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Birçok Mill~tlere Efendilik Yapmış Olan 
Türk, Daima Efendi Olarak Kalacaktn 

8 · yüzl· erce kim• se Eminönü · Şes..-. Giinaltay ikinci mü bim konferansını verdiği sırada 
Halkemi dolchrm\l§tu 

Büyük Mille.t Meclisi Reis ve
kili Şeımı~ttin Günaltay ikinci kon. 
feransmı bugün saat 1 7,30 da 
Eminönü Halkevi konferans sa
lonunda veı<cli. Büyük bir kalaba
lığın alö-ka ve heyecanla dinlc<liği 
bu konferansta Vali Lutfi Kırdar, 
Örfi İdaııe Komut~m Ali Hıza 
Artunkal, Parti .l\füfettişi Re~at 
Mimaroğlu v.c daha .bir çok zevat 1 
hazır bulunuyordu. Şemsettin 
Günaltay sık sık alkışra kesilen 
konferansında ezcümle dedi ki: 

c- Türkiye Cümhuriycli da
'hili siyasetini muvaffak?yetle tat-
bik ederken harK::i siyasetinde de 
cdünyada sulh, yurtta sulh> 
prensi,pini gutm~ ve bu makısat
la evvela So\'yet Rusya ile bir 
anlaşma akdctmisti. Bunu bir çok 
dostluk vıe ademrtecavüz pakttan 

• tMclp etmiştir. Hiç. bır kiıneenin 
toprağında gözü olmıyan Tfuk!

(De,anu: Sa. lS, Sll. Z de) + 

Yugoslavya da 
Esarete 

Karşı İsyan 

Yugoslavya Krallığı Sabık Kralllk Naibi 
Kara Jorj Oğullarından Prens Pol'a Açık Mektup 

Bir defa daha belli oldu ki 
Balkanlar tekin deliller
dir, her el uzatan çarpılır. 

'<azan: Ahmet Emin YALMAN 

-4-
1
. Mühim HSdiseleri 

'4- 1\ tıgo l:l\'.)aıla Kral Petro il tahta geçtL 
"ltt- ,.raı, leni kııblncnln teşkilini Slmo\lç'e lııı\lllc etti. 

- Mahalli ikameti Meçhul 

Yazan: Nlzamettln Nnll J 

'4- !-: cnı l<alıJne milfrıt mllliyetpenerlcrden ıniıteşekklldlr. 
"ltt- I> kt buş,ckll ,·e ~ki kabine ü.za51 tc\klt edildi. 

... ,,/"""' l'ul bir rh'a)ete göre k~t.J. bır· rhayete göre oldllriıldil. 
1 · <..urı:ıı bir nutukla. Yugoı'1a,-yanın asıl yoluna glrdiğfnl SÖ)'• 
e~ı 

'4- l\._.r~n • l . 
'e llarrar ngtllzlerln ellne geÇtı. 

Babumcl.n mevna memieketin 
İdarellİnİ efme almak mecburiye
tinde katan Sa Majeste Yugoslav 

Krah İkinci Petro 

Kral Petro 
Yugoslavya 

İdaresini 
Eline Aldı 

Svefkoviç ve 

Arkadaşları 
Tevkif Edildi 

Yuga.lavyanan yıenİ ~ve&n1i 
GI. DUf&Jl Simoviç Yeni Kabine 

istiklale Aşık ly ugoslavyada 
Kimselerden Teşek-

kül Etmektedir 
Ankara, 27 (Telefonla) -
Yeni Yugoslavya Kralının 
tahta cülüau münuebetile 
buracı.ki Yugoslav eefar~ 
tinde yeni Kralın resmi me
rasim salonuna çiçeklerle 
süslenerek talik olmımU§tur. 

Hükumet 

Darbesi 

Prens Pol'un 
Oldürüldüğü 

Söyleniyor 

B. Çörçil 
Diyor ki: 

Yugoslavya 

Nihayet Yolunu 

Bulmuştur 

Belgrat Şehri 
Bayram Yeri 

Halindedir 

Bütün Yugoslavyaya 
Kral Alei<sandr'ın 

Ruhu Hakimdir 

GONON S ESi 

Üçler Sofrasında 
YaZan: 

UfATNDİ 
Dündeabert Berllnde mek~er, 

daireler, fabrikalar ahalisi donaq. 
mı' sokalllara saJrverihniş, Bay 
Mabnıoka şen:ılble hazutanan ziya· 
fet ve ~ serisi bötön ~ 
sile ha.,ıam.,trr. 

Oç ınittdlkhl sofra61nda ) en• 
meı,i karart-.ıtn nimetlerin en 
ebenuni,)etlisi dünyama ba,ı olı>a 

preldlr. 

Yollarm umnlufuna gdre CJoı;t· 
luıa her zaman haf ~ konatuP 
~ mlbndll dej11cUr. 

Onun lc;ln mlilikat chenuniyeWdfr. 
Uç mfitteflk bu ısofra tJu,tnda Mfb. 
\'Cria bir çok ;)-ılhk k:raatmıa bir j 
J'C\1zyonun11 yapacaklar ~ meyda
na gelen nıam.araya göre ileriye 
alt projfllerhd ayar edeceklerdir. 

o Jıalde mamuayı ınlı>aflrla 

ı:eklk gözlerinde mümkün olduğu 
kadar panldatmak. )'ol ;) orgunu 
sinirlerinde hamlell".r U)&ndırmak-, 

ı:ok ehenmıl)etlldir. Onun ~n Bay 
Göbel6'in bu teıılrl temin edecek) 
sahne hazırlıldannın bJ9 birini lh
nıRI etmiş olma mıı. lhUnıa1 '\eri
lmıez. Yalmz dekorun azametini 
bor.an bir şey '"8.1' ki Bay Göbel8 
ona mhıaflrla gödlnden sak1amakJ 
ıı:ın bllmem ne 3apaca:ırtır: MDt-1 

(Liıtfen aayfa)'I çevWiniz) 



2 

( Casuslar Casusu J 
Trebiç Linkoln' 
~ 

Hay at ve 
Maceraları 

Toplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 

un 

VATAl't 

rltR 
Beled~qede: 

Bozuk Asansörler 
Belediye Geniş 
Kontrol Yapıyor 
İstanbul belediyesi makine şube~i 

Feci Bir Cinayet 
Metresinin Başkasına Gü lüşünü 

Hoş Görmiyen Kıskanç Aşık 

Piyasa Haberleri: 

Fiyat Müra~abs 
1 O Muhtekiri 

Adliyeye Verdi 

28 - 3 • 941 

Kaynayan Millet 
l'E5l izimkiler, Kadıköyde bir 
152) akrabaya geceyatıeına 

gittiler. Bu yüzden ben Beyoğ
lundaki aparttmanda bekar kal
dım. 

Öğleye doğru kamım acıkb. 

mUdUrlüğü fchırdeki bilO.mum asan
Kqış ayaia kalkarak: tasında İngıliz .siyasi ı.flieının b4ş. sörlerin esaııh bir surette kontrolu
- U admı~ · e işaret, dedi. l angıcıdır. Hindıislan dominyon na devam etmektedir. Yapılan kon
Rah:p Cha.o Kunıg gazeteyı bı- idaresinden hoı,nut değilidir. Gan tl"OUar neticesinde 9ehirdekt asan-

raktı "e kalkarak: d1nin. sivil itaatsizlik ve boykot sörlerln yilzde altmtf!nm bozuk old•ı -

Sevgilisini Bıçakla Delik Deşik Etti 
Evvelki geee Gbalıde çok feci 

bir cinayet olmuş ve tütün fabri
kasında çalışan Hasan isminde 
bir i;çi sevgilisini bıçağı ile delik 
dcş·k etmiştir, 

nin burnunu, sonra sağ kulağını 
ve ensesini keserek bun.dan son· 
ra kama.sınl metresinin vücudünc 
batırıp çıkarmağa •ha.<Jlamış.tır. 

