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Milli Şef lsveç Elçisini Kabul buyurdu 
Ankara, ;.>g (A.A..) - Refslclinıhur l&uet lnö

nü, bugün aat 16 da Çankaya IWf}klcrinde. ~eni 
İS\'CÇ clçisi B. Elnar Modlg'I kabul etm.,lerdir. 
:Elçi, Rclskıümhara fümatnamfl61nl takdim eyi~ 
ınlştlr. Kabul 05Da!'lmda, Jlaricl~c \'ekiletl Umu
mi Katflıl B. Numan Mcncmencioğlu da hazır 
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Uyanık 
Bekleyiş 941 in iki Aylık Ticaret Muvazenesi 

Memleketin her taraf mda 
dolaşan mebuslarımız her 
yerde yarının bütün ihti
mallerini ölçmüş, kavra
mış, içine yatırmış halk 
kütlelerile karşılaşmışlar

dır. 

ithalat ve ihracat Farkı Lehimize'-- --

• 

--- --• 

Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

11:5> ugoo dünyanın dört ta-

19 rafmda yü.zler<:e mi.lYon 
İnsan bir cehennem hayatı geçi· 
tiy.or ve ölümıerin en ber.badı o
lan tedrici ölümle adrm aıclrm ö
filyor. McdeıUydtn binlerce sene. 
de katra katTa inki af ettirdiği 
kıY1netıerden hepsi. bir, iki sene 
İırinde yok o.muştur. Avrupanm 
tnarm.'t!' meskeni'CTi, mektepteri, 
hastahane binala.rı, geni§ istıhsal 
\"asıtaları, çok ileri g.ı;m.iş nakliye 
teıc:!h12atı arasında yaş•yan yüzler. 
cc nuıyon in'san, açlığa, soğuğa, 
hastanğa, emniyot izhğe, binler
~c ııcne evvc::l ya~ıyan vahşi ve 
tptidai insanlardan çok ziyade 
maruz bulunuyor. Qnlann olağan 
dıyc ka1"9nadığı ve azabmı pek 
d~adığı esaret acısının en ber
bat şekillerini de bu medeni halk, 
Avrupanm tam ortasında çck.i· 
)'Qr, 

Olarak ( 19.641.016) Liradır 

Biz bugüne ka-dar bu devre 
haluus madtli mahrumiyetlerden 

:c;t>trini çekmedik. Istırap çeken 
~ıcrc_e milyon inşanın artık rü
Ya.ıann;da bite görmoği unutnıiu 
1°.Qnal hayata devam ettiriyoruz. 

ur.ıc.iyıe, yalnız. kendi mazimize 
ll4ctk değil, her yere ve her za. 
~ niabetle ç:O'k iyi idare edaen 

Buigllrilıtanla yug<»lavyaıun üçlü paJcba ikihak vesikala"!'ı imzalac:lıklan Viy~~ Belveder ~ya 
ki ~orktan veri&en bir ha°bel' ejer tahakkuk ederse Vıyana Almanyanm hükumet ~ezı ol

duğu takdirde bu saray Berlinin ileri gelen makamlanna makar olabilir. 
.ır ıne;mleh:!t manzara91nı göete• 

tryott, HUkUınctiımiz bütün tdd.bir. 
~ini cidden basiretle a.'kn~. 
·~~a &a'l'SN1IU ve s~ı ~ 
~~ için 'her oeyi yap· 
trıltbr. Noban1ar vama buau :meııv 
Ctıt ııtad.di imkanFara nillbedle ~r. 
~ ve t..b.i sa.}-maık, .- i<:abı-

Harar'a 
30 Km. 

1 Alman Devlet Vavel 
Ordusu 
Hazır Sunula ber ber devrimizin in· 

111
" an çoimwa ~e dür' tnahrumivetleni'en bugüne 
~ar cok şükür masun kaldık, 

diyG raha.ta kendimizi verm~ ve 
~\lşanırş değiliz. Bizden yüz· 
1 ~.kat rahat bir bay.ata alışan 
d~lizlc.r büyük •bir şehrin bir an· 
il ~ll11P ce,phesinc çevrilmQinclen 
...:: geren milmc!t'1eri, tchllk-clerı 
btı l gö~o ahnri!ar, bu fedakar· 
b· !lan aeve seve kaTI'llıyarak har· 
~ ın trıaddi ve manevi yükünü as· 
'r~~ardeı§lerile taksi:n etımi~lerse 
İl u. milleti de yamun her türlü 
)' lirnaJıerini her türlü mahrumi 
ı::.leri~i. sıkıntılannı, feıclakarlk. 
iç· nı ıptidadan ölçım~ bi@ıiş, 
~ Yatınmsur 
~~ıza- dÜnyamn halini an· 
~ ılık v-c kıcmıdilerini yamnn meç 
~ ittnnaUcrine a4ıştımnaık içMı 
kil. ~rrmız memleketin içi.nele 
~ ... lt IChir dol~r.l:ar, Her biri, 
lt(,t' [er-de mc:mnun~ctlıc görüyor 
... ~a.Htımız dünya ve memleket 
l~~~i. Avwpada hiçbir mil· 
ltij,d lllıtidıadan yapa;madJğı bir ŞC• 
~..,-e ~vramış ve muht.cıW ihti-

•ıc!'l iyıice ölçmüştür. 

l'şü ra.'haunm kencll•ini u.. 
~ aama ve ~ulh öbcsinc ya. 
~ t~ gafif avta.mnaı&ına en kü
b~, ıt .ihtıiınal yokUm. Y ann ra· 
~ ~hnı, ve haıwi camru fe. 
~ ~iye ih.tiyaç hasıl o\wea bu. 
bir ~lu bir -dtil'cle en küçük 
lı?. (' .. :COdüt duymadan yapacak. 
~~ii VCrc!fli 'bir mücade~ va
l'tt -;;rn todricl lbir ölüme v.e cısa
cı\ıtt .. llQna kaıt 'kat tcn:ihıe layık 

~:·-·· -.ek iy; bilir. 
"~ t~luınuzıın kıonıferan6ları 
tllflfı ... L ~Jarı, !!leım)eUtin ber ta• 
l'\f..~~k1 ~un?uğun, mili birlik 
b~·~ tezahür cıtımeıırine güzel 
~1c olmu tur. Hallamız, 
~ rrrnızdan dünya alwaiinin 

Kaldı 
Habeşisfanda 

İngilizlerin 
Eline Düşüyor 
Kahire, 26 (A.A.) - Kahire· 

ye gelen ııon ha'beriere göre, Ha
beşi.standa Ciciga"dan gekn ve 
geçenlerde zaptolunan M~r<lo 
boğazından gaılba doğru ilerh:ren 
Büyük Britanya lmparato~l~k 
kıt' alan mühim Harrar ıJOhrımn 
30 k.ilomet're kadar 'Ya'kın1arma 
gel~lerdir. Bu mmtakada hare· 

(De\'lllW Sa. S, Sü 6 da) *=* 

, ' Kezban 
En Çok Sevilen 
Kad.n Roınancı 

Muazzez 
Tahsin Berlıand 
Tarafından Mey

dana Getirilen 
Telif Eser 

• VAT·&N 

1 Nisanda 
Neşre Başlıyor. 

~~t~dan n"'-'".l gö..::......ı:~:nü 
~~lı}lcrdft,. Parti ~::ıkn ~ iıil-~ ~ m sa· 
~llJt ~ll~a~a döndükleri zamacı bw v• vekarla ~r. Dünya
"- ~Fnn.ızc ve hükUınetimiıze da yılgnYc !ıtimaKeriue ve be-

"tiizı1t.rı Ulaşnracaikllardn: şinci k.oiun b~ ve 2'Yıncı 
~, ~C!?Un her taraftnda]d teBcinlcrinıe \a~ı kudretten aşılı 
~l\i~:a?tntn bütün iıtima.nerini bir hıalt vanı.a o <la. Türlc~n.İlı u
tı ~ r, ~av!'lyOl', hükiımetc kar. yan.ık, O'lgun ve asil rli»u halkıdır. 
~ven du\ya:rak- hadi- Ahmet Emin YALMAN 

lffi!nmı •JWii 11Etd'G n 
t\i4'ns ve Radyo Gazete sine Göre Günün. En 

Mühim Hôdiseleri t !llaO!Jlavyaaa :olmaJlşle.r dMam edfyer. 
~ıraaıı hllk6met merkezlnJn tanare h&cmnıarınilan Vlfaaaya 

it- İli kıectııecett rh-aye& ohmayor. 

Merkezi 

Viyanaya mı 

Naklediliyor?. 
icap Ederse 

Yahudiler ve Çekler Şarki Akdenize 
Şehirden 

Çıkarılıyorlar Geçecek 
Ne,vyoıık, 26 (A.A.) - Zü- Londra, 26 (A~A.) - Yar· 

ı:ih.ten Nevyoık Post gazete.'\İne bay Lowe, Daily M~il gazetc.&inde 
gönderilen bir telgrafta Hitler'.in, noşrettiği 'bir ma'kalede diyor ki: 
Berlin şehrin-in, İngiliz tayyarelc- General Woavcl ordusunun bü
r:i tıarafrnı::lan yapllan bombnrdı· yük bir kısmı, lüzumu 'halinde 
marıf.larırnn şiddetlcnmd3i takıdi· şarki Akdeniz mcmieketlerindc 
ııinde V.iyanayı hükumcıt ımel'kezi kullanılmak iizere emre amade 
ittihaz etımeei miimkün otduğu bulunmaktadır. Filhakika ltalyan 
biidirilmd1.ctec:lir. Bu telgrafname- Afrik.a imparatorluğuna tasfiye 
d Yahudilerin ve Çeklerin Viyd-ı edilmiş ııazarile bakıla:bib:eğin· 
a:dan kütle ıhalinde ç&arılmala- den General Wavel dilediği tak· 

rtahtın V.iyanaya nakli· dirde ihtiyatlarını baska yerde 
nnın pay kaıd· .J . ld v •1• kuHanabilir. Son gelen haberler-

. ib" :ucmesı o ugu ı a-nın ır rı.!U • v den anlaşıldığına göre Ai'manfar 
ve cdilm~tedır. Zanno:hmdugu- Strwna vadisinden ve Rupel ge
na göre ingiJıiz tayyaroelcrinin çitlerinden Yunanistana ilerlemek 
Berüni siddctk bomhardHnan et- üzere ıteııtibat aTrnıslardır. Bu 

v ~ vaffak olmaları ha)indc mıntakada Almanlar ilk dda ola-
megc ımu . . Uh kk kt rak dağlı'k bir memlekette har-
nalcll keyıfiyıot-t m a a w. heumek ıınecburiyetinıde kaWioak-

Orft idare Kanunu 
Anbı:a. 26 (Husuei) - Ö~i 

iclare kanununun ıbazı maddelCTı
ııio taıc:liiine dair layiha Ba,,..veica· 
k:tten Medi&c gö.nıderilm~r. 

lardır. Sdanik' e varmak iç.in ya
pılacak her hareketin istinat ede
ceği tabiye şimdiye kadar kullan. 
dıklaN ta!biyeye uymıyacaktır. 
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Ankara, 26 ( A.A.) - 1941 
yılrnm ilk iki ayına ait dış ticare
timize dair venlen reımi rakam
J•a nazaran 13,937,915 liraıı 
ikincüci.nun ayma ait olmak Üzere 
ikinclkanun ve tUbat ayları için
deki ihracatımızın değeri 31 mil
yon 349,808 liradır. Bu iki aylık 
devre içindeki ithalatımız ise 
4,515,088 liraS1 ikincikanun ayı
na ait olarak 11,788,792 liradır. 

1940 yılının bu ilk iki ayı dev
resinde ise ihracatımızın değen 
22,238,519 lira, ithalatımız da 
1 Op544,248 lira idi. 

Buna nazaran 1940 yılanın ikin
cikiınun, tubat ayları içindeki 
dlf ticaretimizin lehimizde kay
detmif olduğu 11,694,271 11raya 
mukabil 1941 yıbnın ayni devre· 
sinde yine lehimiıe kaydedilen 
miktar 19,641,016 liradır. 

Edirnenin 
KaraGünü 

Edirne, 26 (Hususi) -
Edimenin, Balkeın Harbin· 
de sukUtu yıldönümü müna
sebetile bugiin Halkevinde 
büyük bir toplantı yapılmış, 
çok heyecanlı nutuklar SÖy· 
lenmiştir. Öileyin, Selimiye 
camiinde fdıitlerin J1Uhuna 
itME ediiıınek mwe MeTlicli 
Nebevi kıraat edihnittir. 

İtalyan 
Zayiab 

200.000 Kişi 
lngiltere Harbiye 
Müsteşan Lordlar 

Kamarasmda Mühim 
izahat Verdi 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz 
kuvvetlerinin ıtimali ve ~rki Af· 
rikada yıapttkları yrklmm ileri ha
reketinden çıkarılacak neticeler 
Lort:lar kamaraıımda müzakere 
edilmiş ve Haııbiye mÜStClljarı B. 
Cr.oft, şimali Afrika:daki (ngiliz 
ileri ha.rekıetindcn uzunhoylu hah. 
soılmıi§ ve ~rki Afrikadaki hali
hazrr v&Uyet.i iza'h etm~ir. 

lngHtcr.cni:n i8tila edilmek tdı
like&i en had bir <ie'vreye gindiği 
bir anda Afriıkaya m'ümtaz kıtaat 
ve seçilmiş malzeme gönderilme
sine naBJI karar verildiğini izah 
e.iden B. Croft d~ir ki: 

(De\'&IW: 88. 5, Sü. 5 &e) -

96 
cuıere AMeaız :t11oınmaa m1Ua1m bir bareketıe 11uırlaadıfl 

~ l1enıyor. 
~aı Wa.wel orcJusandan mllblm bir ~smmıa Şarki Akdealze 

l'let'k:w mı.o -..r ••adllfa , ... rrs ıs. 
sonra, yeme, içme, lmnıldanw, uyu dedi.» Galaöa beni rejime 

ltalyan denizaltısını hatıran Sfendoni torpitosa 

• 

Bir ltalyan 

Denizaltısına 
• 

isabet! 

B. Korizisin 

ve Hazırunun 

Yeminleri 
A tina. 26 (A.A.) - Bahriye 1 Atina, 26 (A.A.) - Ba.şvck• I 

Nezaretinin tebliği : B. Oorizis. milu gençlik teşkilatı· 
Flaknntis"ın kumandasumaki nın umumi mü~ sfatile b ir 

<Sfendoni> rorpitosu 1 l mart gc. nutuk ~·Jemıiı ve ezcümle ttöy'c 
~esi denizde ıbulunduğu sırada bir d.emi.-rıtir>: 
l~lyen den-izaltısınınt hücumuna c --ıGcmçkr, ufoıkia yeni teh
uğyamıstnı- Denizaltı 11.ıor,pi;ıoya likclerin tc~ cıtmeğ.c ba§la· 
µç torıpil atm :ta. Bunların hiç chğı ~ anda her ne olwsa olsun 
biri hcd_de isabet ctnıcmiştir. Tor ~evk ve heyıecan ateşini muhafa
pito denizaltıya demar şiddetle za od~ yeom cıdzyorum. 
ve müessir bir surette lhücum ~- (Hazirun, hep bir ağmlan multa
miştir. Mevcut emarelere göre bdc edq: Yemin ederiz.) Milli 
deniza\'tzya isabet vaki olm~ur. (Devamı Sa. 6, Sil 4 de) +•+ 

2000 Sırp 

Köylüsünün 
Nümayişi 

Prens Po''e Her 
Taraftan Yüzlerce 
Protesto Telgrafı 

Gelmektedir 
Nevyoı k, 26 (A.A.) - Nevyork 

Tımes gazetesinin Belgraıd muhabi
rinin verdiği bir habere göre, iki 

bın köylü ellerinde çapa ve sopalar
la bıığtnp çağıı·arak merkezi Sırbis
tanda HSA. ıpopovcç şehrine girmiş

ler ve Mihvere gÖStcrllen t<.ıSlimlyeti 
protesto etmlşlmmr. 

* Belgrad, 26 (A.A..) - Reuter: 
Bclgrad civarında Bellpotok köyü 

halkı tarafından Prens Paul'a gon
dcrilen telgraf Uçltl pakta iltihak 
cdilml.ş olmasına karşı Yugoslav 
milletinin hissettiği duYt;'\lntm güzel 
bir nUmuncsidlr. 

Telgraf metni şudur: 
Mazimizin ve tarihimizin korun

ması hususunda son tlmldimiz ola
rak tel kki ettiğimiz size, bugUnUn 
eski muharip \-c askerleri olan biz
ler. Bclipowk ltöyUnUn ihtiyarları, 

kadınlnrrmız ve çocuklnrnnız, ebedi 
dUşmanıtJlıZ olan Almanlar.la. bir 
anlaşmaya llt1hak edilmek suretiyle 
lckell'.nmcktcn bizi muhafaza. etme
niz için yalvannz.> 

Prens Paul'a sair köylerden de 
buna benzer yüz}cree tclgra.f gönde
rilmiştir. 

Yugoslavyada 
Gazetelere Sansür 
Radyoya Kontrol 
«Kolumbiya radyosu; pakt 

imza edildikten sonra Y..ugoslav 
gazetelerine sansür konu.lduğu
nıı ve radyo neşriyatının kon
trol atttna alındığını bildiriyor.-. 

- Radyo Gazetesi -

B. Sumner 
Vells'in 
Beyanatı 

Amerika, Sovyet 
Rusyanın Türkiyeye 
Verdiği Teminattan 

Çok Memnun 

8. Sumn9' Wells 

Vaşington, 26 (A.A.) - B. 
B. C: Amerika Hariciye müs
teşarı Sumner Wells dün nıat. 
buata, Türic - Sovyet tebliği 
hakktnda şıu beyanatta bulun· 
muştur. 

«Sovyet Rusyanın, Türkiyeye 
bitaraflığı muhafaza edeceğine 
dair teminatını yeniliyen tebliğ, 
Birleşik Amerika hükumetinde 
büyük bir ntAnlnUniyete sebep 
olmuştur ... 

LONDRADA MEMNUNİYET 
Londra, 26 (A.A.) - Türk hfilı:(l. 

mcliylc Rus hük!ımct'i arasııfda bc
yana.Uar teatisi, Londrada memnu· 
niyeUc karşılanmıştır. Sal!hiyettar 
mahafil, iki memleket arasındaki 

:münasebatta vukua gelen salAhın, 
bu mıntakada istikrar husulüne yar· 
dım edeceği mütalA.asında bulun
maktadırlar. Bundan ba.şka Türk -
Rus mUnasebn.tının sal&hı ile ln.gi
Hz - Türk fWfala ar.asında telıfl 

gayri kabil hi(;bir nokta bulumnııdt· 
ğı ~·an edilmektedir. 

GONON S ESi 
Pakhn 

Dış Yüzü 
Yazan: 

REŞAT NUBİ 
Yugosla\')'&ya imzaJ&&dan pak

tın baıı.ı yumuşak taranan \'ardır: 
Bu memlf>.kaill toprak bütünlüğü 
garant.1 edlliyOf'; kendisinden her 
hangi bir &6keri yardım iıtte.ml· 

yor; hudutlan ~inden askf'..r geçir
mek hakkı l!;tenmiyor; haUA ti· 
mendlferlerile yfik nakletmek mö
tıaadeelnden bUe balıl5 yoktur. 

Paktın kelimelerinde Mle ince 
1dr ~ w HDket eeert ..... 

süs. Mesela Bulgarlara )-aptılı1arl 

gibi alay edercesine onun keadJ ri
ca ve talebl üzerine pakt Jcaıtlbiine 

Aza kabul edDdlğial Mi31emlyorlar. 
Bu yunnıfaldık kendJ htikWlnl 

komşalannclaa daha iyi müdafaa
l"a ~lışma, karakter sahibi bir mil
lete karşı bfr hftrmet eeeri midlr!r 
Yoksa kapelı kapl)an arkaiimda 
hAIA heyecan içjnde ayakta daran 

vp, memlekette herkl'ti muhalif ol
dıJiu halde bu işin nasıl olduğunu 

ha.) retle kendine ı;oran canlı kuv· 
\etlere karşı bir ihtiyat mıdır! 

uıwıılı paktın !jekllne göre l'u· 
gosla\"y& için ortallk güalllk gü
neşllkttr. Bir yandan toprak ga
rantbl, bir 3 andan mutlak bir biJ 
taraOığa rta) et 'aadl. Bu ~r 

....... çeuüiaia) 
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L.,:asuslar 

b"ç L 
Casus_u~] '•~l~S~E~~~t~l~R~~~~l~~~B~E~R~~~-~E~R~l~=~§~I 

in k o 1 n' un Belediqede: Vali Doktorlutfi Kırdar, Bugün Eski 
E 

re 
8 

Hayat ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 
r. c. •:Hç'ın Man yada trene bi

' en hır Fran 1za ıtôylediği 
... >l:.Cri hatırlayınız Buda rahibi 
L 'hao Kun,ı İnJilız erin Aıyadan 
ç , .. ı&r:·~, ıına, denize atılmasına 
. aror verm • bu aaye ile din per 

cor i altında lnııl!ere ile mücade 
c: : e b<:t .a ı nıttır. 

frebıç. (Parıı) den tdtrar Sey 
ln ada11na dönme-di. Oraya dön 
ı.. d ı, tI:,ntehcens servis) in ta· 
k ı batmdan. onun ketkin hançrriu 
den veya sivri kurşunundan ca .. 
nını kurtarnmazdı. 1928 e kadar 
gr.c;e:n ı.ki St"ne zarfında Trebtç'in 
neTed e \' C nasıl ya adığı ve- n(' is
ı~f yaptığı yine bir aırdır. İhtimal 
ba,.J;.a yollardan tekrar A.yaya 
d\;nmüş, izini kaybettinndc, y~ni 
f'İ.';tnlar h .. zırlamak kaygusil e bir 
nuddet ortaya çıkmamı,tır. 

