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ÇARŞ~l\1BA 
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Gideceğimiz \'ol Maayjrend • il' 
.. 

Bu Yol, Emniyetimiz ihlal Edilmek istendiği Gün, Son 
Ferdimize Kadar Ana Yurdu Atalanmıza Layık Bir 

Kahramanlıkla Müdafaa Yoludur1 

Dün Jstanbuf Üniversitesi kon. 
fe~ns sa1onu sayılı güni.erinden 
bir.ini yaşam~ ve salona sığmayıp 
dışarı.da toplanan on bme yakın 
gene;, kendi duygu1annı ifade 
cd~ Büyük Mtnct Mec\\ı:ıi Reis 
veki?i Şemsettin GÜruıltayı en bü. 
yük tezahüratla a~lll'İaJTlfflltır. 

Şemsettin Güna~tay za~an za· 
man coşkun alkıtlar'la ıkesilen 
nuclc.una §Öyle başradı: 

'-1 Şem.ettin Günaltayın dün tehrimizde verdiği konferansı büyiilc 
muazwn kalaJ.hiuı uf-ak bir kıs-

bir ile 

- Muhterem va-tıandaşlarun, 
Te'knik medeniyetin 1heylbet:i 

harp vasıtaları in!ant'l'ığı utandı
ran bir bar1bar.~.a çarpıştığı ve 
beşeriyetin karanl,ık ve meçhul 
bir afete doğru sürüklendiği şu 
zaımanl)arda, bütün dü~ada ol· 
duğu gibi bizde de bir hurzursuz· 
luğun hüküm ı;ürmesi pe'k tabii· 
dir. Sinirleri gevşeten, ı.rrnumı ha. 
yatı sı'kan bu huzursuzluk zama
nında, son umumi cihan buhranı 
kar§tSında merrdeketin durumun· 
dan vatandat'Mrı haberdar etmr:· 
ği fayda'lı gön:n Büyük Parti An· 
karada, lstanbu.da bu mcvzua 
dair aöz aö)"}cmek oerdini bana 

(De\ıunı: Sa. 6, su. fi te) -

Üfku 
8erraklaşhracak 
a~ hı·ğ 
Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

1 1 İngi:tere 

Jmzadan Evvel 
Yugoslavyaya 

sovyet!ter Bir.liği ile Türki- Bir Nota Verdi 
l• Yenin Ankarada tür'.kçe, ) 1- ·ı 
':'03kovada rusça olarak neşret· Londra. 25 (~-~·. -· ngı • 
tikleri tc'bı v • •• ··h· terenin Bctgrat e'lçısının Yugos· 
L~d ııg, gunun en mu ım 1 N v· 
~ •caitu tc"lkil ediyor. Bütün l lavya Hariciye azırına ı~ana.. 
~!\Yada dc~fot adamıan, gaze· ya !hareketinden evvel vermış oı.
~cr, radyo tefsircr.eri v~ her duğu notanın. metni sudur: 
ct'ıf ha k bugün, yarın lbu hadise Ek~ruı. 
rafında zmrn yoracakıarchr. 1 - lngi:fterc hük\ımcti, Yu· 

l'l l"\hkiyc ı c Sovyetıerin, dünya. gos!av hükfunc'tinin siyasetine 
lcın ?u keran.ıık gün.erinde, böy- karşı büyük bir anlayıs göster· 
le .brr karşuıklı tebı1'ğ neşretme· (Ocvnını: Sa. 5, ıo;u. 1 de) -
Ct.I~ ehemmiyeti eıbette inkar 

1~tyccck .bir hadisedir. 
\t Sovyct Rusya ve Türkiye. sulh Hürriyet Apartmanı 
tUn ~?iyeti kendı eri için ve bü-
1" ı~unya için ayni şiddetle isti-
-~ B · · d ~· · u aaarJ sız zaman a 

ın kendi ta.raflarına yayıı. 
~a:nı temin içın ayni itidal 

li ll"Sırctle harek_et ediyıorl'ar. 
\>et ar.bin kendi müşterek cmni· 
-4k. aahalarına sıçramamasındaki 
~ ve menfaat'leri de biT ve 
~Tctdttir. Bu bakımdan birbir
bit b otan .münase!bct1rerinde tam 
'iı~ c~rak:rk ve emniyet hüküm 
~·w~ınc ihtiyaç duyımalan pek 

1<Qlt, 

l 1 ~c bir zamanda yıaşıyoruz 
:tiıı ~aya tutu~an merrileketle
~Vanık vaziyetler 'V'C anlaş· 
' ~ar uyandırmakta ve 
~t tı kendi hesarUarına kuflan. 

SfDA T SIMA VİNİN PİYESİ 
DON AKŞAM OYNANDI 

Prenı Pol 

Yugoslavya 
Üçlü Pakta 
iltihak Etti 

M~hver Devletleri 

'I Svetkoviç 

Yugoslavyanın 
ı Siyasetini 

izah Etti 

il 

Viyarra, 25 (A.A.) - (D.N. 
B.) Yugotdavyıanın üçiü pakta rJ. 
tihaıkı münaee'bet?fe Yugoırlav 
Ba§Vf!kili B. Tzvctkoviç, Yugos
lav hükiirneti nam na aşağwiaki 
bcyımatta bulumnuftur: 

« y ugoslıwvya ;.. rici siyaset in m 
ha.,.~oa ve hemeı. hemen yl!lg8ne 
gaxeai Yugoslav alibetine aulıu 
ımuhafua etmel ve emniyetini 
·tarsin eyl~mcktis. 

« Yugoııılarvya, daha müşter.ek 
menfaatl!crin biılleımeaind~ ev-

i vei dostluk ve tam itimattan mü1. 
ht.:m olan <en iyi müna&ebetleri 
Ahnanya ile idame ediyordu. 

c: Yugoş)avyanın su;çu siyaseti, 
milletimizin menfaat ve duygula· 
rına tarhamHe uygundur. M~1e
ketimi2in 90n aeneolerde imzahldı
ğı bütün siyasi ve iktısa.di mua· 
bedeler Avrupanın 1bu krsmında 

Asker Kıtaları veya daha ıy1 tcşkHatıı bir sulh tahak-
• kuk ettirmek arzusundan mülhem 

Asker Kıtaları Naklı- ohnuştur. 
. · ki c:Bugün Yugoslavya, üçl'ii pak. 

yatı Geçırmıyece er ta iltihak ederken bunu, pakt 
Viyana, 25 (A.A.) - D. N. B. bil· ı devletlerile, :A.l~~~?'a, İta1ya ve 

diriyor: Jl\Ponya ile ışbırlıgınde buluna· 
Almanya, ttalya \'C Japonya ara- , rak kendisine şakin bir istikbal 

sında 27 eylul 1940 da aktedllcn Uç- temin etmek düşünccsile yapma-k
ıu akta Yugosla\-yanııı iltihakı hak- tadır. Yugos'l'avya yeni Avrupa 
k ~aki protokolu Almanya hariciye tcŞkilatına kendi hesabına yardım 
:ırı von Ribbentrop, İtalyan ha· etme-kle kendi.si için o)duğu gibi 

nl 1 •c nazrrı Kont Cıano ve Japonya Avrupa camiasına. olan en yüksek 
r c) (Devamı: sa. 5, Sü. ş te) * vazifesini de ifa etmektedir.» 

Yunan Milli Bayramı 
Cümhurreisimi~ ve Cümhuriyetimiz Erkanı 
Kardeş ve Dost Elen Milletine Bütün Türklerin 

Duygusunu Belirlen Mesajlar Gönderdiler 
Ankara, 25 (A.A..) - Yunan mil· 1 

!! bayramı mUnascbetllc Relsieüm
hur ve Türkiye cUmhurlyetl erkAm 
kardeş ve dost Yunan mllletlııe bU· 
tUn Türk milletinin duygusuna ter
ı:~ınRn olan mesajlar gönder•>ıişlcr
cHr. 

ReisicUmhur İsmet İnönU Yu
nan milletine şöyle diyor: 

A il ,.e şanlı 1:'unan mllletlııln 

bu bnyram gününde, mllli vazife
lerinin ifıuıında rocuklanrun gi>s
terdljtl ce5aret ,.e ııcbn.tı hayran· 
hkla ıtelfunlanıak için bilhassa 
Ze\'k duymaktayım. 

Tlırklye ~isiclımhurn 

1 met 1nönli 
Diger taraftan Başvekil Dr. Re· 

fik Saydam da hayranlığını şu Sil· 

tırlarlıı. ifade etmektedir: 
Kahraman Yunan ıııllletinln 

milli bayramım kutıadı~ı bu gUn
dt', da\·aların en haklı "e en at.ili 
olan i tikllUI uğrunda yaptığı mü-

,,... ...... 
.,,·eldl Betik Saycltwn 

* Genel Kmmay Başkanı Mart!şal 

Graçyani 
Vazifesinden 

Affedildi 

Fevzi Çakmak da aşağıdaki me
sajı göndermı.;.t!r 

Türk nıJlletl do11t \'e mhtteflk 
mr.mlflketlıı milli ba3Tamına 3ii
rek hlrllğl ile l~ak etmekte, or
dularının kahramanlıtmı ve mU
letlnln manc'i kıymetlt'rlnl hay
ranlıkla taklıı e31emekte ,·e ona 
kahramanlığına 'e fedakürhkla
rına 143 ık bir 1 tlkbal dilemekte· 
dir. 

<i<'nCI Kurmay Başkanı 
Mareşal :Fm"Z.I c;;'akmak 

* Nihayet Har.ıcıye Vckıll ŞUkrll 

Saracoğlu da duygularını şu me
sajla ifade etmektedir: 

Dost ,.c müttefik memleketin 
mllll bayramı müna.sebetne, ha
raretli tebriklerimi bildirir \'6 

milli mlra!iını korumak ~in ecda
dının menkıbelerine yeni bir l}lln 
Ye şeref "ayfası llfı'lo·c edr.n kalıra· 
man ordu unu he~ ccanla selamla· 
rım. 

Harlcl)e \'ekili ., fikrli ara.c.oğlu 

telgraftan il fn«'I ayfımuzdadır. 

Adisababa 

Yolunda 
1 n g i 1 i z Kuvvetleri 
Şarki Habeşistanda 

Son ltalyan 
Müdafaa Hatlanm 

Yardr~ar 

Düşman Kısmı 
Küllisi Avaş 
Irmağı Hathna 

Çekildi 
Hartum, 25 (A.A.) _ Reu· 

ter :ı:nuhahiri lbild iriyor: 
Şıddc'tii bir muharebeden son

ra Cic~ga'dan gelen ve garp isti 
karnetındc iterliyen lngihz İmpa· 
:~torl\ık kuv.vetlcri, şarki Habe

Roma, 
ajansından: 

Ordu erkanıhaııbrye reisi, Lib· 
ya valisi ve Şimali A~rika kuvvet. 
&eri lbaş'kıumandanı lta~a Mare· 

(De\-amı Sa. 6 , Sü. 2 de) *§* 

Sa Majeste Elenler Krah 

Ribentrop'un 

Nutku 
"Alr:nanyanın 

Balkanlarda Araziye 
Müteallik veya Siyas~ 

Hiç Bir Menfaati 
Yoktur,, 

"Yegane Gayesi 
Yabancı Bir Devletin 
Bu Sahayı Ele Geçir 
mesini Önlemektir,, 

Viyana. 25 (A A.) - D. N B. 
njanSI blldırlyor: 

Almanya hariciye nazırı B. Von 
Rlbbcntrop Yugoslnvyanrn U~IU pak
ta iltihakı mUnnscbctile Bclvcdeı e 
şatosunda. yapılan imza merasımı 

sonunda irad cttığı nutukta Balkan· 
lnra nakli keliım ederek oyle de· 
miştir: 