Fiyat murakabe komisyonu dUn 
mutad toplantısını yapmıştır. Ko· 
misyon ihtikılr yapan on tüccar ve 
esnafın Adliyeye verilmesini ka
rarlaştımuştır. Evrakı bugUn Müd
deiumumiliğe verilecek olanlar şun· 
tardır: Mahmutpaşada 91 numaralı 

Horozlu lsak Levı, metresi kırk be9 
kurUfB. satılması IAzımgelen pijama
lik kumaş:ı 85 kuruta sattığından, 

Çorapçı hanında befJ numarada Ha
yim Toraya dantela. yumağını fahif 
fiyatla. verdiğinden, ErninönUnde 12 
numarada. yağcı Luke. 180 kuru'f8. 
satması icap eden kaymağı. 260 ku· 
ruşa sattığından, Kapalı çruıııda Ka· 
zazlar sokağında. 65 numarada ipek
('i Ohane.s, tlOl}ları !ahtf olarak sat· 
tığından, Beyazılta Kavalcılarda 

Revanı Çelebi sokak 16 numarada 
Taha Bormacı fahiş fiyatla. hurda 
demir, Arpacılarda 11 numarada 
Mehmet Tan nohutla. mahlQt kahve· 
yt 190 kunı~a ve Ordu caddesinde 
13 numarada !otogra!çr Nikola oğlu 
Tqo !ilimleri pahalıya sattıkların· 

dan, TUneJ caddesinde 82 numarada 
yedek ziraat aletıerl satan Memduh 
Ozantba elli kuru,luk uç demirini 
90 kurufl& sal&ra.Jf 50 kuruşluk fatu
ra verdiğinden, Taşçılarda Yağ" is· 
kelesinde Yorgi Yuvanopulos sabun
larını pahalıya sattığından za.bıt va
rakaları tutulmuştur. Kızıttoprakta 

Çıkıp bir lokantaya gİbneğeı 
üıendim de, aklımca, karnımı/ 
doyuracak kadar bir yemek pi•, 
ıirmek sevdasına oüştüm. 

Ellinden bu i~ler gelmez veı 
yemek pi9innesini hiç bilmestıi 
ama, «ne olacak, auyu tencere-· 
nin içine, tencereyi de havap· 
zı ocağının üstüne koyarım. Su 
kaynayınca içine fasulyayı ata
nın, biraz da yağ katanm, elbet
te piJer ve pek lezzetli ve usta• 
ca bir yemek olmasa bile karnı
mı doyuracak kadar bir faauly• 
olur» dedim. 

- Aa Tek, dcd4 haydi gide- tedbirleri teeirsiz kalmamıştır. Fa- ğu görillmUştür. Bu arada bau ruh-
hm. kat İngliz altınlarından mahrum ~atsız asansörlere de teı:.adut edil- Gürültüyü duyanlar deı'hal ha

dise an'lıhalline gelmişlerse de Ha
san onları elindeki kama ile teh· 
dit ederek yaklaştırmamış, ve 
kapıdan çıkarak kaybolmuştur. 

. Rah~ Chao ~.u~. üzeri~~-kalın ı edecek. bir siyasete asla taraf tat miş:tlr. 
eiyaİı brr.man:o orttu. K~ıt onde, dcğilcUr1er. HintH:crlc Müs1ürnan- Belediye makine şubesi mUdUrlUğü 
o aıkada kor:dorlısrda yürüm ·ye i .ı ar ara ındaki dini rekabet şid- bozuk "e ruhsatsız asansörleri mü
baş.a<liar. lir.inci ve b .r üçüncü j detini kaybetm=ıi§tir. hürlemiş ve çalıııroaktan menet"mi•-

Haaan bir müddettenberi fab
rikada çalı•ao 26 yaşlarında Azi
me i. minde dul bir le.adınla nıct
res hayatı yaşam -ta.dır. Hasan 
kıskanç bir adam olduğundan 
evvelki gün Azimc-nin bir i~i ar
kada;ına gülmesine tahammül 
edemeyip !bun.dan fiiphe etmiş 

ve hın:la.narak bıçağını çekmiştir. 

kap~dan n~rurer. Tekrar hır ko-ı t~te rahip Chao Kung, bira.at tir. 
r·dora çıktılar. Bu koridoru dn, Ae1ıa .kttasının bu •·arı rk a· lemin- A t 

h d l B h K z chliketi olan asansorler lı;ln 

Ağır yaralı Azime hastaneye 
kaldırılarak derhal tedavi.ine 
b~lan:ıruştır. Suçlu Hasan henüz 

ele geçirilememiştir. 
g~çerell ba çeyc ~ar 1 __ ar. a çc j den bahsetti. Sonra siyasi vaazını 
he.>ke .. erle do u .. hır muz.eye be~- a~ağrdakıi söz erle tamamladı: de bir tamir müddeti bırakılmıştır. 
z.yoıdu Rahçen.n ort~ında bır H· d" c· . b .. .. A Ve bu müddet zarfında. ta.mır edil-

Havagazmı yaktım, au dolo 
tencereyi U.tüne ye..J"flirdim, 
suyu ıammaO-a bırakarak radyo
nun ~ına geçtim ve ajana ha
berlerini dinlemeğe batladun
Kendimi Yugoslavyadaki bükü. 
met darbesi haberinin tesirine 
öyle kapbnnış ve dalnuf'ID ki 
aradan bir hayli zaman ııeçmİt· 
Birdenbire mutf..ktan gelen bir 
çangırtı ile kendime geldim •" 
sesin geldi'"' yere koflum. Bir 
de ne göreyim, tenceredeki ıu 
Öyle kayıuı.mı, ki buharın şül
deti tencerenin sımsıkı kapağıoı 
hrlatmıs sular etrafa taımıf··· 

' d l I t f da - ın ıatan1, ını, utun s-
''a::ı,...,tl \ .. .ı.r ı. ı- a"~ıue lıa ın. " ya kıtaeını yalnız Buda kurtara- miycnlerin de mühUrlenecekleri bil-
~c e rı e sus f:nm su n ar yu"" .1 . . . d" ·1m•• b h •- k 

d Bu _,d 1 • n.da bı ır ve bıliyoruz kı, Ge>tama yal- ırı ..,, u usus~ aymakamlık-

Hasan bıçakla evveli. Azime-
Zaıbrta tahkikata devaım et

mckt..dir. 

~ ,,. oı u. ~~un ar ara ı Ali h k 1· kl- -' d ,, d - -'-1 kl"ın ı· z a ın e amınl na c:ıaer. Iara a tamim gönderilmiştir. 
ot;. a agacının ynpr~ arı tc' - B Ell Muallim Muavin liğ i i mti hanı 

İmtihanlar Dün Bitti N elice 
Bugün İlan Edilecek 

d~"'' kuc-k ılaıdan yap~ bir en aize ne öğretiyorum? erim Ayrıca bir de asansör taıimalna-
la~\. sa i ~ or ufak bir rüzg:dr do. hayat ekırneğinı <:lağıhrken ru- metıi hazırlann1aktadır. Du ilonal 

kunduı<ç,,. ses çıkarıyordu. lki ar- hum, hafif bir duman gibi Nir- edilerek tatbtkma geçildikten sonra 
kad ' ha~ d_O' a-~k mabedin vanaya doğru yükseliyor. Gota-

u ~- kontroııar daha ıakı olacakbr. 
buyük kapı:sına vardılar. Burada rna artık çocuklarının cektiği se-
iJC:i nöbetçi duruyordu. Rahip faletlerın manzarasından mütces .. 
Chao Kung"u gOrlincc ikıei.deyer- etr olmu~tur. Nirvana'run. hi.ı"'küm
tere kapandılar. ranhğı artık }-akla,.ıyor. Ben Chao 

; larl>etten çtkınca . re.hip ve kı· Kung. ~ize haber veriyorum: Ya
Lıvuzu. bu aaatte tenha olan ~1e- kında insanlığın tarihinde yeni bir 
nan suyu sah Hine va.rdılar ve ora- devır ba~lıyac ktır. 5 00 milyon 
elan bi· kavlf:a bu.erek ve nehri dost ve sadık irwanın, bir tek za
t<::!'kederek bir kanala J10.ptıtar.Bu ye uğrunda topluca harekete geç 
kıanaida ilerlemek güçtü, ötesinde mesi zamanı gelmiştir. Bu bir tek 
berismde kazık ar iızerinde du- gaye •uckır: İn-gilalerin Asya kı-
r:ın eviet" vardı. tasından denize atrlmaS1. 