VI 

Buda Rahibi Chao Kung'un 
Planı 

(Siyam) A")'a. kıtası cenubun 
d.. ve Fr••;.'sa bUyü\;. ~üğünde bir 
mr-mıekettir, Nüfusu on miıyon
dan biraz no 1;sarıd?r. Oahe ziya
de ziraate dvcrişli<!ir, en çok pi
Jlr'lıÇ. lc'.l.uçuk. gemi i•ıfaslnda kul~ 
+ıuı-!tm bek ağ.:-cı~ Hmt reçi.neei. ve 
pamuk yctişlr. HUkCimet merke:ı:i 
Hsrt Denizi ..,ı,ı,inde Baı>g<>k'tur. 
Seya:ın . Singapur. Hon kong 9e 
İngi'1t .. re ada-sın1n büyijk lttnıın
'aTile ttcari mün:ıeel.et~e bulu.. 
r,..ır . 

Siyıı.ının hükilm« n.erkezi o
lan Bangok tehrinin ortamnda 
ı · cw Roacl denilen yeni bir cadde 
vardır. Bu cıı.ddcde do' şırken 
,'ba,hca iki ma11zara insanın .{Ö· 

züne çupıor: Mabet bollugu ırk 
bdı:ı'u~. 

Mabetler ve iıbadethaııel~r. san 
li a~tından ve güneşten yapı!:ını
şa be<ızerler. Kaoranlık çıkmu so 
kakların .,;. kolr.ulan insanın bo
ğaızım tıkar. bu pis sokak] r bü
Y'ik caddeye varmadan ·.ıü 
miıbetl-erin qiklerin.de nihayet 
buiUT. Mabet ıe-rin duvar arı ve 
'Saçakları. h~)'ke&erie, ~eytanlar
la, fi.J.tr:r}e ıe 2ari.p insan v.e hay
ViLfl r~ rn;erile doludur. Kakma· 
lan ve TWlkıtları hu ııJide olan 
çift k nı?arm öte tar.ı....ıa Guta 
ına hayatının ç09it oahneleri ve 
Rameoyanın Hint ilanları vardu. 
!..an bunlann önünde i temiye
rek durur ve rüy..ya da.ar. Fa• 
kat bu oüalü duvarho.tın bu kıy
metli ka.,ılarm aıkaoın<la, Buda 
rah~ bin bir mahrurniyet 
içmde ve el;..rinde uzurı sopalar 
tafıyan baş r.dlJ in sert bakı 1a
n aitmda ibadete vakit geçir
~ .. '. •. enni dü.'}Ününcf', ın>Sanın ru-
1.u ürpenr. Sizln bu t"' kesil
mış hayafıer önünde durduğun·; 
zu goö~ yedi 90culı:lar, etrafı· 
nn:da cfı.enk, frenh d:ye lba
ğırış~r iar. Kime r tLarsanız, yer 
imin ııPzl<ırindr ken.dinize kat• 
fı bir nefret okursunuz. Şarkta• 
ki tehir e'rin hcımen hepsinde 
ecn..ıbi dü'!ll>anaiı vardır ve b<ı 
eaı"b-i dümıaniığını Asyahlu ço
cı.ı.ı1'.!;ıarına aşıle.mı1lard1r. 
Ba~k'ta mıılbcit:ler boldur. 

f' ioka• inıaan ırı.ı..r~ da bj.>.dur. 
On mı:yon nüfusun 1 milyon bet 
yüz bini oiyamlı, üçte ikisi Taisii 
ve Li.u.alilerdir. Bundan ba~ka 
400 bih Hintli ve Malezyalı, 
3SO bin Cinli, 125 bin Kabuçhı. 
1 00 bin Bcrmanıy1tl\, Annaml•, 
Cavalı muhacir var<lnr. 

Aqam olunca, mabetler ve 
ibadethan erde donuk ışıklar til 
remiye batlayınca, bütün bu Ha
bet ırka. m<ımoup insanlıır, ağır 
ağır mukaddes Vav-Saket ma
be<line duay!' rideocler. Bu ma
bette, Budoıun 1898 te N.-pal' • 
de buhmm"t k.-mikleri vardır. 
Bu kemikler, Japonya, Siyam, 
Seyl;;.11 ve Bermany• araoınd• 
taksim echlm~tir. 

lylllğl bu zamanda kim kime yapa
biUrT Peneblllr kl Alman3ıa 11rf 
YuJOblavyanın aaadethıJ. temin ltln 
bütün bu ma<'eraları ıöz.e almı,tar. 

E\·eı l:'UCOHlav ordusu , . ., halkı 
blllUD kapalı kaııılan azka 1nda. 
hata heyecan lçlnd•dtr; bdkl yapı
lan paktı ,ophell blr harckr.\ ü7~ 
rine ),rtııma~ı mümkün bir kA.iıt. 
ra.r('a.tımdan Jbaret görmrktedir. 
l'akat bucUnkü heye<·o11 yavaıı ya
,.a.ıt .)ah,a<"ııktır. A~ker oı~un, tth:ll 
ol~un. 1~u,o!'tJa\ ya ,·atand~ları bu 
nıa.ı,um \-'C??;ikadarı nltln bu kadar 
korktuklarını e"''·el:l kendUerlnf", 
sonra birbirlerine tK>rmıya ba.,hya
c-aklıırdır. TI1Jft. a~·akta. duruyor 
7annedUeıı mOU blrllli afır atır 
lnfi,.ba. ufrrya<"aktrr. Kuztl ba,lı 

AJ."Ur>ın ırlaca karanlıı!ında a· 
ğır a.iır i?er'iiyen gö ' eler, mabc· 
di iotilii. ederler, ölülerin yakı.ma
eına fflıft4b.lle ocaklar önünıc:le ve· 
ya Iludıa cehenneminin aza1plarmı 
cö.ıcren duvar kabartmaları ka.r • 
,,.ında diz çökerler. Bu aırada ra
h ip1e.. kenodi hücrelerine kapana
rak ve yüz:erini oaklıyarak ıbadet 
ederl<er. 

Bu muahcdenin imza!>,ndanbe
ri on alt1 ~ene geçmiş.tir. Bu on 
a i tı ı; cn f'" zarfında dın propa-gan 
dası o kadar ileri gitti ki.. Fran
.a btm<!ım çok za!ar gördü. Fran
sanın ~1 inrl · · ini umumt val isi, bu 
hareketi durducmak. için bazı ted
birler a 'mf\ğa meobuT ka.1dı . Ban· 
gok, ~ımdjki ha.de Bud izmin kör 
kaynağ1 haline gelmi~ ve Annam 
ta.eplerirlin tehhlce i bir mukavc· 
met m-erkezi olmUl!l'tur. 

Son za;;naniarda Japonyanın 
Hindiçini-de siya i ve iktmadi bir 
nüfuz propaganıdas:ı yaphğı, fran 
savı bazı fedakirl .. kıarda bu!un
mağa mecbur ettiği mahimdur. 
Bu Ja.pon nüfuzun:clan hem F•an
sa ve hcrm d.e İngiltere zar-dr gör .. 
mektedir. Siyamda Buılixınin ya
yılmamndan i•tilade ~den Japon· 
yadır. Bu cercvana. taraftar ruhlu 
gÖrii........,kle, Fransız ve lnglliz nü
fuzunu kırmakta, ecnebi düıpman .. 
)ığınt köri.tktıcmekte ve yavaş ya • 
Vlt!J Hind ~iniyi ietila için im kin· 
lar hcnlamalctadır. 

İ•te ıü•lü mabetlerile Bangok, 
bütün bu faalıyctk:rin merke-zidir. 
Ve Macar Yahudisi T reıbiç, Y'ahut 
Buıda rah bi Clıao Kunog bu-rada 
İngilizler .. leyb.i.ne yeni planlar 
hazır"~ ama.ktadır. 

Muhtelif ırka mentup olan Si
ya\.on ha ı, bır taraftan Buda ra
hiplerinin. diğer taraftan koyu 
nasyona~t~n t~ir ve nüfu-ı:un;ı 
kaptı mtttır. Annamın ihtililcilcri· 
ne derin bir alaka boolerler, ea 
yl$t çok olan koyu vatanperver 
gruf>'-nm bütüu kuvv ole hima
ye eder. Vahşi ka ·len adını ta
~""'° tqekkül, bu vatanperveı 
grupların en kuvvetliaidir. Szya.m 
halkı, Buda dininı, bir hiikGmet 
dini giıbi tanır, llberaiizm eiyaae· 
tinin eın kuvvet i vwsıta ı bilir. 
.Dtn percleei a tma. Mklanan bij .. 
tün bu cereyan'lıa.r koyu bi-r ec 
nebi düpnanı,!iı '!ücler. 

Siyam hükUınetine Fro.nsa ve 
İngi; tere top ve tüfek. l talya tay
yare vermiştir. Va•kti ve zamanı 
gelince, U-.ıerin.den çok uzakta 
buiurıan bıir Avrupalı müstemleke 
devleti için ha,tırı tayılıır bir teh
lıke olabilir. 

Siyam hUkGmeti 14 fUOat 1925 
tarihınde Fransa ile bir muahede 
yapm.ı tı. Bu muahe.deye göre, 
Siyam hüktı.:neti l..i.uo ve Kabuç 
eyaletlerin.de din propagandası 
yapmaJr. hürriyetine eahiptir. Ay. 
ni zamanda taie ve L&uıs ahali· 
einin d~ tabii bir h&inie:idir. 

1928 seı>esinin haziran ıryı. Si
yam ha~kının mabetleTe döküfdü .. 
ğü bir errada Buda rahibi Chao 
Kun1!', hücreoinde ic!.i. iri vileutlü, 
yüksek boylu bir rahip keıilmi.§· 
ti. Tıra,h ba~ında rahiplere mah
eu.s damgalar vardı. Yüzünde sert 
çizgi.fer be inn~ti. Höcreeinde ne 
yapıyordu~ Bangok' ta intifa. e· 
den büyük Daily Mail gazetesinin 
bir makaleoini dikk.atle okuyordu. 
Bu gazeteyi bir Amerikan şirke
tile Siyam kralının kayın pederi 
<Han Prens Svaati c;ıkaTryordu. 

Rahip, Chao Kunıı'un yanında 
birisi daha vardı. Tek ağacından 
yap ., bir maaanın üze-rine eiil
miı,. hurma yaprağı üzerine yazıl .. 
mış eoki v<'9ika.ları karlfl.ınyordu. 
B1r sa.at siikiltla geçt~ hiç bir 
t"Y kcmuıımadıtar. Sonra birden
bire eoğuk höcrenin penceresinde 
ba,ka bir ıtık parıldadı. 

(Arkaaı var) 

kurt b11 fürümo nıanz.arrutmı ka~ı
dan .ıe:rrf'derek sükllnetle netlC'.'cy"J 
bekllyec-ek \·e tıoounda. bu nıcmle
ket l<>ln cv,·eldtn ne kararlaştırmı'
ba o kendllJflnden olacaktır. 

t~tlklAl \'9 hA.klmlyett Bunlar en 
kü(,·U.k hf'reye tabammülil olmıyan 
,.e bir tarafından :ıedelendlğl gibi 

ic:lnden tUrüyen Jkl naıjk varltktrr. 
Bunlarda yapıla<"ak en ehemmlyet

•tz bir kon yon, içeriye bırakıla~ 

<'ak kl\«:Uk mt"yon, ytrloc göre bir 
n1tml<'ketl temelinden ('Urlltmeğc 
kfıfldlr. 

Türk millet~ bu hakikati buıün 
hrrkeatrn 1:)1 antam.ı, t.ek aldahla.
mıyacak mUlettır. 

REŞAT NURl 

Piyasa Vaziyeti: 

Kanlıcadaki Sporcularla Görüşecak 
Tarihi Bina 

İki Milyon Liralık 
İhracat 

Satın Alınıyor 

B~lediye Bu Binayı 
Müzeler J daresi;ıe 

Verecek 
ı·ar.hi: b ı r kıyınct ı hatz, Hün

kıir muahcdeaır..n akdedı.a ığ i 
Kanhcadaki Kıınnzı meır uta ya
l.s:1n.n kahLl tamir oiup o . madığı 
Be.1ediyece mütehassı.s bir heyet 
tarafır.dan tetkik c.dumi" ve ka· 
bı.i t&.'l-. İr olmadığı anlaş;imışhr. 

Vah ve Be.edıye Re.ie i d o '- tor 
L.Utfı Kıı ıdar bu tar ı:'hi binanın Be. 
le-diye ·tarafından satın alınarak 
Mü:tcler idaresine de-vri için alft.
ktdarlara emir venni tir. 

Pasif Korunma Tecrübeleri 
Toplantısı 

Bugün l~ıanuıuı Vıı it·yetinde 
pa-sif korunma işleri üzerinde ko
nu"Şmak üzere kaza kaymakamla
rile a~Akadar daire müdürleri bir 
toplantı yapacajc:t. ardır. Bu top
lantıda kazalarda yapılacak ma
baiıi para<1tüıt tecrü'bekri üzerinde 
bazı kararlar ver!ieıcek ve deneme 
günleri de t~b : t edilecektir. 

Boğazi~inde Ev Kiraları 
Yükseliyor 

Meveim ve ayni zamanda. Bo
ğaza kar ı bu seneye kadar gö· 
riilmemiş bir raa'bet dolayuılc 
Anado~u yak.asındaki evlerin, ki· 
ralarmtn •ah~leri tara.fından art
tırıldığı nazan dikkati celbetmif· 
tir. Kiraların ge.yrit1.bii bir vazi
yette artıması frzer"ne Vali ve Be
lediye Reisi daktor Liıtfi Kır<lar 
geçen ıeneki kira bedellerinin 
tetkikile bu sene ar.asında bir 
mukayese yepı1masını. alınacak 
neticeye göre hareket edilmeeı 
için alıikadar?ara emir verımi1tir. 

Havagazı Şebekesinin 
Kontrolü 

Havagazı şehekesinın gaz ta~
yikının a:ı;almaanası ve herhangi 
bir muhtemel kuaya kar~ı bo· 
rularm kontrol ıekilleri hakkındA 
Belediye Makine şubesi bir tali· 
tnatnarrıe hazırlaml-, ve Hava.gazı 
irketine bir tamun gönd~ittir. 

Sinema Makinistleri imtihan 
Ediliyor 

Belediye Makrine .ubesei tara
fından sinemalarda yapılan kon
trolde sinema ma,kini.stı.-erinin bir 
90ğunun rıthsatname;si olmadığı 
ve biY ktmıının ruhsat iyesi o~duğu 
haf de elektrik ;,!erin.den · an la.ma
dıkları •nl&fılmıştır. 

Belediye Makine tubesi bun· 
!arı te:obit ederek yeniden jm.trha. 
na sevketmiş ve imtlhan1'ara baş· 
lanmı,tır. imtihan neticesinde 
muvaffak olanlara ruhse.tname 
verüecek ve kazanamrı;yanlar da 
çalı~maktan mened~lecektir. 

Bir Nüfus Memuru 
Hakkında Şikayet 

Kaaımpa'!fo Nüluı memurluiiu· 
0ı& müracaat eden birisinin el ya• 
zıeile yaztlm ,.ıidaaı okunmuyor 
diyerek k"bul etmiyen nüfuı me
muru hakkmıda vaki ol n ~ikayet 
üz;,rine bunun hakikat olup ol
madıiiının tahkiki için Vali ve 
Belediye Reisi doktor Liıtfi Kır
dar lklediye Reis muavini Liıtfi 
Aksoyu memur etmiı ve tahkika
ta b"llanmı tır. 

Düzelemiyen Spor işlerimiz Hakkında 
Bu Eski Sporcuların Fikirleri Alınacak 

Vali ve Belediye Reiaim.iz &ika n Olimpiyatlarındaki verilen 
ziyafette Beden Torbiyeıi Genel Direktörile yanyana 

bir 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Liitfi Kırdar bu ak-şam Beden 
T eı<biyeai Gen.eı Di•elcıtörlüğü la
tan bul merkezin:d-e eıki sporcular 
ve buııün klüplerin batmda bu· 
lunan idarecile•le bir konu•m~ 
yapacak ve bir çıw verilecektir. 

Adliyede : 

Vali vo Belediye Reisi bu top· 
lantıda e0ki eporculardan, bir 
türlü d'üzelemiyen ıpor i lerimi· 
zin dü.zelebirmeai için ne1er yap· 
mak lazım ıreldiği hakkında fikir 
alacaktır. Ve ayrı ayrı kendilerin' 
dinliyecektir. 

Bassız Cesedin Katili Kim? 

Yalnız Dünkü İhra
catımız 500 Bin 
Lirayı Bu.muştur 
Piyasanın en ış: l~k muamelesi 

deriler üzerinde devam eı;.-nektc
dtr. Harlçten getırıımiş derilerle 
yerli sığır de1'ilerine aıt satışlar sı
cakllğını muıhafaza C!dyor. Y erlı 
fabrıkalar ve tabakhanelerdeki 
koyun derileri de satılmJ..!ltır. Ha
"İ9lp> getiriıimi§ köseleler kun<lu
ra imaıli.llhaneleri tarafından i~· 
lenmektedir. Dün beş yüz bin li
ralık ihracat o.hıu9tuT. En fazb 
ihraç edilen mallar der.i, tütün, 
yer furtığı, darı, anaşon, fındık·tır . 
Bu haftanın ihracatı hafta sonu
na kıı.dar iki milyon lirayı geçe· 
cektir. Bugün Ziraat Bankasının 
ihracat eatt~ları d~ ihraç muame~ 
leıine tiibi tutulursa haftalık ye
kunun daha fazla yükseleceği 
tahmin edilm.-ktedir. 

Deniıyollarının Kooperatif 
içtimaı 

Denizyoiları kooperatifi hifte· 
darıar mecıı.i dün eski Yolcusa· 
lonunda. topl.anmıı.br. İdare v" 
mura'.kıp raporları tetkik ve kabul 
eduduı.·~en sonra bı.'ıinçoya göre 
kar mıktan anlaşumıttır. Koopo
ratifin 1940 oeneaındeki karı 
5408 !iM.drr. Kocata§ ıuyu heıa· 
bı kapatı.dıktan tonra eılde edilen 
bu ki.r h ... edarıara tevzi edıle
cektir. 

Ya.pılan yeni eeç;,,,ıcıe idare he. 
yeti reianğınıe Uenızyoılan müfet-

• tişıerinden Sadi Ccngtzman, reb 
ihbarı Yapan Remzinin, Cinayetin ~illığine Sait Cihanoğlu. aza· 

11.J<.ara da Muhuebe müdür mu-
F aif i Olduğu Anlaşılmış ı avini Baha Değer, hulcuk m~vir, 

,. . . . f.3at 1 Akeu süvari!i Sait Ozege, 
Bundan bir muddet evvel, bır kem inde ba9lanmı9tır. Şilep ~osyeteai müdürü Tahir 

pazar günü Sultanehmetteki Ha- Şahit ola•ak dını<0nen komiser M I ,_ . el f'. · · b . . .. . . cL a zeme ~oeeı muam e §e ı 
pısane ana ında bır ceset a~, muavını Karak·ose kendısıne ın- F ıh' At l k urakıpliğe Cemaı 
vücooünden ayrılmıt bir vaziyet- barı yapanın bizzat Remzi oldu· Feh.ı • 1a

1
.1 mM d' S rc1' 1· 

B 
. d ... . .. a lrog u ı e ec ı e engeç ı 

te bulunı:rıuıııı.tu. u cesedın arsa a a;unu ve kendıai yapı.an sorgu ne. .1 · l et· c- .k· 'd h t 
d d - h b y 1 . . d. . . f . • . seçı mı' er ır. ı:..a ı t are eye ' ur_ ·ugunu . a er veren ugos av tıcesın e suçunu ıtıra ettıgını b d"I . t" 
tabılyetinde Remzi adında biri •Öy]omiştir. 1 ra e t mlf ır. 
ihıb.arı y~parken. polisin ~~phesini R~-zi .. g~r~k .. k~rakolda gt"rek· Deri, Kösele, Kumaş 
c.e'. o~ tmış ve.l'.apılan tahkikat n_e- se ~u ı'h .hakımı onun~e yapmı§ ol- Maliyet Fiyatları 
tıcesınde katilin Remzt oldugu dugu ıtınfı reddetmış, karakolda 
meydana çıkarılmrşt>. Yakalanıp do.yak yediğinden itirafa mecbur 
Adl~yeye teslim c:dilen ve suçu kaldığını söylcm ~•tir. 
kadının parasına tama ederek Muhakeme Müddeiumuminin 
yaptığı anlaı,ılan Remzinin muha.. mütal.aasını bildirmesi için ba~ka 
kcmesinc dün ikinci ağırceza mah bir güne bırakılrnılflır. 

