiler ha/tada bir 
yapılacak ve istıyenler gezlcllere 

katılacaktır. Halkcvlerlnln idare e-
deceğl söylenilen bu gczlntılerden 

başkn köylerde de toplu seyahatler 

tertip olunacaktır. Dl~er taraftan 

civar köylülere lı;tanbulu ve abidele
rini tanıtmak mo.ksadlle köylerden 
de şehre gezintiler tertibine çalışıla· 

cııktır. 

Yeni Türk Kodeksi 
Sıhhiye Vckiılctl, çoktıınberi hazır· 

ıanmakta olan yeni kodeksi bu ke
l'e ikınal etmiş ve tıı.bettlrilen nilsha
ıan beş lira fiyatla. satışa ~ıkarmış-

tır. 
Vekiller Heyeti tarafından merlyet 

mevkllne konulması kabul edilen bu 
ycnl kodekS her cihetten mUkemmol 
bir esrr halinde buhınmal(tadır. Ar
t.ık terkedilmlş bulunan eski kodek
sin bugüne uyan bUtUn maddeleri 
yeni kodekse alınmış, aynca dUnya 
tıp aleminde totbil( edilip mUsbct 
neticeler vermlı:ı esaslar da llı\\'e o
lunm~tur. Doktor ve eczacılar yeni 
TUrk kodeksini vekı\lettcn veya ls
tanbul sıhhiye mUdUrlUğUnden teda
rik edeceklerdir. 

y.!.-ıt şekllndeki bazı kurtların 
'°ti 0rt.ları. 11ulara, tıebRlere, mey
~ ere 'cı utlara. bulaştıktan ıt0nra 
~c~ip ıı:cn ıutır cllllilnden 

Kim Kimle Evlenmeli 1 

.. Bayın Nuran Fettan 
ti:•. Yıa,ıııdacıır. Ll.e tabıı&llnl bitlnniftlr. J<"e\'kalide 
~~dlr "1--
tttı, • ._..Sin bir allenta kı~ır. Oç defa nlpnlao· 
111 ... "e hlç blrtatıe cwleneıntemlttlr. Küı;ilk datlan ken 

"lltattıı;.. 
kta,,. "' :ı.annmdadır. J"ranarı.ca bUlr, ndyo ,.c 

"'Ofo 11 "lllıtr. Otomobil kullanır. 

Bay Reşit Çalıkılem 
.15 yaı;ıncladır. Hiç cvlenmemlşttr. M~bur roman

«"rdır. Kadlnlann ... ı1<olojislnl herkc.'ltcn iyi blJdlğino 
kanidir. tzdh'U\I meaelelerlııdo ı;erbeııt flklrlldlr. Ka· 
cJınlann mazllerine biç (\heınml~ et verme'° Prenı;lpl: 
(07.nmn )'C, bağını fiomta) dır. Kazancı yolundadır. 

Khm;c~I yuktur. 

Vat.nrn Müaabaka Kupona 22 

·o ugün Le od r·a 
lngiltereden Başka Altı 
Hükiimetin Merkezidir. 

1 SiY ASi iCMAL 1 
" Gayre Mühtaç 

Bir Dede,, 
Yazan: M. H. ZAL 

n aponya hariciye nazın B. 
WJ 1Viatsuoka Berline gider
ken, Mo&kovaya uğradı. Orada 
Sovyet Birlıği erkinde görüftü, 
timdi de l3erıin yolundadır. 

Bunlarla Beraber Oç Yeni Komite ve DeC?aule 

T eşkilah da Londrada Hüküm Sürmektedir Japonya hariciye nazın, Ber
line davet üzennc iJltıaruıi .Ö)'• 
lüyor. Bu davetten mnkaat1 her 
halde Mıhver devletlerinin ilk
bahar taarruz plan.annı telif et
mek, her taratta birden hareke
te geçerek demo trası cephesini 
sıkıştıl".maktır. 

Avam kamarasının :ron bir 
top.lantısında naric.iy:c rnüs 

tc§arı B. Butler ıbütün Avru11ıı
nın ufak bir mikyasta olaıak 
Londrada lbanndıjiını söyledi; 
Hakikaten Lonıdra altı hükume· 
le, Üç «komite> ye ve General 
de Gaulle tarafın-dan meyıdana 
getirilmiş ~ür Fransızlar t~kila
tına melc.e olmuştur. 

Bütün bu te§ekküllerıin Lon
drada toplanması, birçok mese
leler doğurmaktadır. Memleket
lerinden atılan hükumet heyet
lerinin Londrada müstakil bir 
hükumet sıfa:tile iş görebil~eai 
İç.in bir takım Jngiliz kanunları
nın tadili lazım gelmiştir. İngiliz 
!kabinesi. «Müttefik kuvvetler 
ımuknvelesi> diye ıbir kanunu e· 
easi 'hazırlıyarak, Londradaki 
ecnebi hük\.ımetlerinin kendi va. 
ıtanda§~an üzerine hükümr,an ol
mak, on?arı 5efer'ber edebilmek, 
.askeri kıtalar ıkurmak, müstem
le:kelerini idare etmek haktaTJnı 
tanunıştır. 

lngilterenin misafir ettiği hü 
ıkumetler Hollanda. Norveç, Beiı 
çik·a, Polonya, Çekoslovakya ve 
Lüksen'burg.tur; bunl'ar meı.ni'C• 
ket ıdı§ından kendi mcmıekct
tcrinin mukadderatını idare et~ 
meği vazife edınm'işıerdir. Bü
yük BritanVl!l ıbun.'arı memleket
lerinin mC§rll hükümet.1erl -tc1a'k
ıki edicrek o memıe.kıetLerin iJga
iini. ne de yutulmasını tanıma· 
maıttadır. 

Büyük Britanya bu tarzda ha
reket e §Öyle bir taahhüt a tına 
girml, otuyor: «Haıtbi kazandı
ğml ıtakdırde, Amlan:>"anın ge· 
reA. orta. .. an kaıdırdığı, gerek iş
ga~ aitında tuttuğu memleketle
rin istikru.ıni iade etmeğı vazife 
sayıyorum.:. 

Dan·markahlar, Romanya
lııar ve Avuııturyaluar ta· 

rafından teşkil ed1 mııı üç 4:ko· 
mile~ ınin :mev.kiıeri a-aa müte· 
vaz::dir. lngilterc bunHırı tan:· 
makta. fakat bir~r hükumet mu
ame:eai yapmamaktadır. lngil
terenin bunı'ar ha<tkındaki hart· 
ket tarzı da siyasi tasavvurları· 
nı §imdiden if§a etmektedu: Ro 
manya ile r.iyasi müna~e'betleri· 
ni ke!<:r . .iştir, lşgal dftındaki Da· 
nimadca il'e idame ettiği siyasi 
münagebetlerini kesnıek ımecbu. 
nyetinde kaimı§tır. Bununla ce. 
raıber İngl:teııe bu iki dcvlelin 
resmi vıar]ıklrarını tanımakta-dır. 

Bun:dan başka ııunu da kııy· 
detmek gerektir ki, Fransız Unla 
larında fıizmet eden prens Schua 
Chnigg Staı!henberg kabınesinin 
bircok azası. eski sosyalistfer ve 
aııiİ sınıfından kimse!e.· İngifte· 
rı:de .bulunmakl.ı beraber Avus
turyanın da Londrada ımC!rU b;ı 
mün enili yoktur. Hundan hü· 
yük Britanyanın Anschluss·u ka. 
bul ettiği maniısın: mı çıkarmak 
lazımdır? Bilinc.m~z 

Lüksenbur.g Grand düşesi 

Almanya, Avrupada hareke
te geçerken, Japoııyı.udn buyiik 
hızmcuer bcKııyur, Japonlar 
Aıyaaa lngutcrenın ve l'l.mcri· 
kanın ham madde ınembalanQI 
tchdıt cacoıur. "'~' d :.uuı.-ında 
ln:ı:)' "".er ) .ıt cılt.. ..... • •• ..ı .. lralya
nın, '\ enı .c.t:ıanuın1 &:ı.ııu ... tanm 
kuvvet ve cephane gondenne· 
meıerini, liun.-l'dan u•r kısmına 
oııun keı._, . . .. .a ıarı için ha
zır tuhn .. ıcı. ....... n.ın edcb&Iİr. 

Bunı rı ~rıpmntı:, zaten Japon. 
ynnın canına minnethr. Japon
Jann toprak, nutuz ve menfaat 
hırs an ouwnsuzdur. ·ı aaıh ken
aılenne Asyada talana gırlflDCk 
için umuimaz bir tıraat vemıİf· 
tır. İngutere Avrupada ve Afri. 
kada meıguldur. ıngılız donan• 
rnası ana yurdun ve Akdenizin 
mudafaaıına art vazifelere bai· 
lamnı§hr. Sovyet Rusya, alaka· 
sını Avrupa İ!lerine toplamak ve 
Asyada da mumkün olduğu ka
dar hareketsiz beklemek vazi7e. 
tindedır ••• 

lıelçika Kralı Leopold 111 Ne çare ki Japonya Mançuko 
macerasından cesaret alarak, Çi. 
ne dalını§ ve tam böyle müsait 
bir zamanda orada kııkıvnık 
bağlanmıt bulunuyor, Çin harbi 
Japonlann insan ve para kuv
vetlerini çok zorlamııtır. Sonra 
karşılarından lngıltere kısmen 
çekı mi§ olmakla beraber yerini 
Amerıka almıştır. 

) az(..n: r 1 1 

Hollanda kraliçesi Vilbelmina 

li bir mesnet olan gemilerini Jn
giltere hizmeline vermişlerdir. 
Polonyıalrlar büyük a'Skeri gay
retler göstermektedirler: Pilotla
rının askeri meziyetler.inden tak 
dirlc bahsolunuyor. Fransa çö
küntüsü sırasında iki fırkaları 
.kurtulal\>ilmiştir; Ya'kın ~ark kı

talnrında da Polonyıatılann bu· 
lundu1dan haber veri mekıtedir. 
Bundan ba~ka. birkaç küçük 
:harp cmnisi İngiliz limanlarına 
vı;ır.a.'biı'diği g~bi hükumet de ev
vela Varşovadan. sonra d.aRo
fm'anyedan ayrılırken milli ban
kanın i_hıtiyat altınını 'beraberin
<le İn-giltercye getirrni tir. 

Şarki Hin:distam muhafaza e
den ve üç krövazör ile gambot· 
latıdan. torpitolardan, .denizahı. 
hırdan v.c •ıııayn dökücü gemiler-

elen ibaret bulunan küçük Hoı· 
!anda füo~unun uza"' ~arkta oy
nadığı fayıdaı~ rolü tebarüz ettir 
mek .de yerinde olur. 
' General de Gau.~e'in toplaya 
bı::diğı kuvvetıerin mevcudü meç 
hut.duT; bu kııvvetlerin pek bü· 
yüK olmadığı tahmin edilebilir. 
Fakat Afrikad'a par:ak hareket
ierde buı.unmuşlar; Libyoa hare
katına i~tırak etmiş1er, Muzuk 
üzerine hayret verici ıbaskın yap 
ınışl'ar. Kufra vah~ını zaptetmiş 
ter.dır. Ha:beşistanı istila eden 
kuvvetler arasında da varlıklan 
i!l<lret edi.mekıtedır. Bunıar mü
.kommel müstc,.n'.lcke a kerleri
dir ve &1eflerl aencra C&trou ile 
Albay de Larminat .de tanınmı;, 
şahsiyetlerdir; General Catrou 
Mısırda ıbuiunmaktadır. Albay 
ıde Lamninat ise, Afnkanın gö· 
'b~ğinde bir okyanustan öteki 
okyanusa ıkadar muazzam bir 
kütle te§ekıküıüne ım<eydan verdi
gm:den de Gau.lc tarafından zap 
u lngiltere için pek kıymetli olan 
t ransız ihattı üstüva Afrika:ıın-
dadır. . 