Bıraz gittikten sonra aahıle ya- 1 te Chao Kung size bunu söy-
a"l ara.k. .k.,.ı.~tan ındii.cr ve tek- lüyor. Evlat1arnn, ona inanalım. 
rar süratle yüriim·ye b...,ladılar. O hakikattir, şark• hayata ka
On beş da.k.ka -.ra Vat - Poh v~turmak için ona yardrm edi
':'l1abedıne vardılar ve conup ka- niz. 
rrsrnda-o. .içeri girdi er. Jçerisini Bütün bu sözler, rahipleri ve 
p<>k iyi bı.dolr.lcri için., rahiplerin müritleri 'heyecan içinde bıraktı. 
ve mürilleriu dola ığt kmidorla- F~at Buda mabedindıe bulun
ra. sapın dan yi.ırüdü er ve gizl: duk.larını unutmadılar ve sükU.t 
t>l'r yoklan büyük Buda heykeli- ettiler. Vaazdan sonra, uzun b"r 
ııın bulunduğu yCTe girdiler. Bu- dini merasim baıladı. 
rada Btıda h ·keli 49 metre u- Güncı Bangok şehrine hakim 
zun uğundı idi. Ayaklan aedefle olan altın Q.; ğın arkasmda batalı 
islcnmip.i. Gözlerinde ,.~csiıl. akile çok olmtJıttu. Şarkın uzun süre~. 
ta n vardı. Nlrvana vaziy'etin- alaca .k.ara.nlığ• hala devaım cdi
de dul"U)'<>rdu. yordu. Memıım neh<ınin mk 

H.,1.eıin önünde bir kerevet euian panldamıya başlamı tı. 
yop 'mı tı. Üzeri sarı ıpekten b;r Rahip Ghao Kung, ve kılavuzu 
kuma " ört:iilmüştü. Chao Kung, geldikleri yollardan tekrar ge• ı 
h"' kelin önünde hiraz sükutla dur döndüler. 
duıktan sonra kerevetin arka,ma l~tc rahip Chao Kung, veya 
~--•ive ...,.,n bır Buda duası baş- Macar Yahu i 1 Trcbiç, ifada ma 
!adı. Bu dua, ahengi ve mok&:ıu bedinde İngiliz düpnanlığmnan 
muh.., ıf 'bir morem hava•ma, bir böyle ba'hsec!iY'or ve 500 milyun 
cenftZe rnarsr~a beınz(yord.u. in.sanl harekete getirrniye, Jn-gil:z_ 

Ba rahililıı. hır i arrti üzeri.ne:, Ieri ıctôv.m.i.ve hazırlanıyordu. 

n.,ed~ olduiu görülmiyen bir Erbesi ... hah ha,, rahip ve kı
çan çııl!dı ve dua birdenbire kceıL Javuzu Pnı.i"ye giden trene bindi. 
di. Son edleoı. mabedin i,çinde ya- , Prai lngiJoz Matezyuınd.. ve Pe
va• yava~ :ıöndü. Buda a~likle.ri nang"ın kar,,.mdadn. Fakot o""· 
t<>parlanıclllar, 'kiic;ük k<lirnkrın bah trenle tbir çok rahiple< de 
üzerin-e smtlanarak oturdul.aT. hareket etti. hcpai. de üze··l-~rine 

Rahip Chao Kung, kuvvetli &i>ah birer manto ııiymifılerdi. 
aesile ve F!Özlerini:ı nafiz bak1--,. Bango'k. rahipl.erinin tren yol
larile kendi.ine bağladığı bu mu• culuKu 36 saat sürdü. Yor:ı-ur>
taaMıp ill'!'anlara, yonıhna.dan ~uklarını gidermek üzere C'!orge 
tam bir saat vaaz verdi. Bazan Aovn"ıdıaki mabette bir ger.e din .. 
~ahit gö teriyo~ gibi hadet lendiler. Şafakla beraber. !başta 
parmağını rahiplerr. doğru uza.~ı: baı rah"p olmak ü~ere hepsi Ag
yor, &anra Buda gibl koMarmı goc; ra ishr.li bir gemiye bindi.er. Ge. 
~üne çapr3.llryarak vaaza devam n1i Say;gon, Turan, }1ar.yan ve 
<"diyordu. Makao"ya ağradıktar. son.;a Kan-

Neden bahsediyordu? Pek ka- ton"da <kmirliyecektı. 
rışık gördüğü Asya kıtasıırdan... (Arkası var) 
Onu en çok m~gul eden Siyam 
deii;iıdi. Mühim on dokırz vilaye
tile. açık .elürlerile, ecnebi dü~ 
manlığında a~nrlarca sağır kalmış 
büyük Cin onu fazla dü~ndürü
yordu. 250 bin Avnmalmm elin
de kala; 300 mllycm nüfu lu Hin. 
dıstan hatırından çıkmıyordu. 

Cenup ve orta Aeya y bancıla. 
rın elin de idi. Burada 11)0 muh
telif dilden meydan. ~elmiş 222 
lehçe vardL Bütün bu milyonlar
ca insanları. memur, tıiccar, a ker 
ve polis sınıflarına mensup 250 
bın İngiliz idare ediyordu. 

Rahıp Chao Kung, Büyük harp 
ten !t<mra İnP:i?ız e;ya etinin libe
ralizme doğru mey1erme.sinıden 
n emnun görüntlyor, bu A!!Ya kr-

verin lkin<'I hUyük A.:r.a.tıımm yU:ttk· 

Jer acmı 'aı.iyetl 'e '"""hrt~I •.• 
Alnıan.ya ile beraber dünyayı 

fe the tıkan ttal)·a attığı ilk kaz 

ayağ't adonmdan IUharen nereye 
f&rptıyse bocalamuttır. Ltbyarun. Jıa 
u maJQm. Negüs baljıucta 9elll<ıJlye .. t, 
dudağında te~lin11le Ilahf" ı .. tan
da a. .. kerlerlne ıeı;tt reMnl yaptırı
yor. Kara ıömiekll lejyonları Al
manyadan yardım geJtoclye kadar 
bir ka .. )a ulj'nunamak itin Elba-

n önünde (ukur kaı:makla me-:ı
gul. Deniz ve ha,·a kuvvetltrlnln 
manzarası pek iyi değildir ve bü
t ün bunlan temıı.ll t'dt:>n ln!'t&Jun 
- somun gibi b;mi . ;)" üreğUc ... 
miaaflrlD karşısında C'filmf'14İ, ko· 
uu,muı, t8111nat verm l ıanmdır. 

Mataooka zeki bir adanısa, Gii .. 

T AKV M 
28 MART lltl 

CUMA 
AY: S - Gt~: 81 • Kasmı: Ul 
RU. ll: 1851 - ~IART: 15 
HtCRl: 1860 - SE~"ER: 29 

G"ONEŞ: 

ôGLE: 
1K1ND1: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,50 
13,19 
16,51 
19,30 
20,02 

5,08 

11,21 
5,50 
9,21 

12ı00 

1,32 

bE'ls'ln bUtlin mtt.anSenlne :rağmen 
bu çehre~1 görecek. birl"')lk logll
tere ve Amerlkaya karşı klmlerle 
,.e bah~us klm!nle yola ı;ıkhğıru 

aohya<"aktı:r. p vatklt bayran1 \.O 

ziyafetler serl"lnln ttonuna doğru 
1tokaklar Unhal~acak, muzlkalo.· 
nn ~I, a,·izelerln L'ığı haftfle"e
t: k \."6 fra Alemi c.tarafiar ara. 
~nuda tam bir görü" mutabakatı:. 
ifade eden blr beyanname ile sona. 
erel'.ektlr. 

l\1aamafih diktatörlerle 03 un ol
maz. .Pıtilletlerl onlara Tann ~ayı 

ile teali.m tnıentlştır. Gecenln bl· 
rinde hir mide fe&adınd.ı1ın ileri cet
n1e bir rhya da dUn)oanm bütün 
mantıklarına rağnıeo onları her 1 
hangi bir n1attraya atnuya kA-fldlr. 

RF.ŞAT NURİ 

Vilayette Dünkü Toplanb 
KSZtiiar kaymakamlarile vilayet 

jandarma kumandanı ve aJAkadar 

daire müdürleri dlln vali muavini 

Ahmet Kıruk'ın bWJkanlığt altında 

toplanarak pa.aif korunm& işleri Uze

rinde konu~u~lardır. 

Bu toplantıda bundan sonra kaza
larda yap1lacak mahalli tecrübeler 
tertJbalını gözden geçirmişlerdir. 

Tramvayda Aylık Kame 

Tramvay, Tünel, Elektrik ida
releri umum mUdUrlUğü tram· 
vaylardA. aylık karneler ihdasına 

karar vernliştir. Bunun için yeni fi
yatlar da tesbit edilmlştlr. Teabit 
edilen fiyatlara göre siviller için 
birinci mevki 672, ikınci mevki 
525, talebeler için de birinci 480, 
ikinci 2-10 kurwıtur. 