. ' :···~~5"~~~ ~A ~ ~~ ::~ ... ,.., 
~~~;.,.~~~~ 

Tramvay idareai. tramvayların he-r hattan ilk ve son hareket 
saatlerini gö.terir levhalar hazırlamı br. Halkın tramvay saatleri
ni görebilmek ve ona göre harekoet etmek üzere bun~ar merkezi 
Uıtasyon-lara asılacaktır. Bunun iç in T ra.mvay, Tü·nel Umum Mü
düılüğü her tiirl\.i haıırhldarı yapml<'!tır. Bu oure.ı!le halka büyük bir 
•kolaylık temiın edilmiş olacaktır. 

Fiyat Mürakabe bürosu piya· 
salarımıza getirilmi.ı, ofa.n muhte· 

lif kalitede der~ kösele, ve ma-
nifatura e,yasımn maliyet fiyat· 

lamu tetkik~ baflaml§tır. Bu tel· 
kiklcr nctic .. inde bu gibi ithala· 
tın bir kaç ay evveline nazaran 
maliyet f'vatlan üzerinde ne gibi 
deği,. . n . olduğu t..bit edile. 
cekıtır. 

lngiltereden Demir Eşyası 
Geldi 

lngilt.ereıden ve Almanyadan 
bazı iı!lı.alat maddeleri ııelm~ ve 
gijmrük.ler<len ihraç muameleleri. 
ne ba,,ıanrnıştır. Gelen ma,far a
raeınıda demir mamuJlt, ali.t ve 
edevat, makine akaaımı ve yedek 
paıçalan, iplik ve eld<trik mal
zemeşi buhrnmaıkta.dır. 

ithal Edilen Teneke 
Levhalar 

Son hafta içinde ithal edilen 
on beş bin aanodrk teneke levhalaı 
ehrimi2ıd~ki petrol ve benziın 
kuım~nyaJanna tevzi edilmi'1ir. 
Yakında ııelo.cek diğer bir parti 
teneke dahi diğer zaruri ihtiyaç 
!ara tahsis kılınacakttr. 

Bir Hesap 
Meselesi 

İ ngiltere Harbiye Mü•t8fUJ 
Lort Kraft'ın reomi bir a· 

ğızla ifade ettığine göre timdi· 
ye kadar Afrika harekatında İn· 
eilizlerin ölü, yarah ve esir ola· 
rak 3000 zayU.tına ınukabıl Ital.. 
yanların ötü, yaralı ve eıir za· 
yiah 200,000 kqıdir. 

Bu rakamlara göre bir İllii)j.. ı 
ze altmış altı ltalyan düımekte• 
dir. Eğer harp İngiltere ile ltaJ. 
ya arasında olsaydı, dominyon• 
!arı heıaba katmadan İtalyanın 
yalnız lngiltere ile bata çıluıbil· 
mesi için iki milyar yedi yüz 
yetmİf iki milyon nüfuoa ihtiyacı 
olacak demektir. 

Amerika Yardımı 

A merikanın demokraıile• I 
re yardıma verdiği hızın 1 

gittikçe kendini hisaettirmea~ 
Berlin daha tiddetli bombardı• 
manlara maruz kaldığı takdird• 
Alman hükumet merkezinin Vi· 
yanaya nakledilmesi hakkınd• 
verilen haberle daha iyi canlan• 
maktadır. 

Amerika, muazzam i§ler diya. 
rıdır. Elbette ki yaptığı ve ya• 
pacağı yardımlar da muazzarP 
olacaktır. 

Amerikalılann bizim tabiri· 
mizle «dağlar devirmekıo kabili· 
yeti hakkında "' fıkracık karak· 
teristik ve hot bir misa.I olabilir• 

Amerikalı bir zengin İtalya• 
da teyahat edİyormUf. Napoli
ye geldiği zaman kendi.ini rw 
diren İtalyan rehber, bütün tid• 
detile indifa halinde olan Ve• 
zliv yanardağını Amerikalıya 
göstererek: 

- Nasıl, sızın Amerikadı 
böyle ıey var mı? diye tormllfo 

Amerikalı giilerek cevap ver. 
mit: 

- Bizd" böylesi olsa.ydı, it• 
faİyemiz derhal söndürürdü! 

Bu mizahi mübaligayı yaba• 
na atmamak Jizımdır. Hakik•• 
ten her Amerikalı yapılacak it• 
ler hakkında böyle muazzaııı 
bir dütünceyc sahiptir ve yanar• 
dağı dahi söndürebileceklerin• 
inandtklaf'ı ve süvendikleri içi.o 
büyiik bir millet olmuılardır. 

Kör Kadı 

Mektep Kapılarındaki 
Seyyar Satıcılar 

Bir çak aeyyar satıcılann ilJ.;' 
melctıep kapılarında açık caın" 

lclnlarla talebeye biS<üvi sattı!<· 
lart görülmü~tür~ 

Belediye nizamna.meı>ine gör• 
bu ,ekilde hareket memnu old~; 
f(undan bunun önüne gcçilrn~ 
için kaza kaymakamlıkıarına b•' 
tamim gönderilmi$tir~ -# 
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Ak,anı yemcjlnl Frank lle ~·Iyorduk. Dön
dilğünU habrr oldrm, hayret ettlıu. l\lander
Jey'e uğranll"' ,ap~a,ı,ınt ,.e eldJ\·tnlf'rinl b1-

rakmı,.., ortadan kaybolmu':lhL t.:\lutlak& de~ 
Pi• k•~anndakl kulUt><>;ve ı:Jtmı~ ul..,ak> dl· 
yerek omya doğru uzanmak l"tedlm. Artık 
bu yalan, riya. ,.e edep!'d:r.lik dolu hayata 
taJıamnnll f'deınlyecektlrn. Bu ı.,ı bltınnek 

Jü:ıınıdı. c)tutlaka. yanında. bir adam \·ar
dır» diye dU,unerek tabanC'nını da. bero.bt'r 
aldım. y,,·den usule& r;ıktun, u,ak)ar benl 
cörmr.ml, ti. l>t'nl:ı kenarına. lodJtn, Kulilhedf' 
aydrnJık "ardı. ıtcht'.ka. tahmlnJn1 hJlı\fın:ı. 
yalnızdı. i'ıanınış, Jıoı,ta, \ e ttaprta.rı gdrü
niiyordu. Yanmda. 6önmli~ slpra dolu blr 

tabla \·ardı. 

o·z o N T o ko,tufunu görmek seni mef'ut etmly~ 

- Artık hu aı-alıl ,.e klrH hayatı kllfl de
rerede ya.,adık, buna bir nlJıayet \·ermek 
U1zım, dtdlm. Londrada. l8ter Jak Fa\'ell 
ister ba~kaları ite ya,ayınız. fakat bu adan1 
\:e dll:er buno. ben:ıerlerl bir daha buraya 
ayak ba.,mıyat'ak ... 

Bir an suatu, sonra kü.~tah bir tebeuUnı
le: 

- Ya henin1 i~lme onunla beraber bura
da yq..,amak gellyoraa.. DP<ll. 

_ ~luka\·etr.mlzl, pUJ".arhklarımızı biliyor

ıııunur.. Bf'n bep!'tfne harfiJen ria~ıet rttim. 
Si~ hlle yapınağa başh3·onun11z. Burası be
nim evim, ocatun ... llürmet etmtğe nıecbur
eunuz. Londradakl rezalet ocatınızda. ne is
t.enenlı:- yapınız. artık bütün bunlara taharn· 
mühlm kalmadı, Rebekn ! 

Yazan: Dafnc du Maurier -62- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

Bugünkü gibi hatırnnda ılgarasrnı •ön
dtirdü, kollarını &('ar•k gerindi: 

- ırakkınn var, ~tak • Hayatın )'Cnl bir 

'a:\·fa,ına ba ,lan1ak };\zım, dedi. 
:0-:ararnu,, A<teta zayıfin.mı,h. l!lllerl11l ceıl 

lerlne sokntu,, oduda. dola •!'ordu. 'lc1elc 
~·i..i:t.lü bir otlan t:Of'Uğa benziyordu. 

- l\lak!!t, şunu p<'k iyi bUlrljfnh; ki ben
tltn ayrıJn1ak l!ıittrsf'nlz mahkrmc sizin a
leyhinize karar 'Verir. Benim aleyhünde bir 
tek ~alıJdlntz ve lı.pahnB yoktur. BUtiin doır\t 
Jarınuz, e\·df'kl u~klu.r, JK'k iyi g!M"lndlğl· 
1nl1:c ~hadet cde('eklerdlr. Khns(' b("nim a

le)·hiıne bir Ş<'Y ~Oyllyen1f!'r:, kiınse aramızda 
gethnıl:ıll\< olduj'unu iddia f'Cle-n1ez. 

- Ya Frank, ya. Jkatrl~? 
- ırrank ne flbl bir ı,t'~· uydurabilir'!' !\e 

~ö~·lf"e iftira drrler. Beatrı-.c gelluee aley
hhno ~ahadC't ede~c ht>rkese kı'.')kUn(' bir 
ZO\"l'e roJUnde görünt(·cktlr. liO<'asuu hrn
drn kuıkandığı t~ln bö1·Je bir ha:)'alo kaınt
mış o1dutuna. herkeı Jnanll.('aktır. HayıT, 

ho.)·ır, I\-lakı.ı, ne 1-..p!O<&n ale1·hlmde kinı eyi 
bulanıazton • lferkeı:> beni !le\·er ~·eı bllna 

inanır. Oda hlzmet.çlru 1\llsls Dan'Ven'ln be .. 
Pim l~ln Pe kıymetlt bir ,ahit olacağını u
nutuyonun. Bu kadına ben ne istersem söy .. 
ltttlıtllrlm. 

l'onra ayni küstah tebe •timle kar,ımdıı. 
dola,arak: 

- RevJşen kan koc-a rolünü herkC"'le kar .. 
şı o kadar gltı.el oynadık ki lnandıJar. Jllç 
klın ·e aana inanmaz:, Makı ..• RezU olursun 
ve haksıı; tıkanın. 

l\faf!tanın Uzerlnfl oturmu,, ayajtını bir dU .. 
zlyc ırı:alhyordu. GözJerlmln önUndo Cldlp ıe
len bu ayak beni fena hahle slnlrlendJrJyor· 

du. Bunun farkına \'&rmı' olat•k kl daba. 
çok suUanıağa başladı. 

- Ya bir çocuğuın olursa, ?itaksf ... Bu 
ço(:ukun ~rnin olnıadığına. klınsc inanmaz. 

Burada. 'ıanderley'de bhyilr, S<'nln i"on1inl ta. 
şır ,-e &en bu ~o<'uğun kendi 1'()('Uğun olına. 
dıj(Joı bildiğin halde bir IJeY yapamauın. 
Hatta herkes seni gUıel !\tanderJE"y'e bir 
\'arlı! çıkardın diye tebrik eder. Oilunun bu
ralarda, bu bah!:tlerde, deniz kenarlarında. 

mı·~ ..ol• 
Bir •lgara yaktr. "\-"e kahkahalarla .,. ,. 

nleğe ba.,ladı. GUidü, güldd, uıuo uı:un ~ 
dıl: 

bİ'ı1 
- Ne tuhaf, diyordu, ne tuhaf ;,·a.ra 

~(' 
Dayatın yeni bir ıı;ayfa!'lın& ba.'1ıyoronı. ıtt• 

dlm ya. •• MUkemmrl ,,;r\·re rotumü oJ-"'" ,. 
ğm1 gibi mllkemmcl anne rolttmtı de of" r 
yacatm1. lllt klm<11e ı~tn iç yüzUnli bıtrtıU 
<ektir. ıt!' 

Bana doiıru ;rtlrUmU~tll. Dudat;lorınd3 ,,., 

ııl tebeNtim .-ardı. Bir elinde do ıı;ıı~ 
tutuyordu. 

ııo"' 
JülbJne nişan aldığım zaman h lı\ tt -'" 

süm ediyordu. Kurşun lloşdoJtru kıılhJn'-' dıaf' 
landı hemen dü,nıeıU, lılr an 8Jiakt'1- ~· 
du. Gözlrrl açık, dudaL.1arı uıütct>e&SJ.n1 
na baktı. _.ır 

l\lak&:lnıin a.eıti aJ.-:almıı.th· Bu i;iıh~rı ,ıı 
t& ınırıldanır &lbl u,·ıemı,u. Tuttu~ufl'I• 
buz &lbl otmuııtu. YUzünt'I h•km•Y0 rd\lord' 
ı·aınmda, yerde yatan Juper'e tışkıY0 .. ~ 

'!\faksJm, yo.va.ş a~ır ,.e ohenk ıı ttJr 

le hlklyealne donm •iti: ,.ıı•· 
- Blrlshıl öldürünc-e hu k:utar kaJJ 

('aAını hl~ tahmin r1ıııi~·ol'dunı. uaıtrl 
d bir ıı1 u Dealz: kenarlle e\: ara ın a ıeu1L·r 

mekik dokudun1. Kan Jtkelerinl teıntı ,.ef 
ı:t ... ıt•· ıa.zım<ll'. Her tarafa ııçramttttı. p.ı tı-

dt, ta. ocatm kenarına Jaular bulıı."1 
(Ması varl 
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l anadolu'da VATAN 
Yola Çıkarken 
D~nün Çok Cefa Görmüş 
Anadolu' sunu Hatırladım 

Yazan: Cemal BARDAKCI 
Eski Konya Valisi 

Adana Yolunda, Trende ••• 

N e zaman m~rt ayı için
de 1stan'bul il'.e İzmit a· 

rasın<la yolcuiuk ;yap~am. bir 
"akitler ayni ayda bu yoldan 
ı:eçmi§ olan kan7ı bir .kafileyi 
hattrhmm. ZıJi:m ve gaddar bir 
&1.1 tanın, adım lbaRında katk'ttir. 
diii y~ler.ce ıbinı)erce masum. 
•uçsuz ırkdaŞlanmın feryatları
'ılı, ta~a:llümlerini. vav~1alannı, 
t>a~danm bedenlerinden ayırcbk
lurını i itir, görür gibi olurum. 
Kalhim büzüfür. ruhum derin 
l3hraplar eİemteı1e ezilir. gözle· 
l'bı YB§anr. O devirlerde, o za· 
lirnlcrc lünet1er yağdırmm. Ba· 
ltınr.c hakkun yok mu? 

Kuı!llan, vah§i hıcyvanları öl
diitmekle kan dökmek. kan iç· 
rnek hırC'lm d'oyuramıyan Avcı 
Mchmc't, 1659 aencai martındıı., 
Anııdoluda in?San avına. çıkmasa 
~•r•r veriyıor-, Üsküdar sahrasın• 
'<la. ~dırmı ıkuTdunrak içine ku. 
ru uyor. Haydarpaşa ile Bulgur. 
lu arasını da Y en'içeri çadırları 
Qo d.uruyor. Burada yirmi gün 
kaııyorlar. Hergiin Anadolu içe. 
~~erirvden setir)en, el~eri kolları 
~ib (:niee yüz ıtdam'lar) padi· 
!•hın çadm önüne sürük'l-eniyor. 
Bu kadar (Allah binasımn vii· 
CUtlcri ccUat kılıs1arile dilim di· 
(rn) edı;yor. Evliya Çelebinin: 

C eUit felek boynun urup 
it lbir nice p.heın: Gördüm 
'd~fası ba~ka yatar, ıba~a kafaeı 

.'_Ycrek acmdığ1 bu kıt-aller yü
~nden ÜSüdaf, insan kanare-

dönizy.or. Orta-da kalan cc• 
~t1er çiir.üyw. Bunifara ü§ilıen 
'~ekler o de.rece c;oialıyor ki 
f'. ~in :dya'Sına mini oluyorlar. 
~ırlarda yemek ycnılemiyor, 
"1ctk~in üatü bam kana bulanı· 

tor. Nihayet k..U'J7ular J..-tızılıyor 
~\er be§C'J' alİtlf&l' kuyulara 

•llııyor. Fakat naatlar o kadu 
!r<>k ıki bir gün-de bunian alacak 
"'.ilt'-rda kuyu ka,zı.amıyor. Ce 
nl•tr arabalara yükletilerek 

Harp Vaziyeti · 
Yazan: 

ilaın BORAN 

Hava Horbi: -Geı;en sene Alman hava ku'"· 
\etleri Londra ih:erlne yaı>hkları 
bombardımanlarda ı 880 tqn bom
ba at tııar. Bunu ııenenln 360 gti
nüne taksim edenıek LQndra her 
glın S • 4 ton Alının bombMı ye
miı demektir. Geçen ~ne 1n&Ute
re bOmbardımanlara dayanmakla 
lkttfa etti. Bu sene tngUterenln 
ha,·a tabiye i mfülafaa de&'11, ta-

arruzdur. 
(JkrJln) fdırlnc yçılan bom

bardrmanda tngtllr. bombardıman 
tayyareleri bir hefcrde 10 ton 
bomba attılıu. Eğer bö~1e sık ık 
tle\anı eder&e Ber1hı Londradan 
dalla ~.ok alarm tıaatlerl geı:lre
cek, daha çol< tahribata 'e za~ ia
ta mann kalacaktır. 

Alman han~ ku,•,-etıerl, daha 
fazla tl<'&rct gemi kafilelerine 
mu:>allllt olmaktadır. Buna muka
bil, lnglll<ıı ha\·a kun·etlerl Al· 
man hava ,.e deniz füılerlnl hedef 
tıeçmlştlr. Bu mlicadelcden hangi 
tarafın mu~fer s-ıkacağı, )a\'aş 

ya' aş belirmektedir. lııglllz yr-nl 

8 , · ,·e bombardıman tayyareleri, 
Alman tiplerinden dalıa mükem
meldir. Tııyyarelerln kıymeti, ıııU· 
rettcbat emsallle mlltenaıılptır. 

İngiliz ta3-rarecllerl birinci sınıf 
hava aslandır. Bunu Almanlar da 
, .o Ruslar do kabul edl~orlar. İn· 
gillz tayyarcJerl hem artıyor, hem 
de nılikenımelleşlyor. Bu gidı,1e 
1nglllz h&l'tı km'ı:etıerl Alman ha· 
,a km'\·etıerlnl mağlüıı edecek 
kud~tr. yl\kselmeldedlr. A\' ta ·-
3 arelerlnin muharebe kabiliyeti 
,e ates kudreti fazla; bombardı
man t~yylU'elerl daha bü31lk Ye 
daha çok uzak mesafelere ı1ııha 
fıızla bomba taşıyorlar. BlltUn hu 
şartlar, zafer için elverı,ıı sebep· 
lerdlr. 

Hava kun·etlerlnd~, lmalfıt ~in 
ham madde \e nçu~ için bcn7Jn 
~-0k bliyUk rol oynar. Amerika 
bunlan temin f'tmekle kalmıyor, 
aynra hanr tayyarekr de gönde· 
rl ·or. Denlzalttlan bunlann lngil· 
terf'.ye gelm81lne ınflni olamazlar. 
Alman ku,..,·etteri bu ımtlyaı.lara 
malik değildir. Hava hôklınlyetl 
sürel\li olmaı; fakat ha\'a kuv
,·etıerinde &ürckll uçuş \C !iÜrekll 
imalat prtttr. 

1tte ba BelM!pler dolayıalle de 
lnsQI• hava kavve&lcrlnln büyük 
muvaffaktyeUer k&&anmıun t1ok 
muhtemeldir. Hele Alman ha,·a 
ku\'vetlerl, kemiyet ,.e keyfiyet 
itibarile geri kahı> müdafaaya 
döner!le, Almanya itin ha'-a harbi 
pek fecl ola.caktll'. 

,'1Ydarpaşa ba'hçesi önünde de. 
n_~e atı lıY'or. Bu tedbir de öl<:lü· 
ru enlerin olltadan kalaırı1ma8ı
~ıı. kafi ceılm!yor. Zavallı Ana• 
,.0t\ı Y•vrulannm Ka:vak ilkele· 

ne &ötürü erek orada katledn. Münakalat Vekilinin 
~ef.i cmır.olunU')"OT. Kafile, Oı- T u".11.c fenarık eıdenleri.n de Tetkikleri 

ardan &ÖÇerek Pendiğe ko· l1A 

~Yor. Bu konakta da rki yüı t>onlan iyi fJe'lımcmi"'tir. MünıJkalit VolciH Ce...oıdct Kc· 
ıdı na.dol-ulu Tüı!k, padi~a'hın ça- Üç yüz tene muddetlc kah t~ r~ ine.edayı diln Dokuzuncu İt· 
, .. }

1
1 Önüne getiıikef'Ck sıraya di· ·ba~larına, 'baıan birleşerek bızı letme idaresine gidereık tetkikler 

.. tt Yo C ı ik L • yok etme.k için çalışan (Çar) la-
tir:ışı.~· eııat ar • i ..,.a~tan ~c nn, ( Ha'baıburg) lann, ve husu· yaJ>mış ve bazı direkıtifler ver-
ı. b·v<>Tlar. Bu araıık encri bas. m ımı'ttı'r. 11 ırza il n·d b' -'· eile Kanuni' den sonra bu mı ıe· "'1T va ı, ce a a ır tql\ıpe d _..ı · 1 
ı.. arak bar,.saklannı ön'ilnc dö· ıtin ~fm'l dertten c:~e. musı- Stok Pat".avraların hraCIJ1a "'""'° V !L ı· ıbe•ton musibete 1S0kan Osman· "1 ıd r. . e (:o-en suçsuzum, i ım· ,.. Müsaade Edildi 
.._CI\. \"tl~etimdcn soru1sun) di· oğullarının korkunç akıbetlerini 
r= baill'r)"or, yah-arıyorsa da, ıgörıc:lük. Bir mijc{dettenlheTi ih~ct hu'lu· 
lltı dirv! d b. W · Yavuzun nedimi (Hasan ~ 

kr k er, iğcr ır ce at ;yelt• Can) ın oilu (ihoca Sadettin ei müsaadeye tabi tutu an paçay· 
l'ore, biçarenin ba~nı clii§iirü· rala_..ı·an lb':...::ı. bir stok mcyıdana Efendi) nin üç yüz elli sene ev- J1C1 Ul;J'UA 