~a tncnfaatleri vardır. Bu 
\>et aıcn olarak vakit vakit Sov
' 1~lni bize kar~ı bir um
\tc ~ ~~c 'kullanmak istemi§kr 
~tıc.ı bir tecavüze uğrarsak 
f~c tlcrin bu mü<>kü1attan isti
~~~ederek bizim ateyhimize bir 
~ı!ayC)ey cl'de ctmeğe kalkı· 
~~ 1 ;Yolunda ~ayialar yay-

HALKIMIZ PAKTI GAYET İYİ ANLAMIŞTIR 

ıstanda~i dağlık arazi:de bulu· 
nan son ltalıran müdafaa hat1arı· 
n~.>~ışlardır. Bu kuvvetler, Ci. 
cria mn garhında Marda boğazın
~~n geçıe..rek Harrar'' doğru ilet· 
lıyoıiar. Harrar'ın öte"lsinde Adis-

(l>el"antı: Sa. 5, Sü. 7 de) X 

Şimdiye kadar yabancı nUfuzların 
faalıyet sahnesi olan Balkanlar için 
bilhassa mesud neticeler doğuraca

(Devamı: a. 6, Sü. 2 de) + 

~ l~: 

(Yedi Gün) salıibl, arkadaşnnn 

Sedad Slma,i'nln (Hürriyet apartı
manı) adfle yazdlğı orijinal ,-e telif 
piyesi dlin akşam Şehir Tlyatrosun· 
da oynandı ,.e çok alaka celbettl, 

Piyeııin teııkldlnl a.~Tıca ncşrede· 

<·eflz. 
Besinimiz Galib'I, ba~ rolde yave· 

cı ~ddcttıe.n'beri bazı y:aban. 
~~i ta ~tta, Tünkiye harbe gİT· 
'~ rri.i1c.d~rdc Sov-"Cderfo ke<ndi
l:ltJti ~~iiılrcr çıkaracağı yo1uın
l'~~ ı/r~er üzerine.komşu Sov. 
~-- iikunıeti haıkikate u~n 
~'11~ bu neşriyat rlrafında randan Arif Paşa ha11nde ı:österl-
~ Sa. 6, Sil f de) +•+ yor. 

t@ııı;ı•Witkl!tAWtl 
.\lens Ye Raqyo Gazete sine Göre Günün En 

Mühim Hadiseleri 
'it l>ost \"e kardeş 'Yunan milletinin mUli bayramı mUnnı;ebetUc 

OUırr1Jnırreı51ınız Te hllldUnettmlz erklnı bütUn Türk mWetınln 
'it blaecy.toıa terceman olan mM&jlar st)nderdllel'. 

l'ucosıavya Uçlll pakta Utthak ~ttı. 
~ .ı\lrnan bark.iye nazırı Almanyanın Balkanlarda hiçbir arazi , ·e 

n aJyasi aıem.Mf olmaclliıaı ~a elti. - Hal>eriniz var mı? YqoelaY)'a)'I da~ pakete~ 

GONON SESİ 

Adsız 
Kahramanlar 

Yazan: 
UŞAT NURİ 

Harbin kahramanlan yalnız cep. 
'belerin ön e;afmda çarpı~lar; 
Drlllı arabalara tırmanmak, pike 
tayyareleri içinde <'.anlı yılckrımlar 
gibi ba'-adan yere atılmak tan.ın
cla harikalar yaratanlar değildir. 

Tilrkün harbe «düğUn, bayram» 
diyc.ıı eski özünU bir t ,hih 'c 
tem.il saymamalıyız. Mukaddes 
bir pye utruna dZlvtişmekte, ateş· 
Jerln ortasında kencllnl bir atfıf si· 
iti prerek Uerl atılmakta 3 ük ek 
•a sinir ,.e iman j{Ururu ze, ki 

,,.rdrr. Berlln ve Londra gokleriD 
den kanatlan tutuşmuş penanelr 
gibl dökü1en gene ı:ocukların J.ayılf 
oldukları mUkflfatın bir büyük kıs
ııuoı bu ZC\"kte bulduklanna hiç 
~tiıılıc etmemeli Ur. 

Kahramaruarın bir de slllhınz, 
linlfonna ı~ h3ttrı. adsız ı;ansız 

ne,·llerl vardır ki ruh km'letlerl 
lılçlıir zaman ött'kllerlnklnden q&· 

ğı görülmemek JAumdır. Rasgele 
bir misal: Atlas denizinde gece 
gündüz mekik dokuyan t}lleplerln 
küçUk motolarından ateşçilt>.rlne 

kadar bil tun ta3 faı;r. 

Hunlar gorilniışte günddik ek
meklerini kar.anan işçilerdir. on 
zaferlerde en büyük kahramanlar 
kadar paylan bulunacağı haldr 
belki onlarla tarih blle meşgul ol· 

t Lutfcn sayfayı ceviriniz) 
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( Casuslar Casusu ) 
Trebiç Linkoln' un 

c Hayat ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 
Tcı tıp edilen te,ebbüs akim 

kaıdrktan ~onra, Trebiç'in A .• 
ma.nyada kalması tehlikC"li ıdi. 
Belki bir harp divclnt kurularak 
kendisini tC"'kıf edec~k. Mil'nihte 
ne maksatla bulunduğunu, Hit .. 
!er ve Luden.dorf ile niçin bera
ber ç.~lıstığını s.;.racal-. kendisin· 
den can sıkıcı izahat i teyecektl. 

ı-\rtık, Lond ~ay~ dönemezdi. 
~· ntelice'l.ş servisin kendislnı affet 
m~il, yaptıfı ;ı ykır! hareke-tleri 
h,lş görmesı ih.:rr..,ıi kalmamt!}tı. 
F,nteli.;ens servi.~ 'lit bir ajan, 
ih.<ın:""ttt' bulundu mu, vcyp aldığı 
va7ıfı ye a)·ic:ırı h.ırekr:. etti mi, 
kı..rtulın?.sı tm"-.ilr.sızdı. Derhal 
!.ondr ... ya d3vet edıl ·, daha bü
yu~«~:.~ kurduğu bir mahkeme 
huzu1Ltrda giz!ir:•• rr.thkeme olu· 
nur \·e eY...aeri_, ·• ôhim cezasına 
n. 4

1 i ı ı;ı f!di: ırli. C°Jür· cezaı.ına 
malık .. :n ediJ-:- • ajnnı artık kimse 
k.• t·ı .. mazdı. Trebiç'den evvel, 
on kadar ajan böyle muhakeme e
dilmiş ve öiü l:• mahküm ~dilmiş 
: r .. : 13.rdan ,.,e:..: azı, ,ırtın? kes
ltr hlr hanç~rden veya be.1nini 
p:~I bir kur~uııdan kurtarabil .. 
ıı11;tir. 

Atllk Entencel!• Servis iıle Tre
hiç a.t smda e j. ,;-: bi: uçurum .i• 

çılnı•~·. Bu fC''tC,T· adam, Londra 
l: ı .. _ '<.kında vr, Een karardan ih· 
t"ı.oİ haberd3T olmu~tu. Belki de 
•Uküna, kendlSini tuparlamağa 
ihtiyacı vatdı. Trebiç, 1923 hare
ketinin suya dÜ4mOO'!li il~ macera· 
.a kaldJ. Londraya da dönmek 
i.ıedi. EaraTengiz bir şekilde Al· 
manyadan ve Avrupadan kaybol 
du. izini hiç bir yer<Je, hiç kimse 
buli11madl. 

Aradan iki sene geçti. İngiliz 
Ava~ bmara-sınm sabık mebu· 
eundan. Hitlerin, Ludendorf un 
meai arkadaşından kimoe bahoe
dtlıd.iğini i•iUmiyordu. Nereye ıak
lanmllflı? Ne yapıyordu. nasıl ya. 
9ıyordu? Bunların h~i birer sır, 
bwe< meçhu\dü. 

TTebiç gibi bir adam, delice 
'bir hareketle Allah canın1 alma· 
dıkça ortadan tamamile kaybol
maz. Fakat 300 bin adam kulla
nan En.telicene eervis bile ancak 
üç een.e .sonra aldığı bir telgra.fla 
Trebiç'in Seylan adasında oldu
ğunu öğTCnc'bild i. 

Yukarıda anlattığım veçhile 
1

T rebiç oğlunu idam sehpasından 
kurtarmak ümid.ile Londraya o 
ir.rsa telgrafı cokmiş, oğlu uğ'_run· 
da iki sene sonra yerini belli et· 
nı~ti. Fakat Ente~enı1 ser":_İs: 
Trcbiç'in Sevlan'da Buda rahıbı 
bulunduğuna inana:ma.dı. Bir aja
nın Seyli.ndan verdiği mallımall 
kafi <>Örmedi. Mii9temleke gizli 
hizmet oervioine dahli bir ajanı 
. acele Sey~an ada.srna gönderildi. 
Fakat bu ajan da ayni raporu 
verdi. T .. biç Seylanda biT buda 
manastırında Buda rahibi idi, 
ayaklarında siyah aandallar ta
şıyor, ~eytan melek gör .. ~n'!'e~e 
çalllıyordu. ismini de degı,tırmış 
ti: Oha.o Kung. 

Trcbi; yen' bir komedi oynu· 
yordu. Evvelce eoda.dı~ın. di~i o~ 
ıan Yahudiliği terketmışU. Şımdı 
.hıriotiyanlığa karıı (Gutama) nın 
emirlerini tutuyordu. Trebiç her 
tey yapabilirdi. ~bahın aitunıı· 
dan akıamın dokuzuna kadar di
ni n:dalar çekiyor, ooğuk taşın 
üstünd.e kmııldaımadan saatlerce 
bağda§ oturuyor, uzun açlıklara 
uzun ibadetlere tahammül edi;yoı 
Buda mana tırının uzun ve ağır 
mahnnn.iyetkrini sabıtla karştlı· 
yordu. T r<'biç demek hareket ve 

ınıyaeaktır. 

Haftada kaç ton remi battığmı 
muntazaman haber ,·eren tebliğler 

bunlardan kat tanMlnln denJz.de 
battıfınr '"·eya. botuJduğunu söyle
mJye )Uzum görmüyorlar. Fakô.t 
herhalde bu küçUk moçolarla ka
zan dairelerinde tere '"·e kömhr to .. 
zun& buJanmı.' at~tterden de pek 
çok kayıplar olacaktır. 

Gemilerde h&ftaıuca. de\·aın 

eden bu 1;eyahatıerde her aant)·e 
havadan )•abut denlı;ln dibinden 
geJmcsi muhtemel bir ölüme Klntr
lerlnl hazır bulundurmak ne büyük 
bir ruh kuVl-'etlne muhtac olan bir 
şeydir. Yorgun bir vli.<'ut ile U)IU· 

ıya hazırlanmak ve bu u)·kudan 
naaıl uyana.C'&ğını bllmeınek! Son
ra bu bir &etere, iki sefere mah!oiu 
<la d<"ğlldtr. Heyecan i~indt" biten 
bir &eferdeo sonra hemen bir ikin· 
c·l&lne başlan.aN.khr '"·e bu bir de
faıı11ıda gelmemeıJlne tmklln o1mı
yan ölüme kadar böyle de,·am 
edecektir. 

mücadele demektir. Başkalarına 
karşı olduğu kadar kendi nef.ine 
kar~ı da mücadele etmesini. bili
yor. r akat dünyada dörtba!jt 
mamur adam yoktur, Trebiç'de 
-büyük bir noksanfık vardı. Kuv· 
veti \.·e kudreti bol otan bu ada
mın İmanı, itikadı yoktu. Onu ne 
kendisinde ve ne de başka bir yer 
de bulabil<li. Eğer daha genç yaş 
ta iken, bizim anladığımız mini 
da bir iman, bir itikat bulabilsey 
di, frebiç'in hayatın.da bir düzen, 
bir vahdet olurdu. 

Fakat mukadderat önüne yep 
yeni, hiç bilmediği ve tatmadığı 
bir acı ç•kardı: Oğlunun idamile 
yüreği sızladt ve kader ona nef
ret etmesini öğretti. !\1acera ve 
tc-hlikeden başka bir ~ey tanıma
mıs kaibi, nefretle köpürdü, hare. 
keİe geldi. Yahudi kanı dolaıan 
damarlarında nefıet hissi, süreklı 
sel gibi akımağa başladı. Oğlunun 
idam.ile duyduğu acı üzerine, En 
tolicens Servlsin kend~ini ölüme 
mahkUm etmesi, ve aleyhine ku· 
rulan kaçınna teşebbüsleri kalbin 
de uyanan nefreti körükledi, kı .. 
zı...,tırdı; ve nihayet Britanya İm· 
paratorluğunun birinci. sınıf düş· 
manları arasında yer aldı. 

Trebiç, oğlunun başında kopan 
faciayı <!ğrenince, onu kurtannak 
ümidile :,eyi.an adasında tekrar 
ortaya c;rktı. Ve Londraya doğru 
yola çıktığını bildiren telgraflar 
yağdırdı. Zaten macera ve teh· 
likeye dü•kün o1an bu adam, öm 
rünijn sont.ma kadar Buc!.a manas 
tınnda dünyadan uzak ya~ıya
mazdı. Bir gün nasıl olsa yeni 
bir maceraya atılacaktı. 

2 • Mart ~ 1926 günü, Trebiç 
Marsilyadan trene binerek Parj,ıe 
hareket etti. Ve tekrar ortadan 
kayboldu. Onu ancak iki sene oon 
ra Asya kıtasında, (Siyam) ın 
hükiimet merkezi olan (Bangok) 
şe'hrinde ve bir Buda mabed'inin 
karanlık bir hücresUıde bulacaf;ız. 

v 
Loid Corcun bir sözü ve Buda 

Rahiplerinin yemini 
Trebiç, ihnile ve ~eytan zeka· 

ıile Loid CoTeun bile takdir ve 
itımadın' k~zanmıştı. Fakat çok 
geçmoden o da TrebiÇ.in lngilte
re için belalı bir adam olduğunu 
anladı ve fikrini değL~rdi. 

Bir gün Loid Corc' a Trebiç 
hakkında ne dü~ündüğünü sor
muşlar; kısaca ~u cevabı vermiş: 

- Trcbiç mi? Zehirli bir ok .. 
Trebiç Parj,.ten Asya.ya dön· 

dükten soma, Loid Corcu yalan-
cı çıkarmadı. Orada, lngiltere a· 
leyhine ya.ptığı i;,lerle zehirli bir 
ok olduğunu i.>pat etti. 

Buda mezhebine girenler, Bu
da adeti üzere bir ckan yem.ini-. 
yaparlar. Bu yeminin merasimi 
~övledir: 

Önce atcııte kızdırılmış bir de
mir parça.şile, yemin edecek ada
mın sol bileğinde bir yara açılır. 
Bu yaradan kan da.mla damla ak
mağa başlar. Bu aırada adam (ya 
bancıJarın Asya kıtasına ayak 
basmaması için bütün hayatınca 
mücadele edeceğine bu aaye uğ 
runda öleceğine) dair yemin e
der. 

Buda rahipleri, Buda mezhe
binde olan in~.ılar, Aoya kıta
sında Avrupalı göııneğe taham
mül edemezler. Buda rahibi ola.n 
ve kan vemini veren Trebiç'in 
nazarında da bir tek yabancı var 
dır: lngiliz. 

(Arkuı var) 

llavadan yağan ateı! içinde gi.in
dellk vazifelerini yapan itfaiyeci· 
!er ve hakir bcledlye süprünfücil• 
!eri için de ayni şey değil mi! 

GörillUyor ki dünyanın rahat , .e 
J~tlklı\11 denen şey ordular kadar 
da bu meçhul halk kahramanları· 
nın &ett iz fedakô.rbğr bahasına. ka· 
zanılttaktır. 

Son harbi tn§anhğın dU,küolii
ğüne alfımet sa.yanlar ~·ardır. Fa· 
kat bir bakıma da in.Mnhğın bu 
kadar yükseJdf,tl bir devri tarihin 
bUmern hangi tarafında bnlup gös .. 
terebUeeeğlz. 

* DUzeltme - DUnkU yazımda ek· 
sik çıkan bir kaç ke1ime mAnayı 
bozmuştur. Cümlenin tamamı şu· 
dur: Fransızcada sup~matle, 
prffmlnence, pr&tominance, prC
pod~rance gibi bazı kelimeler var
dır ki mevki, :rütbe, imtiyaz ttiba· 
rile bir UatUnlUk, bir ilerde ve ön· 
delik iCade ederler. 

REŞAT NURi 

VATAN 

Belediyede: 

Yol inşaatı İçin 1 

SOOBin Lira 

Yerli Kumaşlar Ucuzluyor 
Fabrikalarımız Bazı Şehirlerde 

Yüksek Kaldırım Satış Şubeleri Açacaklar 
Tanzim Edilecek Hükumetimizin bütün dokuma 1 tin göstereceği şehirlerde praken. 

Ö .. .. d k. . I f 1. VC" mensucat fabrikaılarına kar~ı de satmak üzere kumas satış ı, u· 
numu.ı:: ~ l ı:ıencn1n yo aa t-, . . . . ~ 

· b' h d .t b gÖ!tterd;ği genı~ h~maye yenıden bel~rı açacaklardır. 
;'C"tı ır azaran an l ıoaren a!I· F. b ·ı_ • • B · d 
1 ki ı t 

. B d. · arttırı r.ı,tır. a rı<Ka.arın ıhtıya· u satış şube..erın e toptan avaca ır. nsaa ıç·n eıe lye . . . • · . .. d 
b .. 1 · d ,··oo b l. b' / cı oıan ıptıdaı mactde.erın muay· yuzde 8,5 ve peraken e satış.ar 

u çesın en .n ıra.ı"- ır . . . . d . · d . ıı · ·· ·· 

1 h t 
· t . yen fıyal.arla temın edı.mesı e ıcLn c m111lın c.ınsıerıne gore yuz· 

• """a ayrı.m'" ır. · k d d H" d. 25 k-·, k · L 

Y 1 .. .. .. .. son b.r karaT i tızasın an ır. u. e e m;;ıar U.11ta satış yapım-
apı an programa gore onu· ı d. b · · · 1 d k .. d k' d Y"k -'-k ld kiimet, gerek ken ı muraka esı caktır. Fabrıkaların nna e ece · muz e ı sene c u SıcıA. a ırım . • .. . .. . .. 
l b · tt ı h d.. k aıtında Perekse hu-!ıus ı muessese lerı yunlü kumaşJar, ıp.,k ve pa-

eKsaar'a'ko·· ~rl suTr.~ ~- ısb.~ :L· .e rıbcn:, halinde -çalı~an fabrtka!ara ha'tkı· muklu mensucat, kunduralar ve 
y e unet? ıroırıne ag· . . · 1 ·· •· · ~ · , ... 

· n b 1 h lk k 1 · mızın 1htıyacı o an butun kumaş. sun ı ıpekten ya.,ılacak mamu.at 
~aya u yo a ın o ayca gı~ . . . . 1 k 
d . l · · · . . k lan yaptırmak ıçın t~ehbü:5te hu~ bu satı• .şubeı.erınde satı aca tır. 
ıp ge mesı .ı.çın tanzun otunaca · · .. · . l ·· ... · · ~ · · 

l'Unmu~t\IT. Fa·br katorler~e ktısat Hukumet fabrıkao'.arın Lhtıyacı o-
tır.T ve Ticaret Vek&.1;1erleri arasında lan bütün ham maddeleri fabri-aksim bahçesi yanından, Dol. 
mabahçeye inecek oian Mete cad. ba.~amı1' olan göri.i~melere de .. ka:·ara en ucuz fiyatla temin ede· 
desi de asfatdanac~ktır. Ve Tak- vam edı:.mektedir. Prenoip itiba· hi..rneleri için azami koıayhklar 
sim _ Harlbiye yolunun ikinci kıs- ri:'e ye~li fabrikalartmız hükUgıe· gösterecektir. 

mı olan sot tarafın da insaatına 
v.e asfa~r~nmasına bas'lan~caktır. 

Keİ'e&tecilerdc Me~a Halinin 
önü, arabaların buradan mütema_ 
di·~en -- ... mesi <fotayısile parke o. 
tacak ve tretuar?ar da yapılacak .. 
tır. 

Beyazıt Meydanı 

Genişliyor 

Zati Sungura Taş 
Çıkaran Adam 

Beyazıt meydanının açılması
na devam ed1:mekte.dir. istimlak 
edilen yerfer de yıktıntmakta ve 
enkaz derhal ka:dmlmaktadır. 

Kendi 
Polisi 

Elini Kendi Bağlayıp 

Şaşırtmak istemiş 
Bu meydanı doğrudan doğruya Dün yaıpılan bir hıroızlık vak'a. 

Tramvay idaresi asfaftleyacak ve &ında Hüseyin adındaki suçlu, ai .. 
tanzim edecektir Buradan çıka-: hirbaz Zati Sungura taş çıkarta· 

k • k 1. l d F ihl 
1 
cak bir marifet göstererek kendi 

ca oıan par ~er c e at e kendini bağlamak suretil.e po1mi 
Ed'irnekapı arasında F evzipaı,a şaşırtmak isteml-şse de, ports bu 
caddesi üz~rinde bulunan toprak kurnaz adamın foyasını J!leydana 
sokaklar yapılacaktır. çıkarmakta gecikmemL,ı-iT, 

Yakında Sultana'hmet meyda· Gafatada Kara'.köypa1as karşı-
nının da tanz:rnine ba~lanacaktır. sında Jozef Skode dün sabah dük. 

İnönü Gezisi kinın:ı ge:kiiği zaman 1bckçi Hü
seyini.n e}k.ri ko~tarı bağli·ı yat· 

Ta.itsem 'bahçesfie Taksim mey. makta olduğunu görmüştür. Joze. 
danı arasLndaki Jnönü gezi.Sınm fin ada.m1arı derharl koşarak. Hü
istinat duvarları 3/4/941 günün. oeyini bağlı vaziyetten kurlamıış· 
d.e münakasaya konacaktır. Ya.. lar ve biT yandan da polise haber 
pd.an keşfe göre bu duvar 26 bin vermi:şllerdir. 
t!ra.ya in~a edM'e:bitecektir. Polis vaz(yeti .tetk.Jc edince 

bekçi Hü•eyinin dod;ği gibi dük· 
Cwdeki mecr&l nn münu.,,.. kana hariçten kimsenin girip ken. 

oası da yarın Daimi en<:Ümende disini bağ.amadri<')arm1 an7amış ve 
13,500 lira üzerinden yapılacak-, Hüseyini sık~tırmağa başlamıştıT. 
tır. Hüsevİn vaziyeti görünce itiraf 

Giyim Eşya 
Fiyat!arı 

T esbit Ediliyor 

etmekten haşka bir çare bulama
mıştır. Bunun üzerine ka·.sadaki 
614 liranın kendisi tarafından ça

' fındığım sö)'lemişse de poli&ler 
\ Hüsey;nin elierinin başka bir a
dam tarafm.dan bağ!anabtl'eceğini 
gözönün.de tutarak Hü eyinin §C-

24 Saatten Fazla Dersi 
Olan Muallimler 

Ankaradan avdet eden Maarif 
müdürümüzün, naftada yiTmi 
dört saatıten fazla der.si hulun-an 

Gece bekçisi Hüseyin 
ri:ki cürmünü ararnağa 'b&.1Jla.m1!:'" 
iardır. -

Bunun üzerine Hüseyin ipTeci 
istemiş ve evvc'la ayaklarını bağ· 
lahru.ş, bilahare büyük ınehere'1:1.e 
diş·:errlie e~lerini baği'.aıyarak bü· 
yük bir marifet göstermiştir. Hü· 
seyinin marifetinden sonra polis
ler de kendi.sıinc bir meharet gös· 
term'i,ler ve bu açıkgöz hırsızı 
yaka•;ayarak Adl;.:eye teslim et
mişlerdir. 

idare Amirleri Daha 
Verimli Çalı~acak Fiyat mürakabe bürosu giyim 

~ı üzerinde fiyat tetklklerl· 
ne baljlamı,tır. KomJ~yon, kun
dura ı,ını Ticaret Odasına bı· 
rakt.ıktan sonra, mllrakabe bü

rosunun diğer eşya. üzerinde 
meşpl olma:tI kararlaştınlmrş· 

b:r. ~Iürakabe bUrosu ilk ı, ola
rak gömlek, kıravat, çorap, pi· 
Jama, mendil gibi e,.yaların ~a

tL' fiyatlarını teshlt etmektedir. 
Bu gibi e,yanın kallte1erlne gö
re normal fiyatları ta.bit edil
dikten sonra her biri üzerinde 
Azami kAr nlsbetlrrl tayin edlle
ctktlr. Fiyatlar takarrür edin

ce satıf:lar da ona göre yapıla· 
cakbr. 

Dah~l:ye Vekiıeti vJ;ayetlcre 
yaptığı bir tamim:e idare 8.mirtc. 
rinin çaltŞma şek . .Lleri hakkında 
bazı direkti:fl!er vermi~tir. 

orta okult ve lise öğretrmen)erin· Ça11ışmanın daha veri'mtı ola .. 

den Maarif V ekaTetinin emrlle bı-ı b::~i için mu:hteı:F sahalarda ne 
raktıkl'arı fazla dersler için mual- şek,cde hareket edlfeceği b:ldiTil

Ü..'Tl· temini etrafında temaa.~arda 

bu.funduğu ve bu huııwrta bazı di
rektifler a1dığı öğrenifımişotir. Bu 
fazla derslere veni öğretmcn,er 

tayin edi!mceye kadar yme eski 
öğretmenler devam edeceklerdir. 
Sehrimizdeki ti'c!lc ve orta okll'l~a.r. 
dan bazılarının tat'l devresinde 
e~ash suretıte ta.mır ed·iı!:rneleri için 

- rojeler hazırlanmakta.dır. 

mektedir. 
lthali.t Birliğinden Bir Müme11il 

Ankaraya Gidiyor 
ltJıa!'at birlild'orinden birer mü. 

messifi·n Ankarav ...... (derek Tica
ret Vcka·retı:.e temaıJi.arda bulun
tr.esı karaTla~tın1mış.tır. Şehrimiz. 
den Kahve ve Çay İthalat Birlik
leri umwni katip muavini Celal 
PolaLkan dün Ankaraya gitmL5-
tir. lzmir ithafatçı!arından da bir 
zat gideceıktir. 

Piyasa Haberleri: 

1030 Çuval 
Kahve 

Y akındaPiyasaya 
Çıkarı:ıyor 

Gümrüklerde bu·,unmakta olan 
1030 çuva.llk bir parti kahve bu 
hafta piyasaya çıkaruacaktır. Bu 
kahve,er lndiya mahdır. Kahve 
rı·;r;,ği bu kahvd;·eri ~ehrimiz tüc. 
car,arına tevzi edecektir. Bu haf~ 
ta büyük bir parti kahvenin .da· 
ha gel:eceği aı.akadar tüccar!•ardan 
öğreni~miştir. 

Bulgaristanda Bekleyen 
Mallanmız 

Mem~'eket~mize orta AYrupa .. 
nın muhte}if rr.emlcket~crinden 
g._öndcrl.'.·m~ olan itha,3.t eş.yası 
vagonl!ar İçinde oı'a.rak Bu•gar 
topr~k.1arında bok'ıemektcdit'. Bu 
eşyanın kırk vagon kadar oıduğu 
söylenjyor. E..vveJce bu ma·ı111ar· 
dan başka on vagon ~hrimize 
getirlı.lniştİ:. Vagonı.arda be'k1lleyen 
ma·l:iar araısında \bilhassa maki.ne 
aksamı, yedek parça.lar, elektrik 
al&tı ve maiz.emesi, demir ~"Ya, 
bir miktu kağıt ve saiTcdir. Bu 
ma',1,ar evvc·~ce verllm.iş sipa~lere 
aittir. 

Lüks Mağaza Sahipleri Komiııyo· 
nun Karanna itiraz Ediyorlar 

Lüks mağazalann yerine sınıf 
hal'lnıde dereceli olarak mağaza· 
lar ayrıJmas;nı alakad~r mağaza 
sa'hip.ıeri kabul ctmcmektedırı~r. 
Bıl.'hassa yüksek ka::ite.> ma<ları 
f8tan mağazacılar bu şeklin ve• 
receği klr ni.sheıtierİni az gör .. 
mektediı'ler. Hatta bu kann ma· 
ğazaı.arın masarif.ini ka·rş-ıjayamı· 
yaaı.ğmı da iddia ediyorl\u. Ma· 
ğaza.~arın tasnifi için bu mağa-za· 
ların yalnız kazançrar1n1n değll 
ma'8ra.f.}ar1run ela tetkiki isten\\ .. 
mektedlr. Mağaza Mhipq'erinden 
hir kaç kişinin Ankaraya. gid<0rek 
Ticaret V ekaletilc tc:maslarda 
buJ<ınacaklan haber vermiyoT. 

Kadm Kunduralan 
Kadın kunduraları için de Ti· 

c.aret Odam bir rapor hazır'laya
caktLr. Kadın kundura. t1pl"1erinin 

bir iki gÜne kadar Odaya getiri-

leceği ha'ber alınmı;ıtıT. 

Odası bütün kundura an 

Ticaret 

tetkik 
ve fiyat'li:annı teebit ettikten sonra 

komioyon.a tevdi edecek ve Ve
kaletten de tawip karan gelince, 
halk tipi kunduraların satış fiyat· 
tarı i;an edilecektir. 

PIY ASA HAREKETLERi: 

Almanlara Tütün 
Satıldı 

Hububat ve yağlı tohumların 
satış.Tan gevşemiştir. A1manyaya 
sevkiyatın geri kalması ve mev
cut stoklardan satfı'an!arın da he· 
nüz 'J.:llUame)elerinin. ikma1 edil
memesi bu gevşeklikte amil ol
muş'hıT. Depolar henüz boıal:ma
mıştLr. Yer fıstığı üzerin.de biraz 
aahş olmu~r. Çekya için yirmi 
ton sattPmıştır. Koyun derisi üze
rinde satış.u devam ediyor. Ha
Vll kurusu koyun derileri 90 ku
ruştan, tuzl·u kuru deriler 70 ku· 
ruştan sahlmıştır. Dün Al'manya· 
ya 115 bin liralık yaprak tütün, 
pamuk çekirdeği, ve elil} iki bin 
liralık z~inyağı gönderilmi.ştir. 
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Yunanistan 
istiklali 

IF'\\ ost Yunanistan, istiklili-
1.\:::&1 nin yıldönümünü bay

ramladı. Dün, bu bayramı ha
ber verir ve tebrık ederken 
«Vatan» §U satırları da ne§redı
yordu: 

«Bu istiklal, Osmanlı lmpa· 
ratorluğunun bir parçasının ko
pup ayrıJması demekti.. Eski 
günlerde tarihi hislerle dütün· 
düğümüz zaman, bunu, belki de 
acı buıutduk. l:lugÜn, bu acılık· 
tan en küçük bı: i< kalmanur 
tır.» 

Tü'rkiye, dün, en büyük fe
hirlerile en küçük kasabaları ve 
en hücra köylerile bu hakikati, 
bir daha göze vurdu. Yunan is• 
tiklillnin bayramı, dün, yeryü• 
zünün istiklali ideal edinmİJ 
bütün milletleri gibi bizim de 
bayramımızdı. Türk mlleti, mek· 
teplere giden çocuklarile, hu• 
dutlarını bekleyen askerlerile 
siyasi ve lM"ihi taliini eline tev
di etmit bulunduğu .Şefi ile, son 
yarım asnn canlı birer tarihi 
olan eski muharip ve mücahit· 
lerile kadını, erkeği, genci ve 
ihtiyarı ile dost ve kardet mil• 
Jetin bayramına ittirak etmiftir· 

Müstakil Türk devletinin re• 
isi, istiklale a,ık ve sahip bir 
Türk topluluğunun batbuğu ve 
en aoil duyguların münıeuilİ 
olan İnönü taranndan Yunarı 
milletine çekilen tebrik telıra· 
nnda dünya, bu hakikatin eli 
beliğ ifadesini bulmuıtur. Diiet 
Türk büyüklerinin, muhtereuı 
Maretal Çakmak ile muhterer>' 
Bqvekil doktor Saydamın tel· 
graflan ise Türk ordusunun v• 
Türk hükumetinin Elen hükıi· 
metine ve Elen ordusuna ne bü~ 
yük bir yakınlık, dostluk duy• 
makta olduğunu açıkç1r izah et· 
mektedir. 

Türk milleti ile Türk hüku• 
metinin, Türk milleti ile Tür!< 
ordusunını ve Türkiyede millet• 
le devlet reisinin birbirinden hİ< 
bir sahada hiç bir suretle ayr' 
gayrı düıünmediğİni milletİI' 
şefi ile, ordusu ile, hükumeti il.' 
her an beraber olduğunu da b~ 
kere daha söze VU"1lllf olen b!'" 
hadise, asla zoraki ve ca'li b~ 
ıiyasa manevrası, :rahut bir dip' 