Karneler fotograpt olacak ve ni
sandan itibaren bunun tatbiluna 
bl\Jljla.nacaktır. 

Sinemalara Sigara Dumanı 
Girmiyecek 

Bazı ~ıncmalarda .sigara salonla· 
rınm kapısının açık bulundurulması 

do1a.yısile, sigara dumanı halkı fz'ac 
Mecek bir vaziyet almRktadır. ts. 
tanbnl belE"dlyeei ııigara salonlarının 
kapılarının kapatılması için aIAka· 
darlara katt emirler venni"tir. Aynl 
zamanda sinemalarda pis havayı 

değiştirmek için otomatik h11.vatan
dırma tertibatı bulwun&.81 mecburi 
tutulacaktır. 

Mecidiyeköyü Stadyomu 
Mec!diyeköyünde yapılmaoı düşU

nWen stad için çalı.rmalar devam 
etmektedir. Likör fabrikası yanın

daki bu stada alt arsayı İstanbul 

belediyesi Beden Terbiyesi Genel 
Dtrektörlüğ\J İstanbul bölgesine pa
ra.sız olarak vermeyi karar altına 
almtştrr. 

İstanbul bölgesi sahaJar tahsl.sa
bndan derhal bu stadın tesviyesine 
ve ln~asme. ba.şlıyıı.caktrr. 

Eğlence Yerlerinin Tarifeleri 
Me\·sim dolayısile açılacak .sayfiye 

yerlerindeki kahve, gazino ve bira-
hanelerin yenl fiyat tarlfelerl önU
nıllzdeki haftadan itibaren belediye 
tktısat müdürltiğllnce tanzimine baş
lanacakt.Jr. Bu .sene tarifelerin geçen 
yıldan daha farklı olacağl anJaş:ıl

maktadır. 

1 • 
~{Sarif Vekaletı ta.rafından açılan 1 olanlar dUn son olarak şifahi imtl· 

orta mektep muallim mua"\-inliği tm- hana çekllmişlerdlr. 
Uhanı dün netlcelenmlftir. lmtlhana girenlerden yilzde 70 i-

Ayın 24 ünde başltyan imtihana nin kazandığı tahmin olunmaktadır. 

ftzik, riyaziye, tabllye, transIZ'4&, Neticeler bugün saat 3 de Şehza.-
almanca ve ingillzce öğretmeni ol
mak i.stıyen ı~O kadar genç girınlıj-

tir. 
İlk imtihanlar tahrirl olarak ya

pılmlfbr. Bu imtihanda kazananlar 
ertesi gUnU pedagoji imtihanına gir
mişler ve bu imtihanda. da. muvaffak 

Müntkı:at Vekilinin 
Tetkik[eri 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim lncedayı dün de Oenizyolları 

V'C Liman reisliğinde tetkikl'erine 
devam etmiftir. lnceclayı kcnditıi.. 
ni ziyaret eden bir müh.anirimize 
tetkikleri hakkında 1-aı:.& cı-ıiş

tir ki: 
,_ Tetkiklerime daha bir iki 

gi.in devam edcceğmı. Bugün ve 

yarının C,\erini Vekiletimize ta

aHUk eden hutJUSlard"a daha miis
mir ve inki.,a.flı bir tek.ilde neti

celer vermesini temin tna:k.aa.dile 

m<11rul olmaktayını. Vekalete 
bağlı bütün müeaıaeseleri ayrt ayrı 
~t1'1 etmekteyim.-. 

VJramli:er lçi:ı 
Yeni T:hsisat 

Şehrimizdeki hususu ffanatoryom
larda tedavi edilecek hastalar Jçln 
lslanbul belediyesi yeniden 2MO lira 
tahsisat koymuştur. Bu UAve tahsi· 
satıa sanatoryomlarda muhtac kim· 
seler tedavi altına alınacaktır. 

Hamurişi Yapanlara Un 
Verilecek 

Hamur işleri yapan esnafa. verile
cek un hakkında dün mUrakabe ko
misyonu yeni bir karar vcrnıiştir. 

Toprak ofisi değirmenlerden yalnız 
bir toptancı tüccara un verecek ve 
bu toptancı tUcca.r Aza.ınl yUzde altı 

kArla hamur işi yapan börekçi, çö

rekçi, tatlıcı glbi esnafa orta.da mu
tn. vassrt olmadan un verecektir. 

debaşında Yüksek Öğı·etmen oku- l.stasyon caddesinde bakkal Tevfik 

tunda. ilA.n edilecektir. Kazanan oğlu Mustafa karışık kahveyi 190 

gençler Maarif VekA-letlnce, şehri· kuruşa. sattığından hakkında zabıt 

miz mekteplerinde ve Anadoluda yapılmıştır. 

münhal bulunan muallimliklcre ta-
yin edileceklerdir. 

V.:liO:küd:.r H v::l:sinde 
Tedkiklerda Buhmdu 

Vali ve Deled!ye Reisi Dr. LQtfl 
Kırdar dün sabah Üsküdar ve 'Kadı
köy kazalarında yol ve ln~aat faall
yetJerile, bazı devairdekl çalışmala
rı telUş: etmiştir. 

Üsküdar - Kadıköy Halk 
Tr~rr.vaylarının Mecli3i 

idare Topllnt ı s ı 

Y azt Makinesi lbtikan 
Karaköyde Billtlr sokakta Uc; nu

marada. ya.zt makineleri satan Sala

ha ve mahdumları mağazasından fi

yat mUrakabe komisyonu için mü· 

bayaaııınıı. !Uzum görülen 180 liralık 

bir yazı: makinesini mağaza sahibi· 

nln 3W liraya satmak istemesi üze

rine zabrt tutularak evrakı komisyon 

karar!le Müddeiumumiliğe ver!lm!~

tır. 

Koyunların Kırkimi Ba§ladı 

Ha.vaların ı.smmıya baflamaar ü

zerine cenubu f&rkt ve Ege mıntaka
larm.da koyunların birinci kırkmu 

UskUdar - Kadıköy Halk tra~- b~lamıştır. Bu ıuretle Mardin mın-
vaylarıntn seneltk meclisi idare top

lantısı dün yapı!muıtrr. 
takasında ve Egenin. cenup kısmın· 

da. Dk yapag mahsulü alınmış olu-
Toplantıda idarenin bir senelik yor. Sümer Bankın eksperleri yapag 

faaltyotl gözden geçirilmış ve rapor- satın almak için Konya ve Afyon 

lar okunmuştur. nııntakalarm& gitmi!';'lerdir. 
MUdUr B. Feridun Manyas tdare-

nin çalupna tarzı Uzcrin1c alikadar· 

ların sordukları suallere cevap ver. 

miş ve kongre bu aencki faaliyetten 

memnun olarak dağllmVjhr. 

Biletçilere Kwı 
Tramvay idaresl aktarma biletle

ri ile aylık karneler tatbikatı üze-

Bağcılara Gözla§ı Verilecek 
Bağ ve diğer ziraate ait nebatat 

ve ma.hsulAta arız olan hastalıklara 

kartı kullanılmak 1lzere lUzumlu 

olan göztaşının Clzmirde üzüm, in
cir tarım satı~ kooperatifleri) birli· 

ğlnce beher kilosu 20 kurUftan 

doğrudan doğruya mUstalısile verile-

rinde biletçilere mahsus bir kura cektir. 

açılmış ve bUtUn biletçiler bu kurs- Meğer İsteyecekleri Kan 

Bilmiyoriarmıı tan geçirilmişlerdir. 

Ebbba Odası Kütüpban<jıi 
Genifletiliyor 

Ellbbe. odası kUlUphancs! büyUk 
bir rağbet görmektedir. Yapılan ıs. 

tatıstiğe göre dört yılda 58898 kişi

nin kitap okuduğu tasbit ed!lm!fttr. 
Kütüphanenin daha ziyade geniş· 

letilmcsine karar verilmiştir. 

Bazı bakkal ve e~naf, fiyat mu
rakabe komisyonunun eş;ya. ve mad
deler üzerinde teabit ettiği fiyatlar
la klr ve kazanç nitibetlerini bile
mediklerini flerl sUnnUşlerdir. Fiyat 
mürakabe komisyonu bu klr ve fi
yaUarmın listelerini tek bir liste 
halinde bastırılarak esnaf& tevziine 

* En küçük yaıta iken mektep-
te bize bunu öğretmişlerdi. Kay
nayan suyun buhar tazyikile, 
U.tüne sımsıkı oturtulan kapağı 
fırlahp atacağını neden aklede
memiıtim. 