~p'-nıd:ktcn sonra Cc:bzedc,, ve\ verdiği ~u bültü:rnde tam gelmi~ir. Ticaret Vekaleoti bu 
,,.._ ve ....... •[-'- ıbir ,· •• Le,. v"rdır. •-~ lbt·r m!l·unnm ihracma .t..,. v-n göndcrllen yeltmi§, A· ~ ...... CllK -v ·L .. .ıo~anı ~ 

!:~akcı. esinde Çorumıdan gelen Bu devlet ve millet ile ıbed· mü.aede ettiğin-den dün Roman-
!~ k ı.....L !hah o1anlarrın akabetlerıi tebah ve !il .. b" ı· } k 1(1·.. .oşuıin canlanna kıyılıyor, v•va kTering yo .' e .yu.z tn ır~ ı 

Cesaretin Erkeklikle 
Alakası Nedir? 

Yumruklanyle Göğsünü Döverek Bağıran 
Erkek Goril, Düşmanlan Orkütür 

Erkeklik Hisleri Az Erkeklerin Cesareti de Azdır 
' 
Bir goril aı~si bir y~rdcn bir 1 y . 1 hakiki erkek kanına <!ircder. 

yere gideı1ken ailenin erke~i önde azan · cKahramamar ve kahramana 
yürür .ve arada sırada kılrı Y'lrn- N••llet KüiMIN ~PITIU i.&ım1i ktLaLile §Öhret ka-
ruklar.ılc gö~nü döverek gırt· ..,. za.nm~ oum b'ijyü;k eti n *'-arlayl, 
1ağmdan çıkaraıbildiği en· korkunç ou rıuh maıuı.ennden biri idi. }-a. 
ecşlc bağın, Erkek çocuklar ce· j kat kadınm ceşar.eti daha ziyaae kat fÜıttoıunur k1. sadece bir e
nablarmı tutarlar. Jhti)'ar erkek- e.r •. iıdaraa> ccsaretıdır. « l aar. d inli. bir poıt\:At\CI, bir dıktatöı 
lcr dümdar vuifesini görürler. ruz:ı> c~eti olan kıı<:tın nacur, değudi. Kıt.ai:ıında sadece Attııa. 
Kad1nıtı.r1a küç\ik r.ocuklar da or- biraz da -"vri tabncm. böy.ıc.ıne Cengiz, Fatih g rbt soy erkekleri 
tada yUrüt'}cr. «ert>-e.K gi:b kaam> der.ız. co kun bir dule Ulcthctmekle ik-

Karşılayılan düffllan ne ka-dar Hunu taıbrat böyle yapmıştır. tita etıti. 
güçı}ü ve kalabıuık o\.u.- ol.un Mutat hasta zaroanıaımaa, ııu lnHn ilvtiy~ula'Clıkça crkdclik 
aile veya kabilenin önünde yü- canıı vıc. ... e.mZlkı'I ııtcn kaaın ta- d~u•rhe beabe.r taanuzi cen
rüy~n erkek ~orilin ka9tığı, mü- uruza. SC9Jll~ kucretıne maade- rcmn d'C aza.~naeı ıkıaı araeındaki 
cadcleyj kabu'l etmediği vaki de· ten maıtıt degt,aır. t::ı.-cK. mc yı· mUneftoeti &oateren bir de.1l da• 
ğrıdir. Eğer diitman 9ok kalaha- yecek ~uJmaıt, '•recegını. yurau ha tc§kıl eaıcr. ~u var k" bütün 
ide oi\ırıaa, yalnız gebe ve em· nu ve y~m\arıını gorumak ıçın genç'•'limde eı ıceiituği ve ccaareti 
~ikli kadmlula kü~k ç,ocuklar daimi bır mucaaeııe ıçınae ya§a- yu .. ıeJt eevivede bUıllllmut so)I 
erkada kaluliar. Bütün öteki go· maktaoır. ı:.ı~eK yuıı"'uına ve ya- btr erıkek ruhunda kokıefmlO o an 
rilıer, d<adm, ihtiyar, dütmanl.. ~ın.arına ya.,aşan lenıv.\eyı yuT- ccaaret itiyadını ihtiyamaında da 
mücadctede, ..-e.nç cr.kektcre ele· ounun nuıou~1,, na YllAıa~m~cn e4ae,riva mu'naıah eder. 
rinden ge}diği ka•dar yard\m eder. taanuza geçeıc;c KD!lltıamak ıtı· Cu'Cidcknn umumi ethhatimiz 
ler. Bir goril aite veya kabilesi· aaın<ıaoır. öu ttV.·at on o.o.erce ve buhuaa ruhumui: ü~crindeki 

J • n.. • d 
nin ka bahk bir dü~man aÜrÜ• .• ın m ... rşat c trrOllıl en ~OKıU tm tCfıl ı'Cr.nı;n cucmmıyetl &lt'Sl e &ıh 
tlıc, me.seıi bir uslan veya fil sü· it. attı . ı:..ıKeK ıç.n ner yaoaocı !atı.maktadır. ! tooın bu oubealn· 
rüsü ile mücadelesi hakikaten şc· ımı'rıttımcı bır u15;ıuı.ıı•aır. vı.un ıoe Çao.ıflll'I mube!huer3l'ar turııü gı
ham"Ctıi 0 ur. Gonıloer şayıca az oi. ıçm eril. K ıkaamı ner yaQ4 nc1uan ı d~ wranh kılaycıtaızıerine kaf§ı 
duldan ha;, de zeka. cesaret ve ttaçmr ve aoımcryı evıne, n•ı.... bır ÇO;t ~lbı.r ve . ııaÇıBC' aratın• 
ta·oiye.eri eayes~de hemen dai- rnme 604maı. uu gJ .. u eıı...~ı~ nı:s da ruh ha\ı«'.cnlZ uacrındıc ya~
ma düJmanlannı venctıer. lenn~ Ka' 10ti"'11.-Ş eı;:"'4\. ıe.ıe t1.<t.• n. bııcceamuz ir•de tau'ı'eri,ni de zlk 

Haıyvan atemi içinde en y•kın \a- - deu.c... i u~.La r.cı.1JllhlH a· rıetmcıAt«iırk.r. Moaeıi mMn ke· 
e.krabamız olfln gonılerlc ne ka· t'rnmasın acyıe uc:.ece ••lTICUt oı- deı ı bir ıaman.-nda nqcli ~ıer 
d..r iftihar elı8ck yeridir. Fakat, yere" bunu normaı r.WUl'<lin ayı- du'§Üncııek ve kendine nC§e te"in 
buıün'.erdc. bhmem ~ortile.ı bazı rvtaT. \;-un ... u taarruz bır ceaaıct «icrek kederini. giderebilir. Ayni 
in-san• ara akraba ormağı bir ~erct gul'•e:tmemc.K kaam ıç.m ne .. a;aar f\fret.'e, cea\lr hır erkek vdte.nna 
sayarlar m1? taoıı ıse crıAeıt ıçın de o ~aaar yakçşacak taVlrlar ve hareketler, 

Ceeımıt ve IUU.rlu toplu müca• ha-cilıdir. -dü§üncclcr, inanlar ve oözı:ı~e ôe 
dele hayvan fuemi içinde inaan· ÇOK şayam dikkattir ik. takır erkekliği ve cesar~i ~~~i su· 
hırla vnkm akrabaıan o:an may- dıda eır~el'lc bu kaaar yakından rerte beş)emek mYm_kundür. l!· 
mun:anı ha'S bir kcyfiyertir. Bu iıgmndırırcn ceaaııet tizvoroji ba• nutmamak lazımchr kı, hayat ~u
Gayededir ki, insanlar bu kadar kımmdan da er.ıteutle aıuaoaır. cadele:tindc kırz~~anlar C:C8'\11' ın-
yavılmışlar ve &air hayvanlara hA. l::.n"'egı, az oıan, yanı erlıtekıık gud. oan1~r. ve ceaur mıil~cıdır. . 
4'hı oomuşlardır. de'.'en iyi istcmryen erkekler ek- Bwm memlaketıte. hu ~avıyc 

Mayµnunlar işe dü~al\1an çok ıuiye~e c:.cşur oırnazrar. Bunıar ~rnuhtaç olan yan erkek{cnn stYlSl 
ve koruyani'an yok okmasına rağ- icinde ccıaur ~ÖriinCll ı'Cri olursa da çok azgu. F~tbu, v~ ... ·•nı:? bu. 
men rnevcuıdiyct erini bu eaycdc buoıar.m tıi>etıar'ci~ri manzı. sa. günkü dÜl"r"'~& yaıyıbna11 dünya. 
idame cdebilmi.Jlerclir. r.arli bir co.arettir. rıın i9tikl>ali balnm~n her hal· 

Toplu müeadelc:ve kabiliyetleri Marazi cesarcıt ııöoteren erkek .. de çok fayıclah olur. Bız bazı Av-
olan ve eılkeklerinde yük:edc bir fiksiz er.kekler heril•nai bir tchli- rupa mdmlek-ederinden tiirl\i film 
cc;,arct bulu'll!m~n havvan tıoy- ke karııamda şah.l bir coısaret ve ve tdkn.ik miltdıaşa~l'arı getidtk. 
lan münkanz ol\lp gjt;mi~tir. feıdakarltk göstermdkten ıiyade Ka.:bil olsa da bi.ı de bazı memle-

cCesaret» dcnıinc.e niçin derhal ıtarih~ ceşaretlcrile me~ur erk.ek k t'fere erkddik mütehassı.lan 
«et'.rek> akla getir} Cesur adama adamI.ra tapular vo hayallerm· ~ 
cer.kek adam> deTi'z. Kadın ce• de onlarm n.ıhuna girerek dünya. g&nd~ek te yurtlarınt müdafaa 

· değ'! midir~ .... fetheıtmfyıe kaHcarlen Bu gfu' ettmeşitli ve delice emirfere «Ha· 
Gerçe:lc, ka:dın da ccturdur, fa. ruh malulleri bnan milyonlarca ywl> demea.ini öğretaek .•• 

ibret Alalım 
:eaı. Jdmteler nrdır ki ,aztfderi kablllncle ıettr4Jtt bal, kilonu 0,001 

iktizası §Oraya buraya "dip gelmek 

ten yorulduklarını ısöylerler, şlklyet 

ederler. Bu gibUere. arıla.rdtJ.Q ibret 

aloıalanm ta,·au·ö ederiz. 

Bir kovanm anlan, yarım kUo bal 

yapabilmek için altmı~ mil mesafe 
dahilinde ut.arlar, ı;lçeklerln tnerlae 
konadar. Blr annıo bu aalunet mu· 

ııl kadardır. 

T •klit Devri 
Evet tUllt devrinde J&fıyoru. 

dtlrit, mü.,...,.... 11sıu oturmaı.n. 
na, dı.lplhulen &l'nknaınalanıu te· 
mln içln güıel bir ~a.re bulnıut. 

'Cl;l:lk ı '- ruzi de,qet}eri siyah -olmak mu· ~ ~ tir . c C!.ind:c de :yin -11.i~i ge- .... ~avı• göndeufmiflır. 
~~~Eh~duha!öN~üW· _k_~_d_e_~_u_':)·-------~~r~~-----~------------~~---
ıç~· Ccri kalan elim İzmit ,ehri ~ 

~~~~~t~~ Kı·m Kı·mıe Evlenmeli 1 

Harp dolaynılle miktarı aıalıı.n, te
dariki kabil olmıyan şeylerin yerini, 
mümkün mertebe tutacak ~yler ya
pılıyor. Meeeli: odundan tereyağı 

çıkarmak, klğıttan kwu~ camdan 
kö&de yapmak gibi ... 

Almanyada b&l}lcyıtn ba taklitçilik 
son umanlarda dl~r menıleketlt:re 
de !i.lrayet etti. LelpzlJ'dc btr mü· 
bendls muhteri balık derısınden kT& 
vatlar, Mora ve yılan babkları de
rhıtnden eldlvenJer yapmaya m"''af
fak oım.,. eık bayanlanınrun pek 
yakında RaJ (şüphesiz taklit) lerlnl 
ökllz kmaafrodall mamul çantaıar
cla taşıdıklarını görUnce ha)Tet etme 
ınek Uizım .•• 

On ~ sene uıılu oturan ,.e evlen
meye raı,ı olan nıahJıUAlan 5erbeı!ıt 

bırakac:atını ı;öylenıl'° Yirmi ııeneye 
•CIY• müebbet ıtirete nıükt\m maıı
Paalar lr1ISQ rtbl olıqqtıar. Her eeae 
ytlzlerce mahpqaa evlendll'mek için 
h•Plabanecle bir de ccvlenmo büro· 
11111> acdnu,. 

Amma Metanet! 

liııı lfalhın. Celili ikırm.k için 
,flr cı>. Ve Mar.a~ t.araflanna kıı-
hıt t•t.rne.si muyafık olmıyac:&• 24 
'et •Rr veriyorlar. Y okaa, bu 24 . 
o~l oralara kadar uJıamJŞ 
t>ir ç" or.ta Anadolunun IN1Z 
\'ı. 'S <>! halini a laca.'ib .muhakkak
" '-1'\.nıla ber.abCT ı~a Pa· 
~?n bin kişilik. !bir kuvvdl'e ve 
~ dı lllıa.k..atla Anadolu için~ 
'-h1ldı. AvC1 Mclhınet te. Bur. 
"' "' ~ar devam eden yoıkulu. 
~Cr.<f llıclsında her ık.onaklM:lıiı 
l ı.arlt: "e 8ur.aa.da daha yüzlerce 
!"ı~L\I ~iazr.tmaktan çeıkin· 
İfl\;t 

1 
e~aırnıatılizce katil vo 

lel'irı~ ~ bu Ana.cfo1u Türk· 
'dı. hn~n&ht.n. k.b.ha.tleri·ne 
(P,/ ~ rniainiz? SöyHyeyim: 
~tr\, ~ lannı keyfi idare1erin
'rııı CVacrn ve Tıuıhan sultan· 

~ll.lr krı;'tn~i kuap kavuran 
~ctlc'·'r.tn:dan, ıhüv=-·•tletıi, mi1 • 
Ilı ıt11n1 'meçhul veya maIUnı ka
'tıcllı'Ul~rının. mürt~ ve-rir ve 
t\jlrrıa.k •nn zulümlerinden kuT
l\ıılhıı.It ' ~~i hürrlyetterini ko· 
~~r....' tnıı.tlal"tnm can~armm. 

:··~n , 
'h.~.lc. ist Cınn.iyetlni temin eyle· 

An dcrne\cril) 

~~ .. ıd: 0
:1-ia hu toplan ıkatı1· 

ı_ ~tiil: ar ıdc'Ya.m ederken, 
tı, kıı.rd te~ ba.'ba:lar.ı. çocuk· 

' el CIJleri, dayı1arı ve am· 
" hlichatl&rda GJf düı· 

.................. .----··------.... -
Bayan Bedriye Bülbül 

35 yaşıııda ve 111 klJoluk etlne clolpn. teleme pey• 
nlri gibi bir kııdır. l\IMhur Tombal Te,.ae karlluttUr 

• -·•- --ı. nuıraklıihr. tl&>i kendisinden alınınıştır. 1\1....,.ya ı~ 
(lUıel ııesi 'IU'dır. Yemek pl~lnnMIPl bl1ha!llô& hamur 
l~terlnl ııek blllr. Bütün eınell yumuı:ak hu)IU blrlle 
bir yın a kurmaktır. 

Bay Kudret Güçlü 
SD yaşındadır. Sağlam yUcutlii, andan )'llrekll bir 

ytb-.,ıdsr. FfklrJeri de ,;ıcudli kadar utlam ve ol

&andur. nerhangt bir mecll&e n~·e '"e ~taret ,·ere

cek bir samimi) ete maliktir. &iınae&l yoktur. 

Vatanın M"'_,..baka Kapana 24l • 

Fnuaefurter zeltuq pqkel, IOft 

11ii5haııl'1lln llAvesl.ııl patates hama
nnıclan 19pılnut bir Ufıda bunnı
tır. AIA ..• Diyecek yok. Fakat, buna 
balan müttrl. ldıiü&aa pat&Ma yap 
ananın usuJönll bulmal} oltaydı düa 
faldell olmazmı idi! 

Bu da Bir Rekor 
1940 aeneeı tı:lnde öle" metllur a. 

damlardan biri de E. v. Wrllfib dlr. 
Bu zatul fÖIU'e' kazanmasına M

bep, ~ em bla kellmellk bir 
romaada «e> barftıa1 kat'lnea kal· 
laıunamunlır. 

Emektarlık Bu Kadar Olur 
Londrada. Alfred Wlaate7 adlı btr 

oda hlultetçltl, ayni aileye taınam 
'n aene blamet etmı~ \'e bir stıı 

vaslfetlnde kııaara (tirtll~t· 
Bllyö.k bir terci! Füat buııda e

f eadUerlnln de hisse.len yok ma T ıı 
sae ayal af-tı ınıııaamü da bir 
tcref delil ml ! ... 

Güıel Bir Çare 
111,ıpn eyaleti Jaaptahanaıl mil· 

Kolombı. t.laıvenıtesı Tıp Faktll
teeı talebealnden Lloyd Galltz, ...,.... 
tıar tehlikeye kOYINl bir Endocardlt 
hastalığına tutaıur. Mütehaeaıalar 
aaıfllb'at Y•P11rnNıaa l!Uıun gi9te
:rirler. 

Operatör. ha&tauuı kaHthlln katı· 
laşrnı, tarafnıı oeşt.erle kasır, tıpkı 
bir Boğan gfbl ... Lloyd, verilen klo
roforımu reddetmll} ve ameUyah ta
kip eylemil}tlr. lyt olduktan eonra 
~u aıözlerl etiylemlıttr; 

- Hafifçe gıcıklanır gibi oldUDJ. 
Fakat, kalbtmln opentOrtba avacQD
da farptığmı gördüm. Bu ço1r Jlotu· 
ma gitti. l.·ürek deıQlea şe1 ne ka· 
dar ufaknu11 ! ... 

Katır ve Bal 
Bu; bir llabq blk&1fticUr, Nak• 

le değer: 
lkı adam, bir lbtllif ytldnden bir 

kadıya müracaat eanlfler. Bunlar
dan blrl:;I, karardan e\"\'el kadı~ .. bir 
katır. dllerl de bir kutu bal b~e 
etmı,_ 

Kadı. katın retıreıı aı1amı baklı 
r•kartrnca 6tekl hiddetle baiırnut: 

- Niçin beni hakıur; rıkardın 1 
llalbald bea ııaaa b1r kuta bal getlr
mlttlm. 

Ehil dll bir adam olan kadı sWmüt 
,.e tu cevabı ~-enn1t: 

- Ne ~1 Mahkemeye pr
mC1Mle" evvel sen.in bal kutun, koca
man bir k&ıum a.Ja&ı altmda esllcll! 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Yugoslavyanın 
Tuttuğu Yol 

Yuın: 1. B. 
y uaoalavya üçüzlü anlat· 

maya girdi: Yani, o da 
diterleri aibi fnat kaçırdı ve 
Almanyaya istismar ıçm hraat 
verdi. Yugoslavya, dijerlerinc. 
niabetle ucuz kwiulmuta btMlJi. 
yor, üçlü paktın asken madde· 
)erinden muaf tutulmu1tur. fa· 
kat mühürlü han> mal"mcti va
ıonlarile yaralı tafıyan vaıonı.. 
nn nakli temin edıtmiftir. Yani 
Alman ordutunun tahliye ve 
iknwal itlerinde Yuıo.ı.vya de· 
miryolları açıktır. Almanyanm 
kazandıtı bu imtiyadı vaıiyet, 
ıimdilik pctk tehlikeli olamaa. 
Y unaniatım V ardar vadisi i&r· 
bmdan Yugoslav - Yunan hu· 
dudundan bir Alman taarruzu 
beklemiyebllir. Selinik pr&nnda 
Alman ordusuna müdafaa ~in 
tertibat alabilecektir. 

Yunanistan ve İn~ltere, Yu· 
goslavyanın bu tekilde Uçlü pak. 
ta girmesinden Jİmdilik buyük 
zarar görmüf dejillerdir. Buyuk 
zarara aörecek Yugoslavyadır: 
Harp malzemesi ve yaralı nak
line müsaade etmekle kendi da. 
hili itlerine müdahale için Al· 
man')'aya fvaat vermiftir. Zira, 
harp malzemesi ve yaralı tren· 
lerinin Yui'otlavyadan ıeçmeıi, 
Yugoslavya demiryol ıcbekeıin. 
de ve tesisatında yavaf yaV&f 
Alman memurlannm vüc:udünü, 
ve Alman ordusunun tabliye ve 
ikmal ihtiyaçlanna aöre huıuai 
harp tarifelerinin tanaimini icap 
ettirecektir. Almanlann bu mak· 
salla yapacaklan taleplere kar· 
fi, Yuıoslavlann menfi cevap 
vermeleri • venn.k ittescl« de • 
geç ve miiıkül olac:akbr. a~ 
dan bafka Alınanlar, balara 
mini olmak ve emniyetle aey· 
r~feı- için kontrol ve muhafa
za tedbirleri almak ta ilti7cnk· 
lerdir. 

Yuıoılav hiikWneti u eVYel, 
eski Bqveln1 Stoyadinoviç'in 
Almanlara karıı yapltit miiaaa
dekarhklm çok ıönnüttü. Şiın
di ayni iti tekrar ve fulaaile yap 
mıftır. Yq0$lavya, kendi arıu· 
aile hatladığı ya.ahı itin önUne 
geçmek isteyince, bunun kolay 
obnıyacaiuu, yanj ailabaıı olııu. 
7&cafıftl aöreceldir. 

Almanya. YuıroelavyacLa eme 
linc tamamile erifmedi. Fakat 
ona eriımek için bijyilk bir fır. 
at kazandı. Yugoalavya feda· 
karlık yapıyor, fakat pİflı*ı o
lacaktır. 1914 teki Sarbi.tan d•· 
ha küçüktü, nüfusu c:laha uda. 
Fakat daha çok sal'-" ve ce
aurdu. Büyük fakat içi ayıf Yu
goalavyamn o pn'lui huretle 
arayacatı zamanlar uaak delil· 
dir. 

Bir Tavzih 
Aydın Memleket hastanesi 'bat

he:kimi ddktor Nc~ip en aldığı· 

mız mdttubu a~ğıya dercediyo· 
ruz: 