J ngiltere makamları de Gaul-
le komitesilc i, birliği yap

maktadırlar, fakat bu komiteyi 
Fransa bükUıncti olarak kabul 
ctme.mi§leıdir. Bu hareket tarzı 
funu gösterir ki rCM'li unünase
betleri yeni.den kurmama'kla !be. 
raber Mf?re,al Petain ka'binesini 

Japonya, Mihverin düpnMtla. 
nna kar§l mücadeleye ablrmk 
§Öyle dursun, bu&lıne kadc 
lıarp bile ilanından çekinmiftir. 
Hele Hollanda Hmdıştanınclaki 
hudutı;uz servet kainakla.n ıO
zünü kamaştırmakta beraber kı
mıldanmak unkanını b e oulma
Dllftır. 

Kımıldanıraa Sinppwu aorJa. 
mak mecburıyetınaedir. Sinaa· 
pur dünya yüzünde kurulan ka
lelerin en mükemmelidir. 450 
mılimetrelik top1N"I vardll' ki 
l 500 kilo ağırlığında mermi 
atarlar. Bu toplar, tayyare hü
cuınlanna kaqı tamamıle mab· 
fuzdur. Verdün geçen harple 
Almanya için ne rol oynamıpa 
Singapur bu harpte Japonyaya 
ka11ı ~yni rolü oynıyabilir. 

Japonya bugün Asyada «PY· 
re muhtaç dede» vaziyetindedir. 
Niyeti ne kadar iyi olursa olstm, 
Mihver heşabına göaterebiJeceği 
himmet pek mahduttur. Berlin
de Mihver arlradaşlanna pek 
çok ıeyler vaadedemiyecektir.. 

lan~yo.rlaGr. Bu vaziyet oldukça , • • 
garıptır. örünü,e göre harbın 
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sonuna kadar sürecektir. İngil-
tere. kendi y:anında hail> eden ' E J 
unsu~!arı u~::ı.kla§'tırmak ve sü- D t 8 r D 8 l J C1 D 8 
ccndırmek 1Sll!'Jl1İyor. Bununla r A 
4>:raber, Vişide •bulunan meşru u B 1 ' D a 
a-ı.~ku.metle ~endi arasındaki köp 
rulerı ıdc yıkmağa taraftar de
ğildir. Zira F'l"an~ıziarın büyük 
ekserıiyetinin Maraşa} Peta..in ·i 
sevdiğini ve ona taraftar oldu
sunu ıbiliyor. 

şimdiden hazırlanınız. Bir mil· 
yon müşteri, lzmır Enternas
yonal Fuannda mallarınızı 

görecek ve satın alacaktır. 
%0 Ağustoıı - 20 F.ylfll UMI 

...:har.lottc Amerikaya gittiği ,.e 
Belçika Kralı Albcrt Brübclde 
kaldığı için Lüksenburg ve Bel
çıkanm birkaç nnırla temsil e
<l ilmesine mukabil Po'ionye, Hol 
landa, Norveç ve Çekoılovak· 
yanın yıJ!nız nezare~leri deiil. 
.dmet rc~lcri Hollanda kraliçesi 
WHhelmina ile Norvec kralı Ha .. 
ukkonveL~~mhnır~i~~~-----------------------------------------~ 
dd1:v:itz ile Çek cürn:hurreai Be· 
nes"de Londrad•dırlar. 
Prof~r Gerbandy' in idare 

ettiği Hollanda kahineai tamdır. 
G~neral Sikor$ki" nin riyasetinde 
Ansen·de kurulan Polonya ka
bin~i iatilidan önce Framadan 
ayrılabilmişti: B. Nygaardsvald 
in Norveç kabines; <le lnıgiltere 
toprc:ıklannd& b=r ara} a tJelmiş· 
tiı. Bı,ma ımukahil Belçikalıların 
ancak birka~ nazı .. , vardır Sop.. 
rııdan 8. Spaak 'Yt: Pierlo~'un da 
iUihak cııtiii B. Curt ile de Vle• 
ea-:1auver B Spa-tk ile Picrlot 
Fr;nsadan oyrd-dıktan eonra feci 
1 :r tarzda seyahat ctmi;tlerdir~ 
Jspanyıadan aand•ıdara g~lcne· 
rek kaımyonla.rb yc-la çıkarılmı~ 
lıtr ve ,Dnmi ısa-at bı. şekilde yol
cuhıkıtan sonra Licbona gclebil-

mi§lerdir. 

8 u hükumetler lııııiliz; misa
fir pervcliğindcn istifade 

et nek'le bet1abcr biiyllk Britan
y;ya imnal edilemiyecek kadar 
miı"'him lhiıımetlerdc bulunuyor· 
!ar. Büyük Britr.r:y<a Belç.ika 
ko,rgosunda ve Holnnda Hind.is 
tanının zengin kaynaklarından 
istiNıde edebilmekt ~dir. Norveç 
Iüer takriben üç milyon tona va 
rnn w• den17 ıic-ıır~ti kin kıymet 

Uluyan Bisikletler ! 
Danlmarkada bir mllyondan fax

la bisiklet nrdır. Uç kl,Jye bir bl
ı;lklet isabet eder. Madalyanın ~ 
tarafı ~ı Senede, en azı 10,000 bl· 
cıUdet çahnıynr. 

Dantmarkalılar cUişilnmU~lcr, hll'
enılığın önUnU alacal< bir ı;are bUJ. 
mo,ıar, bl!!lkletln ön tekerleğine kil
~k bir Alet bağlıyorlar ve anahtar
la kuruyorlar. Tekerlek dönmeye 
başladıktan biraz ııonra hu Alet. 
tıpkı r.alar ııaatlcr gibi \'ti kendi 
1<cndlno uluma~a bu-:tıycr. Tabii. po 
ll~ler hlslkletln çahndı~m anlıyor

lar \'e derhal te\•klf ediyorlar. 
Bu ı;ayedc hı~ızhğın önü yi.r.tı!e 

doktıall atmnu~tır. 

Oanielle Daryö Kocasından 
Bo§anıyor 

Elet, Franııız sinema yıldın Dan
yd Daryö kcx:aııından boş&myor. 

T'akat. :nlBhkaırı"' flr ıll'ğll, clostı:a ay 

rıJıyurJar. Sebebini, &evlmll eaaa&· 
~r toYle anlatıyorı 

- AraftıQCJald MVgi eakl harare
tlol ~ Bunda, )'aflanmnı an-
5mdakt fartoa ~k t.eaırt var. DliföD 
dilk. kanr vercllkı A)TJIJ)'onlL Ya-

kat d011thığumu beki-

Öldüren Tabut! 
Banelondaa, dvar kiylenlea biri· 

ne bir tabut &6llderllmlıf. Tellut, cl· 
var köylerde ııeyrüııeler yapan bir 
otobüsün üzerine koaalm~ 

Bir köylü, otobldn loeriıltncle yer 
bulama),nca ıtaertne OlknulJ. Az 110a

ra yapur yatmaya bqla)'me& ta
butu açnllf, lçfımtne gimıif. 

Aradaa bl~ g~lktea eoara Hd 

- llıit:l )nğıJor mu'l 
iki yolcu. büyük bir korku ile o

tobüsün üzerinden yere aUallllflar. 
Blrlııl derhal ölmüş, öteki de afn' 
burette yarıılanmı . 

Sigaranın Ağırlığı 
Bir eılgara "ti yahut yaprak •lp

rası yakıldı mı ağırlığı fa&laJaflr, 
kül, duman 'c nlr maddeler ağırlı
tını arttınr. 

En Eski Ekmek 
Dünyanın en eski ekmeği Pom- I 

pe1 harabelerinde bulunmuttur. Ba 1 
ekmek en .,,atı 2000 ı;cnclfktir. 

Bir Teberrü 
) olca daha yulranya çıkarak t.ba- Dllk dö Bruruıvlk, Cen8\Te Ştlbrl l 
tu1a yanma oltımtU!}lar. K&llUIJlllaJa beleclJytl9fne 2 milyar SOO mllyo1a İ 
ba"lamnılar. frank brrakmı tır. cbepT Bir eseya.

1 
Btrde~blre tabutun lrapefı act1mıt hat eeıuuıında Oene,·re belediye me

blr el uzaanu~ ft hafif bir 11e11 mor- murlamıdan birinin gösterdltt ne. 
mu.,: zakl't ı ... 



4 
VATAN----------·---~~----------------- 25 - 3 - 94ı 

HAFTADAN HAFTA VA J IKi Paris 
Mütekait Gülcemal Fransız Parisi 

Tomruk Suyu 
BUyllj(: ve K~('&mlı<-alarla 

Toturu.kata4ımtla.n Kachkö)·ünc cc
Uril~n l)·i i'l'U damaeana ve tenekc
lf"'Tlntn twnfrl.Dır;lflrfn JM!k itina e
dJlmi.foT Ye blJbu. ti~"'1~rtnt1rkl 

kımıun mııtıllrler rtyetle pek 
J;"t'"\ • ..,. V ~ silz"J konulo;ror. 
İyi •o d17e K"Urllfm bu ıulann (o

tıı ı·e,.kos nyttndan faı'ksı~ bulu

lan (M"k e kadar iyi olmıyan bu 
nı~mbaJıvdan doldurulan kaplara 
da. hf'r halde varlda t t.e.mlnl n1ak

u.d1Je olac:-ak, ayni mtUıttr '"'llrul
makta.br. ita hareket, hakiki Çanı 

lı<'a suyana olan rafbetln azaJma
•rna \.·e halkın da aJdahlmasına se
bep olmaktadır. Bu hmll91arda a
lAkadarların no..xarı dikkatlerini 
celbetmf:'nizl Fica edf:'rlm. 

Alman Parisi ____ _ 
Emektar Gülcema·lin yine is

mi gazetelerde görüliıneğe ba~-
ladı. Halbuki biz 
onu tekaüt ol
muş da son dem 
hayatın.da Haliç

Yazan: 
AHPAP 

velce acrdılar da oonn ıdcraT 
bombıa ile yalcıtlar ~ 

Öt«ki cevap verdi: 1 Yazan: Rebia TeYflk BAŞOKÇU 

lar Amavut\uktan va~eçmedi
ler . .Ş;mdi Ca""Ileronun yerme 
bir başkasının. tayin edileceğini 

duyan bir al'kadaş dedi ki: 

-. 13.ii'iyorııun ki, lnııiıhzler 
Bremen şenrini lbornbarthrn11n 
ettiler. Ve burada 184 üstünıde 
taş 'bırakmadıla... Anla.şllan lngi 
·lı:.z tayyarecrkri dönerken orta
lıkta BTcmen noamma ya<nız 
tranea·tlantik kald1ğını göıı:nuşler 
ve Bromenden ıMç ıbfr .iz ıbırak
m..ımak için bunu da yelcmrş
larl 

- 25 -
ım~<ııye avla==- . kla vakit ge· 

Kaçanlardan Parise Avdet Edenler Manş 
mayor. 

Bir de, 

m.-:ıhu" olan oralftm ~meden ba'
ka. muh-'l! rnembalar da Yar: su-

Kadıköyünde Köçeoğlu Ha
mamı sokağında mUtekat
d!nden izzet Tektip. 

ç .. riyor sanıyor. 

duk. Öyle ya Gülcemal kaçın 
kurrasıdır? Zaro Ağa ite arala· 
rındaki benzer~i.Jc ya;nız ikieinin 
de Amerikaya gitmiı o .-nal.arın
dan iharet midir? ... Hadi hatı
ralarımızı Hazreti Nuhun meş
hur kadirgasına kadar götünnı
yeLim; fakat Gükemal, nıce gün 
göımüş, nice işler yaprnı.ş, yaşa

- Bunıdan bir hafta on gün 
evvel iba! kumandıan~ığı eline a
lıp da bir iş beceremeyince, ken
dı kendisini değiştiren Mussoli
ni ~bette Ca.vat~eroyu'da deği,. 
tirebillr! 