• Aklım yine Yugoslavyadakİ 
hadiselere gitti. Haydi ben kay· 
nayan su buharının ü~ndckİ 
kapağa tabanunül edemiycceii" 
ni akledememiJtim. Fakat kaY· 
nayan bir milletin, üstÜne çö
kertilen kapağa tabamnıül ede
miyeceğini niçin baJkalan akle
demediler? 

Kör Kadı 

Bü · i c:isi 
Bugün Tcp'.anıyor 

Bir İdam Mahkfımıı 
Hak~ında Karar 

Verilecek 
Anhra, 2 7 (Telefonla) .,; 

Bugün aaat 1 5 te topla nacak o· 
lan Büyük Millet Mec;isaıin ...,ı· 
namesindeki en mı.ihın1 madde 
Reşadiyeden l'brahim oğlu a,-J 
Ali Çağlann ölilm cezasına ç<ırl" 
t•rı~.nasma ait maddedir. so0 

gi.inler zarfında hiikıimetten J\1e<' 
liee bir çok mühim ve yeni k.
pun layihaları göndertlmişlir. sııı 
l nn arasında Diyarbakn _i,tJY 

yonundan Irak ve İran hudıJ<lıı
na kadar yııpılacak demiryolla11 

nın ikmali için istikraz akdine, 1 

çi sigortaları idare t~ilat a, '11; 
murlann tahsil rnücssose1erin ~ 
talebe olamryacaklarına, of 
idare kanununun bazı madd•~ 
riNn tadiline ve yuzde be~ fa il' 
Hazine tahvilleri ihracına d• ı<' 
kanun layihaları vardır. Bunl•' , 
görii;riilmesine önümüzdeki giiJI 

karar vermı,ur. !erde başlanacaktrr, 
~..__,,.----~~~----~~--....... -----..................................................... :-., ....... ____________ ~~;;,;;.;;.;;,;.;,;;.;;~~--' 

ŞlddeW bir rUzg!i.r esmeke ba,laını,tı. Pen
çere kapanmıyordu. Elimde bir tahta. bezl, 
yPrlerl silerken açık camtlan dehşetıl bir 
rllzgür esiyordu. 

Gece ~ aru-n olıun';ltu. C Pelini kotraya 
kadar ta'}ıdım, karnnhkh. Fırtln& ftkmı ... tı. 
Kotranın kawara.ı.tın& <'esetll bırakton~ Son
ra demiri kaldırdım ,-e kotrayı bl.raz öte)-e 
kadar götürdüm. RUzgflr müsaJt idi, gemiyi 
çoktanberJ Jtotra kullanmamış olduğum lı;ln 

açı4a doğru atıyordu. Yelken açtrm. Fakat 
Al'eınl ldlnı. Rebeka denize tıktığı zam n hiç 
blr \·akit beraber gitmcıdim. }la.va o kadar 
karanlıktı ki, etrafımı se('emlyordwn. Blraz 
açıldıktan Honra kamaraya lndlm. Pell<'ere
ıert kapathm ve kotranın emniyet mu luk· 
)arını &('tım. l:"a.va.' yava' su almağa ba,la· 
dı .. Bir demir par(aıo,lle de tekneye bir delik 
açtun. Sanki ka~aya ulr&ınl'j gibi bir man· 
zara. ha.<iotl olınaqını l-;tedim. Su yükt;elml)·e 
ba~hyordu. lfemen yukarı <;ıktnn. Yedekteki 
kUc;itk sandala binerek uz.a.kla.,tıın. Fakat, 
kotra ya'a' ya\.·a.~ batıyordu. Yelken şakır
dayarak rü-z.gi.rdan ,,ı,ıyordu ve kotrayı &&

hile doğru atıyordu.. A<".aba bu batan gemiyi 
hahllden birisi ve.)a bir bahk('r görmüyor 
mu diye kalblın çarpıyordu. Bir an ıonra 
direkten ba'ika bir ~Y mey<landa gfrrlinmU-
3 ordu, Daha sonra o dıı kayboldu. Denizin 
Uo,;tünde yüz.en bir <·an kurtaran slmldlnden 

başka bir ~f'Y yoktu. Kürek tekerek sahile 
yakla. hın. vaımur hn,ıaınışh. 

:\taksim fiu.!jtu.. YilzUme gözJe.rlnl dl.kmlıj, 

ÜZÜNTÜ 
Yazan: Dahıe du Maurier -63- Çeviren: Ruzan A. E. Yalman 

bakıyordu. Bir 'l"Y söylmnecllğlml görünce 
devam etti: 

_ işte bu kadar ... Sana her ııeyl ani&!· 

tını. Kü~lll< sandalı kenarda.ki iskeleye bağ
ladıın. Ve eve kadar geldlm. Yerler daha. ıs
laktı. Fakat kan lekeleri gilrllnmüyordu. 
kapıyı kapacbm ve ~toya döndüm. Odama 
(ıktığımı, soyundufıımıı hatrrJıyorum. Yağ
mur şakır ı;ııkrr yağıyordu. E~n rtb:P,r fır
tınaya benZCr bir flddet peyda etmhJtl. 

Yatağanın kenarına oturmll.l}t !}'L!Jkrn bir 
halde iken kapı vuruJ.du ve ~flsls Danvers, 
odaya girdi. Rebekayı merak ettiğini söy
ledi. Gidip yatmnsını ve merak etmemt$inl 
SÖyllyerek savdnn. Kapıyı: sımsıkı kapadun. 
Yağan yağınuru ve men rUzgin dlnltyor

dum. 
Tekrar snsta. Ellerlmln i~indek:l elleri bw; 

gibi idi. Frith Uı gelip hiıli> cay f!neanlanıu 

almıyordu. 

- Daha u .. p götürüp batırmalı idim. l'a
hUo çok yakın olduğu içta boldular, 

- Hayu, ondan .değil- Sebep bugUo ba ... 
tan gemi oldu. Eğer o batmaııaydı kimse 

!ariana vanmyacaktı. 

Makstm kendi kendine teıaı.r ediyordu: 
- E,·et, evet sahlle yakındı .• 
Çok yorgun bir haU vardı. Kesik kesik 

anlatmaya devam. ettt: 
- Bir l(llıı bunun böyle olacajbnı biliyor

dum. o mll('bul kadının .......ıını cörmeğe 
glttlğtm zamandanberl bunıı lılMetmlştlm. 

Bu bir zaman ni~el~l ldL Rebeka mutlaka 
bizl yenecekti biliyordum. Seni tauımu' ol· 
maı:u, seni se\.'TUIŞ olmam neye yara.ılı. Hlt ... 
Yine o kazandı. Ölürken Rıntan yüztlnden 
belli idi ..• 

- E\·et Rebeka öln•üştlir. Bunu daln1a ha. 
tırlamak ff•zım, Rebeka. ölmU:ştUr. Aleyhine 
'8hadet edemtyecektlr. Arbk sana fenalık 
edemez ki, !:UnkU öldil ..• 

- Fakat ee'iedl buldular ... DaJrıç gürnıh ,. 
- Buna bir ml\nl vern1ek li.znu .... BelkJ 

de ba'fka blrJ~lne alt bir <:~ettir demek ıa
zmı. BUmedlğln orada olduğundan haber
dar olmadığın birisinin cesedi.. Olabilir ya.. 

- }-..akat üstünde ona ait eşyalar buluna

caktır. MeseJit. parnıağındaki yüzükler.. t;ı .. 

::e:~:·~şe;ü::::.:~,~~~· :~~:. ~ 
ğulmnş bir c~t dejttl k1 p~o.lan .. ın ds 1 ,., 
nınmasın. Kamaranın l('lnde bırakhğıffl ,. 

da' de yatıy l::", Kim e o zamand nberl onit 
kunmadı. c 

- Fakat uyun !~lnd kal n bir 'ıı<• 
parçalanmaz mı! 

- B llmJyorum bir şey hilnıtyonını.- • 
- Pek tabu böyle ~· 1.rl nerede bil,&' 

tıln. 11 
- Dalgıt yarm aa.bah b~te t('.J;;ru:' ,IJ 

cak. Jl"'t 
Kaptan ..,earJc her ~tJl tertip f':fınl"'· '(~ 

geJJp ala<.·ak hfon de beraber gldet'eğlf11· 
0
t 

rm sabah be,te olarak bu J ,. •• Bt>"lkl dcı Jı 
rayı- denJzln dlblo<len tıkar&A'ııldıır. 