Gazetenizin 22 ~e.t 941 ta
rihinde 9}kan nü<haeında Neri.
man Hikımet imzasi1e ~Aydının 

m~huır sıtma"ı> lba~tğı altında 
ibir yazıda lbu mevzu etrafınd" 
phsun~a vaki o1mu., bir mül~a· 
tm zikredi?diğini okuıdum. Hasta. 

ni:mi:ı: asistanı ddktor Makbwe 
Dıblani anıf hu.u.i mahiyetteki zi
yareti esnumıda tantclıiım Neri· 
ıman Hildmdlc bir gazeftci ıuf ati· 
le mülakatta bu?un.Jıadmı. H..-1>1. 
hal eşnasında AydW\d& aıtma bu.
wnup bulunmadlğl hakkR'lda vaki 
ısuan.cri üzerine kerKlilerinıe •bir 
k.m vÜayetleriın~c olduğu gi
bi burada da artma bulunduğunu, 
fakat korkulacak kadar müntetir 
ve teıhfikcli olmadığı cevabını ver· 

diın. Ve hatta on üç senedenheri 

burada lbu1unmaklıi1'na rağmen 
bir ker.e olsun srtm~a tutulma· 

d1imn U.Vc ettim. Sözü s~OD 
nıa.kaleeinıclc A)'ldında bulundu· 
~u ispata çalıştlkfarı metbur 
.ama h~kmda bir deM olarak 
kullanm-.k ist~ik~ri t.fadem. tef· 
aire yol a9m1Yacalk kadar sarih 
ve vb~tır. Bayan Neıiman Hik· 
mete vilayetimi&in korktuklen 
kadar 111tmal1k bir mırı.taka olma· 
dığını hatırlatır ve bu ta~ihin 
ıgazetenizin ayni sütununda nqri. 
ni riu ederim. 

ÖLÜM 
Maden tetkik ve arama enatitUsU 

petrol srubu dlrekförU Bay Cevat 
Taşman'ın valideleri Bayan Leyli 
Ta~an vefat etml9tir. Cenueaı 
dün kai<lmlarak Beyazıt caml8lnde 
namazı kılındıktan sonra Slllvrlka
pıdaki aile makbcresıne defnecııımı,. 
tir. 
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•• 
• DUNVASI • IKi Paris 

Fransız Parisi 

Atlas Okyanusunu 
ilk Geçen Vapur 

Atlas okyanusunu ilk olarak 
vapur, yeni buharlı gemi bun
dan yüz yıl, hatta biraz daha faz 
ıa bir zaman önce geçmiştir. 

( 1833) yılında Amerika. Ka. 
nadalı bir gemici (Royal Willi· 
am} Royal Wilyam adlı motör· 
lü gemisini şa.tmak ıçin Atlas 
Ok.yanusunu geçerek fngiltere· 
ye gitmek istedi. Fakat adam
cağızın bu istediğini arkada~ları 
hiç de ho~ bulmadılar ve ona 

Faydalı Bilgiler: 
Kitap Dlşmanl 

Böcek&er 
Her evde çocukların ve bü~ 

)'üklerin kitaplarına düşman o
lan bir mahJük vardır: Hamam 
böcekleri} 

Siz bunların kitap kapakların
daki çiri,lerc ve yaldız1ara ne 
kadar düşman olduğunu bilse· 
nl.z onl•rın kökünü kurutmak :~ 
~in evinizde e5Mlı temizlikler 
yapmayı ihma,l etmezsiniz. 

Hamam böcekleri filitle ça
buk bayılırlar. Onların çıktığı 
deliklere filit sıkarsınız. Çarça
buk banın bir halde deliklerin. 
den dı~rıya uğrarlar, O vakit 
onları derhal toplayıp yakma
lıdır. * Kundura boyası ve sa·ire gi

bi madeni k1>tuların lcapaldarını 
açmak i.naanı hayli yorar, ellerini 
acıl>r. Sazan da b>Ça/k ve ç.akı a
ğrzlannm krrrlmasıruı. se'bep olur. 

Tatıif edeceğimiz usul d&iresin_ 
de harekot ede,.,eniz bu gibi mah 
zut'lara mahal kalmaz. 

K•paim alttıarafım bir sioim\e 
·bağlayınız. Bu sicimin bir nokta
sına ioce bir ç[v,i sokarak çevirİ!'
seniz kutunun aizı sakı,-ır. kapak 
yerinden. oynıar ve kolayca açıhr. * El çatlakılarına ka"'!l a'l"ğı· 
daki t ... tlbin k lam~• pek 
faydahdrr: 

_1,5 KNml manto!, 2 grem zey· 
tinyağ~ 2 gM.m salol. 50 gram 
lano'1·n .. 

Bu~u, tanıdığınız 1bir eczacıya 
y•ptnmız, cıHerini.z çatlad1ğt za
man •ürünüz. * Diş tozu: Odun kömürünü 
lıavanda iyice dövünüz, ayni 
mik.tarıda kınakına tozu ka.n,tıTı
nız ve 1 O da iki mile.tan bHlur 
~ap ilive ediniz. Biraz da tarçın 
tozu ka~tırtN&nız güzel koku ve
rir. Bu bozla sabah ve ak,am diş
lerinizi uğuşturunuz. * Sinekleri öldürmek ıçın: 
Bir ta\:.aia 'bir ekmek parçaslle 
bir barıdak su ve iki ço"ba k~ığı 
formül ve ürzerine de bir kahve 
kaş.ığı toz ~eker koyup 111asanın 
üzerine ib1ra'k.ın1z. Bütün sinekieri 
ökiürür. ---<>----

Pipo içen Balık 

Düşünmek için 

deli dediler. 
Ceeur gemici korkmadı. Bin 

sekiz yüz otuz üç yılı ortalarına 
doğru Royal Yilyam Kanada
dan Londraya kalktı. 

İçinde yedi yolcu, 300 ton 
kömür, içi saman doldurul•muş 
bir kutu ku~. altı direk, bir çal· 
gı vardı .•. 

Ve yirımi dört gün sonra ln
giltere sa.hiline yanaştı herkes 
bunu müthiş bir başarı sanmış-

Çok Yiyen 
Çocuk 

Geçen sene Tom isminde altı ya
tında bir çocuk Amerikada çok 
yiyenler arasında yaptlan müsa
bakada birinciliği kazanmıt ve 

20 tane pasla yemiıtir. 
• 

tı. Halbuki bUf!Ün bu koca de· 
ni.zi ilk gemiden on binlerce ton 
fazla olan vapurlar (üç buçuk} 
günde geçiyorlar. 

Bu motörlü gemiden önce yel 
kenli gemiler Atlas denizini yir .. 
mi yirmi b04 günde geçiyorlardı 
hatta bunlardan biri Dreadnou
ght (Drednot) okyanusu gayet 
elverişli bir havada dokuz buçuk 
günde geçmişti. 

Kaptan 

Genç Kızlara 
Ev işleri 

2 7 5 Gram tereyağını ıyıce 

vurmalı. sonra 250 gram şe
keı 4 yumurta sansı.. biraz va .. 
nilyalı şeker, 2 çay kaşığı ebe 
king pauder,) ile karıştırılmış 
300 gram un, 20 gram nips
ta, 1 büyük çay fincanı süt, 
ve nihayet vurulmuş dört yu .. 
murta beyazını ili.ve ederde, 
iyi bağlanmış bir çelenk kalı
ba döküp, pişirmeli. \., ______ ,,,, 

Bir Ders 
Çok sıcak bir gündü. 
Aylhan, bahçede bir ağacın al

tında serili hasıra. uzanırnış. kitap 
okuycnıdu. 

Anneosi ,.,,]endi: 
- Ayhan! Haydi, git gözlü

ğümü getir ... 
Ayhan tembel tembel gerindi. 

Sonrıa: 
- Anneciğim, dedi, sıeaktan 

En Kuvvetli Gıda bütün vücudüm gevşedi. Kımıl-
danacak halim yak. Biraz sonra 

Fen erbabı. dünyada gıda kuv- getiririm. 
veti en fazla maddenin Amer.ik.an Bahçenin öbür köşesinde çiçek_ 
.fıstığı olduğunu meydana çıkar· ı lerinıi.n kuru y. apraklarını temizte
mııtır. ' yen baıbası bu aözleri işitti, Ay· 

Bu k~fe nazaran insan, baş- 1 hanın yanma geldi. be-Lindeki ke .. 

ka bir gıdaya ihtiyaç h'5setmek- merd'ln tuttu, kal<trdL Küc;ıüğü 
ıizin yalnız fıstıkla senelerce bes. havuza daldırdı, çıkarıdı. Soma: 

lenebilir. - Kafi dereceıde ıerinlcdin, 
Bizde, en ziyade seyir yerle

•indc, tiyatrolarda eğlence maka
mında Y_!:'llilen bu fıehğın. fevka

lade besleyici bir ha'"'8ya malik 

olduğu yakın zamana kadar A· 
tnerikalılara bile meçhul kalmış 

ve bu lezzet~i kuru yemiş, vaktile ı 
Amerikada esir zencilerle domuz_ 
ların iaşesine hasredilmiştir. 

Afrika sahillerine, esir avcılığı
na giden Amerika ve lngiliz ge

mileri.. mürelıtebatın ve esirkrin 

ia.şesi için çok miktarda fıst>k ...Jır

lal'<lı. 

İşle bu uzun deniz yolcu;luğun .. 
da fu.tık yemeye a]lljan kaptanlar 

sanınım. Şimdi gi.t, annen~n göz
lüğünü al, getir ... 

Dedi. 
S.A. 

111 = Biraz da 

Beş Dakika Müsaadeniz Var 

1 Bu tabloda gördiiğUnUz ı,ey~ atıyor ve dt\ştüğU z.am:ln eteğinin 

lf'rl tamamlamak için kaG kişi tster? üstilne geleceğini ddia ediyor. Bunu 
?rfeseta bir tavşan , bir bt:>ygir va~ nasıl yapıyor? .. 

. d ü U u ister değıl 
Blr avc.:ı. b1r e s r c · . 3 Bu iki adamdan hakikisi "\'e 
mi? Diğerleri de bunun gıbi. .• 

2 _ Tota, kibrit kutusunu havaya, aynadan aksedeni hangisidir? .. 

1 Alman 
j Yazan: r.: ebla 'l'evllk BAŞ OKÇU j I 

Parisi -----

Posbıyık Amca metlıur bir avcıdır. ayni zamanda ressam
dır. Eeee! Ressamlıkla avcılık, iki karpuz gibidir, bir koltuğa 
11i{rnaz. Bizim amca Afrikada iken bir gün orman kenarında 
güzel bir manzara ile karıılaıtı. Ertesi gün buranın resmini yap· 
mak istedi. Her fCYi hatırladı, sonra acaba bir fCY unuttum mu? 
diye etrafına bakındı. Her ıey tamam diyerek sevgili :zürafaaı
na atladı ve orman kenanna geldi. Dedik ya, hem ressam hem 
avcılık insanı biraz da dalguı eder, Posbıyık amcacığrmız seh
pasını unutmuıtu, Şimdi tualı nereye dayıyacaktı ... Düıündü ... 
Birden: Ondan kolay ne var? diye bağırdı. Hemen zürafayı a
ğacın dibine oturttu, bqı ve ayaklan arasına tualı sıkııtırdı ve 
mükemmel tablosunu tamamlamaya koyuldu. 

OKMYUCULARA 
CEVAPLARl. .. IZ 

S - OstUva hattı nedir? 
C - Dünyanın kutupları arasın

daki uzaklığın tam ortasından geçen 
hayatı bir hattır. Bu hattm geçtiği 
yerler, dünyanın en geniş tarafı

dır. 

S - Dünyanın dönmesinden ne 
olur?. 

C - Dünyanın ekseni etrafında 

dönmesinden gece ve gündüz hasıl 

olur. Dünya. mihveri etrafında. 24 sa 
atte bir kere döner. Bu dönU, bize 
sabah, öğle, akşam ve s-cccleri ve-
rir. 

s - Granit ne için kullanllrr? 

1 

En küçük kafalı insanlar !}imdi 

artlk kaybolan \'C cenup Amerl

kasında yaşıyan bir kabileye men 

suhırlar. Bu insanların beyinleri 

tabll bir ınsan beyninden be' ke
re da.ha hafiftir. Amerika.da (kü-

C - Granit pek sert ve duyanlk

h bir taş olduğu. için en ziyade anıt
ların, dalga kıranların, rıhtımların,• 
kaldtrrmların yapılmasında kullanı

lır. 

çük beytnll) insanlardan bugün 

ya,ıyan ancak bir kabile kalnuş

tn·. 

HÜ5nüniyet 

Hak.im mazrwna: 

S - Tebeşir nedir? 
C - Tebeşir beyaz bir kayadır. 

Sazan pek sert olurR3. da ekseriyet
le yumuşaktır ve kolaylıkla. toz edi

lebilir. Yer yUzUnde görUlen tebeşir 

tabakaları pek çok zaman evvel de

niz diplerinde teşekkUl etmiştir. Bu 

aeber:ıle bunlar su kayalarmdandır. 

S - Kaç türlU demir vardır? 

C - Demir, başlıca üç cinstir. Fa· 

_ Kalp para yapmaya utan· kat her cinsin de muhtelif 9ektllerl 
madm mı? vardır. Demirin Uç cinsi şunlardır: 

_ Tabii utandım, bay hakim. Dökme demir, Adi demir, çellk ... 

Sahicisini ya:~ak istedim ama 

benzetemed~:n 1 
s ~ GU.qerine nedir? 

C - Koyu, tatlı, renksiz bir sevik 
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Profesör, Dört Beş Hafta Müddetle Bütün 
Derslerinde Atatürkten Bahsetti 

Profesör ( X X) Fransanm bU· 
yük Allmlerinden, tanmmış, çok 
hürmete llyık bir adamdır. Beyaz 
saçlarının altında parlryan zeki 
gözleri, sözlerindekl bel&.gat ve te
sir kendisini talebelerine sevdir
ml,tir. 

Geçen 1914 harbinde askcrıni!/, 

topçu yüı;ba.şılığı yapmış ... Harpten 
sonra kendisini ilme vermiş, fakat ı 
Almanya. haricindeki memleketler .. 
de ne olup ne bittiğini merak etn1e 
ml'l-

Bütün derslerde Hitlerin ve Al-

larına girdiler. Herkes p.ş[I"Jn.Jştr. 

Veygand hattı diye General Vey
gandın hazırladığı bir .hattan Al
manların katiyen geçemlyeceğı o 
araltk söyleniyordu. 

O gllnlerdeki derslerinde profe
sör ( X X ) Veygıuıdın harikulade 
dehasından büyük bir emniyetle 
bahsediyor. ve Veyga.nd1n Hitıeri 

yere vuracaıltnı söylüyordu. Halbu
ki Alman iBtill.sından sonra Vey
gandın dehasından artık bahsedile
mezdi. Fakat profesör Almanlar· 
dan ve Hltıerden dilediği kadar bah 

manlann bahis mevzuunu teşkil et- sedebilirdi ve ebneğ'e ba.ş:l&d.ı. 

mesi benim bir parça dama.rnna. do

kunmuştu. Bir sene evvel bir gUn 

dersten ı:;ıkarken profesöre sokul

dum: 

- l\fuhtcrem profes6r, dedim. B. 

Hltlerin adı daha hic; duyulmazJ4.ı.n 

evvel 11.'luetafa Kemal isminde bir 

adamdan bahsedildiğini hiç işitme

diniz mi? 

- E\.0 et, dedi, t11ittim, bUyük bir 

adammış, fakat onun hakkında. hiç 
bir esE'r okumadım. Malüm ya. vak .. 
tim pek az, ve .daima meşgulüm ... 

- İşte Mu~tata Kemal asıl ilmi 

araştırmalarınız sc.bcbinden sizde 

alaka uyandrrmah ... ÇünkU bütün 

dUnya bu asrın en büyük a.da1nı ol
duğ'unda ittifak ediyor. Müsaade e

derseniz size Atalllrk hakkında ya.
zilmış bir kitap takdim edeyim. 

-Çok memnun olurum, yarm 
kcltibimi gönderirim. Kitabı ona ve 
rlrsiniz. 

Profesör kendisine gönderdiğim 

kitabı okuduktan sonra Ata.türkün 
prensiplerini öğrenmek istedi. Te
kin Alp tarafından yazılmış Kema
lizm ismindeki kitabı gönderdim. 

Profesör (X X), bu iki klta*an 
sonra. yeni bir dünya keşfetmiş gi
bt, dört ~ hafta. müddet bU ttn 

derslerinde Atatürkten derin bir 
hayranlıkla bahsetti, Kemalizmdekl 
prensiplerin harfi harfine kendJ 
prensiplerine uygun olduğunu söy
ledi. 

Bu bahsettiğim hldlselerden bi
raz sonra Almanlar Fransız toprak 

Fransızların bu kararsızlığı ve 
kısa. görüşleri ve hUkUm vermekte 
pek acele edişleri sinirime dokunu
yordu. 

Bir gün profeoörUn kO.tlbes!le 
bu mesele hakkında münaka.,ayll 

tutuştum. Ka.tıbe, profesörü hakli 

göstermek için dedi ki: 
- Sorbondaki deraleri bırakma

mak ~ln profesör o kadar zahmet· 

lere katlanarak hür Fransa.dan bU" 

raya geldi. 

İçim o gün hep isyan etmek isti· 

yordu. Cevap verdim: 

- Yazık profesörün zahmetler\· 
ne. Ben profesörü fU aralık sor .. 
bonda değil, General de Gaulle'in 

ya.nınd& görmeğt tercih ederdim. 
KAtibe ile aramızda sam.im! bir 

arkadaıılık vardı. Fakat yine faz!• 
söylemı, olmaktan korkuyordum· 
Kendimi mazur göstermek için UA

ve ettim. 
- Rica ederim, Matmazel, beni 

mazur görün. Biz AtatUrk gibi, tıı· 
met İnönü gibi kumandanlarDl 
harplerini gördUk. Kimlsl kırık kil" 
burga kemiklerinin ıstırabını eıııe 
bastırarak harbe devam etti, kimi
si de çamurlu siperlerin içinde; ba
yatın1 tehlikeye koyarak yorgunlul< 
tan, uyıtusuzıuırtan btr t.ekelet ha• 
Jine geldi. Vatan çok fedaklrlık ıs· 
ter, biz de Fransayr böyle görme1' 
lsterdtk ... 

Kltlbo başını saUıyarak sözünıO 
tasdik etti. Ben de •Allaha ısmar 
lad.ık> dedim. 

(Arkaaı var) 

tir (mayidir). Yağlardan çıkarılır. ============================""" 
Sabun yapılırken kaynryan karışık· 

Gülelim = 111 

Bizi Bakırköyüne Götürürler 

Muallim, taleb..,ine söylüyor· 

du: 

_ Çocuklar, size dünya"1n 

yuvarlak olduğunu anlatmıştım. 
Simıdi. yere bir kuyu kazacak ve 
kuyuyu derin.leştire derinleştire 
öteki tarafmdan ç>kımaya teşeb

büo ebek ne olur? 
Arkadan bir sC11: 

- Ne olacak. bizi dC'I"hal 
kırköyüne götürüı'lerl .. 

Çocuk Eczanede: 

Ba-

- Dün, annC'm için aldığını 
haplardan bir kutu daha verİT 

misiniz} ... 

- Peki çocuğum ... Annen on
ludan o kadar i:otifade gördü 
a:nü} ••• 

- Bilmiy-orııım. Fakat haplar, 
benim hava tüfeğimin deliğine 

tam geliyor, 

Y q ve Şemsiye 

- Evladım. kaç yaşındasınız? 
- Altı ya'!!lldayım. 

- Nasıl olın? Daha boyun 

şemeiyem kad.., yok. 

- Şeımsiyeniz kaç ya~ında ki ... 

Tarif 

Muallim: 
- Söyle bakaylrn; cyemek ye. 

dim• inı hal siygası nedir? 

-Karnım ~cıkn! 
Daha Batka Yol Yok mu Demit 

Baıba iki çocuğunu~ Sirkeci Ls

tasyorrunda karşılamaya gitmişti. 

Sordu: 
- Çocuklar, amcan'lztn yanın• 

da uzun müd'det kalıdınız. Sakın 
ho,nutsuzluk gösterm·İŞ olmasın? 

- Ne gezer! Neden sizi, anne.. 

mizi, kedi ile papağanı da bera

ber getirmediğimizi sordu. 

ta (mahJQtta) gliserin hasıl olur. 

Gliserin, yalnız başına çok fa ideli 