lomasi hüneri değildir. Buntl• 
ancak Türk milletinin temiz 1ı:ol· 
bi ve ancak hürriyet uğururıO' 
rarpı§&Dlara, kahramanlık go•· 
teren insanlara hassas o1an göır 
lü görülebilir. . ~ 

Dost Elen milleti, istik~ 
uğurunda ııiriıtiği bu muazzatl' 
mücabedesinde, bu mücahecl~ 
nin her safhasında Türk millei'' 
nin sevgisine nekadar güvenir,; 
o kadar aldanmllz. Ve aldanııı'' 
yacaktır. 

N. N. 
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Bu gUzellJkleri Rebt>ka ortaya. koydu. E'"·
dekl bu el}yalar, nefl~ tablolaT, antlkalar 
hepı!ll dağ"ınrk ve karmaluın,ık idi. 

Onları ze"·kle, itlna ile o yerleştirdi; tan· 
zlm etti. l\'landerley,ln kartpostallara, gaze ... 
tclere, mecmualara geton meşhur güze1llğl· 
nt hell Rebekaya bor(luyun1. 

ÜZÜNTÜ 
ltebeka daha. dikkatli ve ihtiyatlı hareuetf 
başladı. Harici görünü.'ü gayet derli toP1~ 
ldL Fakat kendl•lno itimat mümkün detti~ 
Gll'I Frank'ı baştan ~ıkarmak istediği gt~ 
blll)kalanna da böyle bir ~ey yaııa.billrd • 
Mesela Manderl•y'de çalı'flln adaml•rd' 

Ses tıkarmadan dlnllyordwn. Elini snn- ı

kt tutmu..,tum. Söylemesini, l('lnde .. blrlknllş 
olan kini, iğrenç hlıdert ,.e kaybolmtı' se
nelerin çamurunu dökmesini, onlardan kur
tuJmaf;ıını lstlyordwn. 

- İ';te böylere aylarca, scneltrce ya.,a
dık. Der şeye ra7.r oluyordum, 1\tanderley'tn 
h&bn için katlanıyordwn. Londrada. yaptı

ğı rezaletlere &e't çıkarmıyordum. i'\fadem ki 
onlar ~landerle).''e ak.-.,etmlyordu.- Senelerce 
lhtlyaUı harekei etti. Ne hlr ses, ne bir söz 
duyulmadr. Sonra ya\"&' ya"·aş aldı:rmamağa 
ba..,ladı. Tıpkı lçldye başhyanlar gibi. Evve
lii lo!'ınn az içerek sarhoş olur, sonra gitgi
de l!;pirto ıniktarını -:oğalhnak lılz.mı gelir, 
daha. gü( teMlr etmeğe ba"lar. 

E'"""·eh\ birkaç ayda bir Londraya. giderdi 
sonra. her a.y, her on be' gUn, hatta her hal
ta gttn1('ğC ba,ıadı. Son zamanlar blrkaQ 
gl\n<le bir oldu. Orada. peyda ettiği şüpheli 
dOf;tlarını boraya do. çağırıyordu. llafta. son 
Jannı ge(lnnek· üzere gellyorlardL 

Deniz ke-nanndaki e\·de Zi)·afetler terltlp 
ediyordu. Bir gUn benim Seyahatte olmam· 
dan lsltlfade ederek b<'ş on klşl birden -:o.
fırını<:-- llabcr&lzce döndüın. Tanımadığını 

Yazan: Dafne du Ma~r -61- Çeviren: Rezzan A. E. Yal.ma.ı 

bir sürü ınoanı evimde buldmn. Kendisine 
ihtarda bulundum omuz.lannı silkerek: 

- Size ne T Dedi. 
Dostlarıw Londrada l~ted..lli kadar görebi 

lccettnl, fakat Manderley•e kabul etmesinin 
dotru olmadığını söyledim. Mukavelemizde 
bu şart vardı, buna. riayet etmeıd hlzrmdr. 

Nihayet işi o kadu anttı ki burada. da 
mUnasebetslzlikler yapmaya ba~ladr. Bir 
gün Frank bana. gelerek yanımı~dan ayrıl· 
mak istediğini "·e seyahate tıkaeaiJnı söy
ledi. EV\·el:l &ebebinl anlamadım. tsrar et
tfın. Söyletmeğe talıştım, iki saat mücad<'· 
le ettik. Nihayet itirafa mecbur oldu. Re· 
beka. kendlhlnl rahat bıtakmıyormuş. her 
dakika musallat olurormuş. Deniz kenann
dakl eve çağırıyormuş. O da. biı:I dünyanın 

en meısut ,·e birbirine en bath f:lftl zannet
tlfinden Is-in için UzüJUyorıuu,. 

Re.bekaya ihtarda. bulundun1. Artık fazla. 
~ın gittiğini ııöyledlm. Fena. halde ağzmı 
bozdu. En iidl blr lfııtanla. bana bir sürü şe.y
ler .Wyledl, sonra. Londraya çıkıp gitti. Bir 
ay gelmedi. DöndUğü zaman daha ttaklndl. 

Biraz uslan.mı' olduğunu. ttmıt ettim. Fakat 
re-ı:alet1crlne yine devam etti. Bea.trls \'e GU 
bize mlsaflr gelml!JJerdl. GU'l alarak deniz; 
kenanno.. götürdü. Birkaç, saat sonra dön
dükleri zaman Gll'ln halinden bir !}eyler yap 
mı' oldukları belli idi. Rebe:ka ise bir melek 
kadar sakin ve masum duruyordu. 
Şimdi her şey gözlerimin önünde caıılaru

yorda. 
Bilmecenin artık benim itin m~hul kö

c;esl kalmamıştı. Fronk•ın Rebekadan bah
ı:edcrkenkl sıkıJganhğr, Beatrls'Jn kin "·e nef 
retl, herkesin acalp tavırları şimdi anlaşı

lıyordu. Ben kafamın itinde bir('ok yanJı' 

şeyler db§Unmü' ve lcurmırıtunı. İçimi ke· 
n1Jren sualleri sormağa <'-esaret edemcmı,. 
tim. A)·Jarea. ıstırap ve elem i('lnde kıvran· 
mıştım. Eğer sorınu' olsaydım, l\fakstn•e a
çılmış olsaydun. Bana. bütUn bun1an daha 
evvel anlatae.aktı. 

- Bea.trl~ ile GU urun ram.an l\landerley'e 
gelmediler. Beatrls ile evlilik hayatıma dair 
hl('blr şey konu'}madık. Fakat bir şeyler sez· 
nıiş olduğunu z.a11nedlyorun1. "f'raok'da. öyle .. 

•' birisine, bu civarda ya'ıyan herhangi bit "' 
kefe." O zaman dedikodu bir bomba ,ı 
patlıyaealc, herkes bu rezaletlerden bttb-ıtt" 
decek, m88kara olacaktık. Bir akr&b6-~ 
,.Bl'dı; Jale FaveJL .• Birçok defalar onu .,.,~ 
raya çağ"rmıUJ, Frank ~öyledl. 

- E'·et, ben o adamı tanıyorunı. 
dlim. 

O
• ,.,ıllf 

- Nerede gördün'! Niçin bana g tt 
olduğunu söylemed.Jn ! G~enlerdto ,,.~ır 
arabasını ağa('la.rın arasında ı,rank ı flK' 
tanımış. bana. haber "·rrdl. Sen nh:lrı 
bah8etmedln ':' 

ı· 
- Sana Rebckayı hahrlahr dı,·e k0' 

tum. .,..~ 
- Hatırlatmak.. Sanki onu hatırla d.J 

~~ .:: ~1:::; e:e~d~·~::\=~~~z a~~.:,";':: 
mo.ınns1nı söyledim. Bir daha göriirst'111 ı 

f'l•"1ıl 
adamı vururum, dedim. .\.ldınnaılı. ,, 

ardh 
halinde bl.r ~Jnlrlillk, bir lıe)tc:<tn '" f"fll 

tJ \."t'l B~ günlerde tekrar Londra~·a git · aıı ~it 
günde döndü. Her zamac gittiği zam 
kar gün kalırdı. 

(Arkası var) 
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Çemberlitasta Harp 
Muhabirliği Ettim 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

ilasan BORAN 

Zırhlı Vasıta ve Süngü 

Pazar ıünil bir arkada~ımla 
Beya .:r..ı ~ tan Belediyey e;.. b ir yürü· 
l'u~ yapıyorduk. 

Kaldırnnlar kalabalıktı, t.ciek• 
herkes birbirini ite fte yüTüyor
du. Evkaf aokajının )'&nıbaımdan 
g"<;eeeğimiz sırada geçidi doldu· 
•on bir oeyirci kafilcsile kar91la~
lık Ne oluyordu? Biz de merak
la. onlara. kar1~tık. Bir cinayet, 
bir kaza mı o];,.u,ıu) 

Tahminlerimizde aldan.mııız .. 
SO • 60 çocuık sokak ortasında 
ilci taraf o!mu, , birbirlerini taf 
Y•irnunına tutuyorlardı. Sağ. sol, 
baş. g:Öı; gözetmeden verediyor· 
lar, kiremit parçalarını iki iwtika· 
ıncte yağdırıyorlardı. 

Hayret ett <k .. Bu döğüşen ço
ı cuklara; <Durun vapmayın• di
Ycn voktu. Bu müthiş çocuk kav-
9"aaınm önüne geçmeyi kimse akıl 
etrniyordu. Bu mahalle obir kenar 
mahalle de değlcdir. Çemberlita
" çıkan ıen ·4çc olclı.ıkça düzgün 
hir •ol<aktrr ... 

Bu ne kadar devam edecekti? 
iliz de duruyor, bi>kıyorduk. Fa
l.at bir a.ra kulalıımt:ı:a. tharp kı
tı . tı • diye bir söz çarptı. Meier 
kuçiikler muharebe ayunu oynu
:Yorlarm111 Bu da lnıriliz • Alm·an 
harl>in.in bir temsili imış. .. 

Ben de artık yerimde durur 
rn"YUm ya 1.. Ceaur bir harp mll
lıabiri edasile kenardan kenara 
50kaö..,.. içeroiı>e doğru kay<lım. 
ln~i.lizlcr tarahnı tutanlar yukarı
da, Almanlar da atoiı<la idi. 

merdiven aralıklarına çekip ııötü • T abiyesi: 
rü-·orlardı. Diğer bir kısım da -
muhariplere mühimmat, cephane "l·ugosla,·yı:. ü~üzlü anlaljnl&ya 

wlrerken, "imali YunanJstanda 
• taş yeti~tiriyordu. e 

On beş dakika sonra a!'!ağıd.a \ ' ardar garbi • Vod.Jna - l"lorlna. • 
boz~nfuk aI~meti beiirdi. Alman Pre"ıuı. göhi ha.ttr t:ok ehemmiyet 

kozandı. Almara ordWtu YugoiJav
larda hezimet başlamı? tı, kaçıyor 
]ardı . İngilizler de ellerindeki •O 3·aya gec;lp Vardar vadisinden , .• 
palarla on•ları kovalıyarak bu ri- 'ta.nastır hzerlnden Yunanlstana 
cati ta·m bir zafere bağlamak için taarruz ederse. z1rbh va ıta tabl
~evkli naralar attılar. "·eelnden oıiyade abngU tablyeslle 
. Birkaç d&kika sonra, lngilizler ;,,uharebe verrnlye mecbur kala,. 
muzaffer; harp esirlerile beraber caktll'. Zira, Yunanistanın dathk 
yukarı· çrkıvorlardı. Küçük bir c· 'e yol~uz art.T.l~I. garp cephesln
~irdcn milli.kat istedim. Beni red deki düı O\'alarla. a•falt yollarla 
detmedi. asla muka.yeee edilemeL Yunanls· 

_ Naaıl olclu da yenildiniz) tan arazi ı, zırhlı ve motörlll bir-
Dedim. ilklerin bol mlkY86ta kullamlm&-

Sualim gururuna dokunmu~tu. rnna müsait delildir. t~ makineye 
- Hiç yenilir miyiz} Biz Ttir- \•O makinenin çelik ı.1rhla:rına de· 

küzl Dedi. Buna. bakmayın, aa- ğll, ill.5&JlJD mane,·lyabna ,.e ıün· 
hiden döğü}"lim de bir gorun g\ısüne dayanacaktu-. 
Bu harbi ioteğimizle kayhettik. Biliyoruz ki her müdafaa. uıev
Cünkü Alman tarafını tutuyor- zitnln bir a•ıl nıııha.rebe battt bu
du.le.. Onlann naat! olsa yenilecek huıur. Bu hattın önünde de bir 
lerini biliyoruz da bu kavgada ate' kUljağı nrdır. Auuı>a tabi
bile lr.azanmamalarmı iStodik. yecllerl buna (ulüm nuntakıısı) 

Bu zaferi kazanan lnı:iliz ta- derler. Garp ceph .. lnde Beltlkalı
rafındaki çocuklara baş vurdum: lann, 1P&lll:r.lerln •·e Fransıı:lann 

- Bu da bir şeymi ki) Dedi· meniler! önunde bulunan at., ku
ler. Biz sah.iden döğü~elhn. Daha şaklann11 önce aıra su·a ,~e arka 

1 1 ar"a"... dizilen Alman tankları ne -er yaparız. ne -er... • ,,,.. 
Bunların en büyükl'eri on yaş- geçti. Geriden muvazi yollar Uze

larmda kadardı. Küçüklerinin ya.' rinde ınotörlü vasıtolara blnml' 
]arını söylemiyeyim, pantalonlan olarak Uerllyen Alman pl~adObl 
nı tuta tuta kOfUyorlardı. Hepsi oüngll!iünü pek az kullandı. 
hafta tatilinin ba~ı bo§ sarho§lulıu Tank dafl toplan. ıahra topları 
içinde idiler. z1rhları kalın tankları durdura· 

Bana da Ccmberlito~ta harp madığından, tahrip ecl•medlflnden 
muı..birliği etmek fırsatını ver- mlldafaa eden piyade tüleille. 
miti erdi. •ılngtlaUe bıuılar& l<aJ1ı duramaz

Neriman HiKMET dr. Fraıt"1Z. Jlel~lka ~e tnglllz or· 
----,...,...•!!!!!""'••.,.••,...,,..-................ !!!!!...,....,!!!!!.,...-'!!! dulan Alma• plyadeglle dejll, Al· 

T C!lı.ilô.tları <la tamam.. dü§iip 
'"•ralananları oıhh\ı-e memurları 
~en yemen kaldırıp evlerin 

İngilizler 
lng'lterey ~ Bir Alman 
Çıkarmasını Nasıl 

Tasavvur Ddiyorlar? 
Bu a-ünlerde bütün İngiliz pzeto- '-------::----"---' 

lerı. Alman ord1H1unun lnırfltereyl .-----_, 
lı\tııa hareketine alt fikirler ve ha- YAND..\.'V MPIU "of.\VNA 

hllerle doludur. Dally Mail gazete- ):~~~~=~~~~~~~ '1, 1nrutere salılllerloe çıkarmada 
°'-1~nlann tank ,.e kıt•a nakli ı~to 

kUll&nacakları muhtelif tıp ma\'Una ~~~ı~~~~~=~::._J ~erı Ue buulara ait mall\ıııat 
••-ttellnektedlr. 

Yııkarıda ı:örlilen bir numaralı re-
ıflhn, nıotörı;Uz: bir mavuna.dır; ttersi ..------< 
1 lıl katlıdır. üst katı mürettebatllc 

birlikte 3 tank, aıı katı "' tank aı- ~~~~~~~~~~~~s;~ 
1 llı.a.ktadır. Bu motör5liı: nıavuna. sa-
hile arkadan ~·ana,acak ~J<llde ya· 
Ptlm"tır. Arka&ında reblmde &örül- aA$TAN U.RA YAKAM!\ MAYNA 
dUtu üzere, bU sızma~ açllır kapa- '--~-:..... ________ _. 

/ •ır bir kapak 'fardJr, Mawna arka- ı+----<4 ~------, 
d>n llara ettiği zaman bu kapak 1· I 1 
Serden açılarak yere yatırılacak •• 

lallkJar bunun ti•erlnden kolayca r• ~--:-J~~~~h~~=~~~~ 
~t1r. TOM.11..ıı.z VA1.1Tl!ol rr (",Öf. f.N J M. w MAVNAI 

t Bq motör&ü.z Jl\a\."'Unalar ronıorkör '------------......,_. 
1
• sel<Uereıı, Man' ,·eya Şimal denl
ıı bu •ureUe &e<:lle<:ektlr. SahUo yak 

i ı.,ın<'a. bu mavunalar ıeriden kara 
edecek ,.e sahile oturacaklardır. Bu 
">'8'.le su mnaz arka kapak yere 
~'atırııll(·ak tanklar karaya çıkacak
la.ttlır. 

? nurnaratı re,imde motörlü bir 
lllavun11ı :örülmektedir. Bu ınotörlU 
l>laVUna lıeın tank ve hem de kıta 
llaldine nıab~U!iotur. Fakat bu, yan
~n kara edecek ve 3·anda. bulunan 
~"1bar kap:ıi<ları açılarak •alıUe ya 
~rtı-.0.ktır, tanklar ,.e ukerler bu 
•1>a1<ıarıo üzerinden salılle çıkacak 

1ardır. 

8 numaralı re!ılmde ba.'tan ka:ra 
etmek üzere yaprlnn~ motörlU bir 
mavna görü(!ne)\tedlr. Bu yaln"' kt· 
ta nakline nıalısastur. 

2 nwnaralı rl!f'lmdeki motörlü mav 
naJar köpril kurtnak Uzere tomlıaz 

vaılCe..-,Jnl göreblllrlrr. Bunlarla de· 
rtn 6;Uda. den1lrlemll} blr gemi ile sa,. 
ıın arasında. münastr me.ufe ne yan 
)·ana dizilerek tombaz köprü kum.· 
lablllr. Sahilde iskele \'Oya aalg& kt 
raıı olmadığı takdirde gemi içindeki 
yükünü bu sa~e bo,altablllr. 

man ınaklnotnerUe dövll,tll. 
Fakat Vun&11iot&nda böyle bir 

Alman muhattbesl ta11avvur edile
mez. Yani prp <<>phe51ndekl zırhlı 
,·asrta tabtyesl yerine Yunanistan· 
da. ıllngll t&blyeal işl halledecek· 
tir. AJman ordUbUı nehirler ,.e 
datlar boyunca tegJo edUmı, 
u:rhlı "·e motörlü blrllklerlnln ha

:rtketlerlne mllsalt Glroıyan Yunan 

ateş kuşak1arım, yani ölüm mın
takolarını tanklarla değil, Alman 

plyadesllo geçmlye mecbur kala· 
caktır. ı, •Unsu tablyeıdneı de.ya

nınca, ltalyan ordul5uoun ne k•· 
dar bilyi.lk zayiat verdlll ve ne 

bliy\\k hczlrnetlere ufradığı ma-

mmdur. 
Alman orduı;u, YunanJ~tana 

taarruz etmekle aün&ll tablyetln
de de talihini deney<bUlr. t'akıı.t 

ytldırtJl\ harbi 'arllarr yoktur: A.I· 

man ptya.deal adun adım ilerlemek 

\"e otıngilye kar,ı sllngü ile yilrll
nlek, dövüşnek ıuec:bw-Jyıetlndedlr. 

Yunan ve tngillz ordularının önün· 

de muzaffer olına•ı pek 9üpheUdlr. 

Küçük Hırsız 
Mah~d'ı n Ol:lu 

I 5 yal!'nda Abdulfah adında 

b
. oc:l>k M,.ırçanırsı önünde du-
ır ç d b' 

ıt.. : ... kamyon içerisin en tr ran o ... 
, .. • e kar ba•1ıiı çıllıp kaçarken 
c.u:ıı:n ~ . 
yaltalan<ltlimdıı.n Adliyeye teıhm 
edilmôttir. . ... 

Dün üçüncü sulh cezada goru· 

l dut11~aomda Abdul1ah 15 
::., hapse m&hkliın ~iilmieftir. 

Kim Kimle Evlenmeli 1 
23 

Bay Anlan Telli Bayan Feriha Güneş 
Uenüz yirml>ln• basm~tır. Esmer gtlzelldlr. KoUej 

d 21 ~a.~ındadır. Yatrı. g-Urbüz bir Anadolu çocuıiU· 
d~"· l"abrlkalanmıı.dan birinde elektrik tekntsyenl
t r, Ayda yilT. elli lira kazancı vardır. Gen(. olmaıııına 
~tınf':n ı,ek btlbayanldlr. Pansiyonda. oturur. KlmM!· 

J'ak, ~öp öz üz.ünıdi.l.r. 

dur GliXel lngllll<'e bilir. Müzik ve sinemaya mezunu • 
(ok me:rakı vardır. Ra.yalperetııt \'e mütereddit tabi· 
ııtlldir , . ., bira• da ~ımarıktadır. All.,lnln biricik 

krztdır. 

Vatanm Miiaabaka Kupona 23 

Muhareb;sinde 
Zafer 

Donaimanındır 
Yazan: 

Hüsamettin Olsel 
Eaki Bahriye Müateprı 

A'.man devlı:t reisinin ıtk.b.hu 
taammın\ln haıi)adıjiım bliıdiren 
son nutkun velvdeTi kssımliozını 
Aı:ant•<. deniz harek~leri IOlkil 
e~:nektedir. 

A'manya lngiltereyi ımağ'!Up 
edebi.'mek iç'ln bütün denra ve 
hava kuvveLerini faa.ISyete geçi· 
rerek lngll'tereye Amerikadan ge. 
.ecek <>l•n bijyük yardım kafile· 
ferini tahrip ve J'Ok etmdt mak· 
sadını b'!1/8l'lnak için uğraş.makta. 
dır. 

Bu faa'llyet münferit bir tuz
da harbin ba~ladığı gündenberi 
devam ed;p ge{mektedir. Ai'man. 
yanın gerek ha.va ve gerek deniz· 
aı1tı. ve deniz.üstü gemil~rU,e har· 
bin ba9ındanberi yapmı9 oldu
ğu hue.ke~er ajaM teJgrafliarının 
dalma ve~vele!Ji p;opagandah1TI.. 
na ~=in o'makta ;eli. 
A1.lnanyanın. yeni aalccri plint 

bu üç kuvvetin· ımıümicün 0'1'duğu 
o.adar o,r.'u.<te fao:.liıyette builın· 
mumı ieti/hdaf etmektedir. Bu 
p.&n yalnız Jnglkz adal&rma inh;. 
sar etmeyip bütün Aııla.t>tik Ok· İnailterenin muazzaııı clretnotlan •eyir tı.linde 
yanu•unu da ihtiva etmektedir. na, lngi::z deniz yo'.':arma büyük 1 bıilluıan aahillerclir. 

Geçen Umumi Harp ~a- bü:Yü.ıt daı·beıer v~rao •• ecek ~a~i- ~u vaz.ıy<>t ıka.rfl'luıda yalnız 
dan evvel İn-gil<z deniz müteh... yelle idı. l:.mdcn m, Move nın, lngıı\erennı ada,'an C4varuıcla &h· 
4U.iarından (ı<onan de Veyi) Karltr<>he'nin akm.'arı hep bu ~uo<a mevzuu baheola.biir. Ato&n-
(Kaptan Köprüeünde) ismfı.e müaternı,..;,..ı,erin kıymet:> yuvala- tio!C ab.ukası değil 
ne,rctt'lii bôr kit&pta İngL.tereye rında.n ııöraüi;ıi y~rıiı.T.ı..:ıria oru- Bütün bir Atıentiği, her ihti· 
düşman bir devıetin lngLltere a- yordu. yacını temin edere,;., uzun zaman 
da·,annı denizaltı !!"emi:erile ab- Fa~at yukarıda eöy'iediilmiz kontrol edecek kadar konsan gc• 
iuka ederek İnil••ereyc ~çlığa ılhi A.ıınanyanm maiJrur s<yaseti, mı.'.crinm movcud;,yetini ve hun
mahkiim etmek imkanlarını let· mağrur a• .. eri kudreti ln;ı .i.;< ereyi !arın uzun zaman yatayacağını 
kı.k ederek JngJ.:tercnin buna kar- pe:t çok deniz kuvvet.erme ma· kabul etmek hin.z pripıir. Yeni 
şı 13.zrm geicn tedı'oir~'CTi ahn.1s1 Llk dos~'.'ara aa·h i.p etmişti. hu yüz- gemi.erde ufakteiek tamirıa.tı ya
iç;n efkarı umU.-.:jy-eyi ikaz el~- den A:.manya b.rinci Cıhan Bar- pacak aıe,lye:er b,faınmakıa be
tL Bu kıyme't;; den:Zei lngLtere bmi kaybetti. ıa.her bunJ.rın zuhurıı g<;IOcek h~ 
adohrını ahiuka eden mahdut Aynı zaman.da Almanya düg- arıza~ı tamir edecek ku.dretıe ol
mı:.tarda denizaltı f).o$Unllll in· man nas.hatme de uymu~lu. in- madıiını da dü9ünmek icap eder. 
R' Teye yaı ti t ma" emcıi, gıi..z defu.zc.~hıin A.m-:ır.yeyı ığ- Bu-alin Atmanyanın elinde gc· 
gıda ve saire nak'Jedcn ln;i•;,z gc· ' ta't cmı'..k. ma.keac::i..11-e yazdığı kı.. çen eeferk! ka.da~ harp aemüi. ve 
m4.erini 1batıraraık borsanın. aün· ta!bı, A1.nıanya taCbııiC. k•Oı:.:.rycti ha.ttl deni<u)tı aeınuııi bile yok· 
den güne yükseJ.<liğin~ Jng;:.tere- muva.ftak~ote varacak brr p',an tur. Mü.ı.emlıckelerıne ise aahi,p 
de fiyatiarın g;ttikc;e arttıiını, in· oı1mak üzere kaJbwı eım>oti. deUC!ir. Buna muka,bil lnııjİjterc· 
gl;tercde t.cari 1P.füJ!arın ba,:ıadı- İng :lerenin. d=ızden hndini nin yanında Amerika. ve Ameri· 
ğını ve en nihayet bu buhran kar- ab':u~a edeceıı. mı.ıhteımeı bir kuv- kan donanmaoı ~.,.rdır. 
şısında lngi:terenin mü~kül va· vete karşı her hB.Kıından dü!Ün· Almanya Umumi Harpte, si· 
z:yel'reTe diiş:tüjünij izah ederken müş o.ıacağını Almanya, bwneın yuetteki idarea~ .. Men, donan ... 
bu iı..ı.1amı ile va·-anscvcr brr İn· neden·dır, kabul etmek iatem1yor .. maaını daha iyi ku .. ·ı'anamamak· 
g~izin memleket onüdafaaeında du. l&n, müııteınJekdJerinden en yük
bc;.y;~ bir tehrikdli vaziyet hasıl işti! bu sakat muhakameniın te- oek faycla~lıırı temin edememe• 
o·Jmama:ıı için buLunmuı ve ara· aiti. J..lt:nda ka .. ara.k çaı.ı,mıf ol~n sinden JngiW:creye kar§ı zaferini 
nı:ması azmı çareleri ihaaı ve ve Jng!lterena-t a:b.~ukaıu'e uğraıan kazanamadı. 
tav.:Ye edryordu. A'.-.,anya en n.hay<:t a·blw.adan Şimdi ıse kuvvet1'i donanmaoı 

Bu kitabın lnjiiherede ve lngi). teııl.ün cf1rna·k ""1ziyetine düttü. bu';unm.amaaı, müatemTekeıere sa-
tereden başk" lngl)terenin dü~- Bugünkü vaziy-cıte yine Al- hip ola.mamaeı, ve seçen harpte 
manl.'arı o.an me:n~eket"Jerde yap. manya bütün deniz kuvvetllerini olduğu ırlbi hodbin ıiyaeeli yü
tığı ;kaz ve tesir pek •büyük ol- fecla etmek euretile lngi/Jtereyi zünden lnıı-.ıter~ kar§ı zaferinı 
mu} ve denize~\.>; l~eıni uzun yıkmak için ayni tedbirlere mü• temin edamiyccektir. 
uzadıya bu meoele üzerinde çaT.t· racaaıt etmektedir. Bu, be"ıl<i tıpkı Arlantlk muharebesi çok aşi
ma:i'arda bu::Unmu,tuT. Her de- o u.manki glb~ çareeiz kal'an bit kardır ki yalnız denizalıı geml:eri 
nizcA'ık muhiti ohu kit .. bı kendi kuvvetin en eon tatbik edeceği bir ve tayyare7ere sahip bir kuvvetin 
bakrmından tetkik ettiği gibi Al· ,eki.idir, bir p;i.ndır. zaferini temin etmez. Deniz mu· 
manya bahriyesi de bu kitap üze- Faıkat bugün A•manyanın cl'in· lıareh<- i, en J>İha~t denize ha
rindeki etütlerini Umt!ınİ Cihan de ne tarki ve ıa11bi Afrika mü•· kim devletin kat"i ga1'.hesi!<: ne· 
Harbinde tatb;k sahasına koymak temlekeleri, ve ne de dijcr k•t'a· tice ou<ur. Yapılan küçük hare· 
surdtile göotel'llliftir. 1.arda denU: yuvı.lan vardır. Al- keıtkT, ~netin yanında :r>arlamak 

Almanya denizaltı slliihının in. man dena: kuvveti için tek deniz i.teıyen luvıl'cıınlar kadar sönük 
g~~tere üzerinde müeniT bfto taz• yuvaıı anavatanla i.Jael ettiği kahr. Ve dÜfm'&n nasihatine tev
yik otiahı o'-ağına hükmediyor· Fran•ız, Norveç, Hol4nda ve fiki hareket eden daima partiyi 
du. Amiral Tirpiç den~.Mı aw· Be'lçilka aahillerindeki lwanllar ve ka'.l"beder. 
hmın büyük kud\'~tini kabul et• Akdennde de lıa}yarun elinde Hiisamettin Ol.el 

Demirini! 
Yazan: M. H. ZAL 

~ ier Avnıpa aahneainde 
~ devam eden facia in· 

anda aülmek hevesi bıraksay· 
dı ıülünecek taraflarını ketfet
mek itiç olmazdı. 

Bilmem neden, mihver oyu
nu bana daima Karaırözün Kan
lı Nigi.r oyununu hatırlatıyor. Mi 
safirler birer birer reliyor, her 
biri büyült bir neraketle içen 
sokuluyor. Bir defa içeriye a. 
dım atınca Kanb Nigiınn : 

- Vur kol demirini ..• 
Diye bağıran sesi duyduyor. 

Sonra biraz feryat ve tikiyet 
araamda kurban tepeden lll'Nl· 

"'a kadar soyuluyor. Ta Tuzıııuz: 

Deli Bekiri de faka bastınnaga 
kalkıtın Bekir üstün çıkıncaya 

ve bütün kurbımları elbiselerile 
beraber kurtarıncaya kadar ... 

İnsan senelerdenberi ordular 
besleyen, siliılılar hazırlayuı, 

muhtelif ihtimaller için Genel 
Kurmaylannda gizli gizli çalı,ıp 
plinlar yapan m""'1d<etlerin: 
•Belki bana srçraman diye gaf. 
let içinde nöbetlerini bekleyerek 
ııon ouıiyede yılaınlığa kapıldık. 

lanru, aea çdcarınMI- boğaz. 

luıdıklarıru, milletlerinin bin 
türlü mahrumiyeti pahasına te. 
darik ettikleri ıilihları huır ha.
zır düşmana tealiın ettilderini 
rorun<:e, devlet adamlarınrn 

neJuıdar korbk Va aciz olabile. 
celderini ırörii10l' ve mal«lere 
acıyor. 

Garibi fU ki Y llfOll.a-,yada 
misalini ıönlüiümüz gibi, aaıl 
ölecek ve nlontı çekecek olan 
milletler iatikJiJleri için ölmeği 
aeve seve ıöze alıyorlar_ Y eıri.· 
ne korı..nlar ve çekinenler, it· 
ler fena ııittiii zaman rıanl ol
.., mallarile beraber bir tayya. 
reye atılıp ıavutacak neviden 
olan devlet adamlarıdır. lıte 
mca'ul~ yiikii t&fı.ınasını bil
miyen bu aibi karanıı: ve cesa· 
ret.İz devlet a<lamlan yuzun· 
den mihverin rözilne kootirdiği 
kurbuılar 81'Sında t-.lit ku
nılamamı9 ve tek batma kalın· 
ca her bir; aon oaniyede yılcın· 
hk duymuf ve boia:danmıtbr-

Eıaret ıöınleiini aiYcnl• a-
1'Ull!.da en aiyacle Y uııooJavya· 
ya acıyoruz. Sırplar bu hale dü
tccek adamlar rruırdı? 1914 te 
milli emellerinin tiddeti ve ifra· 
tı yü:riinden bütün dünyayı ate
fe vennifler ve kendileri de bü
yük ordulara ka111 çıplak gÖ· 
ğiislerile ka111 dunmıktan kork
mamıılıudı. 

Bildiğimİ1o c°""' ve kahraman 
Sırbistan neden bu halıere düş
tü? Çünkü büyüyüp yabancı 
unıurlarla biriqince tccanüaünü 
kaybetti, zenainlik ve rahat ; 