Sahillerinin Alman 
Cesetleriyle Dolu Olduğunu Anlatıyorlardı 

GÜNAH KİMDE? 
j Yazan: NeclA MABAŞ j 

Bremen Bombardımanı 

mış, eğlenmiş. eğiendlrm;,ş, gez. Bu hafta Ath\nük meydan 
mi.ş, toz.muş ve nihayet, ununu muharebesi başladı! A.manya 
eleyip e}eğlni ipe astık.tan sonra derıiza1ttlan, .A..-
köşe minderine çekilm~ bir es· merlkadan lngil-
ki hovardadır. Şimdi duyuyoruz tereye gelen ge-
ki, zavıallıyı 'bu ihtiyar halinde ' milere hücuma 
tekrar yine i ba~ına getirecek- ..... geçtiler. Söylcn-
lerj ~i~ yapıp l'.Ük ta~ıyacak· ··~~ .iiğ;ne göre bur.a 
larnuşJ tarda ~~meli müt-

Beyhan Bilrr .. em yazrl.arım şe- raşan bir kadın vardı. Annem. Bu havadisi. okuyunca gayri hi§ b.ir deniz !harbi Le:Ll.enobi!ir. 
ni sinirle·,.:!irccek, sözterim yüzü- Aklı.m erdikçe., ya mı i}erkdtlc.çe ıhtiyari, o meı:rhur fıkradaki t.es· Çünkü İ:ıgilizler tedb~rlerini al-
':ıü buruşturacak mı? Fakat ne o- içimde ona Jc.arşr h:ir 5C"Vginin kal ki ayları ne yapaner} Kırpıp kır mJ1'.'larıdır. 
ı b h t.... ld J r ·· ·· · L Bıri""·l dedi kj: ursa ohtu!'! U<gU:ı a.:ır.atı sana madığını hisısediy·or, onu türlU e- pıp Yt ız yapar ar . .t sozunu oaw "" 

d t 1 d A il k - Fa .. at ıbu sefer, Amer"-a-da cemiyete de, üny-ı.ya da h:ıy- ziyetler~e inletmekten adeta zevk ır a ı-m. ma zava tn1n arlı· ~ tK 

S 1 d k l.a k · k k., lı 1.ar d-g-ı·ı. İta:yanlar İna.ı,.ı.z·· lere kı:malryı;.n. ene erce üzernr.: e duyuyordU'rll~ Ona acıyor fakat ırpı ca yerı a.mısmı ı r •• ... eo 
taşı<!ı.ğı:ı:> ağır yüktc-;ı bugün kur- bir türlü ffetmİyordum. Ben ce- Söy,endiğine göre bu gemi her yard :m ediyorlar ... 

- "· B ~ 1 j ne k.ad k. · d t ' k Otekı' hayretle sordu.· t:ıld.cağ:mı zanneaı:voru!!l, u 0 e w miyet içinde bir mah.kllm gi:bi gez ar es ı ıse -e eıtne ıs-
kİ bir evh~m. beılkj .boş bir ku- dirmekte ne hakkı vardt. Bunda mı aağlammışl Demek cami yı- - ltal'y'anlar ml ~ ·· Ne müna-
runtu Bc!ki aözkr.imi nihayete j benim suçum ne idi. Ah ona bu kıldıyşa da mihrap yerinde imi§' sebet} 
Kod.ar J;ı>Jedikten son'a bana he- hakkımı sorduğum anlar, kendi Bu hav•disi gazetelerde oku- - Çünkü hütün Hint Okya-
piniz:, büt-".in insan~.:n- Ia.-ıet edcw evlôdmın ayaklftnnın altmda sü- yunca, 60 ya . .ında olduğu hakle nusu ve Aden körfezindeki li-
cdtainiz. Fok"t ben yi.'le sizler~ rüklendiği zamanf.ar içim hiç mi yine !ahnede kanto söy .. eyen ve man.larını İngil.iziere teslim edip 
den bir ey ,bokliyecek de&-;Jim. bir acı duymazdı} Evet ben ar- alkrş toplayan m""hur Ma.dam buradaki fngriiz fiıosunun Atlan-
lstiyorun1 kı ben de hcrke9 gibi tık damarlartmda taşıdrğım ka· Peruz·ta, Fransanln tanınmış ar· t~kte vazife almasına yardım et-
d~ün.meğc, &Öz söylemeğe muk- nın hakimiyetine girmiş, tamamen tisti MM Tenget ak 'mıa geldi! tileı l 
tcdir olduğumu iliin edeyim, tevarüs eıtii\<im canavar ruhunu, Nasırlı Kaş~ -Fakat lngilizler de boş dur 
n.J.tt3. acninJe evet ı:eninle ayni benimsermi..,t:m. Annemin zayıf iır.uyorlar. Mütcmad'yen Alman 
haklara sahip iki iMan olduğu- vücudu tahtalann Ü-Zerinde saat- Geçenlerde hu ütun!arda yi- dc!n.izaltı üslerini bombardıman 
muzu ha.yklrayım .. , lerce sürüklenir, ben içk.ini.n ver· ne ahpapça yaz.mıştık. LU.ks ka· ediyorlar. Bu esnada vnktile yol 

Ben diln}~ayı herkesten evvel diği bir asabiyetle onu omuzla- ~T peyniri ~'C.J; dtt rastgehp de acıyarak batır· 
tantdun. Göz?er:mi açtığım zaman rından tutup sarsar: ne oluyor? Bu . .,; mad'ıkha.rı o meşhur, o güzel 
o hayat den<len ığrenç yüzılü soy- - Söyle, >Öyle benim !baham kadar. ka~arlan- · transatlantik« de bombardıman 
tanyı kaffım·da budum. ilk hatır kim diye bağırırdrm. o zaman mış bır nesneye edip yakımı lar! Bunun sehcıbini 
ladığım sim.. sabahliarı korkunç harap ve sönük bir sesle: lüks denilir •ır.. aı>ol)"ilmadmı ! Acaba neden ev-

Cici Berber 

Gelelını Habeş meselesine: 
ltalyan i:rnparatorluğu 1bura.da 
dört taraftan 

lku lmaık;ıadır. v 
ingillzler ce- :. 
nuptan yürüye- r. 
rek aşağı yu-
karı hütün lı..1-
yan ıttQmalisini almışlar, Cic;ka
yı zaptetmişler, Herrar'a yak:ıaş 
mıslaıdlr. Ma:Nm.dur ki Harrar, 
Adisa:babanın sayfiyesi.d~r. Yaz 
mevsimi ge.diği için, ve hararet 
de bu civarda 40 dereceyi bul
duğu için ln;<ıiıizlerJı <ayCyeye 
çı:.cnı.akta hakları vardır. Fak.ıa.t 
ÖyLe ıgörüıU.yor ki. Habeş~stan

Cakj sayfyeierin kirası o kadar 
fazla deği,dir. İngilizler bu1'a.sı
nı olduıkça u.cuza mat etmektedir 
!er. çünkü emvaı'i metrukeden· 
clir 1 

Diğer taraftan lnırilizler es-
1.i.den tcrkolun:ın İngiliz somari· 
sindeki Berber' e aa.ker çıkarmış. 
lar ve butadan Cici:.ı:.aya doğru 
ilerlcmeğe ba~La.mışlardır. Eğer 
Cicika ile Berbera arasında;ci 
mesafe kapanacak olursa, İtal
yan soma1isi ensesinden traş o
lunacaktır. Zaten. Beıbera ile 
Cicik.anın bir ,arada .telaffuz e
·di:metıi in!tanı:ı hatınna meşhur 
cCicı betber'• operetini getirmı_ 
yor ımu} 

AHPAP 

if d k k d · l J y· b momnunluk1a öğren·yoruz k.i, 
. rat enece il! ar sus Ü o an ıne u tarzda geçen bir gece ka,.r peynirinin üzerinden lük- ŞEHiR TIYA TP" "U TEMSiLLERi 

yetiştirecekler ve bununla Fransa
yı yUkselteceklerdf. Parisln bUtUn 
işsiz güçsüz serserilerini topladılar, 
bunların kollarına da Naziler gibi 
birer kırmızı enli kurdelA bağladı· 
lar. KurdeIA.nın ortasındaki yuvar
lak bezin Uzerlne bir lA.civert haç 
koydular. Partsin bu meşhur serse
ri çocuklarına bunları niçin yaptık 
ları sorulduğu zaman Argo lisani· 
le: 

- Kırk bal1 için diyorlardı. 
Yani kırk frank için, Günde ktrk 

frank kazanacaklar, Buna mukabil 
halk arasında kin ve nefret uyan
dıracaklar. 

Alman Propagandalarından biri
si de sokaklarda otomoblllerde do
laşan radyolardı. Bunlar da bazan 
(Ferdone) nin sesi işitilir, hazan da 
Almanca konuşuluyordu. Yine Ma
dam de Bonval anlatıyordu: 

Birgün Şatle taratından geçi· 
yordum. Caddede bir Alman oto
mobilinde Almanca şarkılar (Ho
parlör) le söyleniyordu. Şarkı bit
tikten sonra otomobildeki adam 
cadde üzerinde şarkı dinleyenlere: 
•Elendiler, dedi, efer içinizde Al
manca bilmeyenler varsa elini kal
dırsın, o vakit bu şarkıları Fl'an· 
sızca tekrar edeceg-iz. > 

Bu sözleri işiten halk hep birden 

ellerini kaldırdı. O saniyede karşı 

tarafta duran bir otomobil hemen 

harekete geçti. Ellerini kaldıran 

bu halkı filme aldı. Bu film Al

manyada gösterildiği zaman Fran· 

sızların Almanları CHayl Hitler) dl 

yerek karşıladığını ilAn edecek. 

Sonradan bu haıber Almanlar ta-

denecek j,,.dar çirkin., ak§amları - Öldü, öldü diye söylenirdi. diye! .ş·.rndı 1 
anne$m. ilk aklımda kalan rnan- idi. J~ ak ve fersiz görlerini üze· TEPBBAŞIND 
zara sa.manian .dökülmüş bir ka- rimde gezdirdi. sü ka·~dırryortarmış. Yenı od.a ~ı il •sTtKLA..L CADDESİNDE rafından yalanlanmıştır, diğer bir-

. .. ··n<1,e .. d. h rk At k ded C. imdi z:ytin gıbi, peyn:r g;bi a- DRAM K 1 S ~· ri KOMEDi IUti!\U çok hakikatler gibi ... 
nepenın ustu yuz u em ı - ça i. ittikçe her ha lelade katıklar arasına kar omak- BU AKŞAr I· BU AKŞAM 
zeytin kiğıdını kucaıklayrp anıne· linle ona benziyorsun J s t 20 30 d Paris halkı arasında. ilk günlerde 
m' bekledtğim bir kohs ara~ıd.ır. - O kim diye sord.um: ta. c:Hey gıdı günler heyi O H.. · aa A' ~ Saat 20,30 da yaratılan Alman taraftarlığı ya-
Sefalıctin .ürü*tedi .... ı bu ha} te - B8'banl Yerimden fırlaya lüks hayat ta bir gunmüşl> dıyde. urrıyet partımdn . DA o 1 vaş yavaş, bir buz gibi erimeye baş 

k - k l • ı. - ' · bakkal oamekaniarının ıçin c Her gtin "'-de rocuk temslıleri )"in bl1et vardır. ·- " ı bir lokma ekme ugruna at a,.. raıc 'Yanına çö~tüm. ~·y- ~ ~ · · ·· amıştı. t:an.ş denızt sahfllertnden 
nan o hedıbaht kadının sahte bir - Çabuk dedim. Kim oldu· na~~~~öok::s~~ C,Y~~~::~:~~~ Beyazıt, Ule!i, Ak•aray, Şehremini ve Topkapıya otoblls temin olundu. gelen haberler, Almanların İngilte-
teıbeaüm eklediği yü=ü, yalnız ğunu söyle onu bir köpek gibi ge- le dedi: ~ reyi lstill lçin Dövl!de birçok ma-

ikimiııin zor sıidığı tahta karyo- berteceHitını. Başını ealladı. - iyi ok!u da kaşarın üzerin- s 111 H 1 R L 1 y 11 · ız u· .. K nevralar yaptıklarını, askerler[ du 
lanın iç.ınde tabii halini alır, o za· - ayır hayır docli. Buna balara doldurup btraz sahilden a· 

den lüks tabirini ka:ıdırdılor. Rüt man ikimiz a.na oğul birbirimize hakkımız yok. Onun da çocukla- il çıldıktan sonra dubaları sun'! ola· 
aaTtlıp ağzrmızt .açmadan dertle- n var. !besini indir:ch!er. yoksa, bunu ı rak batırarak denize dökUlen as-
. ·'ik "'-k "t d' d -· y b b ' B 1 duy>an elleme kÖt•·.ür, ıskara, Tu··r1cçe so·'zlü· k ı . ık ta ıl ki ŞlT<> • ue <>r mu ema lyen egt- - a. en, ya.· en, a ımı e - maşa, o:ı.cıyak bize de tevc 1ıı er erın n ... ı ur r aca arını da 

fiyor, mütcmadi)·cn. oradan oraya Jerile tutarak kendine çekti. De· vecihten bir lüks unvanı verın Dünya de tan ,.e efsanelerine karı,an talim ettirildiğini gösteriyordu. Al-
göç ediyorıduık. Da.ha. hayaltmı· rinden gel<:n bir sesle: man askerlerini karşılamak için 