bir maddedir. Fakat, kezzap ve zaç 

yağı ile karıştırılınca dinamit (nitro 

gliserin) denen patlayıcı ve çok teh

likeli bir hale döner. 

S - Kadife nedir? 
c - üstU yumu'ak tUylerle örtu

lU sade ipek, veya pamukla. kan11ık 

ipekten dokun.muş: bir kumaJ1lır. Ka 

dlfe yapmak için, ipek kozalarının 

işe yaramadığı zannedilen dış ve iç 
kısnnıarı kullanılır. 

GAiP IZLER'i 
PARlSl ALTÜST ETMEJ{LE TEHDiT EDEN 

"!ADLEN LA VRENS'ln akıbeti ne fecidir. 
(Oynayan: KRlSTİNA SÖDERBAUM) 

POLİS Ml ~IUCRbft SAKLIYOR! 
BLTON ARAŞTm~IALARA MANl OLAN KİMDİR? 

Yann 

Bu J\.lwunmanm halll 

Akşam ŞARK Sinemasında 

BU AKŞAM 

.PEK ve 
ŞARK EFSANELERİ'nln 

EN GtlZELt sinemasında 

inbirinci G CE 
ZENGİN ve İHTİŞA.m.I SARAYLARDA GEÇE:S 
BAGDAD'm EN GtlZEL MA.'IZARALI YERl.'IDE 

ÇEVRİLEN BİR ŞAHESER 

Yeni ve Nefis Şarkılar 

SADETTiN KAYNAK 
ŞEHZADE BAIIADDİN'ln Yeni ııarkılarını söyllye• 

MONİR NURETI1N 
ŞEHRAZAT SULTAN'ın Şarkılarını söyleyen 

MOZEYYEN SENAR 
Osman'ın taklitli mil.kAl&melerlnl k.on~an 

FERDi TAYFUR 

'-----------------1111111~~~~~ 

Bu Akşa;"•L"i"".: ~·Es~~;masında 
Bombalara.- Yangınlara... Mütecavizlere kartı çelik bir kale gibi 
duran bugünün uyumayan Londrasmı göreceksiniz. 
MÜHiM İLAVE: Tayyare ile gelen en son iki harp Jurnalı da: 

ı -TÜRKÇE BRITİŞ JURNALDA: 1 2 - 4 numaralı Rum~a Yunan Jurnal 
A _ lngiliz kuvvetleri Yunani•tanda... 

1 

A - Arnavutlu_kta _ılen harek.-t ... 
B _ Aıkdenizin son Donanma :harbi... B - Şimara.nın L,galı. . . 
c _ Afrika muharebeleri... C - istihkam taburlarının faa]ıyetı ... 

LUtı.ftn nmnaralı yerlıerin evveld.-en kıapa.trlması rica olunur. Tel,.fon 43595 



21. 3. 941 

-ÖLENLER: 

Ziraat Müsteşarı 
Azizin Cenazesi 

Ankara, 26 (Teldonla) - Vf'fnt 
e<lcn Ziraat Vcktleti mUSteşan Azi· 
Zln cenıızesi dUn öğle namazını mü· 
kakıp Hacüıayram cnmisinden kal· 
dınlmışlır. Cenaze merasiminde, 
ba,ıa Ziraat Vekfllmlz olduğu hal· 
d ~il' <1ck dc\'let memurları aile \'C 

d ti. ı ı hazır bulunmu~lardır. 

'rAYIN VE TERFILE~: 

\ kaı ıı. 26 (Tc1e!onla) - Cllm· 

t Uk vo tnh sarlar Vekll.letl mUfettlş 
muavinlerinden Fo.ruk \'e Fahreddin 
be ınci amıf mUtettişll#o terfi etti· 
l'!lınışlerdlr. 

Ankaı ıı, 26 <Telefonla) - laşe 
l'!'ıU t o.r mua\•inllğine Snmsun \'ali 
1 'ır t Edib'tn tayinl yUksek ta.s· 
el k ı iktiran ctrnlıJtir. 

A knra, 26 (Telefonla) - Dahili· 
~e V cklı.lcU mtist~arlıitına gctlrllc
rc>k olan Emniyet Umum MUdUrü 
Ali Rıza Çeliğin yerine Tokat valisJ 
ll7. ddın tayin edilecektir. 

ıf.. 
1 tnnbul Adliyesinin gUzlde şahsi· 

}t:Uerınden Muhlis Tumay terfian 
Manısa Müddeiwnunıflltlnc tayin 
C<lılmiştlr. ' . 

~DENLER: 

KONFERANSLAR: 

27/3/9(1 Per~cmtıe gUnU Dr. HU• 
seyln Kenan Tunkan, Beyoğlu Hal· 
kevinde «Aile ferUerlnde ruhiyatın 
roıu~ mevzuunda. bir konferans "·ere· 
cekUr. Herkes girebillr. 

Eminönü Ralke\'lnden: 

l -- 27/3/1941 Perı,ıembc gUnU 
(Bugün) san.t (17,30) dn. EilyUk Mil· 
let Mecllsl Reis Vekili ve Sıvas me· 
busu Şemsettin GUnaltay tarafından 
(Umumi Siyası \•azlyet ,.e Milli blr· 
ilk) mcvzuund;ı. bir konfcı-nnıı ,·eri· 
leccktır. 

2 -- 28/3/llHl Cuma gUnU saat 
(20,30) da Dr. Yavuz Abadan tara
fından (Mllll Birlik) mev-zuunda bir 
konferans \'erilecek ,.e Temsil şube· 
mlz (Himmetin oğlu) piyesini temsil 
edecektir. 

3 - 29/3/190 Cumarteııl gUnU 
saat (20,30) da E\1mlz lızalanndan 
Muhnı-rlr Nusret Sefa. Coşkun tara
fından (Mllıt Birlik) mevzuunda blr 
konfcı·ans verilecek ve Temsil şube
miz (Himmetin oğlu) piyesini temsil 
edecektir. 

4 - 30/3/19.U Pazar gUnU saat 
(14,30) da. Temsil şubemiz (Himme
tin oğlu) piyesini temsil edecektir. 

Cumartesi ve Pazar günkü top
lantıların numaralı giriş kartlarının 

büromuzdan alınması rica olunur. 

DAVET 

Eminönü As. ş. den: 
Şevket Mail· Lv. Tğ'ln. Necip oğ. Ali Fuat 33133 
etmek Uzcrc kaydl tetkik edilmek Uzerc ~ubeye 

mllrncaatl. 

J===~~~~==~:~ ?(~·! 
Deniz Klübündeki Had:se Dolayısi;e 

ANKARA 
Haberleri 

Peşte Sergisine 
iştirak Ediyoruz 
Ankara, 26 (Telefonla) - HUkfı· 

metımlzle Macar hUkOmetl arasın· 

dııkl dostane milnasebctlcı·in bir de· 
illi olnrak 2 mayısta Budapeştede 

açılacak olan beynelmilel sergiye iş· 
tiraklmlz kararıc,tırılmıştır. 

Sergiye gidecelt olan heyet!nıizc, 

Dış Ticaret dairesi reis muavini Cc· 
lıll riyaset ede,cektır. 

ECZACI BULUNAMAMASl!'-jlN 
ÖNÜNE GEÇMEK iÇiN 

Ankara, 26 (Telefonla) - Tıp 

Talebe yurduna eczacı talebelerin 
girmemesi yUzUnden bunlara ekser 
ah\'alde mecburt hizmet tahmil edi· 
lcmemektc ,.c bu yUzden memleke
tin muhtelif eczahancler!ne eczacı 

bulmakta mUşkUlllt çeldlmektedir. 
HilkQmet bu mahzuru kaldırmak 

maksadllc Tıp Talebe yurduna ecza... 
cıların da kabul ed1lmeslnl temin 
edecek bir kanun projesi hnzırlanuş 
ve :Meclise vermiştir. 

SOGAN HAKKINDA 
BİR KARAR 

Ankara, 26 (Telefonla) - 1hra· 
cına lisans verllmlyen mo.ddelı:r arn.· 
sında bulunan soğanın serbest dö· 
vlzle veynı mühim ltJıııl maddeleri 
tcmlnf mukabilinde lisans verilen 
maddeler listesine alınması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Umumi Sağlık İtleri 
Ankara, 26 (Telefonla) - KBy 

sağlık kurucularının vllı\yetler ara· 
sında yer bulması yUzUnlien bunla.· 
rın kullanılabilmesi için · köy der
neklerinden karar alınması icap et· 
mektedir. 
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Yunanlılar 
ltalyan Baskmlarmı 
Yine Püskürttüler 
Atına, 26 ( A.A.) - nasın neza

reti sözcUsUnUn blldil'diğine göre 
İtalyanlar, Arnavutluk cephesinclt 
merkez bölgesinde Yunan ballarını 
lurmnk için muvaffakıyetsizlıklc 
neticelent-n yeni teşebbOsler yapmış
tır. İtalyanlar, geçen tanrruzlan es 
nasında lrnybettlklerl mllhim mevzi· 
leri geri almak için Aos ınnaıjırın 

şimalinde, pazartesi sabahı iki hU 
cum:ı teşebbUs etmişlerdir. İtalyan· 
!ar, bUyUk l<u\'Vetler kullanarak, ka· 
ranlıkta Yunan hatlarına yaklaş· 

mıyn muvnf!ak olmuşlar, fakat Yu 
nan sUnsUleri \'e bombaları ile tema
sa girince geri kaçmışlardır. !talyan 
lnr kaçarken, bir çok ôlU ve yaralı 
ve mUhlm ımlktarda da malzeme ter· 
kctmlşlerdir. Öğleden sonra da topçu 
hazırlığından sonra, Aos ırmağınır 
cenup mıntakasındakl mevzilere 
şiddetli bfr hücum yapmışlardır. z.~n
knt bu hUcum da geri pUskUrtUlmUş 
ve Yunanlılar, mukabil bir hUcumla 
düşmnm bidayette elinde tuttug-u 
mevzilerden de atmıştır. ltalynnlara 
çok bUyUk zayiat verdirilmiştir. Mu· 
harcbe meydanında blr çolt İtalyan 
ö!UsU bırnkılmıştır. Yunanlılar, ikisi 
subay olmak lizerc ellı de esiı· al
mıştır. 

..---oı---

Korizisin Yemin: 
(Başı 1 incide) +*+ 

iati.k'Jal, hüuiyet ve şeref pre~ip. 
lerine •dık kalacağıma yemin 
deı'lm. (Hazirun: Yemin ede
r.iz) İnsanlar tarafından kan der
yaları pahaema kaz.anılmış olan 
ve on'larsız havat kahil olmıyan 
'deaUere aad1k -kalacağıma yemin 
ederim.~ (I-lazirun: Yemin ode· 
riz) 

1 T rablusgarp'te 
Alman Zırhlı 

Kuvvetleri varmış 
Londra, 26 (A.A.) - Trnb

us"arpta Alman zrr'hlı ku:vvetle· 
.inin mevcudiyeti Londra a!k~ri 
.nahfHleııinin alakasını celbet
.ncıı:.tedir. Bu kuvvetlerin bir 
•T.•Jddettenberi Trablusta bulun· 
duğu ıma:'-Umdur. Sioilyadan ka
ranhktnn istifade edilerek deniz 
ve hava tarikile getirilrn takviye 
:Cıt'afarının son günlerde bu kuv
vetlere iltihak ettiği de zannedil
me'ktedir. Bu kıt° aların mevcudu 
hakkmda sarih bir şey bilinme• 
.nekle beraber bunun ehe:mmiyc't_ 
ıi bir miktara baliğ o duğunu zan. 
nettirccck s~bepler vıardır. 

Trablusa Alman piyade kıt"a
larının geldiği hakkmda Londraya 
henüz hiç bir haber gelmemi§tir. 

Keren'e 
:>n Ton Bomba Atıldı 

Kahire, 26 (A.A.) - Orta
şark lngiliz hava kuvvetleri umu· 
mi karargahı tarafından dün ak
ııam n~§redilen teb1iğ: 

Eritre ve Habeşistanda Keren
doki düşman mevzile~i 23 mart 
günü fııırltastz bir surette bombar
dıman edilmiştir. 1 O tondan faz· 
la bomlba atılmı~ ve hücum şa· 
faktan. guruba kadar devam et
m~tir. 

Trablusta 2 3 - 2 4 mart gc-cesi 
Tame.t hava meydanı ile Sirte'de
ki vapurlara ağır İngiliz bornbar
drman ta)"Yareleri hücum etmi§· 
!erdir. Hava bulutlu olduğu için 
ika ecülcn hasarlar.ı görmek müm 
kün o1amamı'§tır. Fakat hasarın 
büyük olduğu •zannedilmektedir. 

Evening Nevs 
Yugoslav İşi 

için Ne Diyor? 
Londra, 26 (A.A.) - Yugos. 

lavyanın üçlü pakta iltihakmdan 
bahseden E"ening News de dı· 
yor kı: 

B. H'tlcr ş"rndi AIJ..denize doğ
ru ve Yunanistnna kaf§ı taarruz 
saatini te bit edebilir. Fakat dah,a 
cv\'el yapılacak ikin\:i hareketi 
tetkik etmesi lazımdır. 

İlk defa orarak B. Stalin'in se· 
si Krc.m1in°d-en yükselmiştir. B. 
Stalin çok teredl.düt etrni.cı, fakat 
nıhayet bir hamlede Türkiycnin 
ellerini serbest bırakmıştır. 

0-

Halifaks 
Mühim Bir Nutuk 

lradetti 
Nevyork, 26 (A.A.) - lngil

tercnin Vaşington bü)ük elçisi 
Lort Ha1ifal'1S «R°lgrimS> lcr ce
miyetinin dün akşamki ziyafetin
de irat ett!ği bir nutukta İngiltc
renin harp ve suih gayelerini izah 
e tıın i."ti r. 

İngitterenin tasavvur ettiği ye
ni dünyanın tarifini yapan Lort 
Halifaks ezcümle şun1arı söyle
miştir: 

GI. Vavel 
Yunan Ordusunu 

Tebrik Etti 
Atinn, 26 (A.A.) - Yunania.. 

tan ;için. şerefli bir yrl'Öônümü o-ı 
lan milli bayram rnünasebetite 
Yakınşark İngıliz kuvvetleri ku
mandanı General \Vave11, Yu· 
nan Saşkumanıdanı General Pa-. 
pagos'e bir tdgraf göndererek 
Yunan ordusunu tebrik etmiııtir.: 

----0- • 

Bir Yunan Gazetesi · 

«45 MiL YONLUK BiR MEM
LEKETİN ORDUSUNA KARŞI: 
KOYDUK. iCAP EDERSE 130j 

MİL YONA DA KARŞI 
KOY ACAGIZ !>ı DİYOR 

Londra, 26 (A.A.) -Yunan. 
lılaran ist'ik aller:inin yrlldönümü; 
nü tcs.it ettikleri bir günde Yu
goslavların kendi istiklallerindenı 
vazgeçmeleri tu'haf bir tesaaı..if·' 
tür. Tabii temayülleri kahraman, 
Y ıınanlıların temayiil'Icrinc ben· 
zeyen Sırp ımilleti, Joumal d'At· 
henos'dc intişar etmiş olan "e 
Elen minetinin amıini :ifade eden 
beyanatı, içinde acı duyarak o· 
kuyacakor. 

İ evfik Haccaran Sözleri, Deniz Klübünün 
Gayelerinden Uzaklaştığmı Anlatıyor 

Umumi sağlığı alAkadar eden bu 
iş 1lzcrinde hassas bulunmaları fçln 
mezkQr teşklltıta leap eden emil'lcr -------------

Diğer cep}ıelerde kayde değer 
mühim birı şey olmamıştır. 

Ma1tıı.'ya diL.,'mlnn. tayyareleri 
dün bir hü·cu'm yapmışlarsa da 
hasar azdlT. 

«- Herkesin yudımı ile ku
rulacak olan bu dünyada büyük 
veya k'üçük her miUeti11ı yeri ola
caktır. TaaM1ütlerinc sadakat 
gösteren ve ken'tli yurdunda şah· 
si hürriyeıto yer veren ve ayni za. 
manda surh ve refahı samimi bir 
surıette anu eden her devletle 
clclc yürümece hazırız. Bizim ga
yemiz umumi refahın hakTı bir 
gckitde taksım edilmesidir. Büyük 
Britnnyn hükumeti, kendi hüui
yetile dünya hürriyc'tinin, Çekos
lovakya, Polonya, Norveç, Dani· 
marka, Holan'Cla, BelÇika ve Fran 
sada olduğu gibi katledilmesine 
m4ni olmak için haıJbediyoruz. 
Ben, Hider'in Büyük Britanyayı 
istila içn yapacağı !herhangi bir 
teşc!M>üste rnuvı:ı.ffak olamıyaca
ğına kani bu~nduğum gibi İngil
terenin Birleşik Amerika devlet
lerinden göreceği yardımla d-cniz 
ticarltini saran tehlikeyi de ber
taraf e'deceğiıt~e.ı şüpbe etmiyo
ru.ın. 

Bu /beyanatta deniliyor ki: 
cNe olup ne biteeeğini bıhni

yoruz, fakat ne olunsa olsun ne 
yapacağımızı biliyorvz. 4S mil
yonluk bir mem1e~in ordmımt 
karsı koyduk. İcap eıdct"!le 85 ve
ya 1 30 milyona karşı !lroyacağız. 
Bu hU$usta kıyırnetli müttefikleri· 
miz lngilizlad.cn. yardllll1> görece· 
ğiz. İhtimal bu-gün düşmanlarımı
zın saflannda har.beden ve fakat 
d'avB'ITlız.m insaniann tim-diye ka
dar uğurlarında dövüsmÜ§ otduk. 
lan davaların en doğrusu oklu· 
ğum.ı bilen 'kimseler de ih-tiımai 
maıten bizim tarafımızda olacak· 
rardır.7> 

, a deniz lmlUbUndeld Zeki Rı· lUbUn gayelerinden uzaklaştığını an
~ hldbesi sporcuları en ziyade al!- latmak istiyordu. Demek ki, Zeki 

dar eden bir mesele hallne gel· yazılarında haklıdır. Ve kendilerinin 
~iş ve matbuatı da. günlerce iın;ul de itiraf ettikleri bir hakikati teba-
' ltıiftlr. ruz ettirmiştir. 

l'.temleket sporuna. senelerce hlz· Bize kalırsa, idare heyetinin salA· 
bıet etmiş idarecilik sahasında da hlyttar bir adamı olan Tevfik Hac· 
:ııarca çalıştıktan sonra hakikaten car·ın Zekinin o yazılarını okınna-
eııdlni sc\'(:fjrmfs ve takdir topla· dıg-ı bıle bu beyanatla anlaşılnu!} 

~1' Z.kl Rıza• Sporel hakkında oluyor. 
~etilen karar bugtin deniz kulUbU KEMAL ONAN 
•darecfl<'tlnl bir çıkmaza ı;okmu~tur. Not - llk yazımızchın sonra. de· 

llugUnlcrde deniz kulUbU umumi niz kulUbU tarafından gazetemize 
heyeti toplanarak Zeki Rıza Mdisc- gönderilen tavzih mckt\lbunun, Sait 
ıııni tetkik edecek ve katı kararını 1 SalA.hnddln Cihanoğtundan atman fi· 
~=tecektır. Seksen imzalı bir takrir·\ girlc ve imzası~ _olarak gönderil~!· 
<il bu kararın değıştirilmesl istenll· ğini Bay Naci Alı bana bizzat söy-
11 rne göre, heyeti umumlyedcn na· lemiştl. 
"

1 
bir karar çıkacağını düşünmek Bay Salt Salahaddin billhare, Na· 

ııe kara yormo.k belki do zaittir. ci Alinin bu sözlerini bir mektupla 
lı etkcs buglln, deniz kulUbU ldaı·e bildirmemi benden istemifti. Sait Sa· 
\~etinin karanndnn ziyade, yalnız lahaddın yukanda.ki yazıyı böyle bir 
bil ll'Oktaya hayret ediyorlar. O da mektup olarak kabul edebilir. 
ı Yit- bir kararda eski Fenerbahçe- K. O. 
ılettı 1 · l!ıı en Saıt SalA.haddin ile Tevı:lk Kapah Salon çan 

<:ear'ın · n ımzaln.rının bulunması. lstanbulda yapılması dllfUnUler. 
batı uncı:ı.n bir kaç gUn evvel bir ısa· kapalı salon tçin Beden Terbiyesi 
l'e\"f l'efıklmizde bu hlı.dise hakkında CcnPI DirektlSrliiğU ıstanbul bölgesi-

n ık llaccar'ın bir beyanatı çıktı. ne 120 bfn lira vermiştir. 
llıt~ h<-yanattn. ku!Ube dııha ziyade * 
~tlt rlann geldiğinden hnhsedile· Doğu f-iııor KJübünden: 
l>o~er bunların vakit geçirmek için KIUbUmUzUn senelik kongresi 30 
l'ı "Vesaire gibi ktığıt oyunla-
l ~ 0Ynatnaları mazur gösterilmek .Mart 1941 pazar günü saat 10 da 
•ıı.rprı111Yor. Diğer taraftan kulUpte Yenl~ehlr Mlnnlran sokağındaki 

er klilp merkezinde toplanacaktır. BU· 
!\at b • Yelkenliler bulunduğu, fa. tlln ı\za"ın meı:kQr gün ve saatte 