tehlikeleri göze almak istidat• 
!arını kaybettirdi. Bu yüzden 
aadece levantenlqtiler. Abliki 
aedleri gevfeyen her mılleti 
bekleyen mukadder akıbete uğ· 
ray arak F ratlSll ıibi uçurum Bf'l
ğı yuvarlıı.ndılar. 

Y UIJOOlavyanm lıaraırün do.
tu 11fatile fUPU dileriz: Küçül
sün, tecanüsüne dönsün ve bu 
sayede yeniden mukadderatına 
hakim, milli aeciyeti ıa(lam bir 
hale gelebilain-

Silivri Faciası 
Muhakemesi 

mit görüniiyOTdu. Ve en çok bu· 
nun üzerinde ısrar e.dzy.,rdu. İm
parat<>r iııe İ:nglitcreyi mailiip 
edecek kuvvetin teferrue.tôe be· 
ra:ber kuvv..ı»i bir donanma ol<&• 
cağına inıan ettııi, bull.ınuyoı<lu. 
Fakat yan>nda, batta başında, 
yürümeai lazım gc1en siya.l faal'i
yetin tesi<i, kudreti A'ı!nanyad& 
hiç d~ünülmiiyordu. 

Sar~oş İki Kadın Kadıköy 
iskelesini Altüst Etti 

Bir kaç ay evvel denize daya· 
met aduu:la bir çocuk ayni oemt• nıldı omuyan bir geıniye binmiş 
le oturan 4 ya.ıımda.ki Hakkı is- bir kaç yüz Romanyalı Yahudı· 
minde bir ço<uğu: nin hayatına mal o1"n Silivri de• 

EV'{'<illci rece K&<lıköy iskele· 
oinde bir hi.dioe olmuıı. iki sa.hoş 
kadın iskelenin bok'leme salonu
nu biılbirme katmı~brdır. Kadın· 
!ar bunıın1.- da kahnıımı,!ar, üs
telk bir de rez.aet c;ıl<armışl'arclır. 

niz faciaaı ouçhıounun mulıalte· 
- Cel aa.na ~eker vereceğim. mesine dün ikinci ağırcezadit 

cliyc kandırarak evine ontünnüı L- ·'' d 

A!manya lnııiJtere ile başbaşa 
harbe'IJnek çarelerini temin. et• 
mektcn çak urıaktaydı, Harbin 
bir ~~ı. mütehakkim bir ida
re diğer miılletlcri kıymetaiz gör• 
m~k azameti, vclbasıl her §eyi 
g(irü~tek? ...,katlık biitün cihan 
d..vte!terini Alman.Yadan yavaı 
yava.f uzak]aft.ıny.:ır ve ln1!'1!Ure• 
l:e daha zi:Ya.de yakla!tırıyordu. 

Bu mualak aciz içine yuvarlan• 
mlf olan Almany~ en son ellah 
o1rnak üzere denızaTtı gemı1erile 
abluka. ~'anı meeburiy~tinde kal· 
dı. 

Ana filo•unu limanlarında sak• 
(ayarak lngi!tereye testim edecek 
kadar deniz ııiyasetindc aakatbk· 
lıor yapan Almanya korsanhk 01>-. 

retil'e ve deniı:alll gemileri vaaı· 
ta•iTc kendi müstemlekelerine da. 
yanarak İn#~lz ticaTetinc ve nak ... 
liyatına Cihan Harbinde yaptı· 
ğından daha müessir pek çok ,ey_ 
(eT yapab~liridi. 

Evet, Alman müeteınlek.ı!eri 

İnsilu: iaşesinei lnııilız nakliyatı· 

Vak' amn ka-hramanı olan Üs
küdarlı Zehra ile Caialoğlunda 
oQıran Emitle o gün bir yerde ka
fa'!lı.rı ti>tııülemi,ler, bol bol rakı 
içrniıJloer, ondan sonra da sokak· 
lar<I• dolıa~>:.rak bağırıp çağmna. 
Ya ba,lamrdtardrr. 

Her iki ka<lm da evli ve çocuk 
... hibi olldu!&.rı hUde mubarek 
rakı bu kadmlan da çileden çı
kannl'! ve gelen geçen erlcckl.,re 
•ÖZ Mıtırmağa bae başlatmı~tır, 

Nihayet i5e müdahale eden po. 
lİıl her i!<l kadını da yakalay rıık 
Adliyeye teS!im etmiııtir. 

Dün Sulta.nahmet birinci su~ 
ceza mahkem.,.inde yapılan du. 
rÜşm.,le.rında Zehra ve Emine 
halkm ietinııhatini bozduıkların
dan üçer gün haı»" mahkum 
edil~erdir. 

Dört Yatıada ~İr Çocuğa 
Tuallut Etmif 

Fatihte oturan 1] ya.,ında 1 .. 

o- .,..~an ı. 

ve çocuğa teoavüz etmek mediği Suçtu olarak ·mahkemeye 11e· 
bir oırada etrefıan Yetİ9Cnkr ta·· tirilen gemi kaptanı Viktor A 
t·afınclan i)'akalıınmıştır. Mt> kendisini müdafaaton: 

Dün görülen mıılıakemeı;inıde - Kılavµz kaptan demir at• 
'birim:; «llh coıu. hakimi, lometin mamıı:ı oöy~edi. Biz de demir at• 

tık. fakat den!:ı: ı.ey..,ı1k rlıduğun. 
t""1t>fin.., ve muhakemenin mev• elan gemi parçalandı, demi~ir. 
kufen devamma. karar vemıi.,tir. Şahit olarak din!enilrn kıJa,uz 
Muhakeme ba~ka bir güne hıra- kaptan Hüsnü ioc böyle bir ıey 
kı'!mı,,Ur. oöy?emediğin~ kaptanın da demir 

at değil dem.ir hazırla emrini 
veı<liğini fakat ıayfanır. yanlıı 
antayaırak demir at ~ğmı •Ö)'ie· 
mif ve: 

Dört Çocuk Bir 
Çete Kurmuşlar 

Dün Şükrü, Kemal. Zeki ve j,,. 
mail adında dört çoc<ıktan mü· 
li!>telkkll bir hırarz çeteei ~n· 
h.a.mımımdaki bir dükkandan yir· 
mi tane ııörrl!ek çahnı larclır. Ya
pıl•n ara~tırma nctiı:eairule bu 
küçük çete yakala.nmı' ve hop•İ 
Adlô-eye teSlim edilmi\?tcrdir, 

- Kazaya ocbep bir gemiye 
bu kad•r çok yoku <lollumıa!.
hr. demiırtir. 

Diğer phirlerden Liman rcia 
muavini Hayri Karaa.s~nı. kAp• 

tanın suçlu olduğunu rı..ri ııürmiif. 
tür. Muhakeme diğer ~ahitlerin 

celbi için diğer bir güne bırakıl
rnı .. tır. 
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KA D 1 N ve EV o 
~ücut Yorgunluğunu 1 Beyaz Kumaşlardan ı 

Kolayca Gidermek 

Çaresi 

- Nec1acğnn seni davete gel

dim. Bu akşam bizde küçük bir 

toprantı var. Dans da edeceğiz. 

Eğleniriz. 

- Aman ckardeş'im, halimi 

sorma. Bugün, senenin fik tenis 

partisini yaptım .. Şimdi öyrc bir 

haldeyim ki kum":dayacak halin) 

yok. Ahı ay kış vucudüm öy~e 
ham1amıs ki, biraz kımı~dayınca 

bütün adaleler sız~amaya ba ı dı. 

San:ki her tarafımı:ı binlerce şiş 
batırıyorlar •• 

- Pekt tenis partisinden son

ra, soğuk dus yapmadın mı?. 

- Yaptnn ama yine fayda et· 

mcdi.. 

- Dur öyle ıse sana bir reçe

te vereyim. Kızı eczaneye koştur, 

hemen yaptır: seo gr. ko1onya 

suyu, 50 gT. tatlı bademyağı, 30 
•· parafinyağı. 20 gr. essencc 
de romarin. Bununla boynunu, 
enseni, kollımm, bacakilarını iyi
ce uv. Bak .bu masajdan sonra 
ağrıdan sızıdan bir şey kal'ır mı. 
Bu akşam muhakkak <lavet:ime 
gelirsin. Ne iyj eğleniriz karde
şim .• 

Hakikaten Necta o akşam da
vete gitti. Ve her zanr.m-kinden 
daha <linç ve d'ab:ı cüz~i. 

1 Son Moda 1 

c 

Sade olduğu kadar zarif 
bir dbise modeli 

Çimen Lekelerinin 

Çıkanım ası 

Pazar günü hava ne güze2di 
değ· mn Nıhayet baharın ~ldi
ğini anlladık. Doğrusu böytc gÜ· 
zd hava arda .da evde oturulmu
yor. İnsanı ev bası:yor. Ben ba
harda Boğaziçinı ço'1' severim. 
Boğazın yeşt.,ığini, çiçck!.enru, 
ku .arını başka bir .rerde bu{amı· 
yorum adeta.. 1 te hu pazar da 
havayı güzd goruncc, baharın 
geklrğini an~yınca kendi kendi
me: cTam Boğaz havası!~ de
di:ın. 

Size bu paııar gezmesinin han· 
gi güze'.Q~mden !bahsedeyim}• 

Vapun.la g::di:ş ayrı bir zev.k, dağ· ı 
larda bayırlarda koşusma ayrı 
bir cğ~nce.. Muhakkak ki insan 
kendisini on yaş genç.lqmiş his
Bedi;yor. Bütün gün gezdik, giı1-
dük, eğlen.dik .• 

cÇok gillcn çak nğ'lau diyen 
ne doğru söy!:'emiş. 

Ag?amadım ama, hani az kal
dı ağlrnyacaktnn. 

Beyaz pardesüm, etek"ığim 
hep ç_imen l-ckesi o'llnamış m1?. 
Ya yeni yaptırdığım pC'mbe krep. 
do.mur l:Jluzuma çamsa.kızı yapı§· 
mamış mı?. Siz olun da ağl'ama· 
ym .• Bunun acı5mt, ıböyle bir §CY 

l;>aşırra ge memiş olamar takdir 
cd cımei!er •• 

Gezme, gülme, hep burnum· 

dan ge'iidi .• 

Bereket versin Mdlıa bunun 
çaresini baiyıormuş: Meğer bütün 
ç.imen ıkkekri kükürt sayesinde 

ıok ofürmuş. 
Çinko üzerinde biraz ki.ı'kürt 

yakılacak. bir tarafına bir boru 

konarak duman o tarafa çekile

cek, kumaşın Jekel'i yeri biraz 

nem cndirl?erek yanmakta ol'an 

kükürdün dumansız tarafına tu· 

tubcak. Tabii kumaşı a~eıve değ
dirmerneğe dikkat etmek lazım. 
Y O'.ba ıkaş yapayım derken göz 
çıkarmak işten bile de'ğıl. 

Fa.kat bu usUl yafoız beyaz 
kumaş ar için tavsiye ediliyor. 

Rcnklli l.-uma ra gdmoc. 
kenin üzerine ıbiraz Cltforure 
d"etain sünmdi, kuru kuru hafifçe 
çitu cmerı, sonra da bo'l su içinde 
yı:kamah: çimen lekesinden eser 
k:a:~ryqr. 

Çımısaicızı Mccsini de Akol 
denaturc i e aildikıten sonra ıhk 
sudn yıkayarak çıkarmak müm-
kün. . 

Bu usuf.ler ıbcni üzüntüden kur. 
tardı, beli.ki ılz1n de işinize yarar. 

SUMER 
SiNEMASJNDA 

bir musiki harikası olan 

Bahar 
eleği 

filminde muzaffer olmaktadır. 

DOKTOR 
DİYOR Ki 

İnsan Kanı insana ilaç 
insan ko.nı insana llfiç olur mu 'l içirmek uretııe ,·erilmlştl. lıısan· 

Bu ual çok eski zamanlnrdanberl dan insana kan nakline nlt düşUn
heklmlcrln dimağlarım işgal edip cefor, ilk defa, böylece tatbik mev-
dunnuştur. kllnc konulmutu. 

Kan nylo bir ce' herdlr ki her İ<'akat sonradan anla~ılnuştır ki, 
ılakika 'ueudun <'n ince dıımarlarllc nğlam in.sanın kanını htıstayn lçlr
en ufak hücrelerine kndur yayılarak j mekle i tenllen fnyda elde edilemez. 
içindeki 7.Cngln malldclcrle bedenin Ancak ııağlamın clamannılan nJına
beıılenmeslne. kudret "e hnynt ka· eni' kanın - boz.ulıno.srna ve pıhtı

zanma ına yıırdını eder. laşnı:ısına meydan kalmadan - has-
1\luhtellf ebeplt'rln ,.e ha tahkln- tanın damıırma şırınga edilmek su

rın tesiri altında kam ııuılan insan- rctlnde tatblkldlr ki blil1lk ,.e kur
lar, ararıp olar. Ku'"·elten düşer, ' tarı<'ı bir te,.lr gilstereblllr. 
o11lme doğru ürUklcnlrlcr. Böyle E,.kl lıeklmler do bunun farkına 
kanııız kalmış olanlnrn al!:lıım bir \"amuşlar ve bir nıüıldct sonra kan 
insanın kanını ,·crert>k onları ı.ur- ııakllııı damardan ılnnıııra yapmış
tarmak. bayııt ,·e ılıhate ka\"uştur- lnrdır. l"akat kanın esrarı hillnme
mak rtkrl, heklmllkh• olılukçn eski· d n yapılan hu nakiller, banın çok 
dlr: ( 14 92) yılında .} ani hundan tn- fen.t netkeıe.. , ı•rnılıı kıı n ,·crllen
manı ( 449) rne en el rapa cldzln- lerdcn haı.ı ının <ırn.:ı'une ebep ol
<'I lnosan al!;ır ha~talanıııı-:. kansız muştu .. nu .. o~Umler neı:len olnıuştnr t' 
kalmı-:. Ölimı tclılfüPSI hS": g<ister• Uu gllıı kotU netlOC'lerlıı Unüne ge
mi,. 0 zaman paJl:ıyı çol• ı;C\·cn üç çllnıek için lBpılan kan tetkikleri 
Jtenç, onu olüınden ırnrtarınnk ı~Jn, l ne gibi netlreler \'Crınl~tlr? 
kanlarını feda etınlye razı olmuş- Bunlnrı da ııırnslle bildireceğiz. 
lardı. Bunlnrd:ın alınan kan, papn3a. Dr. Nt:Rl ERGl~2'"E 

TELEFONDA 

Beş Kuruş On Paraya Lüks, Arabalara Dol
duru an Torik Balığına Benz1yen Lüks ••. 
- Alo, l.eyl!ıclğlm, çok, ~ok te- bakların altına böyle fşlenmiıt kü· 

şekklir ederim. çiık ortüleri koyuyorlar, masalarm 
- 1'·e41en. kurde.:ılnı'? • 
- J•auı.r :ıı.~o.mkı .t.lyııfetlnlz cok 

gıUelllğl de m<'yılana çıkı~·or. He· 
le çiçeklerin ara ından çıkan mum
lann ışığı yü:ı:lcre tatlı bir renk, 
gii7Jere tlc parlaklık \:eriyor. Röne 
sans dC\Tlnln peri hlkA;yelt>rlnde gl 
hl güzelliklerden yapılan bu 11ofra· 
dan insan tccıısllfie ayrılıyor. Fa· 
kat bunlnn'! hepsinin üstünde si-

pıır li:adıköyden dolu gelmJ~. Şu 

(\ile\) ismindeki büyük vapur, ben 
onu çok ee\1)'orum. Geçenlerde bir 
glin de o ,·apurla Adııya gltmlştlm. 
O gün \'apurda Vali Beyle refikala
rı da ,·ardı. Fakat onlar \'&J)urun 
ınkDSında bir yere gittiler kaybol· 
dular. Ben de içimden: c:Zahlr ha· 
tırlar 11,'in de ayn bir yer ya
pılmış olacak» diye d~ündiım. Bir 

~ok gliz.eltll, yemeklerin nefaseti 
ayrı hlr m~5el"~ .. Jtaknt ııoframn 

cıiizenl, çlçeklerlıı konuıu,u, tahılk· 
ların, bardakların, 11orm örllilerl
nln işlemelerinin ahengi, o kadar 
blrblrlno uygun ki, <'ldden tebrik 
ederim. Kendlml lnglltcrede (Letll 
lleblneer) in şatosunda s:ındım. 

:rJn lnee ruhunuzdan ~ıknn ö.}le bir par1::ı da ~a.,mı~tını, ama fazla 
hwıu.-;lyct ,·ar ki, onu c\·lnize giren meşgul olmadnn, }"akat dün .. " 

- A, bunda rnüb:ılfıga ediyorsu
nuz, bh:lın ıser\'ctimlı.. onlarla ölı:ü
lür mu~ 

ilk bakışta g-orUyor. - Merak etmeye başladım. Dün 

- Ben &enetl ölçmUyorum, ze,·k 
,,.e anat r.e,·klni ölçüyorum ı.iı..de o 
güzellik sevgisi olııınsa o ı;ofraya 
öyle düzen \eremez.diniz .. O güzel
llğl vermek ~in de derin ,.e loce 
düşünmek IAzım.- Çünkü güzel bir 
sofra. kurmak öyle gelişi güzel, ta.
hak, ç:ınnğı sofranın üstüne atmak 
la olmaz. sızın sofranız bir şahc-

erdl. 

- TcşekkUr t'derlm. Ben de ko; 
cam dıı g{iul ıııınatlara. çok merak 
hyız. E\' ,.e sofra tanzimine dair 
A\Tupııda ve bizde çıkan bütün 
mecmuaları okuruz, bundan m4da, 
ytik"<Ck milletlerin içtimai hayatı

nı tetkik ederiz. Çok da seyahat 
ederiz. 

- Beni methctmcyi bırakın da 
şu (Ledl lleblncer) l baııa anlatın: 

(Lcdl Heblnt-er) yetmiş yn.'jtUI 
gcı;mlş bir 1nglllz llammefendi~i· 

dlr. Babası elli sene enet tnglıtc
renln lstanbul seflrllğlnl etmiş. 

Sultan Hamit l"ara) ının biitlin es
nırlarıua, inceliklerine \·akıf olmuş, 
salonları bl:ı:lnı eski Tiirk l!jlemele
rlle doludur. Bir lngHlz evinde çny 
da tanışmışttl,. Benim Türk oldu
ğuınu öğrenince bana çok sMgl 
gösterdi. E,·ıne yemeğe çağırdı. O 
eski tnglllz kib:ırh~mı yaşatan ye
mek salonuna hnyrnn olmuştmn. 

Yemek odası Rönesans ı:;tU üzerine 
düzenmlıjtı. Sizinki gibi çıplak ma
Hnnın ü~tüne kücük sınnalr işleme
li örtiller örtUlmiiş, bu örtUlcr de 
bizim ııırmnlı f<:lcmelerden yapıl

mıştı. O de' rln modıısı olan ıılyah 
damlr şamdanlar hele o çlçclıler, o 
köhne devrin köhne modasını ne 
kadar Hevdlrlyonlu. 

- Rönes:ın stiline bayılırım. 

- Şimdi herkes b:ıyıhyor, yemek 
ma.<;alarındakl bu küçUk örtüleri, 
eski dc\'lrlerln şlmı.11 biraz tııdll e
dllm.lş yeni modaları ıırk lıoşıı gi
diyor. Kolaylığı da mr ... 

ne oldu'? 

- Jllç, elimde ~lçelı.lerle ,·npu
ra blnlilnı. Dedim ya vapur dola 
idi. Salonun ı;onuna yakın hlı;_ yer
de ot•ınlwn. O vakit göz.üıne, tah
ta ile bblünınuş ,·aııurun arluı!!md:ı 
bir salon çarııh. O ııalonılıı 1.)1 gi· 
ylnmlş iki öç Jı.ıınınıla ayrı bir kö
şede oturan iki de Bey ,·ardı. Ben 
orasını geçen günden beri hatırhla 
rm 5nlonu dlye bellediğim için: «A· 
caba bu bayıınlar ,.e bu bnylar .:ıı 

o salona hususi mli nade ile m1 g!r 
mi~~» Diye düşündlinı. Bizim ç.:ır

şaflı de' irlerlmh:de bu bölmelere 
alışmıştık. I•akat vapur biz.im çar
şaf de' rl gibi tarihe kanşmış ı• ki 
bir 'apıır değil ... :Sonra bakıyorum 
ld Balon üst üste dolu du. hiç ldmse 
<'esaret edip tahta perdeli salona 
giremiyor. Bu bendeki de:mokra i 
Jmst.D.lığnrı kurcaladı. İçimden btr 
isyan sesi çıktı. Nihayet bilet kon
trol eden memura bu a~Tı salonun 
hikmetini . sordwn. Adamcağız ga
yet tabii bir urette: 

- Orası lilks kamııradır, dedi. 
- Yaııa, öyle mi, acnlp, e arada-

ki farl< kaç kuruştur? Dedim. :\le· 
mur: 

- Seyahat !:Ok 'ey gö~terlr. Fa
kat gidilen yerlerde ailelerle te
ma<ı.Jar olmazııa bir milletin iç ha
yatı hakkında bil.}ük bir 'ey öğre
nllmt-7- Bazan lnsaıı gittiği gibi 
geri gelir. Bir de tıeyahat edenler 
yalnıı; gönül ~Jendlrmck için de
ğlJ, gördükleri e:ı-erlerln ne büyük 
gfrr.elllk !!fl·vgi l ve ne muazzam 

ga.}Tet ,,.e çnlışma malı ulü olduğu 
nu dUşlinmeH, kendilerinde o ener
jiyi ı.-c o ı.eb:ı.tı :raratın.ıya çalışma 

lıdır. Böyle olunca in an kendi ku· 
surlarını, görı\iiğU dalla ınukem
ınel şc.}1erle ınuknyeım ederek tas

hih eder. 

- Londrııyıı. gittlğlml:ı: zaman - Do, kuruş on para, ef'cndim. 

ben de hayran olmuştum. Meğel'?ie Dedi. 
Fena değil, İbtanbulcla işittiğim 

çiçek yetiştirmek sanatı orada çok 

tleri gitmiş. 
bu lükıı l.!ıkırılıhl bolluğunda beş 

kllrWj un pu.ru. ile lükbdeıı hO\ le

bsşkıı rlni alsınlar. Fakat nsıl gafı: «0 - Çt9ek yetiştirmekten 

- .Kocam da, ben de blı; o ta
kmıdanu:. Dalma ilerlemeye karşı 
bir hayranlığnnıı. \'ar. Daima ken 
dlmlzl tashih etmeyi e,·erlr.. 1-'akat 
bir de kendinde hiç kusar bulmı· 
yanlarıı ne der lnlı. 'l 

- Söylemesi acıdır ama, onlar 
da ek"crlyctl teııkll ediyor. Benim 
bir tanıdığun 'ar, her ne :rapsa 
kendine mahsus bir keramet zan
neder. Eğer kendini methetmek 
yahut kendinden balısebnek mese
lesi olma!!& hiç lıikırdı bile ctmlye 
lilzum gürmlye<·ek 7.annederlrıı. 

- E\'et böylelerkıl ben de bili· 
yorum. Karştlanndakl )1lksekliğl 
görmemek için kahil o .. ıa gözlerini 

kapar 
- Kendini yükseltmenin yegüne 

çaresi hl lerlncle bitaraf olmaktır. 
Bltaraflıkla düııUnmeye ve bitaraf· 
lıkla hl~"Setmcye keııdlml7J zorlama 
h.)'lZ. Yoksa ln!lan olduğu gibi ka· 
Jır, Kendini ne kadar beğen!!e baş· 
kalarnıın gözundc yi,kselemez. Ku
zum Lcylllcığ'ım, ııofra örtUJr.rlni· 
zln l'llemelerl çok güzeldi. Burada 
nıı yaııtırdını7? 

- EHt bu işleri bir Türk kızı 

lt1ledl. Modelini de bir rcs anı dos· 
t:UUu:ı yaptı. Çok mu\'affnk oldu. 
Herkes beğeniyor. 

- Beğcnllrqly·cce.k şey değil ki, 
ilk bakışta hayranlık ,·eriyor. Ben 
bu yeni usul sofra dli7.enlnl çok se
'lyorwn. ::;lımlf artık o biiylik ör
tWerle masalan kaııııtrnıyorlar. Ta 

orada çiç~kleri taııLlılt etmek için 
de mektepler ,·ar . .A\ rup:uıın k:ın
şlk çiçekler tanziminde İng{llzler 
kadar muvaffak olan bir millet gör 
medim. Çiçeğin bir İııglliz e\ inde 
ytyer.e1' maddeler kndnr nıe' kil bU 
yUkttir. Bir ev sahibi ıılzl, çlç<'klc
rl biraz. soinıuş, ynhut çlç<'kslz bir 
odaya almak mccburiyctlntlc kalsa 
biiyük bir mahcubiyetle 01.Ur di

ler. 
- Çiçeklerin o ı,adıtr güzel yc

tıştlrllıneslne sebep de belki bu rağ 
bet diyelim umu biz.de aı. mı çiçek 
e\·erlı;. blzıle çlçeldurln h:ıllnl acık 

it bulmuyor musunuz 'l 
- Jlele o fıkara karanfiller, bir 

hayır sahibi çıksa da çlçckçlllğl 1 • 
lflh etse memlekete büyük bir hiz
met etmı, olurdu. Çl(,•ck y·f'tlştir
mck için tı.tanbulun ıkllmi son de
rece mü alt. Gün~, u, rutubet. her 
şey \'ar. Çiçeğin rağbeti do fe\'ka· 
!:ide, ben kabahati çlçelt yt'ti,tıren 
lerln kayıt 17Jığmda buluyorum. 

- Nasıl ol a geç~r cllye ehem
miyet \'ermlyoriar. l\lernldıı, se\•gl 
ile yetiştirmiyorlar ki ..• 

- <llf;~kten konuşurken hatırı
ma geldi. Dün Erenköylinde ııkrn.. 
badan birisine gitmiştim. Dönü"te 
Haydıırpa,a vapurunda bt:t.lm bl1dl 
ğlmlz blrind me\·kldc otunıyordum 
Bu seferleri Parlsten geldiğlmden
berl birkaç de.fa yaptım. Fnkat da
lına çılnlncıık yere yakın oturdu
ğum lı;ln dlkko.t etmf'mlşlrn. Bu \'A· 

ŞEHİR TlYA TP,... '"U TEMSiLLERİ 
TEPEBAŞL"'ll>A •.BTlKLA.L CADDESlNDE 

D B A M K 1 S 1'11 • KOMEDİ JUSın 
BU AKŞ BugUn saat H te çocuk oyunu 

Saat 20,30 d. Akşam saat 20,30 da. 

Hürriyet Apartımarı. D A n ı 
Her gtın gişede çocuk temsllleri için bilet varda. 

Beyuıt, LAlell, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobtı5 temin olundu. , 
BU AKŞAM 

MELEK 
sinemasında 

B01'UK REJ'bÖR ERSEST 

LUBlTScır in vo 

l\IARGARET SUI.LA\'A'S • ,JA;\IE,_" 

STEWART • FRA?\"'K l\IORGAS 

tarafından temsil edilen 

ASK iLANLftRI 
Nefıs Komedisi takdim edilecektir. 

Filme ııtıve olarak: EN SON FOX dUnya ve harp havadisleri. 

DİKKAT: Bu gece lçln Loca kalmamıştır. Koltuklar sabahtan iti· 

haren aldırılmalıdır. Tel: 4.0868 

lüks kıııııar:ıd:ın çıkanların köprü
de bcll:I arabaları bekliyordur.» Di
ye dil, Unmilştum. Bir de ne baka
ynn, Onl:ır da köprü lliıtlindcn tran1 
,·aya. atladılar. Büyük bir alışkan· 
!ıkla tramvayın tepeden sarkan 
kayışlarına e11erlnl tııktılar, O in· 
an b:ıstL.,mın içinde birbirlerine 

çarpa çarpa yollarına gltttler. 

- Bu \.apurların lüks dedikleri 
kamaralarının ben aleyhindeyim. 
Bunlara enal kamarası adını tak
tım. 1ııgllteredo, Almaııyada ne yer 
altı trenlerinde, ne de otohü. lerdo 
biç bir mevki farkı yok. Hakiki 
liikse ulaşmak için bliyUk ııen-etıer 
lı\zımdır. ~lem.leketımlı: gibi herke
sin kendi halinde geçlndl~l bir mem 
lekette her şel1n adını lüks koy
mıık \'e böyle bir takım yerler icat 
etmek gülünç olmuyor mu 'l 

- Bizde lükıı yok, yalnrı: adı ,·ar. 
Onu da ucwıaşmı:, torik bo.hğı gi· 
bl arabalara doldurup. satıyorlar. 
Leylıkığım, asıl meseleyi unuttum. 
Ben bu hafta Ankaraya gtdlyonım. 

- Anan., e bizim haftalık tele.fo
numuz ne ollU'ak 'l 

- Mü aadenlzle ben oradan sl
z.e telefona yine açanm. Biraz da 
genç Ankaromızın gü7.elJlklerlnl gö 
reyim. Size onları blrt'.r birer an
latırım. ı:;imıllllk göz.lerini:r.den ya
nnldarınızdan öperim. 

- Te.şekldlr ederim ili cyahat
lcr kardeşim. 

Rebia T. BAŞOKÇU 

TEŞEKKÜR 
Ziyaı ile çok mUteclllm olduğum 

refikamın cenaze merasimine işti· 

rAk IQtfunda bulunan, çiçek gönde

ren meslektaş ve dostlarımıza ve 

candan bağlılık ve sevgi göstermiş 

olan talebelerime ve evimize gel

mek zahmetini ihtiyar buyuran ve 

rr.ektup ve telgrafla taziyette bulu· 

nan zevata samımı teşekkürlcrlmln 

arzına gazetenizin vesatetlnl rica 

ederim. 

Dr. Akil !'.\luhtar özden 

Yeni Neşriyat: 

Yurt ve Dünya 
Bu aylık mecmuanın UçUncU sayı· 

sı orijinal bir kapakla çıktı. İçinde

ki mevzular allıkaları ayrı sahalar

da olan muhtelif okuyucu zUmrele

re hitap edecek kndar mUtenevvtdlr. 

IKi Paris 
Fransız Parisi 

Alman Parisi 

1 Yazan: 11'.eltla Tevfik BAŞOKÇU 1 
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Paris Sinemalarında Amerikan Filmleri 
Yerine Alman Komikleri Gösteriliyordu 

- Açlıktan... Dedi. İki ayda on 
bir kilo kaybettim. Aldığmıız gıda 
bize ka.ti gelmiyor ovde kalabalığız 
Ellmlzdekl yiyecek vesikalarını ta
mam alamıyoruz. Mesela. adam ba
şına ayda bir ktıo patates alınacak 
değil mi, biz de beş kişi olduğumuz 
için beş kilo alacağız. Fakat esnaf 
beş kiloyu birden vermiyor. Hafta 
daki yüz gram tere yağını da ta
mam alamıyoruz. Et derseniz hat· 
tada Uç yüz gram etle nasıl yaşa· 
nır? O da he.r hafta yok.. Sabah
tan akşama kadar dükkAnlarm ö
sünde nböet bekliyoruz. ömrümüz 
yiyecek aramakla geçiyor. İki ay
dır yumurta yüzU görmedik. 
Bunları söyllyen bayan ömründe 

belki bir yumurta. bile salın alma
mıştı. Knlabahk ailesinin içinde ra 
batını pek sever ve evin bütün dil 
ştinU!ecek şeylerini kocası yapardı. 

Hayatın gUçIUkler1 bazı insanları 

ne hale getiriyor! Biz insanlar zo
ra gelince biçare mahl~klar oluyo-
ruz. ... 

Ogün bu meyus, bitkin kadınla 
bir sinemaya glrdık. Artık Ameri
kan !ilmlerinin yerine Alman ko
mikleri gösteriliyordu. Alman film· 
leriııde monden hayatı tasvirde hiç 
beccrlkl111k gösterilmiyor. 
~!nemada hafto.nm hAdi.selerl 

gösterilirken İngilizlerin Almanya
da son yaptığı tayyare hücumların 
da bir anda beş yUz kişinin ö!Omfi
nc sebebiyet verdiklerini söyledik· 
lerl zaman sinemanın içinde bir 
alkıştır koptu. 

Fakat ertesi günU gazeteler ve 
radyolar, bir daha sinemalarda Al
manya aleyhinde harekette bulunu
lursa bUtUn sinemaların kapatıla· 

cağ'ı ve sinemalardaki halkın hep 
birden tevkl! edileceğini ve herkes 
ten o.dam başına iki bin frank ce
za altnacağ'ını llı\n ettiler. Ve bizim 
o gUn gittiğimiz sinema bir daha 
açılmamak ilzero kapımdı. 

Bugünden sonra bUtUn sinema· 
!arda haftalık vekayi gösterilme
den evvel halka sükünette bulun
maları ihtar ediliyordu. 

Bir müddet sonra Fransız rum
lerl de ortadan kalkmlltı. Sinema 
sahneleri hep Alman propaganda 
filmlerine tahsis edilmişti. Fııkat 