- Soora. ne ola<'ak '! '-' 
- Efer kotranın tahta.tarı tı,•iirun1CJ.11ol'~ 

bllyük bir viıl(' ile ('ıkarmak nılimkUP ıct"r 
eak. İflndekl atılar bof:.altrlac'.&k. Bir Jc1 
gelip muayene ede<'ek. 111· 

- Doktor ne diye gtlocek '! "'.\JuaJ eıı0 

~in oluyor! 

- BllmJyorunı.. JJ1rıı' 
- Eğer bunun Rebe&..a. olduğuntJ tı .. ,.-1~ 

sa yarulmış olduğunu ttôylr-.nl JiıJD ~ ('ol" 
den o cesedi görınege gittiğin ~uın t~ 
heye<"an duyduğunu 'e belki de )11 1111 

111,
llis ettlflni anlatmaWun. "f'anh~d' 0 

uu 'l' Elbette olur. tı,te bt.i) Je Öl ıersin .. 
- Pek! ... Peki ..• 

(Arkası var) 

I~ 

bt 
ı 

~ 

ıt 
lı 

-
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Babıaliden inerken ,, . 

Bal Kutusu, Bir 
Alan On Alıyor •.. ,, 
Madde ve Ruh, Muhakkak ki insanların 

Muhtaç Olduklara iki Şey ... 

[ Yazan: Mltat PERiN 
---~-

8a.bıtıi yokUl}unU inlyo"lm• Bir 
ltapçlnJn önünde IJtnıdlye kadar te
a<ıuı etrnedlflrn. bır kala.balık va.r
. liayau bir dü91lncc ile kendi ken· 
ime: 

- l<Uhakkak ye.nl bir eser çı.laruş· 
ela. bu lnaanlar onun için, onu 

ey,etnıcıt için toplıı.nmıştır, dedim, 
•ltı~ 

1Cuıatmı4a. hAlB. kalın :ıesll bir 
'Yl'lLT ısatıcının: 
- 8ıı.ı kutusu, hadl baylar hedi· 

'elik, bir alan on a'Uyor, diye bağır-
1lnnı duyuyordum. 

it! o anıta. dört yolun portak~lı ile 
~ rn blllr hangi l}:ı.ssas insanın ru
:nu saran ıstırabın ifadesi olan ki· 

Illar ' e bu iki mevcudiyete karşı 
:r- tarın alakasını dUştindUm. 

1 °"lalcaı steak ve ge~etici bir ilt· 
~e Yeti.şen, yeşil dallar arasında 
~ "l.t.n kımı.ızıya, bazan da sanya 
t ~tn tenglle dün1anm en büyük 

1 esııa.rnıannın bile gıpta ile bakacak· 

ıı'1'ı bir tablo yaratır. Bodur ağacı
ın lllC 

t.ı o dallan üzerinde, koyu ne!· 
t Yaprakları arasında. ken<linl sös· 
' trcııg., anda ağ-zım sulanır. lşte 
~kal lböyJe ılık bir havada yetl· 
~·l' Ve btiufı-1 ., .... 

n.rıı. sıra keleplr mal bulan gıporta· 
cılan sörrnek blzc yabancı scımez. 

Yalnız bu banıı. aykıı·ı geliyor. ln· 
sanlar madde "'e ruh, bugün medc· 
niyet dedlğtmiz bQyUk bir mcvcu· 
diyet var. Bu mevcudiyetten eskiye 
naznre,n bir de eksiklik var. lşte bu 
eJaıikllğtn insanların ruhl bir mah· 
sul olan kltaplarıı. dcğU de portaka· 
la. hücumudur. 

Bu gibi hücumlara biz de daha 
çok tesadüf ediyoruz. Bunu izah et· 
mek Iı;ln uğr1111ılmnz, uğra1'amam 

da. .. ÇUnM porte.kal, portakq.Jdır. E· 
ser, kitap, eserdir, kitaptır. Bunlıın 

lzahıı. kalkmak bir elma ile bir ar-
mudu bir insan ile bir haY\·anı ce· 
mctmek demek olur. 

Geçen gün frarısızca bir kitap sa· 
tın aldım. Kapağının Ust köşesinde 
360 ıneı bin yazılı idi. Okudum ve 
öğrendim iki, o kitap Amerikadn 
milyon satılmış. Bir baf,'ka kitabım 
var. 'üzerinde on beşinci bin yazılı. 
Onu okudum, beğenmedim. Ama. o 
kitap buna rağmen on beş bin ba· 
sılınış. 

Bizim edebiyat ve fikh' taı·ihimlze 
giren kltaplann çoğunun ikinci tab'ı 
yapılmamışür. 

Btınun ırol?cbinl size anlatamam. ·~ btııın dılimize \'C midemize, ba· 
"trın göıümüzc bir gtlıclllk, bir tat Daha. doğrusu anlatmak istemem. 
ttı tk için ya.rat1lm!\'tır. Onu yer Portakal hldiııesl elze bir !!kir vcre
')'o· b !{.~ C'Unlerl taze bir nıeyva. dl· bılir. Bl.Z aç kaqnlanmu·ı, hırımnı· 
ltad lrtbirtmıze ikram ederiz. l~to o zr doyurmak için maddeye hücum 

lr... ediyoruz. lnsanlık maddncştlğl için· 
1 ı. O llln Babıflliden inerken, kendi dir ki, ruh bugilnltil kadar hiç ih· 

0~1tne :madde fle ruh ara.ıımda mal cdDmemiştır. Ruhu aç olanlar, 
flhı_ lnukaycısc yapıyorduın. TesadU· pek az. İnsanlığın inkişaiının ancak 
l'tılcati>ılhnün bnUne koymuş olduğu ruhun inkişafı ile kabil olabileceği-
1.lJııı l'da Ylladığım hıld!ııe. bana bu ni takdır etmemizin gllnU gelmiştir, 

1ııln 11 Yapmak için büyük bir im- Hata ediyorum. 
'\] \'~tdi. Bugünkü medent dünyada ruhun 

d~ tnn senclerdenbcri BaıbıAll cıı.d· eserine değil, ag karınların aızusu
b r nın toı:ıu kltapbane ra.flarındaki na hlicum ,·ar. Ruha. ko~lpn, mad· 
ıııı11d ~rU kitapla., o kitaphanenhı O- deye değil, diye dlişUnUyordum. 
'e içi portakal dolu bir kllfcnln - Bal akıyor, bal akıyor. Hadi 
ile 

11
1
ndaki fal'kı aradnn. Her ikisin· bitti. Bir dostluk kaldı, <liye bağı· 

ılı· ~ BatıJıta çıkarılın~ iki şey var· rıın kalın bir ses beni bu ho.yallmdcn 
~ itap ve portakal. 
l(~k t.a şu idi: 
~ k a~anc ezeli ml&alirper\'erliği 
llıı Cndistne, tozlu raflarımı. sığm· 
(lrı~~ıtaplarr, hiç sesini çıkarmadan. 
l'lıuhar 11lcit'ıncden, i!Ahi bir sabırla 
l1trı 11Za. ediyor, halbuki kOfc ya-
~ saate kadar boşalacaktı. 

ttrıı~e ve ruh, muhakkak kl in· 
~ak,tın lll\lhtaç oldukları iki şey .. 
ltıeseı bu o kadar d~llnUlecck bir 

e ki ... 
Sır ki 

ıtıı.bı Y tap, Cefer bir inAnm o ki· 

ayırıyor. 

Elinde ]· rn bilir llauı:ı ı ·· · m ğa-
zadan kitap, C\Tak konsun diye ııa· 
tın alınmış bır çanta tutan btı· a
dam eon portakalları satın aldı, ç_an 
taya yerıevttrdi. Zavallı çantn ki· 
tnpllııne ,·itrinino içini çekerek be.k· 
tı. Ne yapsın tecellisi bu imiş. Por· 
takal taşımak. 
Kalkık yakalı, yağlı bir arkadaş 

avıırUarı çö~Uk yUzUnUn ortasında 
parıldayan gözlerini kitapçının ca.
ınıııa dikti. Belki korneri aon deliği· 

ne kadar sılulı idi. BaJttı, baktı. Hiç 

olmazsa ruhunun pasını sildi. 

DUşUnerek Babıtlinin eon kertn· 

sine geldik. Köfteci, lokantacı, ke

bapçı dUkklnlarına bakmadı bile. 