to 11nlıırın spor yapılsın diye de· ·• 
g~ k111up dzaıının kendllerlnln hazır )ıulunrruıları rica olunur. 

l<llU \esi için alındığı ve o şeklide t tanhol Futbol AjanbtJndan: 
banıldığı söyleniyor. 80/S/941 tarihinde yapılacak 

tlttı~iz kulUbünUn yıkılmıya doğru ikinci küme terfl ~ı 
llta ııı bildiren ilk yazımızdan ı ld Şeref Stadı: 

"'lfııın are heyetinden Bay Naci 
t~e de bizzat bana. söylediğine !Saat 18 Alemdar • Da\'utpa~. 
liaıt ~e ('Ski bir kulUp idarecisi olan Hakem: 1'1uıııffcr Çlıer... l'an ha· 
'il~ aıruıaddlnin !iklrlerıle gazete- kem: Şeklp • Selimi. 

hııll<I töndeıilcn blr tavzih mcktu· Toprak Ofiai Yardnn Sandıiı 
~ilde a kuIUbUn sporla. esaslı bir şe· 
11.ı~er ll'le.şguı olduğu, ten!B, deniz ve Ankara, 2S (Tele!onlıı) - Toprak 
1'111 ~11

8Por şubelerindeki faaliyetle· Ofis memur ve mUstahdemlerine ve· 
~tr "am ettığl yazılıyordu. !at vesaire anlannda. yardımda bu-

lıt;-an e heyetinden Tevfik Haccar'm 
1ı atı 

l' teı ' 0 lnvzlh mcktubUe tam 
~~, Sat teşkil etmelçtedlr. Zeki 
lltı h.Pore1 bir seri halinde neşret· 
h~tl~ılarında kulUbUn teşekkUJ 
"lııııı lh 111 blldirtyor ve deniz sporla· 
~:ıı maınsadile kurulan ku· 

sa:::: 

lunmak makaadlle bir sandık vUcu· 
de getirilmiştir. Memur ve mu.talı· 
demler bu sandığa, UcreUerinden 
muayyen bir para verecekler ve \•a
zi!elerinden ayrıldıkları takdirde 
Hndtfa yatırdıkları paraları iade 
edilecek tir. 

S. G. SAVCI 

verllml~ olmakla beraber bu teşkl· 

Jı\tın kt>ylcrin mecburi vazifeleri ara· 
smda yer bulmasını temin maksadl· 
le yeni bir kanun projesi hnzll'lan· 
ması kararlaştırılmıştır. 

Köy Paralan hakkında 

Bir Karar 

Ankara, 26 (Telefonla) - Dahili· 
ye Veka.letl, köy paralarının ekseri· 
yetıe mane\'l şahsiyet adına banka· 
ı.ra yatırdnuyaral< köy adamların· 
den biri adına yaunldıfından bu 
usıılUn memur in!lkaklerlnde karı· 
fıklığa \'C köy paralarının ziyaına 

sebep olduğunu yapılan tetkikat so. 
nunda anlamış bulunduğundan bade
mıo. pualarm mil.nevi şahsiyet adına 
yatırılmasını istemiş ve kBy ınuh· 
tnrı, k4tlp ve diğer memurların va
ılfelerlnden ayrılacakları zaman bc
ı:emehal devir vermelerinin usul il· 
bhaz edilmesini imtina edenler hak· 
kında. kanuni takibat yapılması bil· 
dirilmiştir. 

Kir~ Bedelleri Hakkında 
Bir Tamim 

Ankara, 26 (Tcle!onla) - Maliye 

\'t=klleti, Koordinasyon heyetinin ka· 
ro.rına istinaden, yeniden inşa olu· 
rım ''eya müstecir tarafından tahll· 
y edildikten sonra tadil olunarak 
kullanma tarzı değiştirllen gayri 
menkuller için alAkadarlara bir ta· 
mim göndererek bu kabil binalara 
ait takdir olunacak iradın kira be· 
deli olarak kabul edileceğinden ba· 
hisle takdir işlerinin uzatılmaması· 

nı ıstemlşttr. 

Macar Heyeti Geliyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Anka· 
rada. ımzalanması mukarrer TUrk -
Macar ticaret nıukavelesi için yola 
çıkmış olan Macar heyetl bugünler
de şehrimize gelecckllr. 

Döm Tediyesini İcap Ettirecek 
Taahhütler 

Ankara. 26 (Telefonla) -- Devlet 

daire ve muesseselerinin har~ten 

mUbayaat lhliyaçlan ile ticuı tedi· 
yelerln serbest dö,•izle yapılan satış
lardan ,.e prime tabi diğer mena
blden gel~k dövizlerle ka~lanma
sı kabul olunmuştur. Daire ve mü
esseseler döviz tedıyesini icap etti· 
rccck hcı'hangi bir taahhüde ginnc. 
den evvel Başvektı.letten ıntisaade 

alacaklardır. 

l\teı.;b b • ur hlkfiyedlr: Hoca merhum, merhume karı81odan aonra duJ 

Bir İsviçre Heyeti Celiyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Yeni bir 
caret anlafmast alctedilmek üıere 
ıgilnlerdc şehrimize bir lsvlçre ti· _____________ .. .!aı·et heyeti gelecektir. 

hı,. l<ı.dınla e' lenmfs. ı·enl karısı, daha Uk geeedeo eski kocU1nı 
at • 
•rlıyarak ikide birde cmerhuın ııöylc ldb, a:ınerhum bö~·ıe idi», 

tın • .. 
ethuırı şöyle yapardı». cnıerhum böyle yaııarduı de)ince ~as· 

l'tıdllJn 1 
~ loea yataktan fırlamış. Karısı sormu'1: «Nert>ye ıro"a ::o. 

11 
Vllp h&J!ır: «Anlaı,ılılı ki bu yataf:,'U ben \ e seıı, bir de ınt'rlıunı 
lltııY8Ul"'-' 

o !!.-·· 
t 

tltl •~ta hu kadar ıle\·Jet girdi. Adı Jıala ütlU ııakt. Gayet 
llbU• 

ı 14 ·-·· Ilu üçlü pakt iiyle karulmaıJ kJ üç ... ınclaa sayrll.I 
l'ı bı küı.aı. 

Hükiimet t 500 Talebeyi 
Leyli Meccani Okutacak 

Ankara, 26 (Telefonla) - önu. 
mUzdeki ders yılı için hUklimet he· 
sabına ıeyll meccani olarak 1006 ta. 
lebe okutturulması kararla.ştırıl

mı,Urı. 

Bu talebelerden bir kısım, müsa
baka ile, diğer bir kısmı da llıe bu· 
ıunmıyan yttlerde matlQp e\'Safı h· 
ız olanlar arosmdan scçUeeekUr. 

Elli Maznunlu 
Bir Dava 

iki Milyon Liralık 
Tat\as Davası 

Bundan beş sene evvel 2,5 mil· 
yon liralık takas suiietimali mey· 
dana çik&n1ıinif ve Hazinenin za· 
rara ~radtiı iddia edilerek 50 
maznun mahkemeye sC'V'kcdilmit
ti. Yapıları duruıımaları neticeain
de maznunların hep.si beract. et· 
mİ§ olmalarına rağmen Müddei· 
umumifU< mahkeme kararını tem. 
yiz ettiğinden T cmyiz mahkemesi 
kararı ınaznunlar {'lcyhine nak
zetmiıştir. 

Dün tekrar başlanan muha.'ke· 
ımed.e 50 maznUT1dan ancak bi'r 
.kısmı hazır bu:wımuştur. Bunla
rın bir knrnı ötmü§. bir kısmı da 
mern1ekıctin muhtelif yerlerine 
dağılmıt olduklar~an mahkeme 
diğer suçluların celbine karar 
vererek muhakemeyi 16 nisana 
lbıra:knuttır. 

Seniyenin Katili 
Altı Seneye 

Mahkum Oldu 
BlJl'ldan bir müddet evvel Ta

hir Gönül adında bir genç Elmn

dağında met.resi Pembeyi Jrnı· 

kançlık yüzünden öldürmüştü. 
Dün Tahirin d~ası sona 

crrıloiştir. MaWkeme T ahirfo, met

resini sinirlenme neıtic.csinde öl
dürdüğünü tdbit ettiğin.den ka

tilin 18 senc,ye mahkUın edilme· 
sine ve suçu i§lediği zaman yaşı
nın· henüz 16 obnadıiı nazarı 
itibara alınarak mahkWtızyctinin 
üçte ik.Wrııin indiri~eıek 6 sene 
hapse rnahkUın edilmesine karar 
ve rımfş't ir. 

Bir Türk Çöp fırınları 
Yapıyor 

İstanbul Beledi:Yeai, uzun za• 
man.claribCTi çöp fınn1an ve çöp 
ietHyonları tcaisi için tetkilder 
yapmakta idi. Ali c;orıbacı na:mm· 
da.ki bir mütcşe!bhia İstanbul Be
lediyesine müracaatla küçük mik. 
yasta çöp fırınlan yapı:'lab~leceği
ni ıe.k:iif eıımİş ve E<lirn~apıdaki 
atclyesinıclc 1?ü~n.~in hazır ol· 
duğunu da bılc.hrmıştı.r. 

Bütün bu harokntta hiç bir tay
yare kaybetmedik, 

Kral Karol Şili' de 
Oturacak 

Santlago, 26 (A.A.) -- Şili hUkı1· 

m&tJ, 8ılbık :rto\tlanya 1Criih CiiroJ'Ja 
Madam Lupcsko'nun Şill'de ikameti· 
ne mllsaade etmiştir. Sabık kralın 

mabcylnelleı-inden general Urdo.rlanu 
ile B. Jean Pangala ve 4 hi:mıetçl 

kendilerine re!akat edecektir. 

ALMANY ANIN BİR KARARI 
Berlin, 26 (A.A.) - Resmen bil

clirlldlğinc göre, Almanya, İzlandnyı 
deniz harekl\tı mıntakasına ithal et· 
mlştir. 

[tal yan Zayiatı 
(Bafı 1 Jnclde) -

Hit1er'in yeni nizarnmı asla 
kahul etmiy.eccğiz. İngiliz mille~ 
tinin ve onunla beraber mücade
le eclen'?er.in ıbaşhca bedefi, be,.~ 
rivetin hürrivcti ıdavası u~runda 
yapılan bu hayat - memat müca· 
de!CEini kazanmaktır.> 

Arnavutlukta Topçu Düellosu 
AUna, 26 (A.A.) - Yunan resmı 

tebliği: 

Cephenin muhtelif noktalannda 
topçu dftellosu ve mahdut keşif kolu 
faallyeU olmuştur. 

Atlna, 26 (A.A.) - Umumi em
niyet nezaretinin tebliği: 
Dllşman hava kuvveUeri garbi 

Peloponez'de köy mıntakalannı bom· 
bardıman etmişlerdir. Hasar vuku 
bulmamış, insanca da zayiat olma. 
mıftır. 

cCeçen ıcnenin muzlim hazi
ran ayrnda, General Waveıı·ın 
emrinde bu'lıman bütü:n :kuvvet· 
lerden dalha büyük bir kuvvetin 
herp esiri olar.ak kamplanda iyi 
mu haf aza aitında bulunduğunu 
ıbugünı, aöylemeltte artık bir 
mahzUT yok.tuır. Bu. harekatta en ============= 
::~~~ak olan rnotörlü Harar'a 30 km.Kaldı 

cAfrika anuhud>elerinde İn- (Başı ı iııelde) *-*' 
giliz.lerin vendiii zayiat fe:vtkalade katın mdmnuniyct verici bir tarz· 
azdır. 2 3 şubata kadar zayiatanız da cereyan ettiği beyan aluıımak
mi.ktarı 2966 kişidir. Bunun ise tadm Mühim ku:vvetierle mü.da
a.ncak 604 Ü ölüdür. fea edilmiyen Harrar'ın İngil\z 

c.lta'}yanl.r 200 bin kişi zayi kuv_vctle11i. tarafından zaptı Ci
etmi,lerdir. Bunun 180 bini esir b~tı - Adısa'baba odemirYQ]u ve 
alınm..,tır. Dıredaua için ciddi ~ir tclılike 

c:B. Hit1er'le B. Mu~ni zan- ~kil edecektir. lta)yan kuman

neıtiler ki bir darbe indirir indir- danı Cenerab Dess.imani'nin Har· 
mez imparatorluk parçalanacak- r~r ve Diredaua'da 12 bin ila 1 S 

bın as1teri okluğu zannedilmek· 
tır. Fakat bunun yerine bütün im- tedir. 

paratoıiluk tdk bir İn.tan gibi düş- H fb · 8 eışıstanın cenubunda Ne-
____ üzerine atılm.-r. M•ır c1ı·'dc · l d 'T .. _.... - n ınna e oğru ~ler iyen 
kurtan1m..,,. .... Si.iv_,. kanalı ltal- arat l k ,_ ~· -n or u ıKUVVetleri Adi6-
yan olmıyacaktır. İta~anlar Ken- a~aba'.ya gittikçe daha ziyade tch-
yaduı. Sudandan ve Somaliden <el;ı.t; cd .. L Ad. bab · . zyo.ıcır. 1158. a nm ,i-
kcwulmustur. Ha.bfıtistan üzerin- maU garbi.tin.de Habeş vatanper
deki ltafyan tahaklkümü gittikçe verler:i D~ramark-oa· da takriben 
muvaktkat bir hal almaktadır. B. 18 bin ltalyan ve yerli askeri tutu. 
MU990Hni'nin rüyaaı İtab,-a ıçın yorlar. 
bir kabus olmu~uT. Harbin neti· DlğCl' taraf.tan Eritre'.de Keren 
cesi hakktnda hiç bir korkwnu:ı civ.arındaki dağlarda mliharebe 
y.oktur.> bütün §iddctile devam cLmekte· 

dir. 

B.Matsuoka 
Almanyaya Vardı 

lstan'bul Bclcdiy.esi bu teklif 
üzerine nümune üzerinde tecrübe Bertin. 26 (A.A.) - Japon 
yapmağa karar venniııtir. Bunla- Hariciye Nazm B. Matsuoka"yı 
nn 300 liraya kadar mal olacağı getir.mekte olan hususi tren, dün. 
da anlaftkn.aktadır. Tecrübe neti- akşaım Malakinia hudut istasyo
cesmde muvafık göriitdüğü tak· nuna varm?Ş ve B. Matsuolca, bu. 
dırde derhal siparİ§ yapılacak ve ı rada, B. Hider'in hususi bir mü
bunu:n için on bin liralık bir tah- messili tararından selamfanmııı
sisat ayniacakıur. Bu fınnlann bü- tır. 
yük bir thtiyacı kal"fllayacağı mu· B. Matsuoka, bugün öğle
tcahhit ıarafmdan temin edilmek- doen sonra Bcrline varmış olacak-

Musavvadan Kaçan 
Bir Alman Gemisi 

Yakalandı 
Londra, 26 (A.A.) - Ami

ra Hık dairesinin teh1'i.ği: 
Hindistan sularındaki filo baş

kumandant, 85 1 6 tcmlu'k. Oder 
A1man ticare't gemisinin Musav
vndan kaçmak i t~tıken B. Tun· 
bridge' in kumanıdası altında bu· 
lunan Shoreham lorpit05u tara• 
fından y•akalandığını bildirmekte. 
dir. LC'diı:. 1 tır. 

lngiliz Akdeniz 
Fi osunun Yeni 
Bir Hareketi mi? 
Elcezire, 26 (A.A.) - Ofiı 

Buraya fl'Clen haberlere ~re. Ak· 
deniz Jngiliz lil09Umın hemen he
men kısmı küllisi genıtı bir 1'are• 
kete iştir.ak ctmdc üze.re Cebe'lüt
tank'ı terke haztrlanmı1hr. He
n'iiz tevsik cdilemiyen bir pyia· 
ya göre Jngiliz hal'P gemilerinin 
At1antiğe açılacakları eöylmmek· 
tedir. 

lakcnderiye, 26 (A.A.) - A· 
mirallığın te.bliğ.i: 

Akdeniz filosu. 21 martten 24 
marta kadar merlcczi Akden=e 

hareıketle'rlde builumnl.1§ ve mub· 
telif kafileleri himaye ~ir. 
Bu harekat cşnaamcla bir dÜfman 
kc~if tayyare!tİ düşürülmüş ve en 
az di&er bir tayyare de haeana ui
ratılmrştır. Dli<mlamn hiç 'bir de
nizüstü harp geımmne tcaadüf 
edilmcmi:tır. 

Amerikalıların 

Asker Nakliyatı? 
Va.şing'°n, 26 (A.A.) - Har

biye ~czaretinin bir tcıbliji.ne gö· 
re 2 4 lbin tonital.'oluk Vaşine-torı 
transatlantiğine deniz rnakaml.n 
tarafından vazıyet edilmiştir. Der
hal hizmete giıa:dc olan Vatintı
ton !bundan böyle kttaat nakliya· 
tınıda ku'l'lanılacaktu. 

Garbi Hindistan.da k'88 bir ıe· 

yahatten sonra salı gijnü ~
y.ork' a dönen vapurun cuma gii· 
nü bir çok yolcuyu h&milen Kali. 
fomiyaya hareketi mukalrnl'dir. 
Vaşinfırton vapuru, geçen kimı
:nusanide Palmlbradı'ln gamanda 
kareya oturan ve halen Brooklyn 
ha vu:ııuna çekilen Manhattan 'ın 
eşidir. 

Büyük Millet 
Meclisinin içtimaı 
Ankara, 26 (A.A.) -- BttyWc Mil• 

let Meclisi bugün Refet Qlnıtn'Jn 

başkanlığında toplanmış \e celsenin 

açılmasını mUtcakıp tapulama kanu· 
nunun geri verilmesi hakkındaki 

Başvcklilet teskeresi okunarak ruz. 
namede bulunan diğer maddelerin 

mUzaker~lne geçilmiştir. 

Ziraat Bankasının g!Snder~ğl hn.· 
zine paralanndan posta ücreU alımp 
aıınmıy:ıcağına dair bUtc;e encUnıe

nlnin muıbataaı tuı,,p edllmlıı "e 
umun1t hıf&lS&ıhha kanununun l ı 
lncl milddesi metninde tashih yııpıt
masına alt kanun da ikinci müzake
resi yapılarak kabul olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi gelecek tnp. 
ıantısını cuma gUnU yapacutır. 



' 
aarif Haberlerf: 

Dekoratif Yazılar Sergisi 
Açıldı 

!~ tedrisat miıfcttişlerinden 
u tafa Günerffi:.n dekoratif yazı 
u.ıeri ha: :K.ındakı konferans.arı 

una el'llntiŞh:r. 
MU&tafa Günerirıin dekoratif 

,ıazııara ait hazı~ladıiı sergi de 
.. tanıbul birincı ilk oıkul salonun· 
da açzlm11hr. 

Jimnastik Şenlikleri 
Programı Hazırlandı 

19 ma),s şenlikleri jimnastik 
komit.,.i dün Maarif rr.üdüılüğün
de son tophıntısmı yapmıştır. Or. 

ts'tanbu1 UçüncU icra memurlu- ı 
ğ"wıdan: LLnLuı Korr.uLnlıgı 

Satınalma Komısy.ınu 
llnaları 

Bir alacağın temini için icra edi· 
lip paraya ~evriln1esine karar veri
len 150 lira kıymetinde siyah renk
te pıyano Ayazpa.ta Park Palas 

apartımanın tkıncı katta 29 3/9411 MUte . b '"2 
. ahhıdı nam ve hesa ma -...> 

cumartesı günü saat 9ı 30 da bırıncı 1 U t 
t 1 kt ton kuru ot 29 '3/941 gün saa 11 

açık arttırma ne. sa ı aca ır. 
de açık eksiltme ile satın alınacak· 

İş.bu gtin k.lymetın '1r 75 ini bul- tır. Muhammen bedeli 25488 Ura ilk 
duğu takdirde 31/3/941 gününe mil· teminatı 1911 lira 60 kuruştur. Şart

sadi! pazartesi gUnU ayni saatte namesi her gUn komisyonda görU.le

ikinci arttırma ile satılacağı ilfln bilir. İsteklilerin belll gUn ve saat~ 

olunur. te Fındıklıda satmalma komisyonu· 
na gelmeleri. {1804 J 

A ene uc od 
ta ve li'9elerle San" at okuilann1n ftrlıdye dMUJnbe: 

Şeref ve F enerbahçe stadlarında 
yapaca.kla.rı jimnastik bayYam1 Smel1k t •:rbk 1 .:ı.yhk 
programları hazırlanmıştıT. Dün· 
kü loplantıda kumanda heyetie- UOO 7:ıo <OO 

11 hk 
EmlnönU Nimet Abla gi,.al 
önündeki muayenehanesinde 
her gün hastaları kabul eder. 

rüe .ddre i.mirleri seçilmi'Jtİr. Har~ wem.le.keUer~ Tel. 24131 