halk bir kere merokmı teskin ettik 
ten sonra Alman filmlerinden bU
ytlk bir zevk almamaya. başladı. 

Bu sebepten son zamanlarda birçok 
sinemalar tenhalıktan kapılarını 

kapamaya mecbur kaldılar. 
Alman işgal kumandanlığı Paris 

teki Alman askerlerine birkaç bil· 
yük sinemayı tahsis etmiştir. Al· 
man askerlerinin Fransızların git· 
tfğl sinemalara gitmesi ve Fransız 
filmi seyretmesi de yasak edilmiş
ti. 

Parlste Alman kalabalığı gittik· 
çe artıyordu. Parlsln muhafazası 

için bırakılan kırk beş bin asker
den mA.da nskcr ve si\11 olarak iki 
milyon Almanın Pariste ikamet et· 
tiğini söylUyorlardı. Rooınl daire
lerden mAda Paris civarında Ver
savda Nöyylde bUtUn suhipleri ka
çan husust bUyük vllltı.lar Almanlar 
tara!mdan işgal edilmişti. Halk a
rasında dolaşan rivayetlere göre 
o vtlltı.lnrın eşyaları, antikalan da 
kamyonlarla Almanyaya nakledil
mlftlr. 

Bu sivil Almanlar hususi temas
larında, Pnrlste ikametleri için şu 
sebebi gösteriyorlardı: İngiliz tay
yare hUcumlarından kaçmışlar ve 
Pariste pek rahat ediyorlarmış .• 

Almanya.ya kamyonlarla. eşya 

na.kil hiç durmadan devam ediyor
du. MesclA. bir cumartesi günü gU
pe gündüz (Foburg Sent Onore) 
deki bUyük bir antikacı mağazası 
~ya sahibinin Yahudi olması dola 
yisUe tekmil soyulmuş, milyonlarcıı 

franklık antika eşyalar Berllne gön 
derllmlş. Bir taraftan eşyalar nal< 

ledlllrken diğer taraftan da şam• 
panya ve şarap depolan da. boşal· 
Wıp Berllne sevkedillyordu. 

Ey!Ql sonlarına doğru; kaçanla• 
nn bir lmmu Parlse avdet etmişti. 
Yeni gelenler yeniden muhacir fa
cialarını anlatmakla bitiremiyorlar 
dı. Parlsten ve Fransanın şimalin· 
den cenuba kaçanlar bu de.ta da 
İtalyanların tayyare hUcumlarma 
uğramışlar, mitralyözlerin kurşun
lan altında ölmüşler. 

Denebilir kl bir kısım Fransız

lar da vatandaşlo.nna zuUlmde Al· 
man ve İtnlyanlardan geri kalma
mışlar. Ortalıkta türeyen muhte
kirler haziran sıcaklarının gün~ 

altında gi1nlerdenberi atlrUk!enen 
ve susuzluktan ölmek derecesinde 
bulunan ihtiyarlara ve çocuklara 
bir bardak &uyu (on frank) yani 
otuz kuruştan ıı.şağı vermemişler, 

parası ohnıyanlara yo.rdmu bllabU· 
tUn reddetmişler ... 
Tanıdıklarımdan bir ka.dınm ko

cası beş milyon tutan bütün para· 
smı arabasına alıp kaçarken yolda 
heyecan ve korkudan ıırabanm için 
de ölmUş. 

Otomobilin içindeki ceset meyda
na çıkmışsa da beş milyon orta.dan 
kııybolmuş. Yine yollarda elmasla
rmr ve scrveUerinl kaybedenlerin 
haddi hesabı yoktur. 

İşgal edilmiş Fransa ile hUr Fran 
sa arasında muhabere yasak oldu· 
ğu için bu haberler, ancak gelen 
yolculardan bu haberler almıyordu. 

Parlste büyük bir insan kalaba
lığı vardı. Fakat bu Parls bizim 
bildiğimiz Parlse hiç benzemiyor· 
du. Yüzlerde büyU.k bir yorgunluk. 
gözlerde dal.mi bir endişe ... Kışa gi 
rerlren açlık UzüntUlerine bir de so
ğukta kalmak korkusu binmişti. 

Yeni nizamın katmerli maskelerin
den her biri yavıı.ş yavıı.ş düştükçe 
hnlk kramı bUWn Umtdlnl lngtl!Z 

za!erinc bağlama.ğa başlıi.dılıır. 
Parlste olup bitenleri yine Lon· 

dra radyoları hnber veriyordu. Bu 
arada geçen 1914 harbinin rnUt:are
ke gUnU olan on bir ikinci teşrinde 
üniversite talebesinin zafer lbides 
altında: Yaşasın de Caullc diye ba· 
ğırdıklarını ve bunu söyllyen tale· 
belerden on dört kişinin Almanlar 
tarafından kurşuna dlz.lldlğlnl de 
Fransızların bir çoğu İngilizlerden 
hıı.ber aldılar. 

Bir aydanberi Unlversitede,ders 
!er açılmıştı. Bu talebe vakasının 

ertesi gUnU Sorbondakl dcr.ıc gitti· 
ğlm zııman bizim profesörü Unlvcr· 
sitenin geniş mermer taşlığında 

şaşkın bir halde dola.şırken g6rdUın 
Etrafını birkaç talebe sarmış. 

konuşuyorlardı. O aralık kAtıbesl 
yanıma sokularak: 

- Haberiniz var mı? Sorbonu 
kapattılar. Artık dersler kaldı. De
di. 

- Bunu tahmin etmiştim, de· 
dlm. 

- Kabahat bizim taıebelerde tnŞ 
kınlık etmenin sırası mı? Şimdi ne 
yapacağız? 

- Şimdi, dedim, kı:rmetli profe
sörümüz Sen Mlşel caddesinde otu· 
rurlar ve Alman propagandasınll 

halk arasında devam ederler. 
KAtibe Hanım biraz bozuldu, fa

kat cevap vermedi. ÇUnkU profc· 
sör ( X X ), (Antropoloji) derslerin· 
de kendi de farkında olmııdan bir 
dUzlye Almanların hesabına iş gö· 
rUyordu. İşin iç yUzUnU hiç kartŞ 
tırmadan fazla hassasiyet tcstrlle 
midir, nedir, Almanlann her hare' 
keUni bir harika gibi görUyor "' 
derslerinde bunları sırnlı sırasıı 
bir misal gibi göstermek isltlyor 
du. 

(Arkası var) 

Mektuplar Yanlış Yere mi Gidiyor? 
Bu.lundutumıız yenle benim gi

bi bir ı,:ok arkad~lanm ve va· 
tanda.)larnn şu mllşkill \"azl· 
yctlo karşılaşıyorlar. Bakınız 

Tlirklyede Kırıkkal~ye benzer 
bir kasaba daha \ardır ki o da 
Kırklattlldlr. tstunbuldıın gönde
rilen me.ktuı>lunm çok defa Kırk
lıırellne gidiyor 8 • lO günde eya· 
ııatteo onm geliyor. Bu yanhşh
ğı İ tanbul po tahancı;lnden 3 upı-

yorlar. Her :r.amo.n bu böyle olrı• 
yor. ~ayın İstanbul postahanesl· 
nln mUdUrll hakfkatl öğrennıek 
l~ln Kırklareli postnlıaneslndcP 
biiylc nıektuplann gelip, gelmedi· 
ğlıll sordururlnrsn herhalde haki• 
kati glzlemc:ılcr. Bu defa c1ıınc 
gel~n mektuıı Kırklarellne gltnı~" 
8 giindc gl'ldl. Acaba bunun önlı• 
ne geçilemez. mi 1 

Kaşlt BoikUrt 

- -

-
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YUooslavya Uç:ü 
Pakta Girdi 

Ziraat Vekaleti 
Müsteşarı Öldü 

Dahiliye V eki?eti Müstc.,c;arı 
Etem Aykut Ankaradan şehrimi· 
ze gelmiş.tir. Bir kaç gün şehrİ'
mizde ıkalıac!!!ktır. 

(Ba'ı ı wncide) * 
btiytlk elçisi general Oşimn ile Yu
goslav ba.-:ıvekili B. Svetko\1Ç ve ha
riciye nazırı B. :Markovlç imzala
nuşlardrr. Protokol şudur: 

Bir taraftan Alman, 1talyan ve 
Japon hilkümetıerl, diğer taraftan 
da. Yugoslav hUkOmetl, murahhasla
rının iınzalarile aşağıdaki huısusatı 

müşahede ederler: 

Ankara, 25 (Telefonla) - Rahat
z bulunan Ziraat VeklUeti mUste
rı Aziz dUn akşam vefat etmiştir. 
tndlsini herkese sevdirmlş olan bu 

GİDENLER: 

ıYlnetıı zlraatçln1n vefatı Ankara
a derın bir tccs Ur husule getirmiş
r M rh'lmun cenazesi bugün kal
ır ıuu .. aktır. 

* Eseyan oı'ta oktt'ht direktörü 
•ıt müderristerClen Ovadis Mes· 
llıpyan ö~üstür. * Konya Varidat müdürlüğü 
tncınurJarından. Ba}lttyar pek genç 
>cş.n.da o~uğu ha.de ö'lmüştür. * 1\ crıhum Cen<!ra1 Eminin ka. 
~ııı:~ de .. i Ba:yan Fatma Konya-

a o.ımüs ve ÜÇVer ~abristanına 
R0rnülımiıştür. 

~NLANANLARı 
~Merhum Bay Niyazinin km 
~"llan Tümerlle Şirketıhayriye 

rnur rından Reşat Akant ni· 
rı .ınmı 'ardır. 

'r ekaüde sevkedilenler: 

N ~'OT\ya orta okul direktörü 
~z.ff Bay.dur tekaüde sevkedil

llıı.ştir. 

~NENLER: 
rn!ı.ınrr ?isesi mual1irnlcrinden 
tı~ rhum Necati Çiftçinin kızı Gö
ttı ut Çiftçi fre Y e~'i M'a1~r Pazarı 
~ınur' .ırından Riyaz Kayıhan 
~~erdir. 

lngiltere 
. cnaşı 1 incide) -

~~tir. Çünkü İ~1tere hükumeti 
t ~goalavyanın bu.unduğu hususi 
d:rn.fi vaziycti takdir etmekte· 
rrı:· Bu anlı:ıyıg geçen. haypte iki 
lııklet araaında ltCS3Üs eden dost. 
da a. aheıtktur o..urak bugüne ka
~rh itlame ettirilmiştir. Binaena
Srıt Yusoslav bn,Kının Büyük 
11~ B.nya halkına karşı sempatisi
~ v~ hükumcl sISte;;nler ve bcy
bi: n::e iıfler mc.seıesm'Clc görüş 
y~ni hl en lngiltere hükümeti, 
'"a ~'118lav huk\ımctin'İn bitaraflık 
ğ11 ıtetin~ BritaE).'.a !.mpnratorlu· 
rı 1 b r ?\1 •etrn mü;,tcrek idea.lieri
t u ıdea:.1cri mahvetmek iste
t~n bir feırsefeye karşı müda~aa 
t ~en bııc, ka:bul etmcytir. in· 
k~re hükUnıeti, Yugos'rav hü· 
teık etinin bu bitarafoğı muhtelif 
bit Lı..erdc dfüımanlarınn müsait 
~:eı.hta~zda tefsir etmcsıne müsa· 
tere" ~~t" bakmıştır. Çünkü İngil
tdı . hukuıne;ti şu husU3ta temin 
l'tı 1Yor Ve ııuna güveniyordu ki 
b:~Ul:ıah1s premıipİer arasında 
~ili arar vermek vakti geidiği 
Ve kan Y ugoslavyanın menfa .. t 
'ııtı ~aattleri, ve denenmiş an'a-
tl ctı Ya" b" . -ı._;ı_ •• c c1!l • :ıız ır ıntı:n<ı.aa musaa· 
y~l"bılırdi. lngi tere hük\ımeti, 
o""r kla:v milletinin kendi davası 
tl'ıtı i\ te akki ettiği kendilerine 
,ı_, ın c:d ib" d . . .. 
:~ ı en ır nva ıçın muca· 
~c eden rniı...etlexc zarar verc
\ıir hac ciddi zof.uMar -çıkaracak 
il.İt\ • r.eketc Yugosrav hükumeti-
~ tltL ... _ itr w ·1 • 

Şdhrimiz.de bir müdde~tenberi 
teddk~r yapmakta bu:ll'llan Top. 
rak Mahsu'.~eri Ofisi Umum Mü· 
dür mua)dni-Hamit Turay tetkik· 
Derini bitirerek Ankaraya avdet 
etm.iştir. 

* Eminönü Halke,1nden: 
27/3/1941 Perşembe gUnU saat 

(17.30) da BUyUk Millet Meclisi 
Reis vekili Sıvas mebuııu Şemsettin 
GUnnltay tarafından l Umumi Siyası 
vaziyet ,.e mim birlik) mevzuunda 
bir konferans verilecektir. 

Herkes gelebilir. 

* (Münakasa} Gazetesi 
Altı Yaşında 

Matbuat alemimi:zde ahı sene
denberi iktısadi ve mali neşriyat· 
ta buTunmak sureti!e tüccar, anÜ· 

teahhit ve çiftç:Jlerimize kıymetli 
hizmetlerde bulunan (Münakasa) 
reHkimrz alitı yasını idrak ctımİş· 
tir. Münakasa gazetesi altı sene· 
clenberi fasılasız olarak n~riyatı· 
na devam eden ve bülün devlet 
teşkilatile hususi müesacsc'lerin 
müzayede ve münakasa.larını gÜ· 
nü gününe bildiren ağırbaşlı bir 
arkadaşımızdır. 

Rcfikimizi tebrlk eder ve me· 
saisinde muvaffak olmasını dile· 

riz. 

G r açiani 

Madde: ı - Yugosla\'Ya. Berllnde 
27 eyJ{ll 1910 da Almanya, İtalya. ve 
Japonya nrasmda aktedllen pakta 

iltlhal' eder. 
Madde: 2 - UçlU paktın 4 Uncu 

maddesinde derpiş edilen muhtelit 
teknik komiıoyonlar Yugoslavyanın 
menfaatlerine nıUtealllk meselelerle 
meşgul olduğu takdirde komisyon 
nıUuıkerelerlne iştirak etmek Uzere 
Yugoslav mümessilleri davet oluna
caktır. 

Madde: 3 - UçlU paktın metni 
protokole. raptedllmiştlr. 

işbu protokol, almanca, talyanca, 
Japonca. ve yugoelavca yazılmıştır. 
Her metin muteber olacaktır. 

tşbu protokol imzası gUnU mer'l
yete girmektedir. 

Yugoslavyanın UçlU pakta iltihakı 
hakkındaki bu protokolun imzası 
mUnasebetile Mihver devletleri Yu· 
goslav hUkürnetine metinleri ayni 
olan notlar göndermişlerdir. Alman 
hUkOmetlnln notları şudur: 

Bay başvekil: 
cAlman hUkOmeti tarafından tav· 

zif edilmiş olarak Alman hUkQmetl 
namına ekselQ.nsmıza aşağıdaki hu· 
susatı arzctmekle milftehlrlm: 

Alman hUkQmrti, Yugoslavyanın 

buglin ,•ukubulan üçlU pakta iltihakı 
milnıısebetile Yugoslavyanın toprak 
hakimiyetine ve tamamlığma her an 
rıayet edeceği kararını teyit eyler. 

Hllrmetlerlmln kabulUnU rica ede-
rim. 

Von Rlbbentrop 

(Ba~ı ı incide) *§* Bay başvekil; 

Şali Rodo1fo Gra-ziani taM>i üze· Yugoslavyanın UçlU pakta iltihakı 
f d·ıL-· mUnasebetlle bugUn yapılan konuş-

rine bu va.dfelerindcn af e ıı.mııı- malara atfen, Mihver devletleri hU-

tir.General İl'alo Caribaldi Libyıa kılmetıerlle Yugoslav hUkt'lmeU ara-
ı.-d 1. sında hasıl olan anlaşmayı Alma.n 

vall.1ğine ve Şimali Afri~ a. • 
ta1ya:n orduLan ba§kuman'danlığı- hilkQmetl namına lşbu nota ile teyit 

etmekle müftehirim. 
na tayin edi1mi.§tir. 

Ordu erkall'ıharpiye ikinci reisi Bu anlaşma. mucibince, Mihver 
kolorldu kumandanı Maırio Rotı:tto. devletleri harp esnasında asker kı· 
C'Tkanıhar.biye reisliğine tayin edil. tnlarınm veya asker kıtııları nakli· 
mi.ştir. yatının Yugoslav topraklarından 

General Franccsco Rossi er· geçmesine mUsaade etmesini Yugos
kanrl-ıarbi,ye ikinci reisliğine tayin lavyadan istemiycceklerdir. 
~difmi!!tir: HUrmetıerimiJI kabulUnU rica edc-

ARNA VUTLUKT .... 'A._.Kt....---.-.. ---ı""'rım. 
V.on Rlbbentrop 

Bclgrad, 25 (A.A.) - Yugoıılnv· 

yanın UçlU pakta iltihakı, bugtln öğ· 
le üzeri Vlyana'da. imzalanacaktır. 

İTALYAN BAŞKUMANDANI 
DEGlŞTl 

Atina, 25 (A.A.) - Dün, 
Yıunan askeri $Özcüsü, Arnavut
luktaki İtalyan 'başkumandanı 
General Ugo Cavall~ro" nun yeri· 
ne General Gdoso'nun geçirlllmi~ 
01duğunu teyit etmİ§tİr. 

Ribentrop' un 

Nutku 

ÖğTenlldiğ'ine göre, bıı imzanın 

uyandırabileceği aksU!ı\meli nazan 
dikkate alan .Mihver, pakta konul
ması icap eden askerl mahiyette şe
raitten ve hattt\ Almım harp malze
mesinin Yugoslav arazisinden geç
mesi şartından dahi vazgeçmiştir. 

----<O 

CEBELOTT A R IKTA H A REKE _ 
TE HAZIR GEMİ KAFİLELERİ 

A~esiras. 25 (A.A.) - Mü
ilim bir gcımi kafilesi, Cebe'fütta
nktan harekete haz.ırlan'!laktadır. 
Dün, bir zırhlı. 1 ta;'!)'are gemisi, 
5 •torpito ve ıbir çok ticaret gemi
sı CebeHittarıka gelmiştir. 

Parti Grupunda 

VA TA N __ ......:......_-.__. ___________ _ 5 

o Telgraf, · Teıe·ıon Ve .· Ajlfi1S Haberleri· 

Gideceğ·m·z Yol 
Muayyendir 
(Ba'ı 1 incide) - Bütün Akdeniz.i çeviren mem· 

Yunan Milli 
Bayramı 

Y ugoslavyada l 
30,000 Kişinin 1 
Mihv~r aleyhine 
Tezahüratı 

b'ahoıetti. Söze ha~:a&en mümtaz leketleri zaptederek eski Roma 1 y evm 'i Emirler 
dinı1eyicikrimi saygı ve se..-gi rle İmparatorluğunu ihya etmek hır-
:.;c..am.anm. sına kapılan İtalya, eski Roma· M ' 

Hepiniz biliyorsunuz ki Tür- Jıların istila yolunu takiben ve Ve eSaj·~ar 
Bdlgrat. 25 (A.A.) - Reuter: 

Yıugo~.taıv ha',kı, hadiselerin inki
§atfından bihaber tutuJrıaktadır. 
Fakat ha'berferin tereş üh ettiği 
her yerde halkın aksülamcli ga
yet §ic!de'tu o.muştur. 

Dün KrauyC'Vats' da, 30 bin 
kişi mihver aleyhine t~ahürTerde 
bu'ıunmu~tur. 

İst'ifa eden Ziraat Nazırı B. 
Kubro11o~iç, Bosnada seçim da· 
iresi o~an Banyaluka' da 1 O bin 
kişi tarafından hararetie karştİ'an
nnştır. 

Dün Be}gratta bir çok beyan· 
narme dağıtılmışnr. Bu beyanna· 
mclerde, hükumet azası, c 1 3 mil. 
yon halkın mukadderatı hakkın· 
da hiffctle karar vermis hainler> 
o~mak üzere itham edilmektedir. 

Beyannamede ayrıca şö;·le de· 
nilmektedir: 

kiye Lünthunyeti kurul!luğu gün. tıpkı onlar gibi Arnavutluğa gi
den itıbaren harici siyasctmde rince, bizim için Akdeniz. ve Ya· 
d'eğişrnez bir esas kabul etmiştir. kın§arkta hayati menfaatleri bi
liu esas yurdu suaıtan ayırma- zimle müıterek olan ve denizlere 
mak, düpya su5lunun muhatnzası hakim bulunan İngiltere ile anlat
için de c, nden ge'ıcn gayreti ııa- maktan baıka yol kalmamı§b. Bu 
mimi oıarak sartetmektir. sayededir ki bugüne kadar Ya-

Hııtip bırndan sonra: hiç bir kınprkta sulhun muhafazası te
mi.lelin 'toprağında ıgözü olmı- min edilebildi. 
yan, h 'ç ıbir an'eIDt'ckete karŞt ın- Şemsettin Günaitay devJeti
tiras ve kin bes'temıy.en 1\irkiye- mizin harici siyasetinde takip et
nin vaziyetine temas e.tmiş ve tiği yol ve alınan tedbirteri an· 
demiştir ki: lattıktan sonra sözüne şöy'le de-

Atına, 25 (A.A.) - Yunanistan'ın 

1821 senesinde istıkltılinin ıl!ını gU

nUnün yıl dönllmO olan 25 rnnı t bay
ramının tesidı merasimi, 11azar gU· 
nU kralın ve başvekil Corızıs'ın hu· 
zurundıı. mUJI gençlik teşkilatının 

ynpmış olduktan bir geçit resmi ile 
başlamış ve bu geçit resmine muaz-1 
zam bir halk kütlesi iştirak etmiş
tir. 

Majeste Elenler Kralının 

Yevmi Emri 
- Görüyorsunuz ki aziz va- vam etmiştir: 

tandaslar, bizim bu kadar sufü- _ Emniyetimiz. ihlal edilmek Atına, 25 (A.A.) - Majeste Elen-
pcrvetfıği;nrzc rağ:men, dün sesi- istendiği gün, Yakıntark bir harp ler kralı, Yunan ordusu b~'kuman-
ni uzaklardan duyduğumuz hari- sahası olacaktır. Türk milleti için danı Gcn<"ral Pııpagos'a aşağıda1' 
ci tch.rke ıq_ugün ıhudutıarımıza gidilecek yol muayyendir. Bu yol emri yevmlyl göndermış vo bu em
kadar dayanmıştır. son ferdimiz.e kadar anayurdu, ri yevmi derhal orduya tamim edil· 

Bir iki hafta evvel yurdunu ve •talarımıza layık bir kahraman- mlı)Ur: 
istildaıini yabancı kuvv.ctlerc tcs· lıkla müdafaa yoludur. Başkumandan. 
li:m e..den Buıigaristan, komşumuz- Hat?p müteaktben Tü~ün Çn- cYunıı.nlstan, bugün en astı yıl dö-
dur. Dör.t bırçuık aydanberi mal- nakkalede yarattığı büyük ve nUmUnli, bir avuç cesur insanın mil• 
zemeoc ve adetçe kendinden çok şanh müdafaa.:arı u.fha, safha letimlzln hUrı1yetlni ve yeniden dün

esir üstün bir düşmanla He enizmin anlattıktan sonra Çnnakka!.cde, 1 yaya geldiğini ll~n etmiş olduktan 
olmak istemiyoruz, ta7"mıat iste· esatiri deviı!.erini hatır.atan bir 1st • 1 Hnf1bmde bizimkinden gUnU tes'it edıyor. Şi~dl bugün h~ 
miyoruz, <mihverle a.akadar tu· kahraman:Jık,a çarpışan Yunanis- kat kat faik harp va~larilc mü- pimlzln dllşUnccsl, bUyUk babalan
:ristler İs'tÔmiyoruz. Hürriyet için tan ise hem komşumuz, hem dos· cehhez kuvvetler karşısında kah- nın eserleri zıyna uğramasın dlyo 

tumuzdur. r.aman Türk ordusunun bir an bile kanlarını dökmüş olanlarladır. c~ 

c:Üçlü paktı istemiyoruz, 

her şeye hazırız. Düş:nanlarımıza b b Görüyoraunuz ki ütün u sa- endişeye dü~ediğine işaret etmiş sur, baş eğmez, azlmkO.r ve kahı. 
bir şey vermiyeceğiz.> mimi su\hperverli~imize rağmen ve ordumtAzun bugünkü kudret man askerlerlmtz arslanlar gibi dö-

Nazırların trenini Viyanaya harici tehtike bugun emniyet sa- ve kabiliyetini tebarüz ettirerek vUşUyorlar, bahrlyclılerlmiz denizle 
götürmek için bir makinist bul- hamıza ginnif, aziz varhğımız için dem~tir ki: rimlzde dolnşıyorlnr. Tnyynrelerimiıı. 
makta güçlükler çekilmiştir. Bir tehditkar bir mahiyet atmı§br. _ Devlet her türlü harp hazır- milletin hUrrlyctlnı ve şerefini mU· 

DevıeÜer ve mıııet e.rarası mü. lıgı· nı vaktinde ve istenilen •ekil- dafaa için hnvalarda gczly01lar. 
c;ok makini:st bundan imtina et· "' G nasc:betlerde sozun, temınntın, de tamamlamak için sistemli ve eneral, yllksck zabitten son nefere 
micı.tir. İmtina eden~er arasında, "- h _ı • h " '- k d bU U ... 1 " hatta yazuı mu-a c;oe.erin ıç cır planlı bir çalıfma nizamı kur- n ar t n oıuu mensup arına pe-
cesarctinden dalayı kendisine en kıymeti kaimadığı, hukuku düvel, muftur. dcrane temennıyatımı '\C derin mu
yüksek Yugos1av nisanı verilmiş hukuku mi'.ıcl esnf..arının gü\unç Şemsettin Güna1tay bırliğrmi- habbeUerlmi bildirmenizi rica cde-

o1an birisi de vardır. 

* 
1 

bir hurafe telakki ed~ dıği bir za- zin, Tiirk vnrhğının kuvvet ve rlm. Size haı P salibi n şanının bırln
manda yaş~yıoruz. M hver dev'~el· satvet kaynağı o duğunu söy11ye· el rlllbcsinl lhd:ı edC'rlm. 
!erinin lbu~üne kadar tezahür 1 rek bunu herkesten. iyi takdir bu· lmza: İkinci Gcorge 

YUGOSLA VY ANIN MOSKO

VA SEFiRİ ISTİF A ETIİ 
Moakova, 25 (A.A.) - Ste-

fani ajansından: 

eden hareketleri gösteriyor ki, yuran Milli Sefimizin bütün mH- Başvekil Korızls ve ordu başku· 
harp harici kalınak i teyen bir Jetin tam ve kat'i sözbiT~ığile mandam General Papagos da mım 
mı .• ctin yurdu da günün birinde CümhurreM:iine intihap edildik- bayram• mUnasebetlle birer emri 
hakh ve me~ru hiç bir sebep ol· lerini hatırla·tmış ve takip edilen ye\•mt neşretmişlerdir. 
maksızın tecavüze uğrayabıımek- yüksek siyaset sayesinde bu-gün B. Çörçil'in Meujı 
tedir. vatanımızda hir bir memlekette L d "5 (A A ) R t · ·r · · :.- on ra, .. . . eu er: 

ıstı a c.'lmıştır. Yeni nizam maskesi a'!tmdn görü.l'roryen tam hır huzur mev· Yunan milli bayramı mUnascb.,. 

Yugos)a:vyanın Moskova sefiri 

YUNANlSTANDA İNFİAL giz:enen siyaset.in ha'kıki mahiyet cut o .. duğunu anlatmış ve sözüne tile başvekil B. Churchlll Yunan J'd-

Atina, 25 (A.A.) - Yugos· ı ve gayesi henüz sar~ surette ifa· ış(;y1e devam etmiştir: ıetınc aşağıdaki mesajı gönderm\ş-
\avyanın üçıÜ pakta iltihak ede· de ed. me,miştir. B.u siy~.s:tin ~v- - Sevgili vatandaşlarım. Bü- tir: 
ceği haber.İı Yunani.$tanda derin r.upada ve bmn~~ce. but~n o.un· yük Milli Şefimizin etrafında sar· Bu unutulmaz pındc bUt\in me
bit infia e kanı annııttır. Yugos- yada :tam ve kat J hır na:r; mlyct sılmaz bir kale. imanlı ve ..JUUrlu doniyct !eminin Yunan millttlJl• 
lav)"anm kararı. cı:arkadan vurul- kurmcı,k,. m ~' e:cı e:den ba§ka bir ordu halindeki topluluğunıuzu kıırşı duyduğu hürmete ben de btr 
mu~ bir hançer darbesi> olarak miıldıerı ıstıkıa ermdc:_n. ~oy: bir kat daha sıklafbralım. Milli hUrmct nlşaneı;l ilAve etmek isterim. 
tavsif cc1;;:mc.ktedir. mak. on.arı m.hver hakımıyet• Jrudretimize, Milli Şefimizin rüyet Bız lnı;ıltcrcdc Byron'un hayatın' 

Ufku B~rrak-

laşhracak 

Bir Tebl i ğ 
(Ba'ı 1 incide) +*+ 

deklarasvonta vaziyete beuaklık 
vermea: muvafık ~rmüş'tür. 

o.tında m hverci:ler hesabına ça· ve uzak görüıüne gu .. venle bir- fcda ettiği davıının mukaddes oldıı-
h~tıı :r.ak o duğu iddia edi.mckte_ denbire baıgösterecek vaziyetler ğtınu biliyoruz ve bunun için de • 
dir. karsmnda aarsılmaksızm dimdik davanın kazamlmıµ;ına yarılım .&

Eğer yeni nizam bu tasviT celi- dur~lım. Yeni Türkiyenin milli mek kararındayız. 
len şek::Jcle amansız lbir ta:hak- •iarı ancak böyle bir durum ola-,. Hal'lclye nazırı Eden de KorlzW'.e 
küm ve esaret çemberi ise, kü- bilir. 
çük m'J,etııer için a.rtık hayat ve Emaalaiz bir güvenimiz de, en 
inkişaf imkanı k.aımamış clem~k- tehlikeli, en korkunç harp mey
tir. Çünkü tasvir cdi.en yeni ni- danlarında, en karıfık, en çetin 

bir mesaj göndem1iştir. 

Adisababa Yolunda zıama göre yeryüzü halkı ~iri met. siyasi mücadelelerde ıkucn·et ve 
bu mi.lelier, diğeri tabi ve serf mehabetini bütün cihana tanıtmıı, 
milıct .er o ';nak üzere ikiye bölü- Türkün makus taliine evvela lnö- (Başı ı inekle) X 
ncccktir. nünde, aonra da Lozanda parlak a'baba - Cibuti dcmi'J'Y'olu üzerin 

Dün ve bugün kendi yurtların- kurtuluı ufuklan açmıı olan Bü- de bu'iunan Dircdaua')a gidcır. 
da mC3°ut ve müstakil hayat sü- yük Şef inönünün böyle bir ben· güzel bir yol vardır. Du .. mnn ku; 
ren m~ .. etler bu gaye tahakkuk gamede baıımızda bulunmasıdır. mı küu ı Adısa'babn"ya 160 ki· 
ettiği takdirde artık siyasi varlık- Bu. ebediyen hür ve müstakil lometre kadar mesafede bul\ın.an 
Iarınıı, idtui ve iktıs'3di istikli'ttle· yaıaması mukadder olan Türk Avaş ırmağı hattına çekı"1llekte
rine veda etmiş, hürriyet ve re- milleti için en kutlu bir talidir. dir. Düfmnnın burada son bir 
fah ümit1erini ebediyen yetirmis Hati:-- Atatürkün genç "stirmc mukavemet göstermek te-:,e'bbu· 
oıncaklardır. hamlesinden !bahsederke; ez- sünde bulun:mıuıı muhtcımctdir. 1 

Şem!!ettin Günahay, böyle bir cüm'tc sun~arı söy\1emfştir· Cenubi Afrika kuvvetlerine mcn-'''l'otd ,. ••• ..., ecegme tamamı e ına. 
ı u. 

~· - Binaenaleyh, Yugoslav 