Se diye fiyat mürakabe komisyonu Batıl ltlkaUar Wkelerlnln slhlrJJ bir hikıiyesl 
tın f;Ckline bir i!:lm vermemiştim. - n yıalnız benim çocuğum~ na puLu bir istida ver~cekier- Dertli bir a.,,kın feryadnu.. İngtli~lerln sahillere mazot döktük 
dörıt .. be. ş ya~ında anca:k vardım. sun Nahit dedi. Jçim in:i ·burku- dı· ı leri ve mazotlara ate9 verdikleri Sonsuz bir sevginin ıstırabını 
Yeni gd!Jiğimiz k""ahadaki e ki lu,la yandı, o kadar ... Gece ya de söyleniyordu. 

K d• • D • • +· • Çıldırtan bir hasretin acı nağmelerini fetıı...~ftdl e4~1t 
bir han odasın.da 'birkaç çocuk mı odaya döndü;;;im zaman o- en lnt egı< irince Kaçıınlardan yava.', yav•• Par!se o· '3 Tiirk sazı ile özenUen ....., 
oynuyorduk. Benden oh:hıkça bü nu ınce yatağının üstünde yüzü· avdet edenler llianş sahillerinin Al 

1 ki L-L .. b c:,mdi bu .i.:adar çerez verd.:k. Tiirk rnu>tlklsl Ue güzellC"!len :rük o an cocu ar oyun oanıane- Koyun yatar urdum. Vücudüm- ..., man cesetlerile dolu olduğunu an-
d 1 t 1 1 · h ft ·•ya En gUzel TUrk ~"" ..... ılarile silsJenen eile e~de..lti ıntlelerin hemen hep e .ıı kolün verdiği bir uyuşukluk en sonra ge e ım a '.lnın - • ·~"' latıyorlardı. 

sint ahnr:"ilar ben ba.ka kelmıştı-m. beynimde sanki bir yangın var· ~ setine! İtallyan. Bir -;;ark ftlrnl HattA Pariste dolaşan bir habe-

Brrdenhire yanımda duran küçük dr. Etbi•emle yatağuna uzandım ;;:-ı.. ların Arnavutluk Musiki Adaptasyonu: ART AKI CAN re göre Alman askerlerinden Uç 
lhu oğlanın üıtüne atıldım. Onu Onun kısık öksürüklerinı istterek '~~ ~ ~ ta yantıkları so.n bin kı,ı isyan etmiş tnglltere sa-
ha,•li hırpalamı§ olacağım ki mi· uyudum. Öğleye doğru gö~lerimı ,,,.. taorruz da bır Okuyanlar: SUAD GON • NUMAN IÇLISES • hil!erinde diri diri yanmaktansa 
lelerin herelni yüzüme fırlattı. açtığıı.-n: zaman arhk he"r şey bit- lfJ_;/~ ~ netice vermedi! ı kurşuna dlzilmeği tercih etmişler. 
Yamalı kolile yüzünü ktrrularken mi ti. Annem ağzından yastığına :;:t '<D ~ Hatta 8(;yl:endiği IBRAHIM OSMAN ve NEZiHE UY AR Ve kumandanlık tara!ından kurşu 

Piç> diye söylcnıd:i. Bunu ale ade doğru sızan bir kan şeridi ve sım ne göre, Musso· na dizilmi~1erdlr. 
küfür hıssıle söyl«ın~ti emindim. sıkı sarıldığı bir fotoğrafla cansız lini Yunanlıların ciğerlerini söke Çalanlar: SADi IŞILA Y - ŞOKRO TUNAR - CEMAL Hltıer Fransada elde edilen ko-
F k ed b·ı k .. ··k k 1 rd ı· ilk b k cek yerde Yunan-lılar Tepedelen a .,t n en ı me>m uçu • · yatıyo u. ste üyü acıyı o COMBOŞ HASA~ ı D 1 lay zaferin sevinclle Rayştag'da 
h d 1 v k d-'- d d d K b cıv· aıında ı·taı..·anl•rın beyı·nleri- • I'< RAMALI EM N • m e öy e urr n<> taya <M<Un- an a uy um. oca ir kainatın 'Y u - I verdiği nutkunda şöyle demişti: 
du öyle nazik bir yerimi kanat- içinde yapayalnız kalıru,tım. Ya- ı>i deldiler. Buna ciğer kebap j ISMAİL • H, T AHSIN 
tı ki. Onu ve sözlerini imkan yok vaşça resmi aldım ba.:k.tım. Göz- yerine bey~n haşlaması derler. 

İngiltere gibi dUnyaya y&yılmıi' 
bir imparatorluğu yer yüz.ünden 
kaldırmak istemezdim. Fakat ma· 
dem ki o bu A.kibete lAyık olmuş
tur, o halde İngUtere istUAst bizim 
için gün saat meselesidir.> Nutkun 
alt kısmında da, İngilterenin isti· 
!Asından sonra kıştan evvel harbir 
biteceğini, askerlerin yurtlarına du 
neccğini vadetmt11U. 

İngilterenln ıstUA.sı tehdidinin 
boşa çıkması, Pari&tekl halk taba-· 
kasının ilk defa olarak gözlerini aç 

tı. Bu tehdidin bir blöf olduğunu 

gördüler. Almanlar, Pariste esen 
bu soğuk havayı derhal hissettller. 
Pulslilerl oyalamak için tekmtl ti

yatroları açtırdılar. Pariste bulu
nan profesörler tarafından temmuz 
ayı müddetince Sorbonda tariht, e
debt, içtimat ve tıbbt serbest kon
feranslar verilmesini emrettiler. 

Bu konferanslar evlerinde Adeta 
kapalı ya.ş:ıyan bir kısım halkı Sor 
bone. canla başla koşturdu. 'Üniver
sitenin büyük konferans salonunda 
halk kapılardan ~or, takat Al· 
mantar bu kala.balıktan istifade 
etmeğf, orada. da propaganda yal>" 
mayı unutmadılar. 

Bir gün bUytik Fransız edibi 
Balzakın husuşt hayatına dair bir 

konferans vardr. Salonun lAmbaları 

söndUrUtmu,, yalnız sahnede olan 

şeyle gözUkUyordu. Halk btlytik bir 
dlkkaUe Adeta nefcslnl tutarak din 

Uyor, muhaITirln hayatındaki hu

susiyeUeri en ufak noktasına ka .. 

dar öğrenmek istiyordu. O esnada 

salonun yukankl sağ sol ve orta 

balkonlarından, a..şa.ğıda oturanla· 

rm başlarına demet demet kA.ğıtlar 

dökWmeğe başladı. Klğıtlarm hı· 

ş:ırtısmdan ve birdenbire tepelerin
den dU~meslnden halk birdenbire 
UrktU ve IJ&ŞITdJ. Fakat bir an için 
de kendini topladı ve sUkQnet yine 
yerine geldL 

O gün ben sahneye pek yakm o
turuyordum. Bu kAğıtlardan elime 
geçiremedim. Oradan çıkbktan son 

ra koridorlarda kA.ğıtlan:lan birin; 
okuyan bir kadına sokuldUtn: 

- Affedersiniz, dedim, acaba. bu 
kft.ğıtlarda ne var? 

Kadın korka korka şunları söy· 
ledi: 

- Bize kom.UnısUik tavsiye edi· 
yoriar ve kmllarla birleşmeyente
rjn imha editmesine lüzum gösteri" 
yort ar. 

Ben bu propagandadan şu netice 
yi çıkardım: Bir milleti dahilen ın
hilAl ettlrmefe yanyan her va.sı:t• 

Almanlar için mubahtır ve malt .. 
buldUT. 

Bir gtin çoktan beri görmedlt•"' 
bir Rus madamla bizim kapının 0-
nUnde randevu vermt,tlk. Kadrncıı· 
ğızı uzaktan görUnce o derece :ı:s· 

yıflama.sına hayret ettim. StbeblJ1.1 

sordum: 

( Arka11 var) 

unuta.madrm. Ben bu tek he.::eli ICTim sulandı. Bu adam sanki he Şimdi yine b<4 ku•-na.ndan de· TAKs·M 1 c·oR' TA.TT rz kellmeniırı miniisını seneler sonra nim ikinci.bir modelim, yahut ben ğiştiriliyonnu§, Gavıallero·nun YARIN ~=-LERDEN 1 Sinemasında IJ V J y V 4 

nnladam. Faıkat simdi brl"C o ufak onun bir kopyası idim. Arkasın- yerine bir ba kası tayin edile- so· YLl.YEL/.J:'i1 I 

çocukluk hatıra;ını düşündükçe da anneme hitaben yazılmış bir cckmişl l ~:::::::::::::::::::::::::::: ,,..----------ot.~ V.ı 
iızerimde 0 R"Ün yaptığı tesiri his- saıtır ve biT Unza vardı. Büyük MalUm.dur ki Cavel1ero

0

dan ~ " 
sederiın. Dinle Beyhan! Maksa- bir zaferle haykırdığımı biliyo- eonra bizzat MuBSolmi Arnavut-

1 Sarsılmaz bir azmin za!cr ••mboıu ... Yr!maz bir cesaretin kudretli Casusların Casusu Te.frikamız 
dım oana .. dece 'bir msanlık der· ntm. Ba lıca dü'!1flanınıı bulmuş· luktak.i orduların ha, kumandan bir nllmunesl olan 'I' 
8J vermekttr, damarlarında dola- tum. J~te annemin ke.tili ve sebe· hğını ÜzeTine a.1mış, fakat o da: 
an kanın mahiyetini acı bir mi- bi felaketimiz olan bu... adam, Nü~h.an marazı .a ka deva ey· 
ali ile önüne sermekti.. Çı.inkü ayni zamanda senin ve benim de lemedi ıhiç ! 
avnı kan benim de vücudümiı babamdı. Diyerek çekilip gitmi ti! 
) akı}'Or. bugün 0 kanın sahi.bin· , Be) han, aylarca o adla.mı ara- Meş:hur eözdür: Bir tecrübe 
den çok daha fena bir mikrop 0 • dım. Ve nihayet buldum. Fakat bin na.ihatten iy.idirl Derler. Fa 
1 ra:k cemfycıte dola .ıyorum. Ka öyTe bir ~y ıoldu ki seni de bera- kat bu tecrübe de bin nasihatın 
1 balık arasına herkes gibi sokul- her ·buldum. Ne olurdu o ıgün, en yanında ver aldı 1 Yine ltalyan· 
dukça müsamaha ile bakan göz· büyük düşmanıma pusu kurup 
lere tesadüf ettikçe haykırmak beklediğim gün sen de beraber 
H: çıkma-saydın. Öyle güzel ve ae-

- İnanınayın, inanmayın ha~ .vimli idin ki, hayatımda ilk defa 
na. fcımde 8.di hır ruh tatıryorum. olarak ayni insanın çocukları ol· 
Ben na~ıl s.izfere diı~mansam siz duğumuzd'an seninle iftihar ettim 
de bana du,man olun kimseye :tl eğer sen onmasaydın o gün büyük 
ı at ~tmeyin. Diye bağırm~ is- bir sevgj ile baba diye koluna 
tiyorum. • girdiğin adam bugün dünyada 

Elim Bir Kayıp 
Adana mıntakası su işleri mllfet

tışllğlnden mütekait tüccardan ö!U B. 
tsmaU Fuadm kardeşi Yüksek MU· 
hendJs Mustafa Nadir Anttmen 24.3. 
911 tarihinde tutulduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak rahmeti rahmana 
kavu-,"'1lluştur. Cenazesi dünkU pazar .. 
tcsi günti Şi'll Ha14aklrgazl cadde
sinde Hüsnü Bey aparbnanından 
kaldırılarak namazı T~şvlkiye Camii 
şerifinde kılındıktan sonra Ferlköy 
mezarlığına defnedilmiştir. Allah 
rahmet eyliye. 