Yi\rUyUp gitti. 
Madde, diyorum. Ona insan, hay· 

tı ltab~ken bUtUn ruhunu verdi· 
llıaı 

0
:

1 cdllirscı edebi olsun, içti· 
ll:ıı l'lQı un, felsefi olsun, onu :yaza.
lt~ unu taşır. Kitabı yar:an, por
~U:ı ~an kadar co.hll değildir. O· 
~!(&le l' ZCVkslz de değildir. MU· 
ı~ıllttın olan tarafı onun kadar tok 
1~ t asıdır. Kitabı yazanın to.k o-

~&.rafı ruhudur. Çünkü bir insan vıın, nebat her şey muhtaç. . 
"1tııı eye klYJnet verdlğt gün o in-
llltıtu t'Uhu, vazıtcıtnl )'&pnuyor de· Ruh, diyorum. Ona yalnız insan· 

r. tar muhtaç. Onu yalnız insanlar an· 

>'a~~Ybarllk, köprU altın4a ya.tarak, lıyablllr. 
14. ~ ir kalbe nlşter vurarak. iı:i· Kitaphaneler o akşam da, her za· 
lo~\i r ıınu vererek yazdığı ldlabı, manki gibl tozlu raflarında ruhların 
~llcıarıara bırakan yazıcı ile por· 
lı Yı eseri olan kitapları kucaklamış yat· 

r 9'l' mukayese, ne kadar aykırı 
"ııJta dctıı mı? tılar. Portakal lso bir Jçkt sofra.sın· 

~"111. r~ caddesini fnerkcn klta.p- da meze oldu, yendi, bitti. 
~e fındıkçı, portakalcı, Mltlıat l'l:':R1N 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

İbıaa BORAN 

Afrika Cephelerinde: 
Habc,ıstan<lo. bugUnlcrdc Adi· 

eıababa ctrafınılııkl lnı;lllz mu
hasara ~emberl bızlıa. daralınakta
ılır. Garııta nıa' l Nll 1ıo~'Unca I· 
lerll~ en İngiliz 'c Jlııbeş kun et
leri Adlsababa'ya 170 ı llomctre 
yakla.-.nıııttır. Bu kU\'\ etler talı
mJne; 18 bin ltalyan nııkerln~n 
mlidafaa ettiği Debra Marcos u 
muhasara ctını,ur. Bu n1'ı\kl ce-

t "u"atılma• a. mlit>alttlr. 
nuıı an " , • 
Habeş ,atonııenerlcrl bu rnıık· 
tiatlu. dalıa cenuba ~önclmlşt1r. 

Ocnupta Nlge!ll'yi olan lngUl:ı: 
kun·ctıcrl, ~öllcr mıntakasından 
llcrlcıııtı; 'c Adl11ababa':ra 450 kl
lomctrc ) alilaşnıı, tır. Bu mm ta
ka dağlık \e ta!}lıkhr. Buradaki 
kU\'\ etler daba ziyade Jll)'lldO \'C 

ı;ll\-arl birlikleridir. tıcrl hareke
tin ağır olııcaf;ı şl\pbestzllir. 

8 ktakl kuv,etıcrln tıüyUk kıs 
mı~7rteşkll eden taarruz: kolu Şi
bcll nebrlnln ı;ol ayağı boyun<"a 
tıertcmi~ \C Clclga'dıı nerbcra'dan 
inen ku\<"\ctlcrlo kııınıcn birleştik· 

-· Harar•a ~ônelmlştır. ten ııon... , 
Simdi llu ku\l\'ctlcr Hıı.rıır ın 80 
~flometre şarkında Ualyan artı:ı 
Jutalarflo muharebeye tutuşmuş· 
tur. Habeştııtanda bugllnlerılo ıev
kulcey~i kıymeti fazla olan ha-

,, t bu liolun barekctldir. Zi· re .. e. 
J1L Jlabe.şlstanda ttnl) an ordusu· 

nun geri irtibatı diye kala kııla bir 

ClbatI - Adlsababa dcmiryolu kal· 

t Bu İngiliz tnarnı:r. kolu· 
nuş ır. 

nun hedefi Harar - Ulredau lııtl· 
kıımctlmle ilerllycrı·lt Dlredau'da 

dcınlryolunu kcsmeldir. Demlryo

lu keı;illncc, Adlsababa ya~lasına. 

ıukıştınlan İtalyan ordu unun 

katması l!:ln yalnrı bir isUkamet 

kalı) or. Bu istikamet Tana gölU 

Jle demlryolu anısında ı.aıan ısa· 

hadır. :t'akat Geııeral Vnvcll bu Is· 

tlkametl Kcrcn'<lekl 1n?'illz ı,m·-

. ,ctıerlle kapatmıştır. Asnara -

Adua yoluna tnglllz.Jer hakimdir. 

Bundan baı:ka dcmlr3·oıu ile Tana 

gölü arasındaki t;aha~ ı Gondnr

dan Uerllycn kU\"\'ctlerlc Jl:ırar -

Dlredau btlknmetlnde taarruı.a 

geçen kuvntıer knp:ı.tmayı unut

mıy11CakJanli1'. O 'Zaman, İtalyan 
ordusu tarn bir çember içinde ka· 

Ja<ıakhr. 

Llbyada, Alman motorlıi birlikle

rinin gittikte !;Oğaldığl, fakat pi

yade kıtalarının hcn\lz gelme

diği bUdlrUmektedlr. Almanların 

maksadı, her halde buradaki İn· 
glllz kuvYetıerlnln baı:kn. yere 
:ııakllne mani olnıakhr. tuglfü.lerln 

bu ısahte hareketlere kapılmadık· 

lanna inanmak llizınıdar. 
Jtaıyan Uoğu Afrika imparator· 

lu~u 9 Mayısta kuruldu. Bu tnr:I· 

lıo kadar daha 40 - 4ti gUnllik bir 
zaman '-ardır. Acaba 1nglllz km·

\etlert 9 l\layısıı. kadar ltalyan 

frlka imparatorluğunu tamaml· 

le ortadan kaldıracaklar mı? İn· 

gllterc ordu unun muvnffakıyet

Jerl ka.rŞısında ben bunu ihtimal 

dahlllnde görüyorum. 80 saatte 

muharebe ccıerek 320 kilometre 
mesafe kateden İngiliz '1.lrhlı ,.e 
nıotilrlU lılrllklerlnln en fazla 40-

45 glin itinde Alfüababa3a glnne

ıerl cok ınUmkUndiir. 

Kim Kimle Evlenmeli 1 
25 

~ "8. )a 
1 

Bay Macid Yeşil 
1~1! l\dacıır. Kumral ye~n gozIU, 3akı~ıklı lıir 

~t '' 1~· kuaıarıtru:ı.dan birinde kaymakamdır. 
~t, l'lt"-' 1~ bir ahllkı \'ardır. tyl bir ev erke#I ola· 

'"-d ınaan baıılm Marmara tmhlllnde ~c3 Unlik· 

Bayan Hacer Harcar 
80 ~a-:ınıladır. Gii:ı.eldlr. M~hnr mütcahhltıerdcn 

birinin kızıdır. l\liithi~ nllinlftlr. Hatta öteye beriye 
oorı: taktığı da olur. Her ghn a~ııınlara kndıır nıa
~zıı. mağaza dolaşır. !nılhat altına. glre.cek lntruk-
1ı•rılc değildir. Zengin babası \O annesi 'urdır. - it 1\ ' 

• ııncsı 'c c' 11 ktz kardc~ 'ardır. 

Vatanm Miisahaka Kuponu 25 

Prens .Pol'a Acık Mektup 1 SiY ~Si iCMAL 1 
Bir Mukayese 

Yazan: 1. B. (B&fı Btıtactde) * 
Egenin tıimal ltııvılarına en ya

lkm olan ada91n<f a doğdum. 
Garbi TraeyiıJtyı prki Make· 
donyadan ayıııa.n noktalan bir 
zencir farzcdcrecniz, yaşlı zey
tinlerjn ve en temiz yapraklı 
defnelerin vatanı oian bu adıı 
ışu 'Zincirin ucunda fBe derıizUıe 
tıarlkıtıkTıı~ mll'ilzzam bir zümrUt 
.gibi tahayyül edi!cb-ilu: 

Tl\~OZ ... 
Onuncu :Ya~ona ıkaclar Kava

la ve Dramada yaMdmı. On bi· 
!inci yaıJ beııi Selanikte bıddu. 
Is.keçeşi, Gümülcineai, Sarı§a• 
ban ve Prav.iı.t~ı ~le ~arbi Trak
yayı Dirnctıokadan Nue,.tJıye, 
Bük"o kadar çok iyi bilirim. 
Menqike, .Ooyrana gittim. Se· 
rezde ka:Yldıra.k, Dramada çe
Jikçomak oynadım. Seliniği ile 
Manastırı ve Üakübü ile, Pirle
ıpcsi vıe Uıturumcası ile Meke
d onya'Yl karı~ ikanş tanıdığımı 
eö Yl iyeb11 ir i:m. 