~~~linin §imdi ansızın bir an
"'c b imza ctme;ği düsünıdüğünü. 
~ \ı ~laşma. i!c xa'l'nız b,itıaraf 

(Başı 1 lndde) + 
ğına kani bulunuyoruz. Yabancı nU· 
fuzu Balkanları çok defa bUyUI> Av
rupa ihtUAnan bir hareket noktası 
yapmışlardır. Almnnyatım bu mm
takalarda araziye mlltcalllk veyn si
yasi hiçbir menfaati olmadığını res
men beyan ediyorum. Almanyanın 

bugünkti yegtno gayeei, yabancı bir 
devleti Avrupa harbine devam im
klı.nlarını bulabilmek için bu sahayı 
ele geçirmesine mlı.nl olmaktan iba
rettir. Almanyanın nihai hodefi, bu 
mıntaknyı ebectl sulha kavuşturacak 
bir nizamın kurulmasını temin et
mektir. A\Tupa için çok ehemmiyet
li olan Balkanlaı'da bu nizam Adil 
, .. e makul preruılplere istinaden ku· 
rulacnktır ve bu prensipler lktısadl 
imkö.nları inkişaf ettirerek bunlar
dan istifadeyi çoğaltacak ve herke
sin nefinc olarak refl\hı temin ede· 
cektir. 