LONDRft UYUMUYOR 
Şaheserinde Me\'hur Yıldız: CONRAD VEID'm bUyllk bir kudretle 

BugUnUn maskelenen Londrasmda çevirdiği ... 
A~ktan ilham... Kudretten ihtişam... Harpten heyecan alan hakiki 

bir sanat harikasıdır. 

Bu Per~eonbe akşamı LAL E deh alJwılanırya 
azırlanınız. 

Türk Muslklslnln en büyük lıilmlerı 

MÜNiR NUREDDiN 
SADETTiN KAYNAK 

MÜZEYYEN SENAR 
Büyük bir a,k efsane&! olan 

Toz.koparanlı Jak Y&nnJ soru
yor: 

Dört gUndenlıerl gazetenizde 
( Oasoolar Caıosu Treblç IJn
koln'Un hayatı ve maceraları) nı 

:razryorsunuz. 
Acaba onun yerine başka bir 

şey yazıp ta onu bir kitap balln
de satsa.un olmaz mı, yokB& yan
ıı, mı dU,UnUyorum. Eğer yanlış 
dU Unüyorsam kusurumu affedin. 
Yarınki gazeteye cevabınızı yaz
manızı dllerlrn. 

Cevap - Bu tefrikamız merak
la okunmaktadır. Derce devam 
etmemiz tabiidir. İleride kitap ha· 
Unde çıkıp çıkmaması a.yn bir me 
seledir. 

* lnegölde A. H. E. soruyor: lkJ 

tablatlerbnlz, görgli ve Metleri 
mlı; h•.baa tabana zıt. H lı:, henllt 
tik mektepte olan ya, rul.1rınııP 
terbiyelerine karşı gÖ!t1 ·•rdiı;i !Ji• 
fbalUJk, kayıtsızlık beni ~·ok ,Jt.I 
şünıtllrüyor ve e\·Jfitlarınua "t ı.ıı:'"' 

den rndJ.,elendlrJyor. 
'.ferkedeylrn diyorum, J,;•nı~r .. l 

olmıyan bu ktı.cafızı serıı P.tn1ek' 
ten, Jtötü yoUara. dü,ürnıc'4ü· n ı;c

knUyorwn. Aksi takdirde <!r fe11ı• 

bir terbiye ile büyüyecek olun )ıı\'"' 

ruJanmı bekllyen acı ~betleri 
hatırlıyarak yell!tlenlyorun1. LUtfel1 
bana bir necat yolu gö-Jterir uıl· 
siniz! 

Cevap - Bu hareketinizin nıU· 
sebblp ve me.suIU sizsi:ı.t~ ~·e bU 
azap ve rstırabr llAnihaye çekeC"" 
slnfz. Çünkü, bu neticeleri :.talı" 
C'\"l"'!!lden dU9Unmek ve her hU5'1 

ta h.'\kir ve günahsız olan o 1<11 

C3ğııJa evlenmemek gerekti· lJl.I. 

Hayatta kendınıden nefret et- olmıyacaktı. Ve ben de içimde 
t .ği,."fl kada~. bir anltk zevk; için her an biraz daha 'büyijyen 'bu 
beni bu "•a'hRi dünyaya fırlt.tıp intikam ate~den kurtulacaktım. 
a'>n babama bile etmedim. Dü- I Fakat seni de kendim ,gibi bir a
~li'"! bir tulôa.t kum.panyasının kibete sürüklemeğe h.akkım yok· 
perdeleri ara§mda yctışen bjr a· tu. Hassasiyetin 'Yalntz fena mu
ılo yuvası olarak han odalarının hitlerde değil, hazan kaideli şart
'* -,r havasını teneffüs eden, ku· lar altında da zararı dokunuyor. 
akları en iğrenç küfürler1e, göz .. Parmakfarnn gevıed.i. Kollarmı 

ri en mütevves man~~ralar·l_a ~-ar~_tı. Bana ne olmuştu. İçimde 
dolan bir çocuk ne oılabıh_r .. Btr o~du 98.~dığım insanıhk duyguları 
kelime le serseri Herkes gibı yuk bırdenbır~ hortlamııt mıydı. İşte 
~dt mekteolerde okuyan1adı~. ~r~han! lı<>te kardeş~m 'Sana hep· 
Zaten bunu tecrübe hile etmedını sını ycızdrktan onra tamarnile 
Hiç bir zaman c;alı ma4i'a heves muhitinden çekılJyorum. Bir da
eımcd·m. Neden çalı!'Bcaktım be ha sesimi d.ahi işktemiyecek in. 
nim için kendini harap ederek uğ 1 Yalnız çinde eehepsiz aıkmtrlar 

duyduğun :zamanlar, yer yüzünde 
insanhk haklanndan mahrum. ce
miyetten kovulmuş bir kardeşin 
oFd.uğunu düşün, ve onu bir an 
için .de olsa hatırla. Allaha ısmar 
ladık Beyhan 1 Öğrenmek istedi
ğim yeg3.ne şey beni ba~kaların
dan .aıyıran suçumun ne olduğu
dur. ~ütün günah bende mi? 

Bin birinci Gece 
Şaheserini nefis şarkllarla süshmtı,ıer \'e llıl.hi se,JerUe söylemlşlerdlr. 

Bu fllmde Bahkçı o~man taklitli mükıllemelerl konu,an 

TAYFUR 

sene evvel ailem \·elat ettt. İki 
çoroğumla beraber kimsesiz "·e 
ba.knnMız kaldık. Konu korn~anun 
ısrar ve taV'81yeleri herine Ulu· 
dsğ köylerinin birinden ,l;'etlrtHen 
I;lm~esl·ı bir kıua.ğrzla e,·ıcndlnı. 

O G"Ündenberl düşUnmOOen vtph· 
ğımı bu işin gilınagiln azap ve 
ıstıraplan ile krvranıyoruın, Cün
kil, n.ldığun kız cidden naın-,.•'o, 

sc..,siz, i'ahşkan ve evclment • nl
makla. beraber, ne yazık ki, hJs ,.e 

dlJf• vaziyette sizJ.n yapacağint'! şu 
EvlAt'arınızı Ankarada t· 11 1 ıdtJ• 
ğunu ıöylediğintz hemşırel~ruılt n 
yanına gönderip tahsil ve tPrbı)'e"" 
lerlnl temin etmek. Diğer ıarafl"" 
da l<5ylU eşinizle yaşamağı &in•r: 
çekmek ve ayrılmağı dUşUn"':ı
ŞÖY,lc durwn onu incitmekten 

~lnem86ında l•? çP.kinmek. 

Necli MARAŞ 
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TAKDİR EDİLENL~R: 

idarede gö•terd~i yuıksek liya. 
katinden dolayt SilUke kaymaka 
nıı Nihat Dıın'i~an. bir takdima· 
ıne ile taq'tif edilml~r. 

EVLENENLER: 

Fatih Evlenme Daire.inde: 

NİŞANLANANLAR: 

Hacer _ Hn~İ.rıı lak. Vicdan • 
Muzaffer Tcmur, E.'ffma _ Mı.thar
renı Tün-dük, Remziye - Mcbmet 
Kösteksiz, Sabth<t - l füseyin IÇe-

...,....~ aoekler, Anc - Mehmet A~ı'bağ. 
lı, Rcrnıiye - 1 taL p A-k~. Sali· 
ha - Ymıuf Ahmetoğlu, Ayşe • 
Ali Saim Teker, H klrnet KUnat • 
Ali K~ma-1 Gürsoy, Hatice - Mus. 
tafa Karde.,, Fatma Zehra - Mus· 
tafa Hayretı.in Bakar, Nefoıe -

Ankara Jn'h~arhır Ve'kllleti mil
rak • .hi Halet Sağıroğlunun kızı 
Baran MuzaHerlıe Mere:in avukat. 
!arından Hüseyin Antepli nişan
lanmı ıardır. 

o• Ahmet Akıgüncr. Ferhan - I\1ch-
Kıyınetli Ç"azeteci arkada !arı- met, Esat Çam'clil~ Melahat • Ali 

tnızıdnn ve lktısııdt YlirU) üş mcc-
1 
Fuat Kıırıı.'bu\ut, Sabriye - Muhit· 

tnuası muharrir ve sahiplerinden tin Tırpan, ÜmınügülsUm - Ham
Serm Cayid .Jie J-\ydının tanınmış eh E.ııclam, Hııtice - Mu~affer '_l'at. 
aitderindcn nneıiu.ıın MUnlrln kı- lıdıl, Kadriye • Ce.maıeddin Işık: 
zı Münevver Berıkasal ıni.şnn1an· n"l, Aysc. N"~ar • Kamil F ethı 
n11.~lardır. ier ik.i ıeence de saadet E.r::ıe'l, Rcffkft • Ahmet Akçcıbay, 
dileriz. Bedriye - J\hmcl Tevfik Berker, 
CIOENLERı ·. K.a,driyc - Sırrı Giinen, Saadet -

.Şehrimiz Toprak Ofisı umum 
ıni.ldür ırn\lavini Hamit Turay An· 
"'ıraya 1'1tmi,.tir. 

ÖLENLER: • 

Götcük deniz fAbrikıı.•arı ıpor
nndan Hüteyin Eıltrct Cerrah. .-oa hınta'hwoeindc 9lmütttir, .... ., 

na anınta'kası su aşleri mü-
wcn cme'K i yükedk mü· 

'°ıı;., \1ustafa Nad2r An~en öl
"tlÜftur. Dün Fcr~köy ık.abr'~ttanı• 
na ~öımülm\ittür. 

••• 
l".dtme köy ö~m'en1lerinden 

X'bdülkadir Abu vefat etmittir• 

Niyazi G~rsel, MUrvet - Ahme~ 
Hamdi Öğüt, Sacide - Hamdı 
Hey,'beli, Cemile - Şa'bıın ş_en, 
Ho.\ime Şayan • Sc) İl BU\bUl, ht
ma - Hüseyin T.aşdclen, Paize -
Bek;ir Sıt'kı, Fatma Necile - Hasan 
Dümdüı;, f cride - Ya'hya Ozan. 
Kadriye • Nazım Üner"in Fatih 
niki.lh dairesinde akitleri ıy.apı1mıf· 
tır. Cürnle!!ine sa.adetler dileriz. 

DOGUM: 

Yeni E:dime Po~ta111 refikimizin 
muhıarrirlerlndıen İheaıtı E.rtckin'.in 
bir erkek ço<:u~ düro·aya gehnı~
tir. Ya'Vnlnun ömUriü o'lm-•ını d•· 
ılem. 