Bayıanltn bu een-c di~r sene· Seo--"~ 
d ~ • a:rtıı< S a71':C 

lcre o.az.aran daha par1cık ve a-

ı .. ıo VA'l luetul 
Ku-

lı.-ı. mutmazam olması için her tür
lü tert baıt a.ınmı trr. Biri nisan 
diğerı de n1a.yı.s ay.·ı içinde olmak 

1 
üzere iki prova yapılacakhr. ~;;;;;;-;.-;_-n----------

# 1 DOllTOB ----. • 71IO -l60 Zablla Haberleri: 

Tramvay Altında 
ı<aiarak Oldü 
OakUidatda fccı bir tramvay 

itaLü.$1 nctıcesinde l'vlesih Scrkia-
11 ~rn.nde bir l:.ımcni vatanda:ı 

nam-vay aılında ka.arak ölmüş· 

.. r. 1 
I.; udarda lca.diye mahallesi 

P.açacıraıt sokağında oturan Me
eıdl !xrk~~Jı1an J- .~tıkağacı traınva)' 
~lunu bır yandan bır yana ge
.,eı«cn O SlfüdJ. hızla ge .T,CK.tC 

olan ve ÜsKirdar hatlı tramvay 
tCLiaörü. Nersi.:aıin idaresindeki 
boş tecritbc arabası kendisine 
tarparak yere yuvarıamı~ ve ha· 
pncian ai>r surette yaralamı~hr. 
Aıleoih hastaneye kaldmlm a d 
.,.ra.oı aiiır olduiiundan kurtula
~arak öımilştür. 

Suçlu Nersis yakalanm~ ve 
hkikata başlaımu\'IJr, 

Bıçakla Arkadaşını 

Yaraladı 
Dün Araps:amicle az daha ci

~yetle M.ticc!lerrccck bir hadise 
olmu• ve Tahsin T o tarı adında 
bin ker>dioini kaap bJÇajmdan 
ancak bac.aimdan yaralanmak 
ouretile kurt.anıl>ilm~tir. 

Arapcami Mahmuıdiye cadde· 
sinde 30 numaralı kasap dükka
anıda çahımakta olan Abdullah 
diin arkada ı Tah İn Totan tle 
konu .wıken ;,,uihavere ka~ şek_ 
loirre girdiği bir sırada Abdullah 
toız:Plıın üzerind~i bıçağı kapa
•k T ıduıinin üzerine .,..Jdırmış, bu 
dlna-da i'lin ,...)oaya gelir cİnilteın 
ohnadıimı sezen Tah in kaç.ınak 
i«<emi!oe de sol baca~dan yı.• 
ralanm .. ır. 

Yaı>alı Tahwin tedavi altına a-
1zrun,.., arkada•ını kurbanlık ko· 
wun gibi kesmek isteyen Abdul
lah ta ya}ı-alanm~tır. 

Beylerbey.indeki infilak Hadisesi 
Bmxlan iki sene evvel Beyleı

beyinde havai fiııdk fabrikasında 
bir inlilak netice.ı..le bir çok a
mele ölmüş ve bir çoğu da yara· 
larım~ı. O zaman hadisede dik
kat4izlii'i ve tedbirsizliği görülen 
fabrika müdürü Hakkı ~
ye 8C'Vkecli~i. 

Dü:n yapılan eon duruıpm..& 4 
ıouçlu bulunan Hakbmn hô.disod.: 
fıiç bir kaıbah ili olmadıiı an1afıl
diğmdan beraotine hrar veri].. 
miftir. 

1 ..... 1 
g 1 • 

Sterlin 5,2% 
Dolar 129,20 
1oviçre P'rancı 0,98 
Drahntl 0.9950 
Peçeta 12,89 
Dinar 3,1825 
Yen ıt,0175 
t.veo 1'ı'<ıea ao,ssı;o 

- .. 'hlm1Aı 
L. .. 

ıa Sil 

ÇIPRUT 
ClldJ) e ,.e ZWU.e\·lye '.\lütehaı,. 

lSt BeJoğtu Yerli &fallar Pa..
z:an ka.111C§ında Po"fta ıo.okağ? 

kO,eslntle 1\-feymenet apartınlanı 

---· Tel: iSS~S 
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İnhisarlar Umum Müdür üğünden 
1 - 6.IIJ.941 tarihinde kapalı zarf usulile ihale olunamıya.n 

<10.000.000 adet bira f1Şesı kapsUlU yeniden pazarlığa konmuştur. 
2 Pazarlık 7.4.9tl paz·ırtesl günU aaat 15 te Kabataşta levazım 

ve milbayaat fUbCSindekl a.Cm komisyonunda yapıla.caktJr. 

3 Şartname ve numune ıevazon şubesinden ve İzmir, An.kar& 
ba,nıüdllrlilklerinden parasız alınabilir . 

t lsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte teklif ede· 
cekleri fiyat ve miktar üzerinden yUzde 7,5 güvenme parasile birllkte 
mezkür komisyona mUracaatları. <2191) 

Devlet Demiryollan Unları 
:P..tuhammen bedeli 9.000 (dokuz bin) lıra olan (20.000) adet yerli A

merikan bezinden mamul kum torba: ı 9.4.941 çarşamba günü sa&t 15 te 
kapalt zart usulü ile Ankarada. idare binasında satın alınaca.k.tır. 

Bu ;,e girmek istlyenlerin 675 (altı yUz yetmiş beşl llralıl< mu
vakkat teminat ile kanununun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
ni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 13.znndır. 

Şartnameler paramz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay. 
darpaşada Tesellüm. ve Sevk ıpefliğinden dağıtılacaktrr. (2279) 

Tlr~ye eti 

Ziraa Bankası 
~"' taril11: 1888.- Sermayooı: 100,000,000 Türk ıın. 

Şube Te 11,jou adedi: 3115. 
2linl n tıcarl her nev1 ı.nıu. muamelelolt. 

Para lıldldlrenlere ııl,GOO Ura Uuamlye >'mQw 

Ziraat Banlı.oamda kumbaralı ... lhbanJZ taaarruf h...,ıarmıla 
en az 50 llrUt bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a Ue &fACJ
- plAıı& pe Dıramlye dağrtılacal<tlr. 

' - ı.- linıld< .. - lln li 100 - " llnblt 5 ... llıa ' • "° • %,000 > ıı•. • •• > 4,sot .. 
ı > ıse • ı,ooe > ıeo » • • '* • 
"• ue • .,_ • 

lll!lKAr: lleaapl&rmdald paralar bir sene ~inde 60 - -
11 4Dpnl7enlere ikramlya çıktığı takdirde 'Yo 20 fazl...Ue vertı-

llm'alar - " defa, 11 mart, 11 ııazır-. 11 .,.. 
11 BlrlııclkAnmıda çeldleoelRir· 

ır.---------------.-ııııııııımı' 
Yüksek Ziraat Enst'.tüsü Rektörlüğünden: 

ı _ gurınnumuz talebe ... MUatahdemlnln ta,elerin4en bulunan -
zaı. c!lırt gurup !ıallncl• ıuımıerı kapalı zart ve kmınen &Gtk eımıı:m. .,..._ 
ııı. utın aımacaJ<tır. 

: _ :1'1.3..941 glln1lne mtıoa.dlf p.....-be cUn11 guruplar~ 
yazılı: aatıer4• rolttıırl1ll< blnumda mlltefolıldl l<Dm!Syoft tontındaa 
lha!MI yopıtacaktrr. 

3 - Kunl<l<&l temlMt '% 1.8 tur. 
~ni n daha fazla lzah&t almak latlyerıterln ... utıı 4alr• 

~ Tlll'I< Borcu I 
1918 1stılaazı dalılll 
1938 lkt'amlydi 

21 73 Kilo Kunı, Tutarı O- 1 
1995 ~~~~~~~~~-::-:-~--;;;;--~-::::-::-~~~..;...~-

mlldllı11111ln• mtıracaatlıın. (1421) (1902) 

11133 tıaamJ7ell Eısaotl 
1934 SıVaa - Erzurum 
1932 Ba7Jno Talıvııı.t 
1934 > > 
193$ .. .. 
1838 > > 
Anadolu Demir)'o4U Talrvtll 
D""1iryolU ){(lmAll!SÜ Senet 
T. O. Merl<M B&Ak.SIH 
Osnwılı Baal<aBl 

:.ıo ıa Nohllt 300 20 60,00 
1.9 ız Y.,.ıt •abuft 916 35 318,58 
10 50 Çay 10 600 66,00 
lG 50 )(abna 562 35 196,76 
21 ao Baıgur 200 26 t6,oo 

32 87 1000 58 5800,00 
il iO ıtoywı eti 

ıs iO Zeyta taıuıet 500 46 200.00 

500 30 150,00 

T. İf Bollkası (NaM& autıu.t 10 11 
A&lllA • EsküıiaU çım.ente Ş. T 8li 

Yufka 
Y\U!llllta 10000 2 200,00 

)lıınkk&t taınlnat s 7.f> dur. -> > l(~~ 19 

Gurup n 

m 
Gurup ıv 

Şirketi HaJrty• ll8 
Ttlrl< Aıtmı (~) 24 8& l. Brp. ıe da 

10,50 
11 
11,50 

TUrl< Altını (Hamit) 
Ttlrl< Altını k1lı;lll< (Hamil) 
rtlr1< Altını kQçW< (A.ıta) 

!3802. > 
23708. > 
22 fli 4. > 

'il ATAN --

Başvekalet Matbuat Umum Müdür
lüğü Şu Şartlar Dairesinde Bir 

"Yürüyüş Marşı,, Müsabakası 
Açmışbr 

l - Bu mtlsabaka.ya. l§tlraK edecek beatck&rlar Türk olacaklardır. 
2- Mar~larm bestelenmesinde fUUar fW1lardn': 

A - M&lllar güftesiz olacaktır. 
B - K!Asik mar, fomıuna, ya.nl, ikinci kmmı Trio olmak Qzere iki 

kısnnlık. şekle uygun olacaktır. Entro dtikayon v& koda. ihtiyaridir. 
Metronom 112 ili\ 116 dır. 

3 - Partisyon veya kondüktör piano parttai ve bando t.ıetıerlnin 
her birine mahsus partiler ma.vı veya. siyah mürekkeple ve temiz ;ya.
zılınış olarak verilecektir. 

4 - Parti!yonda ba.tka marfl&rın çalınabileceği bandonun l.letler 
kadrosu en az ~ağıdaki cetvelde gÖSlerllen ııazlardan mllrekkep ola
caktır. 

Re Bemol kUçUk flUt, Do bUyUk t!Ut, iki obuva, l Mi bemol kltrnet, 
2 birinci Si bemol k!Arnet, 2 ikinci Si bemol k!Arnet, 3 UçUncU Si bemol 
klArnet, 2 fagot, 2 Mi bemol trompet, 2 Si bemol kornet, 2 B\ltl, i Kor
no, 4 Trombon, 2 Sibemol bariton, 2 Mi ve Si bemol kontrabu, 2 bateri. 
«Ceman 34·:Jo 

5 - Marşlar lamam.ile orijinal melodilerle yapdmq olacak ve her 
hangi bir marşın bu itibarla ckısmen dahi• benzeri olmıyacaktır. An· 
cak muayyen bir melodi aynen alnt.mış olmamak lf&rlile, yalnız uslQp 
bakımmdan mJllt nağmelere :uygunluk ve benzerlik bu kayıttan mUs· 
tesnadır. 

6 - Marşlar evvelce bestelenml§, n"9"ediımı. ve ı,itilmif olmı:ya
caktır. 

7 - MUSabıklar isim ve adreslerini eserlerinin Qzerine sarih olarak 
yazmalıdırlar. Ancak, iıltlyenler iılimlerlnl gi>Jli tutabilirler. Bu takdir
de, sarih adres yazrımak euretlle mllstear ishn veya rumuz kullanıl&· 
bilir. 

8 - Jüri, e.serleri evvelA. partlsyon veya. pano kondUktör partisi 
Uzerinde tetkik ile bir eleme yaptıktan sonra, ka.lanlan bando Ue din· 
liyerek orkestrasyon baknnmdan da bir eleme daha yapacak ve bu su· 
retle en mu\•affak olmuş ma.rştarr seçecektir. Bunlardan en iyi &ltı mar. 
şin 600 liralık telif hakkı, beheri için 100 er lira olarak seyyanen tak· 
sim edilecektir. 

9 - Altıncıdan sonra muvaffakryetl görW.en mafllann d& neıpr 

ve tamimi temin edilecektir. 
10 - Marşlar 1.5 mayra 1941 gUnUnUn aqamma kadar Matbuat 

Umum MUdUr!Uğüne gönderllmi~ bulunacaktır. (lMJ (2275) 

t LİRA ~! 
1DRAR TAM TABLtı.1 

Beyoğlunc1a Ağacamil karfısmd<: 

Bur8a sokak No. ı. yeni açılan 

lmya lA.boratuarmda halka k:" 

!aylık olmak üzere yalnız (Pa· 
zarteal) gUnlerl B!R LİRA üc· 
retle idrar tam tahlili yapllmak-

mıı·-- tadır. 

İstanbul UçUncü icra. memurlu· 
ğwıdan: 

Alacaklı: lstanblll beledlyeol 
Borçlu: Aziz Bahçekapı 12 ·H 

numaralı mağazada bir borcun te
mini istifası için mahcuz olup para
ya çevrilmesine karar verilen iki 
parça kumQ.f peşin para açık arttrr· 
ma ile 1/4/9·11 tarihine raslryan sah 
günU .saal 9 dan itibaren yukarıda 
yazılı adreste yapıla.c.1.ktır. Muham· 

men kıymeti ~< 75 41ni bulduktJ tak
dir<ie ikinci açık arttırması olan 
10/4/941 tarihine raslayan perşem· 
be günU ayni mahal ve aaatte yapı· 
laeaktır. Taliplerin ?O yedi buçuk 
pey akçcsile mahallinde ha.Zır bulu· 
nacak memura 932/4585 numara ile 
mUracaaUarı UA.n olunur. 

DOKTOIHDlllYAGE& 

CEVAD TABiİN 
IDB.AB - llAN • KAZULU' 

YM&irentn t&hlfilerinl yapar. Df .. 
vanvoıu ortasında Te1. 233M 

T. iŞ BANKA.il 
Küçük Tuarraf H-plan 

1941 IKRAMIY~ PLAN! 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 .MayıB, 

l Ağuotos, 3 lkınct~nn 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- • 
:.ı > 750 > =lııoo.- • 
• > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

500 > 
2ı;() > 
100 > 
60 > 
llO > 

=2000.-. 
=2000.-. 
=3500.-. 
=4000.-. 
=6000.-. 

N E z 
27. 3. 941 

L E 
Kınklık, Baş, 
Diş ve Adale 

ağrılan 
En ileri ve en kati ,ekllde 

)'Blmz kaşe 

GRIPIN 
ile geçer. 

H&valarm serinlediği bu 
günlerde alacağınız mı: ted 
bir evinizde birkaç G!UPtN 
bulundurmak olm&lıd?r. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstıraplan dindirir. 

LUzumunda. günde 3 adet almır. TakliUerinden sakmmız W 

her yerde pullu kutularını rsrarl& isteyiniz. 

ŞEHiR TiYATP'"~ıy TEMSİLLERt 
TEPEBAŞINDA 

DBAM KIS!\< 
BU AKŞA! 
Saat 20,30 el.. 

Hürriyet Apartıman. 

'<:Tlla.AL CADDESIND• 
&Ol!ılEDt KISMI 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 d& 

DA Dl 
Her gün gt~e çocuk teıneinert l~ bilet vardır. 

.Beyazıt, LAie!~ Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobüs temin olundu. 

- • • ı: 
iDARESiNi BllEN IS BANICASlllDA 
İKR ... MIVEl..İ HE5"P "ÇAR 

Maliye V eka etinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşluklann Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında ilan 
!lanteıaiz bir kuru'1uklarm yerine dantelli bir kur..uıluklar darp "" 

ptyuaya ki.fi mlktazda çıkanJml'I olduğundan dantelı!lz bir ko...,,.ıuıt· 

larm 31 Kart 941 tarihinden sonra tedavUlden kaldJnlmuı karar!..,_ 
tırıım,.ıır. 

Danteı.oız bir kUrufluklar l Nian 941 tarlbinden itibaren artık tecı.· 
..aı elmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mUddetle yalnıl 
mal aaııdiklan ile CUmhuriyet Merkez Bank&sı ,ubelertnce ve ctlmhU"' 
riyet Merkez Bankası fUbelli bulunnuyan yerlerde Ziraat Ba0kuı JUbr 
!erince kabul edllebUecektlr. 

Elinde dantelsiz bir kurtUJluk bu lunanlarm bUnlan mal ıandıklan U• 
Ctımhurlyot Merkoz ve Ziraat Ban kalan fUbelerlno tebdil ettirmolerl 
Uln olunur. (9035) (125:13) 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
22 MART 1941 VAZiYETi 

AK T IF 
Kua: 

Alun: Safi kilogram 

Banknot. • 
Ufaldık • • 

• 
• 

72.608.010 

• 
• • • 

TOrkLlna. • • • • • 
Hariçteki Muloabirlerı 

Altm: Safi kiloınm 72.803,Şeo 

.A.ltma tahYill kabil ..-t '°"'' L ' .. 

Diğer e..ı.ı .. ye Jl<WÇ!ıa kllrtııc 
baklyelut • • • • • • 

Iu.iııe T.ı.-nıı.tı 
oeruııte adi. avr&la Mlolll;rl -..ı•ll 

Kanunun W ınct maddelerine tOYG-kan-· -- ftlll ~ 
Swed·• es •-• 

T1carl ... u. . • • • • • 

ülııua .. TaJmlll CI ._, 

(I>erulıte ... - uıaıa. 
A - (7onia Jı.arf'lll:t - 99 tu. 

(vlll.t (itibari kJymetle). • 

·- --toııiıAAW~ ! 

, ... 'mı 
Altın ve d6Ylll ._..ıae ..._ • • 
TahYll&t tızertae aftBS • • • • 
Jıiuiaey• llıa& v!&..:1 aw&d ' • ' 
Hazi.Reye z::jG N'i>. iU !:&ntllla sere 
o.ı;ılan allıa 1ı&rıplddl - • • 

102.122.433,68 
7 .175.820,50 
2.239.390,U 

M7.780,19 

'1.211.ııoo,29 

48.707.188.27 

1118.7'8.813,-

llO.Ht.1!7 .-

'8.830.1111,111 
f.828.818,l T 

122.084.928, 71! 

HM··d·rt.rı ····--------------... --
M11h•·Wı ______ ...... •••• ...... - ... -~ 

Lira 

111.537.644,32 

MT.730,19 

ııe.esa.ssa,oe 

ıu.ııeo.ae.-

17UATll,l.'I 

1!1.TliT.111,lO 

1211.ııeıı.591,'9 . .-.-.-
7.939.500,31 

m.961.428,32 

Sahibi ve N..,rty&t M1ldllrll: ABMl:T EMİN YALMAN ---ı 
Basıldıgı. Yer: VATAN .lılA.'l'B.AA.8I 1 

L 

PAS IF Lira 

S.....,.: -----... -...-----··-··· .. 
lıaliy.t ,...., 

Adı ve tevltal&de • • • • • • 
H......a • • • • 

Tecia'l'illdelıi •-'w ıiıırı 
Deruhte eı;;ı..,. evrakı ll&kdl;,. • 

• 

• 
Kanunun W lııcl m&<:.le!erlne te.n
kan lıaslne tar&flndan vlld tediyat 

Derullte ..Won ...m D111ııı1iye balQ. 

,...ı. • 

ııcar,ıııtı -... alim cıl&raJı 
• 

Jteeüoat mqk•bllf il&ftten tada··~· ....... ' . 
... .,.. ~PJJaa alt. br9dıkb ... 
.,...,. ınukalılll -1 Nn. lı kanun ..,,.. 

elblnc. U&wt.a tı.c!aYilllı " 1''• .... ..... 
ftrk lJ:ruı • ' • • • -
.Altmı llaft ıı:ıc. ITT,150 -.H-.la- .... --· açım • ._ •"k'hPt tevdi .. aaaa 

altmiu'ı 

Bafl ki1C 55.5'1.NI 

Davla T··*Hellı 
.Al- taııvııı k&bll dövtııı... f • 

Dil• 4Gvt.ıar ve elpc•kh drin• 
~. . 

~tellıfı ····--·-------···· 

1.188.864,:W 
e.000.000,-

1158. 7'8.!!88,-

1 20.U9.187.-

138.1199.426,.-

17.000.000,.-

230.000.000,-

'' .:ıoo.ooo.-

'IT-08%.103,07 
1.233. 782,03 

'P8.l!N.18T .90 

- - -
!8.305.892,54 

.............. ~ ... 

,y.ımıa 

1 Tetıımm 1938 tarihinden ititoaren. 

lakonto haddi % 4 Altın üzerin• avanı % 

~ 

Lira.-" 

ııı.000.000. ... 

1uaa.ee&J' 

45B.on."6" 

TU95JP 
,, 

Ts.ut.1 
,,,, 

ıe.s05-3'' 
~ 

11o.ot7· srı·" 

-·" 773.981-~ 