Ankara, 25 (A . .A.) - C. il. P . 

Bizim Sovyetleı'le ola .. n müna· 
st".'.let\erimizin ta Al'atürkle Lenin 
arasındaki dostluğa ıdayanan gÜ· 
z.d an'ane.eri vardır. Ve esasen 
~ovyeı:eı?e aramızdaki ademitc
cavüz paıktı dolayısile kom u 
memleketten bize karşı dostane 
o~mıyan bir hareket he'klcme
mekteydik. Böy1le o:makla ve şa· 
yia!arın asılsız oLduğunu bifmek
le beraber, umumi dünya vaziye
tinin malum karıgıkli~ğı içinde 
Sovyet1 r deklarasy.onunun ifade 
e.ttiği teyit büyük bir kıymeti 
hai"Ldi:. 

ısb'asctin Fir'ıavunl'ar devrinin _ Bu hamle bütün n·es1. sup zırhlı otomobı !erin yardımık 
ı ru- , d d ~ ··r 

ıhortlaması demek ola:cağmı i~aret hundan sarsan, onu beyin felcin- , Cıciga'yı z.apte en ıge~ mu re· 

l'ctv,: 
'nı· .... terketmc:k.Tc kaimayıp 
~ 2:11.tnıtnda Büyi.ı"'k Britanyaya 

··11.l\rı h' tq·... ır sisteme dahi] oTma.k 

' ~~i öğrenmek\e hayret et· 
~ı ~ 0 .Y'<,e bir anlaşma aktedildi
Q"tl dır.de son zamanlardaki ha

ltt~İn ~ığında Y:ugoalav mil'1l' 2:atn-anra daha derin bir 

~~İııc .bu mstcmin iç.rne çekile
~qt~lltct etmek mec.'buriye· 

3 . 
lcıı "'- 1-t··k ~ h~b u umetimi bu vaziyet· 
alt~ltıd:tda;. e.diyor ve ım~ele 

'rı 1, B laU?nat istfyıonnn. 
.._ l'lıctj u ~ada, Yırgoınaıv hü-
"'ttcı t1'11lfrnd d"' ·· ül" b t,,..·~ıtcı· I an u.:.~n en u 
"l(i'rı rn l'l'giriz nü'kum eti tara-

" trı\iaa.ınaha ile görii1eceği 

hakkında bir kanaat yaratılmak 
i~n teşcibbüslıerde bulunulduğunu 

öğreniyorum.. Böyle bir ııeyi hak· 
h :gösterecek hiç btr §ey-İn mev· 
cut olmad1ğma ve hiç bir §eyin 

bu kıadu hakikate ayimr o.lmıya· 
eaığıru eıbdiı!nısmıza bfJdirmeıkllc 
şerefyabım. 

Meclis Grupıı umıııni lıeyetı bugUn 
c2:S/3/94l't :ınlı gUnU saat 15 de Reis 
v<'klll Trabzon mebusu Hasan Sa
ka'nın reisll~inde toplandı: 

Celsenin açılmasını mUteaklp kUr
sUyo gelen Hariciye Vekili ŞUkrU 
Saracoğlu; son 15 glln!Uk siyasi hA
dlsler arasında bizi alfıkadar eden
leri izah ettikten ve bu mevzulara 
mUtea11lk olarak söz alan hatiplerin 
beyanatına ve sorduklan suallere 
icap eden ce,-abl izahatta. bulunduk
tan sonra ruznamede mllzakere edi· 
lecek başka madde kalmadığından 
saat 16,30 da celseye nihayet verlldL 

Dahiliye Vekaleti 
Müsteşarlığı 

Ankara. 25 (Telefonla) - Rahat
sızlığına binaen mezun bulunan Da
hiJi)·e VekA.letl mUstef1arı Ethem 
Aykut samsun vııtyetine ~yln edi· 
ıccek ve yerine de Emniyetl umumi-
ye :ınUdürU Ali Rıza. Çelik gctlıile-

cektir. 
Milli Oyunlanmız 

Ankara. 25 (Telefonla) - CUm-
huriyet Halk Partisi, memleketin 

~!!!!!!!!!!!!~~ ~uhtelif mıntakalanndaki milli o-
~ yunların tesbit ve bunların unutul-

mamasını temin etmek , maksadl!e 
bütün teşekkUUerine ehemmiyetli bir 
tamim göndermiş, millt oyunlnrın 
genç elemanlara öğTetllmesini iste-

lltı 
,., Y'1k ~illet Medlsl Reis Veklll B. Şt-mlleddln Günaltay d ün t)'nl· 
etaıt ~ e llalonunda dünya ahvali önünde Türklyenln vaziyetini belir· 

iliz hır konferans Terdi. 
t!a bu konferansı dinlerken, tehlike badutlarunıza geldiği bir 111ra

""ı.I ~I Yeti bütün afıklığlle meydana vuran , .e Tllrklyenln herban· 
bir t 'U llea\•Uz ka~ısında kendisine çizdiği muayyf'n yolu büyük , .e 
Plıe •ıs ilet • tUnnM blr 'iizuhla ortaya koyan Şemseddin Günaltay•m 

ltıldU, orı a.,kız milyon Türkün bir ağızdan konuştuğu hlsslne k•· 
•k. '81 l'u,kU ıı datma emniyet içinde ya.,atan da, on seklr. aıllyon 

11 bir l'Uı'k halinde müttehit oıu,u değil midir\' 

miştir. 
söylendiğine gore, memleketin 

her tarafında milli oyunlar için ye
tiştirilecek gençlerden ekipler 1lusu
le getlrll~ek ve bunlar, yurdun her 
tarafında dolaşarak milli rakıslan, 
hususiyetle.rint kaybettirmeden gös
tereceklerdir. 

Deklitra~yonun ikinci madde· 
sinde, ken.ıdiınizi müdafaa için ıbir 
tecavüze karşı lıarbetmek mec
~etindc ,kald'ığı.mız ta'kdWe 
komşu memleketirt Türkiycye 
karşı cveziyetinin mahiyetini ta
ma.mile takdir eden bir anı'l.ayışla 
bitaraf kalıaoağı~ .beyan edi.tmiş· 
tir. Bu ha'tisanc sözlc.ı1den do1ayı 
te§ek:\türlerimizi b~dirdik ve biz 
de mÜ§a:bilh ve mukabil 'beyanat· 
ta bulunduk. 

Deınek ki her iki taraf, üçüncü 

lbir devlet !tarafından tecavüze 
uğrarsa diğerinin tam bitaraflığı
na gü;venelbilecektir. 

Bunun haricinde te'btığde hiç 
o'Unayan mana ve maksatlar ara· 
ımağa kalkışmama'ı~dır. 

Ankara ve Moskova<la neşre
d filcn te'bliğ. ancak, iki rnem'l-eket 
arasındaki ademitecavüz prensi
pini nazik bir daklkad~ ve dosta
ne bir ruh içinde teyıt eden ve 
vaziyeti berrakıla.Ştumağa hizmet 
eden bir vesikadır. 

Balkanlar üzerinde kara hu· 
!ııtlar biriktiği bir dakikada Sov· 
yet Rusyanın, ufku bu şekHde 
'bcrrak11'aştınnağa hizme't etmesini 
aramızda mevcut dost'hığun yeni 
bir tezahürü sayarız. Bunun, he
def tuttuğu maksa~a. yani Bal
kan suihunun mulıafazcı:ına biz· 
met edcibilmcsini de dileriz. 

A hmet Emin YALMAN 

etımiş ve böyJe bir amansız siya- den, knn donmasından kurtaran zd'eri denize doğru tahmınen 320 
setin y;irminci asırda bütün beşe- ona <ledderinin hayat kuvve,tle: kiıometre kntedcrck bir ~afta ev
riyete ratbikını düşünebilen di- rini, can'lılık hareketlerini, şer f vel Bcr!bera'ya. çıkan f ngrlırz ~uv·, 
mağlaT bu'hınacağına insanın ina- basamaklarını, başarma ham1cl~- vetlcrile . lbirle~'isierd'r. Dığer 
naca-ğı gelmiyor, d'Cmiştir. rinı ~östercrck bütün mil.eti ayni kuvv~t.~erı, 32 kılom.etre menfe. 

Ha.tin bundan sonra mlhverci- umumi irade 1·te 'il- . yi 30 sııattc katetmışler ve mu· •. mı ı mıTasın ll 
~erin Akdeniz haNZasma inhisar hıükcıncfiyetlerini yapmağa ça- kavemcte raslama~sızın yo ann-
eden p()utikalannı genişletmek ğıran diri?tici ve terbiye edici da. b~lunal n T~gluJda. e Bve Hars.e· 
maksndıte 1940 e)•1u11ünde.Japon- kutsi bıı hnmledi ira yı ı ga etmıs er ır. uramo ıs· 

Y
a ife bir üçlü pakt iinzıa ed'erek Onun bu ha~• • t tikarnctinde tepc':'crde intizamsız ' uueyı yap ıran , 1 al . 

bütün dünıyayı ara'tarında. pay· sesi en asude zamanlarda olduiu kaQ.'llnkta o nn t yan garnızon•' 
laştık'l'arını anlatm1ş ve 'bunun a· kadar, en kor"kunç anlarda da ku. )arının yakalanmasına ramak kaL 
dalet ve hak duygu1arına. bağlı laklanmızı dalına ve daima çın· m1stır. 
insanlJarda ruhtan .kopan bir is· }atmalıdır. ============== 
»ın doğuımasının mümkün ol- Türk gençliğine ıunu anla taca- f at ile mü terok ve mukaddes bir 
ma:dığını söyıfiyere:k ezcümle de· ğız ki bu vatan, her gençten be- durum vardır: Mücadele. 
miştir ki: deni kuvvetli, ahlak ve seciyesi Esuen yaşamak ta mücadele 

- Tarihin derinliklerine gö- k1;1.vvetli bir Türk vatanperveri, etmek değil midir) Böyle oichı· 
mülen devirlerdenberi hür ve Turk vatanperverliğinin, Türk ğıma göre şu •buhran:lı zaman~ar• 
müstakil yapmağa alıJllUJ olan, kahramanlığının müsahhas bir da her Türle !hayatın wl\ığune 
daha dün mağlup ve bütün mü- timsali olmağı bekleı=. göğsünü aç.malı, ci.ğdlcrine meta. 
dafaa vasıtalarından mahrum ol- Va't'andaşca.r, ıbugün bütün dün_ net havası içirme~ dır. 
masına ırağmen hürdyet ve istik- ya tarihinin en zoıllu z:aman1arın· Bize mukaddera.ıtm zorluğunu. 
lali için dünyanın en büyük galip dan lbirin'i, büyük bir haile devri- hayatın te!hlikderini neş'e ile kar
devlctlerine tek baıına kal'§ı ko- ni yaşıyoruz. Bu büyük ve taham- şılayan, boralar, fırtına~ar, kıya· 
yan ve senelerce uğraprak niha- mür eden zamanın, bu yeni bir mc::::tlc.r karşısında sanı'hnıyan bir 
yet muvaffak olan bir millet böy. dünya doğumu sancrları içinde ruh ve miJetin yuataoağı kahra
le biamıan bir nazariyeye ta- kıvranan asrın uyandırıcı sesine manca bir ha;"Clt lazımdır. Bu ıı.;h 
raftar olamaz. kulaklarımızı aça·hm. Hergiin, her eşsiz bire.r zafer güneşi halinde a-

Hatip Millli Şefimizin Kurul- saat lbüyük bir dünya ze1zdesi ııır1;ırın gÜZarisi arasım:la tarihi
taydaki açılış nutuk~arından bazı tehdit edip duruyor. Bunu sarsıl· mizi parlatan ve parlatacak olan 
parçaiar atarak sözüne devam et- maz. •metanet ve şuurlu bir irade Caldıranı. Mohaçı ve nihayet A· 
mis ve mthverin bir rüknü olan ile karşılamak için bize hiç ekstl- nafarta, Jnönü. Sakarya ve Dum
M~ssotini halyasının vaziyetine miy.en. hiç tükenmyen lbir kuvvet \upınarı yaratan ruhtur. 
temasfa derrıistir ki: lazımdır. Bu kuvvet büyük azmin Bu kahramanca hayat büyük 

- Musıolini halyasının sevgili ku'VV~tider. MıLl'etin kendi bütün· tehlikeler karıısında millet için 
yurdumuz hakkındaki ihtiraslan- lüğünden doğan kudretini hi"et- duyulan ulvi ve heybetli heyecan4 
nı açıkça ilan ve bu gayeye mü- mesinden müte\'c'Ilit cengaverlık dır. Bir heyecan ki saf Türk seciı 
teveccihen haksız ve sebepsiz Ar. ruhudur. Bu ru'h bize ırk vergisi, yetini, sailam ırk kuvvetini, eiil 
navutluğu İ§gal etmesi, İngiltere fttalar mirasıdır. nıez ve ıuurlu Türk irade.ini ifa 
ile ittifakımızı teıri eden sebebi Aziz din'l'ıeyidlcr. herkes için 1 de eder ve hiç bir tehlike kartı~ 
pek güzel izah edebilir. bütün fert er ic.in insan olknak sı· aında ıönmez. ' 
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Kahramanlık Destan ının Tarihi 

Güzel ve Türk.Edirne 
28 Yıl Once Bugün Elimizden 

Zorla Alınmak istenmişti 

Güzel Ed~·neden bir görünüt. Uzakta Mimar Sinanın yarattığı 

taheser Selimiye camii 

€cl!rne 
LdirnemJLın 

~V •tan) 
Ba:kan 

Bugi.in 
Harbindo 

uğradı~• isgal feliketinın yirmi 
aek:.inci yıldır EdirneTilcr, 26 
marta. raSı!ayan bu karagünün 
e·:im n tara.ar nı yadedecekler
dJr. l ü ;;; lir.;. :çin çok ibretli saf· 
haları oıan bu karagünün Edlr
nede bıraktığı tesirleri izale içtn 
bütün l::dırncfıler bugün bir top· 
lan.tı yapacaklardır. Bu toplantı
da. işga! dolıayıs ıe "ehrin ve ,e. 