Benzin, Gazyağı ve Motorin 
Bugünden İtibaren Yeni 
Fiyatlar Tatbik Olunacak 

1Urpı, ke111ıı halimle, klnuıQllln fenalığını ısteınes bir 

l·'akat onu rahat Jıırakrnıyaıı düşmanları da '\-ardır. 

clU!JlnanllU'a kartı klrplyl oklarla t~hlz etım..,ılr. 
""rlıangt hlr dUşmaa tarafından ralıatıııı. edlldlil zaman kirpi, 

lllilce}ıhez ol<Juğ-11 stlühlarla kendini tiyle mlldalaa eder ki, çok -

llıaıı dlişınaıu kaçırtmnğa muvaffak olur, bnan da, buna mu,..ı
ra1c olahla7.sa, uıur. J'akat hiç bir uman üştundekl ııllihları teıılp, 
~•llnı olduğu ,·akl değildir. 
l'al>ıatten ders almıya 
Iıııu 

VATA N _..;,_...._ __ ~~'-- s 

Sovyetlerin 
T eminatuidaki 

Mana 

Kırklarelinde Hasan Reşit Tan kutun Konferansı 

(Başr ı incide) +*+' 
kaynaklara gelen haber
ler bu fikri teyit edecek 
mahiyettedir. Bu haber
lere göre, Almanya Yu
nanistanı yola getirmek 
ışını ltalyaya bırakarak 
kendi ordularını en kısa 

Türkün Çelik Göğsüne Carpan 
Bütün Kal alar Parçalan r 

Yurdun Her Tarafında Coşkun Milli Hassasiyet 

Duygulannı ifade Eden Tezahürler Var 
bir zamanda Boğaıları Kırklareli, 2l (A.A.) - l'ıırti U· ı yccanh tezalıUrlcıi içimle hatip, l:ah 
tutmak ü:ıere Türkiye Ü· muml ııtar" he)"ctl azaarndan Mıı· ıama.n \c !cdnkA.r ordumuzla milli 

zerine saldırmağı düşün- ra.t mebusu Jlaı;an ıteşıt Tankut, blrllğ\mlzln timsali olan BUyllk Şe· 

Tckirdat mebu u Hahmı Apak dUrı 
şehrimize gelini 1 rdlr. 

eltin halkevl salonunda, ımlon ,·e balı flmlzle yenilmez bir millet olduğu-
müıtür .. Bu taıavvurdan !Jeyl doldunı.ıı binlerce dtnıeyld <iııliıı· muzu st1ylcml9 ve sözlerine: atir· 

haberdar olan Rusya, a:ı de «dUnya alı\'llll» ,mwzııhı kcınfe· kUn çelik göğllUnc çarpan kafn mut-

k d 
.. . b. ranımıı ,·ermlııtır. llatlıı lıuilutlan· laka parçnlnnacnktır. lsUyen denc-

c;o hayati ad ettigı ır ınıza relen truıllkel1 ı,aret 'e nıllı- ycblllr.> cUmlcsl llo son vermlftir. 
mınhıkanın yakınlarına ~er de,·JcUerlnln lıaklki makıtat '" Bu konferans muhitte çok derin tc· 

harbin yayılmasını önle- ga1elcrlnl taıırth ederek ınl akı mll· sMer bırokmıflır. 
il llo ~lı.llınltj toınaldarımızdan hlr 

mek için aıami '§&Yİ yap· karışına ,c mukaddes ı tıklallmtz.e TOKATLILARIN TOKADI 
mağa karar vermiıtir. lı· \-UkU bulacak \C lıer teca\Uz.il bUtlin Toknt, 24 (A.A.) Ankara hnik· 

k 
d k" milletçe çcJlk bir kale hallnd kar· c\ l başkanı, İçel mebusu CclAI GUven 

te Rusyanın An ara a 1 ı;ılanıap hazır bulunduğunıuı.u ı;oy- dl\n CUmıırlyet meydanında binlerce 

teıebbüsünü bu bakım .. ıeıııl Ur. 

dan mütalaa etmek ge- Hal1bln bu sözleri halk tarıı!ındun 
re kti r. cHrwrız• sadalan ile karşılanm ı9, 

Ru~ynmn fikri ,.11 otablllr: Alınan· ve nlkışlnnmıştır. 
yayı, .Tiirklyeyo • tıuırnız ctnıe4en Hatip, bundan sonra M!Ul Şefimiz 
en•el l ' unanlst.an iizerlno ~ iirilıııl) c 1n<JnUnUn daha evvelden sezilen teh· 

ınt'.l'bıır etmek. .. Bu suretlr. Alman- likeyl knrfılamak için CUmhurıyct 

~:u, t1111lnl bir yerine tki yerılc tehll· hUküntotince alınan teclblrlcri ve ln
ke~·e koymw: olac-aktır. lll· 

1'~ier hakikat bu 1 c, Yumuıhtan 
bugün lıer z.amanılan ziyade tchı\lt 

edlllyor demektir. 
Her halde TUrklye C'lddi emllşeler-

den kurtulmuo:tur. 

Afrika Harbi 

Eritrede 
1lal yan Taarruzları 

Püskürtüldü 

glltcre ile akdolunan ittifakın 

ımm ve isabetini derin bir vuzuhla 

anlatarak çok sevdiğimiz sulhU ih· 
ıu edeceklere karşı nMıl .cevap ve· 
rcceğlnılzl do tebarUz ettlrmlştlr. 
Dlnlcylcllerln her an coşkun ve he· 

Yugoslavya 

Esaret Yolunda 

Tokatlının, parti ve halkcvıeı 1 men
supları huzurunda dl\nyanın bugUn· 
kU siyası ve askeri vazlyetı kartısın· 
ela Türklyenln durumu hakkında bir 
konferans vermiştir. Hatip, her tllr· 
1U vatun mUcıı.clel inde dalma ön 
sııfı işgal etmiş olan Tokatlıların, 

vatanımıza kar,ı tccııvUz edcnlcrc 
IAzım gelen tokatları lndlm1ek husu· 
sunda derıı almıya ihtiyacı olmadı· 
ğını söyllyerck ııözlerlııl blllrmlft.lr. 

DOLUDA FERiDUN FiKRi 
KONUŞTU 

Bolu, 21 (A.A.) Bingöl mebu-
su Feridun Fıkrl ile Parti mUCettı9i 

Almanlar 

30.000 
Fransız Esirini iade 

Ediyorlar 
Paris. 24 (A.A.) - Ofü 
Harp esirleri i~i\~ meşgul olan 

Scapini, gazetecilere yaptı~ı beya· 
natta §Qyle demiştir: 

cAim1m,radan 24,000 haata 
veya yaralı, 1 1,000 srhhiye a.ke• 
ri Frnnıaya dönmü tür. Bllnlar
Gan baıka 7, 000 ziraatç.i, 1O,000 
maden amelesi ile dört -veya be!} 
çocuk babası 1 O - 1 5 bin harp 
esiri de yurtlarına döneceklerdir.> 

Öğleden sonra parti salonunda top 
lanmış olan kalabalık bir halk kUt· 
lcsl önünde vennl• olduğu blr kon
f eransüı Blngıst mebusu Feridun Ffk 
rl, karşısında bulunan dünya ~azl· 
yctlnl izah eylem~ ve TUtk mllle
tlnln başta Mllll Şef 1nönU oldutu 
halde yurduna 'e lstlkllllne ka,..ı 
t.c\·clh edilecek herbangt bir hareketi 
en 'ıddelll bir surette kartılml-t& 
karar vermlt bulunduğunu kaydey1e
mı,ur. 

NIGDE VE DlY ARBAKIRDA 
Nlğdedc Parti mUtcltl i \'e Aydın 

mebusu AgAh Sım Levent ve Dlyar
ba kırda Konya mebuSu Ali Rıa ':ro. 
halkcVfnde ayni mevzular Qzorlne 
konferanslar verml.flerdlr. Konferan
aın milli blrllğlml:r. ve Mllll ~dtmi· j 
z~ baıtlılığımızla allikası olan kısım· 
lnrı co,kun tczahUrlet·e yol açm1'lır. ı 

ONIVERStrE REKTORONON İ 
EDIRNEDE KONFERANSI 

Edirne muhabirimizin geciken bir 
telgrafına göre. :Untveralte rektöril ı 
Cemil Bllaelln Edirne halkevlnde 'er 
dlğl konferans CO"kun alkı,ıarla dln

lcnmlftir. 

MolQtof - Japon 
Hariciye Nazırı 

(Ua.'jı 1 incide) ** 
va'yı knbul etrn1'tir. 

B. Stalin de bu müli.katıa ha· 
7.tT bulunmuştur. Görfüme bir aa· 
attan fazla sürm'Ü tür. 

tNGILTERENlN MOSKOVA 
ELÇISl JAPON HARİCİYE 

NAZIRlNl ZlY ARET ETMEJ>l 
Moekova, 24 (A.A.) -D. N. 

B: Bazı haberler hilAfma olarak 
lngilterenin Moskova büyük elçi
si Stafford Cripps, Jape>n harıci
ye nazırını ziyaret etmemiştir. 

Tokyo, 2'1 lA.A.) Domel ajan-
sına. l\toskovnd::ın gönderilen bir tel
grcüıı. göre, Matsuoka, Moskovada 
yapaca(;ı rcsmt ziyaretler araııında. 

Fnınsız Ye İngiHz bUyUk clçilerıle 

de görUşeccktır. Bu mUl!katlar. Mat 
suoka, Molotofu ziyaret ettikten 800-

ra yapılncaktır. 

Berline 10.000 
Bomda Atıldı 
Londra, 24 (A.A.) - lngiliz 

havn nC7..aretinin tebliği: 
ln~iliz bombardıman tayyare· 

leri, dün gece Berlini ve Hanr 
re'u muvnHakıyetlc- bomba•'· 
man etm;şlcrdir. Büyük çapta 
yangın lbomba1arı atılmış, Ha
novrc' de 90k büyük infilaklar ol· 
duğu görülmü~tUr. 

Londra, 24 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin Berline yaptı
ğı akın esn.aaında 10,000 den faz
la yangın ve infilAklı ibombalar 
atı1mıştır. 
MALTA OZERİNDE 9 ALMAN 

TA YY ARESl DOŞOROLDO 
Kahire. 24 (A.A.) - DUn, a\CI tay 

yareler! himayesinde uçan bır çok 
Alman bombardıman tayyareleri 
Maltaya taarruz etml9lerdir. 
Avcı tayyarelerimiz dili,mana hü

cum edtrck en az O tane Yunkere 
87 tayynrcsı dUvUrmtışıeı·dlr. Dt.'ş

mnn bombardrmanı pek az hasar yap 
mı9tır. 

Almanya 
Yunan Hudutlanna 

Asker Yığıyor 
Bclgrat, 24 (AA.) - Rcuter b I· 

dırı yor: 
Burada dol~an şnyıalnra go 

dUn öğleden beri Struma 'ndlsınde Yu 
nan hududuna clo~u Alma 1 kıta • 
tının büyUk mllcy asta harckctıerı 'u 
kubulmnktııdır. ---o----
MOSTEMl..EKE MESELELERi· 

NI TETKiK EDiYORLAR 
Roma, 24 (AA.) Napoll Uı ı-

~ crsıteal bUyUk salonunda, Alnı -
ıarla 1talyanlar aıa nma, mU temi • 
ke mcselclcrinı tetkik etmek 
b r top\ "Ilı '\'Rfl nı tır. 
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Müsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

Otuz Çift Birbir/erile Nasıl Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmz9acatz Nasıl Ölçülecek? 

• • 

Müsabakamızın birincisine hediye edeceiüniz radyo, bu resimde 
cörüldüiü üzere Philips aceatuının Voyvoda caddesindeki ma

iazuının vitrininde teılıir edilmektedir. 
Karllerimlz mektupla,. tdtıfoııla, 

şifahen aoruyorlar: 
tatbikatı nasıl olacak"! 

)lüs>Mkanm 

bir tasail yapılacak. M~la. bir nu
nıarah erkefiıı hangi kadınla e\ilen.· 
mesl hakkında ekseriyet bulunduğu 

An.l&taJım: Btr ftfa. hergün gaze- ara,tırılacak. Eğer ~i.tln verdiğiniz 

tede namzetler çıktı.kÇ"a keseceksiniz. ttY ek;.;eriyet reyine u~ .. KU118a o (,'ift 

Kuponla beraber sa.klıyacakıotınız. Jçin tam numara. alaeak .. ınıı.. ller 
Ot.-u erkek '\6 otuz kadından fba- çift hakkında bu ta..~ni( a,ynl u~ulle 

1tt &eri tamam. olunca bunJarı bJr yapılınca neticede kim ek;.;eri~·etin 

•araya. ıetJrerek nte'\·cut itinde her j kanaatine en uypn t.e(,'meler :yap
erkete en uyıun kadını seçerek otuz mı.)ıa birinci lkramJyeyl, l·anl 2'15 

('lft keod.1 takdirinize S"Öte. tefkll ede· lira kıymetindeki 1-'lllp;.; rad)O.,onu 
"ttk!lıi.n.iz. Mewli b9' numaralı erkete kau.nacaktır. Dlgerleri isabet f.lırr&.· 
l'O numaralı kadın, 1 numaraJı ka-- sUe diğer yiiz eJli hedJytyJ alacak· 
-.ınıa 39 numaralı erkek diyerek bize Iardır. 

Zabıta Haberleri: 

Şüpheli Ölüm 
Pazar g1inti Edin>elaqıod& To!r ç.,. 

cuJı: ölll olarak bulmmıUfl:Ur. Hilmi 
oğlu Dündar ismindeki bu çocuk 1.
taca bir dal bağlamak llzere çıktip 
bir sırada elindeki ip boga.Zma aarıı
mrıı ve kaim bir dal& dl. takıldıfm
dan çocuk J>otularak ölmtlıjıtllr. 

Yerinde tahkikat yapan adllye <lak 

toru Enver Kara.n ölümU 'üpheli gör 
düğünden DUndarın cesedi morga 
kaldmlmıştır. * Dün Ayvansara,.ıa oturaıı Te
ofüos oğlu Pan&yot. evtnde ölU ola

rak bulunmu.ıtur. C~di muayene t.
den adliye doktoru ölümü şUphell g-ör 
düğünden ceset morga ka-Jdınlmı~ır. * Tophanede Berber sokağında o
turan Yaşar lle yine ayni semtte o-
turan Tahsip Erzurum vapurunda 
çalışırlarken aralarında kavga çık· 

1 lruf, Tahsin bıçağını çekerek Y94a-

I n yaralamıştır. Suçlu yakal&nm.J.f, 
Yaralı Beyoğlu hastahall"5!ne kaldı
rılnuştrr. * Şoför lbrahimln idaresindeki 
2532 numaralı otomobil Tarlabaşm.
dan geçerken o esnada caddeden geç 

I mektc olan Taksimde Macar cad
ı desinde oturan 7 yaşında.ki MWana 
çarparak başından yaraıamıp. Ço-

I cuk tedavi alt.ma. alınnuıı, suçlu ya-
kala.nmı~tır. 

j * Kadıltöyde Kuşdılı Çukurbos-

1 
tan sokağında oturan 6 y..,mdakl Su 
na evvelki &"Un aqam Uzer! Kızıltop 
rak ta Köprü sokağından geçerken 
şoför L'Ottinln idare ettiği 2066 nu· 
maralı otomobil çocuf& çarpmr:J ve 
b~ından yaralamıştır. Suna tedavi 
altına alınmış, suçlu şoför yak.alan· 
mıştrr~ * Burgaz adasında KütUk!U cad
desinde 49 sayılı Yorgi Cevahirci oğ 
luna ait kapah köşk ballçeıll içinde 
bekçi odasında bir yanımı çrıan,. ve 
yangın neticesinde ya.tak ile tahta 

karyola ve odanın ahşap çatısı yan
mıştır. Yangm bekçi Sadıfın yatak 
içine sigara dü.şUnnesinden ileri gel
miflltr. Suçlu Sadık yake.Janırwıtrr. 

* Taksim AbdWhak HA.mit cad
desinde Firuzan palasın kalorifer ba. 

casından çıkan kı:vılcnnıar Viran a
partmanının üst katındaki carnekl
nın tavan muka.vvaJa.rmı tutuıftur

mw,ı ise de yangın büyümeden söndü 
rWmüştUr. * Cağaloğlundaki börekçi fırı
nında çalışan çırak Abdullah eJinde 
bir mum olduğu halde taJQ.f aJmak 
için odunluğa girdiği bir sırada ta
laşlar parlamı,tır. Yetişen itfaiye, 
yangının büyümesine meydan verme 
den talRfları söndUrmilştUr. 

DOKTOR ... 

V A T A ft 25 • 3 • 941 

Maarif Haberleri: SivasDaimiEncümen/Başvekalet Matbuat Umum Müdür-
Maarif Müdürü Geldi Azaları lüğü Şu Şartlar Dairesinde Bir 

L--"--- Sıvao, (Vatan) - Vilayet 
Vekilerle tenı;a.ı...da ";"".""'" umumi medisi 9'41 bü•çesini ta6- '~Yürüyu··ş Marşı" Müsabakası 

malt Üioere Aol<...-ya .,;ıel<m _,_ vip etıtilıUn "'°'1nt dsimi encümen 

bu4 Maam müdüıü T...-fik Kut izalanru eeçmiııtir. Bütçe 798 599 Açmışbr 
Ankaraıdan dıönm~. lira o!ara.k kahuJ. ecloilm~ 'oai-

Maaıif ınüdürü, Ankar..!a 'büt- mi encünıcn azalı:kiarına Ki.mil 
çe \Eetjmle temaıolardll bu4wımuı Kitapçı Şakir Um Melek Tür
v-e Vekalete ~t v-enn"ıt.ir. . kWta.n, 'Tahir Di~ iUihıkla sc-

Belediyc me<:l~doe kal>ul edı: çılmişlerdir. Ötedenbcri hayrrlı 
len kııdıem h.Jcitını _k.azamnış. terfi çal~alar g<ietcren .bu zatların 
edec.ek mueHinil.enn li.telert ha- tekrar ııeçiimderi muhitte büyük 
zırlamnaktadır. menın · ede k ıl ışt * Büyüklcrimİ!Lİ'lb mek.l'eplerde uruy a~ anın ır. 
dikil'ecck heykelterıinin y<>rle.rinin 
dıiki.lmcd.en evvel Maarif V ck&lc. 
l!İne bıidirilerek müoaadc a1ınrnuı 
lüzumu bütün aiakaıdarlara b;ldi
rihniştir. * E.ğ#m<0nli köy ok,,!lan için 
V d<al<>t tarafından hazırlattmla.n 
ve ciıtrncnli köy'licrde okutturul
makta bulunan bi~i, ikinci ve 
üçüncü yıl öğretiınkıla.vuzlan tek.. 
rar ha bnlırmş ve hu tarafa. da· 
ğlblmc,tır. * Galatuaı<ay fuemnin ikinci 
devre -ımıfla.nnıd>an diğer lieelere 
nakil talebinde bulunan ta'lcbe
lcrdcn program farkı dola,yıoıile 
birinci sımftan birinci ve ikinc~ 
ımıflara 41;,,,,eJc iotiyenlerin imti
hanla ve üçüncü sı:mftaa ikioc:iore 
gireceklerin imtihanstz, -~ ~· 
mftan üçüncü sınıfa. gırmdt ı.etı
rcnlerin de jrntiha.nla ve ~rdün
cü smtfu.n üçüncü sınıfa ~ecek-
1.erin irntlhansrz kabul cdi1rne!lcri 
lüzumu Maa;y Vekaletince ala
!tadarlara !bildiri!~. 

1 l Clll~l 1 
K'P'"I -Sterlin 

Dolar 
lsviçre 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 

Frat. 

İsveç Kronu 

5,:ıll 

129,20 
29,98 

0,9900 
12,89 

3,1625 
31,0175 
30,8875 -- " 'hlnil&t 

1933 Türk Borcu I 
1918 lstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
193-'f Sıvas - Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 
193-1 > • 
1935 • • 
1938 , > 
Anadolu Demiryolu Ta.hvill 

Demiryolu Mümes.!il Senet 
T. C. 11-!erkez Bankası 

L iL 

18 85 
21 70 
19 95 
20 17 
19 32 
60 50 
15 50 
29 50 
5ll 85 
~ il() 

38 50 
109 

1 -GENÇLi.< 
2 - GÜZELLiK 

3-SIHHAT 
l~e yüksek bir kremde arano.n 

bu meziyetlerin hepsini 111ze 

KREM PERTEV 
'!"emin Edebilir. 

1 - 1DtEM PERTEV: Bir tu
valet mU.taıızandır. lnce 
bir ıtın1. ve yapıllfll1dakl 

husu•iyetl !tlbarile yüz
deki çiZgi ve buru,uk!uk
larm teşekklllüne mAnl 
olur. Deriyi genç ve ger· 
gin tutar. 

2 - K.RE'1 PERTEV: Bir g-ü
zellik vasıtasıdır. Genif· 
lem.iş mesamatı sıkıştıra

rak cUttekt pürtük. ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekel~rl iZ.ı\le eder. Tenl 

mat ve ,.rtat bir hale ge
tirir. 

l - Bu mW...bakaya iştirak edecek bestekarlar TUrk olacaJdardır. 
2- lll'.ru-\ll&rın beetelenmesinde ,artı ar şunlardır; 

A - M~lar güftesiz olacaktrr. 
B - KIAsik mart fonnuna, yani, ikinci lmimı Trio olmak Uure ikt 

kısunlık şekle uygun olacaktır. Entro dllk8yon ve koda. ihtiyaridir. 
Metronom II ilA 116 dır. 

3 - Partisyon veya kondüktör piano partiai ve bando Aletlerinin 
her birine mahsus partiler mavi veya slya.h mürekkeple ve temiz: ya· 
zılın"I olarak verilecektir. 

4 - Partisyonda başka marşların çalmab!leceği bandontlll Aletler 
kadrosu en az a.şa#ıdaki cetvelde gösterilen sazlardan mürekkep oıa .. 
caktır. 

Re Bemol ktlı;Uk flüt, Do bUytlk flüt, iki obuva, 1 Mi bemol klirnet, 
2 birisi Si bemol kit.met, 2 !kine! Sl bemol klirrıet, 3 UçUnc11 Si bemol 
kit.met, 2 fagot, 2 MI bemol trompet, 2 Si bemol kornet, 2 BUğl, -1 Kor
no, 4 Trombon, 2 Siıbemol bariton, 2 Mi ve Si bemol kontrabas, 2 ba.terL 
<Cetnan 34.> 

5 - Marşlar tarnaınile orijinal melodilerle ya.pıtrn.ış olacak ve her 
hangi bir m&r\!111 bu itibarla ckısmen dalı!> benzeri olmıya.cakt.Ir. An

cak muayyen bir melodi aynen alınmış, olmamak ş,artile, yalnız usl'Op 
bal<anmdan mllll n&gmelere uyg-unluk ve benzerlik bıı kayıttan miliı

tesnadır. 

6 - Marşlar evvelce bestolenmııı. n•edilmiş ve 1'ıtilıniş ölmıya
caktır. 

7 - Müsabıklar isim ve adreslerini eserlerinin üzerine sarih olarak 
yazmalıdırlar. Ancak, lstiyenler isimlerini gtz1i tutabilirler. Bu takdir
de, sarih adres yaztlma.k suretile müstear tsim veya rumuz kullanıla
bilir. 

8 - Jüri, eserleri evvelı\. partisyon veya piano kondüktör partisi 
Uzerinde tetkik ile bir eleme yaptıktan sonra, kalanları bando De din· 
liyerek orkestrasyon bakımından da bir eleme daha yapacalc. ve bu su
retle en muvaffak olmuş marşları seçecektir. Bunlardan en iyi allı mar-
9in 600 liralık telif hakkı, beheri için 100 er lira olarak seyyanen tak
sim ed!lecektır. 

9 - Altıncıdan sonra muvaffakıyeti görillen marşların. da ncşlr 

ve tanıtml temin edilecektir. 
10 - Manılar 15 ma.yrs 19H gUnUnün akşamına kadar Matbuat 

Umum MUdUr!Uğüne gönderilmiş bulunacaktır. (158) (2275) 

TJ'ldye t DJ'IJ .lli 

Ziraa·i Ban ası 
J[UrUluf tarlhl: 1888.- Sermayeai: 100,000,000 Türk ura. 

euıı. .. tJuıa adedi: :IG5. 
:ııını w tlcart IMır nevi bani<& muamaıeı.rt. 