'hirlillerin maruz ka.dıkfarı hadi-

Bir Halk Sandığı 
Açılıyor 

Bursa (Vatan) - İktısat Ve• 
, kil~tfrn.ce görülen lüzum üzerine. 
l"'hrimizdc bir halk sandığı tesis 
edilecektir. V ekMet memutlarm
dan Ata Evcim bı. iş hakkında 
~ehrimizde tetkıkat yapmaktadır, 
Sandığın bu ay içinde açılacağı 
söylenilmektedir. * Şehrimizde fanila ve çora!' 
yapan sanatkarlar arasında bır 
kooperatif kurmağa teşebbüs et
mİf[erdir. İcap eden formalitel'er 
bugiinlerde ikmal edil'ecek ve 
derha' faaliyete geçiilccekılr. * Merİn011 yc<!İltiricieri teş· 
'f'İk. etmek ve Merinoe koyunları· 
m ç~altmak için her sene oı:.!11-
ğu gibi bu ""ne de Zinat Vekil· 
kti tarafınd&n. Atıcıhı.rda brr koç 
..c koyun aergiei açılmı~ıt. T ~hir 
edilen koç r ar~_ın.da birinelıiği 
Annut kö)'lü Mu.ı:afa kazanmı~ 
ve yüz lira mükfıfat a'.ımıştlr. * Koza ve teferruatının lisan· 
.,. tabi tutulmuL fOJbrika.törferi-

sefer bütün gençliğe anlatılacak 
ve bu topraklarda şehıt dü;ıen va
tarrda,ların ruh'~arı tazi.z edilecek
tir. Edirncnin müdafaaınnı can1}a
rını feda etmek aurctiıc başaran 
kahraman·?arımız dahi saygı ile a. 
ntı'acakhr. Güzel ve Türk Edir
nemizin müdafaası Türkün- en 
şanlı menakıpleri:nden birfni teş· 
k~1 eder. Hamaset ve kahraman,, 
i1k mefhu,:nlarınm k~yırnetİ'i ·birer 
delilini tasvir eden bu müdafaa. 
Türk tarihirıön de en parlak say
falarından birini ya]ldız1amıştır. 

Ödemişte Bir 
Cir:ayet 

İzmır, (Hususi) - Ödemişin 
Zeytinlik köyünde lbir cinayet ol
mW!h.Jr. Sebebi yine bir kadın mc. 
selesidir. 

Halil oğlu l•mail Çavdar adın
da kırk altı ya~ınıda bir adam ge .. 
ce yan rndar_ı sonra. köy kahve
Iİ.nden c'Yine döndüğü ıırada, öte 
denbeti karısı ile alakası bulun· 
duğundan ~üphclen<liği köylüler· 
den Mevlut oğlu !,mail. Kayıhanı, 
evin av1usunda saklanmıya çalı-
11ırken görmüş ve seslenmiş: 

- Kimd·İr oraya saklanan? .. 
O canada lamail Kay/han da 

görüldüğünü ve saklanmanın bir 
fayıda venniyeceğ.;_ni anlamı~. tu· 
tulacağını farketmiş olacak ki, 
hemen ka.çmıya kalkı_m .. tır. Fa
kat, muvaffak olamamı~. rak'bi 
kendisini önlemi~ ve göğüslemiş· 
tir. Bu sırada. 6mail Kayıhan bı· 
çağını çekerek hücuma ge~, 
rakibi de eline geı;irdiği bir kaz
ma :sa.pı ile kendini. ·müdafaa et· 
miotir. Bu sunıtle at~lenen kavga 
neticesinde İamail Kayıhan bqın. 
dan ve kolundan ağır surette ya
raianmıqtır. 

Y.akayı ha.her alan jandarma 
yaral!,Yı Ödemiş hastahanesine, J._ 

Kocaeli Umumi 
Meclisi 

İzmit, 25 (A.A.) - Kocaelı 
umumi meclisi bütçcy.j tasvip 
ederek meMt.$;ni bitirmlştlr. ViiA. 
yetin 941 bütçeei 695,066 lra 
ol\ı.rak kahul ol'unmw; ve bu mik· 
tarın 239,536 füa.sı huousi muha
sebeye, 342,656 Yi<ruıı maarife, 
162,065 1i""'ı nafıaya, 50,972 li. 
rast da sıhhat i;ı,. 1cr:ne tah,is cdi\
mi~tır. 

200 Dokuma Tezgahı 
lzmit, 25 (A.A.) - İktısat 

Veka.eh Sanayi Umum Müdür· 
•'üğü tarafından Kocaelıye gön.de
ri-ımesi karaı1ia~tır1.mış bu1.unar. 
200 dokuma tezgahının birinci 
partıai gebniftir. ~ ekiict ayni za
manda bir de dokuma ustası 
göndermiştir. Bu usta v. Ayetin 
muhte'üf yerlerinde a.çJlı·acak ve 
birer ay müdder~e devam edecek 
oian kunı•arda dokumacıhk hak· 
kında dersler vere=ktir. İ!.k ola
rak Kandın.da açllacak kursa 
ftmdiden 1 30 vatandaş ltayde
dı!.mi, bulunmaktadır. 

Niğdede Kır Koıuıu 

Niğde, 25 (A.A.) - Pazar 
günü burada l)~ukı.ş:.a, Aksaray. 
NeVfehir ve Niğde at<~·lerinin İŞ· 
tiraki.e 600 metrelik h>r kır ko
şusu yapr'!mış, takım it.hartle 
Niğde birin<:~ U.luk~a ikinci. 
Ferdi olarak ta Ulu•kıj,adan Meh
met birinci. Niğdeden Emin ikin
ci. yine Niğded-en Jzz:et üçüncü, 
Aksara}''Clan C-evat dördiincü ol· 
muştur. 

1 
Sterlin 
Dolar 
Drahmi 
Peçeta 
Dinar 
Yen 

i Oii 
26 MART 941 
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5,2025 
132,20 

0,99 
12,846 

3,1625 
30,915 
30,875 İsveç Kronu 

Eeham ve TalıYllit 
L. K. 

1933 Türk Borcu I 18 8:5 
1918 btlkrazı dahili 21 75 
1938 !kramlyell 19 96 
1933 lkramiyell Ergani 20 18 
1934 Sıvas • Erzurum 19 32 
1932 Hazine Tahvilleri 60 ıso 

1934 • > 15 :ıo 

1935 > > 28 :sa 
1938 > • 52 86 
Anadolu Demlryolu Tahvili 42 50 
Demiryolu Mümessil Senet 38 50 
T. C. Mer..kez Bankası 109 
Osmanlı Banka<1ı 26 50 
T. ı, Bankası (Nama muhar.) 10 16 
Aslan - Eskihlsa.r Çimento ş. 7 60 

> > MU ... is Biaaeol 10 
Şirketi Hayriye 26 
Türk Altını (Reşat) 24 90 
Tilrk Altını (Hamit) 23 90 
TUrk Albnı küçük (Hamit) 23 75 
Türk Altını küçUk (Aziz) 22 86 

• 1 LIBA 
iDRAR TAM TABl.tIJ 

Beyoflunda APcaınU karfJSmdt 
Bursa aokak No. L yeni açılan 

'<lmyo. lliboratuarmda halka kr

laylık otmak llzero yalnız (Pa· 
zarteeıı gilnleri BlR URA llc-
retıe idrar tam tahllll yapdmak· 

tadır. 

· miz Utrafuııda.n memnuniyetle 
,kar'!l1amnıııtır. Şimdiki hall:le elde 
'buiiunan esk1 kozaların mah.ulün 
'dök.üm zamanına kadar idare et· 
miyeceği kanaati piyasada ki sa
~r üzcrind~ müsait tesir~er hı· 
•akm"1!r. Bu suretle yükselc:n 
{Dek f'.i,·atları normal vaziyete 
~cılmiş ve ·bugü0ı1erde iptklerimiz 
16 ile 16,50 fua ara111nd .. mua
mele görmüştür. 

mail Çavdarı da hapi9haneyeı-------------

* Tütün piyasası hararetini 
muhafaza etmektedir. Bu hafta 
J.tanbuldan yenı alıcı ve ekoper
ı~r ge~miştiı. Bun·iıar tüccar elin· 
de bulunan 939 mahaulünden ka
lctn stokl~rı kimii-en satın a~mı'j-
1ardır. Yeni alıcılar, piyasadan 
mal almakta mütereddit o.Jan tüc. 
ca.rfarı harekete geçİr·miıJti..r. 

El Dokuma Tezgahları 
Taammün Ettıri l iyor 
Ankara (Hususi) - l.ıanbul 

vnayetine ba&'iı köylerde el do
kuma te:ı;gah!rarının ·taammümü 

gi;ndeımıştir. Kayıhan ba~mdan 

aldığı yaranın tesirilc biraz sonra 

ölmü;,tür. 

Tarsus Belediyesı 

Çalışıyor 
Tar•ue (Hususi) - Bdedıye· 

miıı: İotas yolu ile Atatürk bulva· 
rmın iki. taraflarına parktan iıti
baren turunç ve pa'ltnıi.ye ağaçtarı 
dtktirmek üzere icap eden hazLT
iık1ara ba~lamııtır. 

Konyada Talebe 
Yurdu 

,e köyhiye ..ı dokumacdığının Konya. (Hususi) - Konyada 
öiret'lımeei h•ollSunda. hıtanbut . . b- .• 
V '"' · K·· ""''- .,. .. ta.lebekr ıçın ır yurt yaptıruma· 

ı.ı,ııa.yetı oycun.a. ıour~unun 

meea.İIİ lktıat V ekitictinee mem- aı karar a'ftına a'lınmıştır. Binanın 
nunyete şayan görulmüş ve oköy-i keflf bedeli 16, 129 lira<lır, Ya· 
liinürı iktındi refahına büyük kmda hır müteahhide ihale oiu· 
hizmetler y;opacak obn bu faal;,. nacaktır. 
yet:!ere devam olunma"' lttanbul 
vt]iyetine bôldirllmiştir. 

Maniaa Adliyeainde Tebeddülit 
Manisa (Vatan) - Şeh..-,,iz. 

Müddeiumumiliğine Fatsa sorgu 

hakimi Ned•m B .. 11!as, mahkeme 

azalıiına Boyaıbat hukuk hakimi 
Ekrem Güven, sekizinci derece 

ıulh hikimligine terfiırn Maniaa 
hôıkimıi Necati Baro!, sekizinci 

derece Man · a ağırceı:a mahk<0-

mesi azalıiını. terfian Manisa •

itrceza mahkernetKi aza'Sı 

, Boı.e u.yin eciilmiefludir. 

Emin 

illmıelctehi Bitiremiyenlere 
C öeterilen Kolaylık 

Manisa (Hususi) - Manisa 
Ha.lkevi muhtelif aeıbeplcrle lhk 
tahoifini ikmal edemiyen yurd
da.'.flar için bir kura açmağı fay
dalı görer<>k alakadar unaurlar1'a 
ternıa.ıı etm" ve mırva.ffak olrnu,. 
lardw. Kura 24/3/941 tarihinde 
faa\iyete iC9m-'!tir. Bu kurııa işti
rak eden yurddaşlar 1 /6/941 
t.ar.hiıı.doe yap>la.:a.k imtihan neti
ceoinde muvaffak olurlara ken· 
dilerine ill'k okul diploması -ri· 
fecekıir. 

00~&-ıı:tlfYAGEB ~ 

CEVAD TABiiN 
İDXA.& • UN • ~T 

vesaıru.tn tahlillerini yapar. Di
vanyoıu ort&&mda Tel. 2333' 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Taaarruf Hesapları 

1941 İKRAMiYE PLANI 
JCEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 tkineiteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 • 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.-. 
4 > 500 > =2000.-. 
8>250> 
35>100> 
80 > 50 > 

300> 20 > 

=2000.- > 
=a:ıoo.- > 
=4000.-. 
=6000.-. 

VATAN ,, , 
TUR\< TICAR~T 9ANl(ASI A.) 
l(UPONLU VAD~Lf Ml;VDUAT 

PARAN 1 BURADA l.(LET 
.~ ~ 

~ .A. ............. . 
r-41 .... ıı~• 

T rldJI (;••illlllJJll 

Ziraa·i Ban as1 
KunılUf t&rihi: 1888.- Sermayul: 100,000,000 Türk ıır

Şube ve .ııuw adedi: 2111. 
Zirai ve t1cart her nevi banka muamelel..S.. 

l'ara tirenlere 28.000 Ura ikramiye ••'1W 

Ziraat Bankumela kumbaralı ve ihbarsız t&sarnıf heeaplarmda 
<n az 50 llraın bulunanlara senede 4. def& çekilecek kur'a ile &p.11• 
dak1 p~ göre ikramiye dağ'ltdacaktır. 

f adet 1,000 llraWı: 4,000 Ura 11'f 
' > 2;o > ı.ooo • ıze > 4• > 4,IOI • 
4 • 500 • 2,ooo • ~ 100 adet ııo liralık 11,IOI Un 

to > IH » 4,000 • 180 > zo > l,M • 

DiKKAT: Hea&plarmd&kl paralar bir sene içinde :ıo llradaA -
tı du.,miY•nlere ikramiye çıkbğı takdirde % 20 fazlaıılle veril-. 

Kur'alar senede 4 defa, ıı mart, 11 bazlran, 11 ..,ıu, 
11 Birlnclkanunda çeldlecıektlr. 

DOKTOR 

BORRORON 
Eminönli Nimet Abla glş .. ı 

önündeki muayenehanesinde 
her gUn hastaları kabul eder. 

Tel. 24131 

YATAll Gaseteal 
n.&1'i rtY.ATL.UJ Kuı-••• 

s • 
4 • 
G • 
6 • 

• 
> 

• 
» 

• 
• 
• • 

... 

\ 
Abone GcrtU 

Tllrk17e da1ıtJ11M.tı: 

Seoelllt I aylılı: 3 :ıJlllı: I' Ylılı 

uoo 7:!0 (l)O lAII ın-. 
Hariç = ıe1ret.1er: 

Sene1.ı1ıt 6 aylalı: • aylalı: .fıfhlı 

• 
lHO b, Kr. .·c-•rr.ır 

DOKTOR 

ÇİPRUT 
Cildi~·· ,. Zühre>iye MüteJıas. 
sı~ı Beyotlu Yerli Mallar Pa
T:an karşısında Posta sokafı 

köc:ıestnde Me.)"'"lftcnet apartımaru 

' Tel: 4SS15S ---· 

ioAııuiNi aiıı• is 11ANKAs ı ııoA 
İKRAMİYEl..İ HESAP AÇAR 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 _ İdaremizin lstanbul bir& fabrikaamda bıra lrne.11'tmdaıı mey· 

dana gelen ve 1.6.941 tarihinden 31.5.942 tarlhlne kadar birikeceği tah
JDJn olunan c350> kazan küspe açık arttırma usulile ihale olunacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli <3500> lira, yilzde 15 muvakkat teminatı 
c525,. liradır. 

3 - Arttırma 4.4.941 cuma günü saat 15 te Kabataşta ıevaznn ve 
mUbayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

4 - şartname sözU geçen ~ubeden parasız almabilir. 
5 - İsteklilerin arttırma ic:;in tayin olunan gün ve saatte yU:zde 15 

miktarındaki teminat' paralarile birlikte mezktlr komisyona mtıracaat.. 
lan. (2024) 

Sahibi ve NOfl'lyat MUdUrU: AlDIET EMİN YAL.'1.A.N 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASl 

----·- --- u; - 3 - 941 ·----

Soğuğa Karşı 

Tedbir Ahnız 
Y lllmz •*' ai1iım.ek 

kifi ıl iiMiı. Celoinizde 

bir kate 

GRi.PiN 
de ~ıllıındurunuzl 

~en miitev<ellit •\,q, d'i§, adale, air&rle lanlı'lıiı ..,, 
emsaline karşı en oeri. en kat'i teairfi ilaçtır. 

Lüzwnuncla giinde3 adet alınır. Tak.1itlerinden aakınınız ve lı<' 
yer<de p..flu l<uıtuJ:lıı.n ısra•!a iwteyiniz. 
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878 Rumellhisan, Haeı Ke-
malettın mah. Türbe 
sok. eski 31, yeni 43 4157.-

Arsa 831.30 J\12 

H27 Sarıyer, BUyUkdere Çl· 

vıcı 90kak eski u, 
yeni 20 

Bahçeli ha· Takriben 
nenin 5/6 61.40 M2 

72.- his. 
2335 USkUdar, Çengelköy n.u· Arsa 

lell BU.eyin Paşa •ed· 
dl, Haaanpıuıa seddl a-
fağı No. eski 1 34.-

2594 Sarıyer, Yenlkl!y Çif· 
te fabrika sokak No. 
eski 17 61.-

Arsa 

86.18 M2 

Takriben 
73. M2 

2710 Bebek ma.halleol, Dere 
Sokak eski 22, yeni 24 

Bahçeli ev 252 M2 
114.-

2788 Sarıyer, 1stinyo Nesll
fah Sultan malı. e&kl 

Deglrmen. yeni Hamam 
llOk. «tki &l, yeni 8 

Ev 200.60 J\1l 

178.-
2989 Sarıyer, Bil. dere Mek· 

tep aok. eski 7, yeni 4 

3024 Kandill~ Dol&parkaaı 

eokl Kilise !kimli sok. 
flf1ki 2, yeni 6. 

Evtn 3/4 39.50 M2 
292.- hls. 

3094 Sarıyer, BU. dere Du· 
va.rcı: ao. eeki 5, yeni 19 

3096 Sarıyer, BU. dere, Dere 
içi mo. eek l 18 y eni 16 

3096 Sa.rıyer, BU. dere, De
reiçi so. eski 9, 11 

Arsa.nm 
1/3 his. 

8.-

44.-
.Arııa 

86.-

.Arsa 
31.-

- 2 -
215 Kandilll, 

eski 26 
216 Kandlll4 

e6kl 27 

Mezarlık 50. Tarla 
1000.-

Mezarhk so. Tarla. 
1400.-

492 Ku7,gııncuk, Bahriye Arsa 
Doğramacı ao. eek.1 l, 

yeni 33/1 3!. --

4&3 Kuzguncuk, DeHJcoç. Arsa. 
Ayazına çılanazı '10. es-
ki 9 mükerrer, yeni 22 46.-

494 Kuzguncuk, lstir&tl kal· 
t& ao. eski 4, yeni 2/1 

Anı& 

&.-

496 Beylerbeyi, Bostancılıa

şı Abdullaha,ta malt. 
eski A~, y<ırrt Ara

bacılar ""· .. ki 7. Y•· 
ni 17, 19 1430.60 

497 Beylerbeyi, Bostancıb&

'11 AbdullalıaP malı. 

Hacı Omer efendi İs
tavroz so. ..ki 5, y&-
nl 7 310~ 

Tarla 

Tarla 

499 Beyle-yl, Bostancı- Tarla 
baft Aiıdullaha,ta malı. 

Raslmağa sok eski 6, 

92 M2 

Takriben 
H7 M2 
Takriben 
UH3M3 

(0.95 M2 

46150.50 M% 

«70 dönilm 2 
evlek 6 zirac 

64814.25 M2 
86.17 M2 

229.80 J\12 

28.72 M2 

14306 M2 

3097 M2 

17870 M2 

10J 

l' 

yeni 4. 357.- ti>' 
505 ÇeflC'elköy, Kaldımn· Tarla 183860.48 M2 

yolu so. eski, yeni 37 3677.-

1490 Sarıyer, Ta.rabya, Kol· Ev Takriben 1> 
çlyarl ııo. «iki 104, ye- 30 M2 
ni 92, ı.ı 84 2so.- s~' 

1547 Çengelköy, eekl Beklr Köşk!U lıa· 3686 M2 
deresi, yeni Çakaldafı ğın 9/108 
llO. eeki 4, yeni f5 

2281 Beykoz, Kavakdere cad. 
esl<l 7S. 73 yeni 61. 63 

2569 Sarıyer, Yeniköy, Aya
l nikol& IO, .. ki 13, ;ııe

nl 17 

79.- hiB. 

Ev vo dUk· 81.58 M2 
285.- klinm 2/3 

his. 

Ars& 68 M2 

68.-
urt',tl 

Yukard& .. - ve tafsilatı yazılı g'&yri menkullerden: <1> n t rı' 
altında buhmantar açık ıııttırma vo «2• numara altında bulıın""10 r1 

puarlık ııuretile ve ~n p&ra De satılacaktır. İhale 10 ?>115":~· 
perşembe gilnU saat ondadrr. Mllzayec!e sırasmda. veni en bedel "'i ~" 
der kıymeti geçtiği takdirde taliplerin tem!natlarmı ylir.de yırt" ıı' 

rd•" betinde arttırmaları ve mWıllr kullananların mUhllrlerinl ııot• 
dik •t:timıeleri l&zumlır. ~ır 

İsteklllerin pey akçesi, nUfus tezkereııl vo üç kıta !o~~ 
ilkte blldlrllm gtın .,.. aaate kada.r şıibemlz emllk servisin• ~ 

((867/2 

Devlet Demiryollan İlinl~ 
- ıll 

llllhıuranen bedell (11900) llra olan 20000 Kg. Külçe J<tll';:' d,ııı 
4./1941) cımıa gllnli saat (13) on ~te Hayı!arıı&f&da Gar bi~r. 1 
Jlndeki kemlııyon tarafından kapalı zarf usullle sabn almacı< .~~~'1 

Bu işe Cirmek isteyenlerin (892) l ir& (50) kuru~lul<. ':'rfl,ııt', 
teminat:. kanunun tayin ettiği v .. ikalarl& tekltnerlnl muhte"' eıııtl -; 
liYlli gUn Mat (14) on dörde kadar komlayon re!aJlğilıe ,ernı Y 
zmıtlır. dd'tıll" 

Bu ise alt ,..ı:naıneıer komisyondan parasız olarak J?' 
tadır. 