- lılrllRlrNlen ZS,000 Un ikramiye •erlJN 

"neU(·eleri liste ltalJnde blldJre('tlcJ- 27.'S liralık rad:lo. Galat.ada l'ilips 
:!lr. Bir. bütün bu tevapları Noter 1 

mUe!->"eset.inio eamekinı'l.da te-,.hır Ga.Ilp Btn,göle tevdi edeceğiz. GUnü 
ı-ellnce bulllar Nott"r tarafından i'r- edilmektedir. Yolunuz di.ı~r;e g~-

l•Jr;;ü;~b~k;;~;~de 1"5o Hediyesi 1 

BORRORONİ 
Eminönü Nimet Abla gi.,esi 

-'önündeki muayenehanesinde 

Osn1a.nh Bankas[ 26 50 
T. ı, Bankası (Nama muhar.) 10 15 
Aslan - Eskihisar Çimento ş. 7 60 

> > Müessis Hissesi 10 

J - KRE~l PERTEV: Bir cilt 
devasıdır. Deri guddeleri· 
nin t!razatıru dUzeltir. Si
vilce ve siyah noktalarm 
tezahürüne rnlnt c.!ur. 
Cilt adalesini besliyerek 
kuvvetlendirir. Kuru cilt· 
ler için yağlı, ve yağlı 

ciltler için yağsız husu.st 
tüp ve vazoları var<lır • 

lllrincı!IJ:"l kazanana: Bir lül<s 

..,ıtyo. 

.İkinciliği. kazanan iki ki~ye: Birer 
ral takımı. 
OçUncUlUğü kazanan iki kişiye: 

9trer kol qati. 
DördUncülüğU kazanan iki ki~iye: 

Sekizlnciligi kazanan be;s kişiye: 

Beyotlu sinemaları için altı"ar bilet. 

Dokuzunculuğu kaz.anan be~ kişi

ye: Birer mürekkepli kalenı. 

Onunculuğu kazanan altı ki,iye: 
Birer kravat. 

On birinciliği kazanan yedi kışiye: 
Birer e\Tak t:"&nta~ı. 

BI·~ Birer ipek çorap. 
Beşinciliği kazanan lk• klf!ye: 

rt-r kadın f"l fa.ntaıın. On ikinciliği kazanan on kişiye: 

Altıncılığı kazanan Uç kişiye: Bi İkişer iyi cins mendil. 

•· rer likör takımı. 
lelı Yedinciliği kazana., beş ki~iye: Bi

On UçUncüden yUzüncüye kadar 
kazanacak olanlara a..şağldaki teselli 

,. a.ır. vazo. 
·ıµ, 

-~ TESELLİ 
hediyeleri verilecektir. 

HEDiYELERİ: 
Kazananlardan on dürdün<:üden itibaren ,;erUecek teselli hediyelerinin 

adedi )Uz ta.nedir. Bunlardan on klı:tiye birer Ura.ilk Tayyare bileti, on 
ki~lye tarumuış romanC'ılaranmn birer e~rl, on k.l't~·e (Ramiz) in bJrer 
karikatür albümü, on kl<:iye Gül Bah(esl kltabı. on k1~1ye Salon ('ic:ek.lerJ 
kJtabı, on ki".'lye (Yedlglin) n1ecmuao;ınıo lo;tanbul albümü, on kt,ıye Omer 
~yfettlnJn hikayeleri, on kişiye birer para ('antac;;ı. Blrfnc.·llii;'J kazanacak 
o~umuz.a '"·erec:f'ğimlz (Lük~ Radyo) Galatada Bankalar caddesinde 
(F!llpo) nıapza.mm vitrininde te~hlr edllmt,tir. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında ilan 
Da.nteh!iz blr k~luklarm yeri ne dantelli bir kuruşluklar darp ve 

pıyasaya kAfı miktarda çıkaniJDlll olduğundan danteh<!z bır kuruşluk

ların 31 Mart Dil tarilwıden aonra tedav!llden kaldmlınası kararlaş
tınlmlft.Jr. 

Dantelsiz hır kuruşluklar 1 Niaan 911 tarıhinden itibaren artık teda .. 
\1.U etrn.iyecPk ve bu tarihten itib&.ren ancak bir sene müddetle yal.ruz 
mal sandıkları Ue Ctbnhuriyet Merkez Bankası 9ubelerince ve Cümhu
riyet J.lcrke.z Bankası fubeei bulunmıy&n yerlerde Ziraat Bankası fUb~ 
terince kabul eclilebilecektir. 

Elinde dante.lııiz bir kuruşluk bulunanların bunlan mal aandıkları ile 
Cümhuriyet Merkez "e Zıraat Bankaları fUbelerine tebdil ettirmeleri 
ilAn olunur. (9035) (12523) 

Devlet Dcmiryollan nan lan 
.Muhanmıen bedeli 9.000 'dokuz bin) lira olan (20.000) adet yerli A

merikan bezinden mamul kum torbası 9.4.941 <;ar~am.ba gUnU aaat 15 to 
kapalı zar! usulU ile Ankarada idare binaıında satın alıhacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 675 (altı ytiz yetmiş beş) liralık mu· 
vakkat teminat ile kanununun tayin ettiği vesikaları ve tekli.fl.cı·ini ay
ni gtln saat 14 deı kadar komiByon reisliğine vermeleri lıi.zımdır, 

ŞartnaMeler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşa.da Teıel!üm ve Sevk ~efliğinden dağıtılacaktır. (2279) 

h~r gUn hastalan kabul eder. Şirketi Hayriye 26 
Tel. 2U31 Türk Altını (Reşat) 2( 80 

* Türk Altını (Hamit) 23 75 

ASKERLiK İŞLERİ 

Yoklamaya Davet 
ı - !htiyat erat yoklamalirle 337 doğumluların ilk yoklamalarına aşa

ğıda gösterilen &"Unlerde devam edilmektedir: 
2 - İzdihama meydan vermemek için her mükellef doğumu itibarile 

(Not) olarak mezkflr günlerde şubeye müracaat ederek yoklamaaını yap 
tu·acak, aksi takdirde Askerlik milkellifeyetl kanununWl 94. maddesine 
tevfikan ceza görecekleri ilıtn olunur. 

(SS7) tık Yoklama !le lhti)at }oklıını8"ı 
ŞEHREMiNİ NAHIYE'll: 

26.3.9U çar,amba 
27.3.911 perşembe 
28.3.911 cuma 

Bütün Şubeye mensup (320) Doğ. 
> 
> 

> 

• 
KARAG0-MR0K lS"AHlYESt: 

31.3.911 Pazartesi 
l.1.9U Salı 
2.4.941 Çarşamba 
3.4.91.1 Perşembe 
4.·1.941 Cuma 
7 .4.94 ı Pazartesi 
8.1.911 Salı 
9.t.911 Çıll"şamba 
10.4.9U Penıembe 
ıı.4.941 Cuma 

14.t.911 Pazarte:;i 
15.4.941 Salı 
16.1.941 Çarşamba 
l'i,4.911 Perı,tembe 
18.4.941 Cuma 
21.4.9U Pazartesi 
22.4,911 Salı 

23.4.911 Çanıamba 
24.t.941 Penıembe 
25.4.941 cuma 

28.1.941 Pazıırte.::ii 

29. J.9U Salı 
30,4.911 Çar~amba. 

1.5.941 Persembe 
2.5.941 Cuma 
5.5.941 Pazartesi 
6.5.941 Salı 
7 .5.941 Çarşamba 
8.5.941 Perşembe 
9.5.941 curna 

> 

> 
> 

• 
> 
> 
> 

FENE& NAJill'E 1: 
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> 
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> 
> 
> 

> 
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EYO-P NAJilYESt: 
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İstanbul Defterdzrlığından: 
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Bedestende mezat salonunda t~hir edilmekte oıan hazineye ait 44 
kalemde 131 adet zikıymet eşya 7.4.94.1 pazartesi günU saat 14 te mez
kür salonda etiketlerinde yaz.ılı muhammen bedeller üzerinden açık art· 
tırma ile ayrı ayrı satılacaktır. 

Görmek Jstlyenlerin mahalline müracaatları. (2160) 

DOKTOR. 

ÇiPRUT 
ClldJye l'e Ziihreviye Mütefıas .. 
81sı Beyoğlu YerU l\laUar Pa
ran kar,~mda Posta. sokağı 

kö,eslnde l'leyJnenet apartımanı 
Tel: tSSM 

f L İ B A 
IDBAR TAM TABL1Ll 

Beyoglunda Ağacarnü kar,uııncı. 
Buna aokak No. 1. yenl açılan 

"timya lA.boratuarmda halka kr 
!aylık olmak üzere yalnız (Pa

zarteai) g-Unleri B!R URA llc· 
retle idrar tam tahlili yapılmak-

tadır. 

1X\PARA. 
\ HAYAT Y.t.RIŞINlN 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Heso.plan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkinclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 • 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
4 > 
8 > 

35 • 
80 • 

300 • 

500 
250 
100 
50 
20 

• • 
> 
> 

• 

=2000.-. 
=2000.-. 
=3500.- > 

4000.- > 
=6()t0.- > 

Zir1.1.t Bank.uımcıa kumbaralı ve ihbanız taısamıt lıeeaplarmm 
fn az 60 ıı.ruı bulunanlara Mn.ede 4: defa çekJlecek kur'a il• ..,.,._ 
dald plin& göre ikramiye dafrtllacl.ktır. 

' adet l,IOt llnlJ.k .,_ Ura I' 100 ..w llO lln.ltk 5,IOI .... 

' > !!it > 1,000 • ı:ıe • " • 4,- • 
4> 111 > 2,000• 1 
... ıt•> .,_> l•• ...... 

DllatAT: Heo1.plarmdald paralar bir sene !çincl.o 50 1!radan .... 
tı dllfmlyenlere !kro.rnlye çıktı#t takdirde ~ 20 fazluile veril-tir. 

llu'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 bazlraa, 11 eyl61, 
11 BlrlncOIAnunıla çeldl«ektır. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet ı:t.mirleri için 13 takml maakordon resmi elbise ile 13 adet 

kasket ve 13 çift fotin yaptırılması açık eks!ltmeye konulmu~ ise d< 
!hale gllnil olan 21.3.941 &"llnü mUdüı·iyetlırtiz binasında kurulu kom!S

yonumuzda talip zuhur etmediğinden arttırma, eksiltme ve ihal.i.t J<.&
nununun 43 Uncu maddesi muc~blnce pazarlıkla intacına ve ihalenin 1»t" 

ay müddetle temdidile 21.4.941 gUnü saat 15 te yapılmasına. karar 'VC"' 
rllmiştir.Blr takım elbise ile bir adet kasket, bir çift foUnin muhammt:ft. 
fiyatı 43 liradır. Muvakkat teminatı 42 liradır. Taliplerin ayni gt1.n. •t 

saatte mUd.Uriyetiıniz binasında kunılu komisyonumu-za. ve f&rl,naınerf 
görmek için de ş. 3 mlldUriUğüne müracaatları. (2287) 

8 a;rbk 

1.00 700 150 •••. 
l1ariQ llM-ol1ei"'ıpea ..... r: 

1 a:rldı a ay!Jk 

ıtı.o h.JJ ıv. y ". 

DOKTOR-KİMYA.GER 

CEVAD TABSiN 
tt>&AR - llAN - KAZURAT 

veaa!renln tah!illerlnl yapar. Dl
vanyoıu ortasında Tel. 2333( 

iwnİNİ aiuıı is BANICASlll~! 
jKRAMİY.E:U tıESAP Ay}:P 
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Salılbi vo Neşıiyat Müdı..-w• .-: 

tdDID YALMAN - Ba8J)dltl J

V4TAN KATSA.ASI 