O devirıcle lbu topra'klar, sahi
hi ve ha'khni o1arıı İmparatorluk 
Tiiikey-e;-s~ taratından «Rumdii 
Şil'hane.> diye ndiaırdırı1ıt'.dı ve 
ııneritezi Se1anikte otan ibir cÜç 
Vilayet Müfetti i Umumiliği~ 
yabancı ıelcvJetle; ordulanndan 
dcvşirilmi, mrbaylar tarafından 
!kumanda ed1ilen jandarma ta• 
lburlarma -dayanarak vaziyeti 
id:ır~ çal~ırdı. 

Bu v.aziyıet, ııüphesiz, 11iz de 
lhahrlarsınız ki fchametmC4b. 
cRumelii Şahane> nin yabancı 
tahrikatı yüzünden bir safhane 
halini almış !bulunması idi ki bir 
\benzerine ancak 918 harbi so
nunda ve sırf ıo kanlı hadiseler· 
de l"IClnlı rorJer oynaımış ola11ları 
ıbağnna bn•mağa mcdbur kalışı 
yüzünden Bulgaristan eahne ol
mu..,tl1r ve ıbir ıbcnzerine Yugos
Javynnın ı;ahne olmaması asla 
hir tali eseri .deği.'dir. Şimali 
Makedonyanm cenubi Sırbiatan 
oluşunda ~er kan gövde;>1i gÖ• 
türmem~se ıbilire:iniz ki Yugos• 
lavya bunu, sadece, büyük Alek 
sandr Karayorgicviç'in o muhte
şem dirayet, ce arct ve kqdreti
:ne lbor9ludur. 

* 
Gıörüıyo~unuz !ki f eha· 

metmea'b sizinle dertleş
mek isteyen, Balkanlıların ya· 
bancı tahrW..ata alet olarak bir
ibirleriie boğu.,tukları .günler '.n 
ve çak lbüyük bir gırtlak1Jaf111•· 
Jı a hazır'4ndılt.1arı ııı\inlerin ta· 
~ıitlerinden 'biıidir. Belki pok 
küçfü'.~tü. Fakat teıadüf bu ya ... 
Serezli Paniça

0

nın Varvara"dn 
kahıve içtiğini ve Sandanaki'n.in 
Çobançc,,,cme'ıcle gra tüfeği ile 
nişan a.'ttığm1 gömıek fıraatmı 
buldu. Eğer bu bir tali ise bunu 
kı; kanmJYacağınızı .sanırım, zi
ra bu §ahit. Makedonyada bü
yümüş 04.Tiasını bugün bir tek 
çocuklıik arkada§ına ma1ik bu
lunmamak gibi harikulade feci 
ıbir tatisizlik.le ödemi!' bulunu
yor. Balkanlı lbir Türk çocuğu ki 
çocukluk a~kaıd1af!htmun yüzde 
doksan doik.ıuzu, .ellel"i Gtolları 
ıbağlanara.k kıtır kı11r keaiLm~· 
tir. Bir Balkan harıbi artığı ... 
Bunun içindir ki fdhametmeab, 

Balkanlardan bafışedCJttoen ben 
Balkanhları iyi tanıyan bir mü
dekkik salahiyeti ile ko11utımak 
iddiasına ımalikim.. Fakat ne di· 
yece!lctim, nerelere eaptnn feha
metmeab ... Evet, ,ize diyordum 
ki cÜç v·tayet Müfettişi Umu
;niliği>, yabancı subaylar kuman 
dasındaki jandarma taıbuırlarına 
ıdayanarak vaziyeti idareye ça• 
~ı~ıyordu ... » Derhal ilave etme· 
liyim ka •bu vaziyet ibuısbütün 
karışıyordu ve rahmetli Hüseyin 

Hilmi Pafanın lbüyiı"lt hayreti 
önünde .Balkan -dağlarını doldu
ran siyasi çete1erin, §iddet ve 
vahşeti artan hmçlarına, bu ya· 

lbancı sıibayları m~ereik bir he. 
def edindikleri görülüyordu. 
cVandar Güneşi Apostol~ lar, 
Paniçu lar. «Me1aH lar karlı 

dağla~a yıllarca boğ,ıftukları 
es.ki hurmhm ile yani Türk eu
baylar tarafından kumanda edi.. 
len taburlarla aıdeit'a bir mütare
ke lkdetımi.şe dönm~icrdi. Gra 
kunrunlan, bombalar, baabnlar 
ma~diırlaruu yabancı euıbay 
idarcein.dc hareket eden jandar. 

ma ıbölük1lerinin. mıntablaTmıdt 
eCÇımeğc ba.ş!eıruşlardı. Bıınun, 
bugünı klmseYC meçhul ohtll)'an 
o zamanki sırrını size eöy)iyobi· 

lirim: 
Balknahlarrn. i~lerine kanşan 

yabancılara &tar ı Balkanlı obnı· 
yıanlara akr§t. eöxle,."lt'leden duy
<iukları, insiyaki kin ve nehıet ... 

f:vet fehtwmetmeab .•• Y.a.ban
cı tahakkümüne isyan, BalG<an
lılann ezeli riandır. Cen\lbi 
Knrpatların, Delionnanlo.rın, 
Kocabatkanların, Rod'Op)arın 
Makedonya dağlarının çocukla
rı, hic bir kir tnnımamrş karlarla 

YAZAN: 
Nlzameddla 

NA Zir 

alçal:maktan daima korkmuş ak 
lbuhrtların çocuk1arııhr. Bu kar
larm !baıan bir ç.ıi olup daiını 
lbir:inıden yuv.arlandığı ve bir 
ba~a dağın patikalarından gc· 
çen lbir katır J.ervanmı ezip 
~ömdüğü görülmü~ür. Bu lxı· 
lutlarm ha.zan ıkaranp. flm~ 
ç.aktp gö'klerin bütün :kinini kcn. 
di çocuklarmın üstüne yağdırdı
ğı da :görülm.Uttür. Fakat içle· 
rindcn birinin lbir yabancıl)'& esir 
olll!una tbu çocukların lakayt 
kaldıkları yahırt hepsinin birden 
yaofbancrya boyun -cğ'dik~cri gö
rühn'Cmi~lir. 

llk hicret kafile1erinin ve 
ülk ajunlann Balkanl'ara ula§· 
'tığ, günden !bugüne kadar, ıclün· 
yanın bu bölgesi ıbu asil karak
terini muhafaza etmek taliinc 
mazhar ohnu~r. Asr.ım~a bi
le bir benzerini görmek im'kanı
nı bulamadığımız derecede en· 
sin bir müa.amahanın ve en ge· 
ni~ libel1alim1e' in ıdeetoklediği 
ıbir federasyon olan Oamanlı 
İmpaııatorluğunun dahi Ba kan
larda aadık tab'a bulamamt§ ol
maaının eırrı !bundadır. Balkanlı, 
lbetki yalına~k. belki yan tok 
yarı aç, iakat mutlaka ve dalma 
hür ve müstakil olmak insiyakı 
ile doğar ve buna hasret çekme· 
ğe tahammülü olmadığı içindir 
ki bu dağların çoc~lnrındap ni. 
ce ve nice binlCY, on!bin\cr, ya 
!harp eahneler.inde, ~ ibir kanh 
ihtilali taıkip eden bir utpumi 
!katliamda A\la'hın tayin ettiği 
~üntlen evvel ö}miiflerd'ir. Ya
lhut lbir k~lanın sağJr duvarları 
önünde bir kurııun V'(ıya yaprak. 
hm diı§mÜ~ lbir çınaıın kuTu bir 
dalından earkan bir urgan bir 
Yeya bir kaç Balkan hürriyeti 
:kahramanını. ademe .:öndenn\ş· 
tir. 

Bugün Türkiye;de iktidatt cl
Jcrinde tutan ne..<tjll~r. 19 uncu 
ıaımn ilk dörtte biri ile ~irminci 
astım i1k yıUan arasıncia Balkan
ların Tür.it ve mü~lüman oımı· 
yan milldtlcrinirı 0$ıanh lm
paratorluğundım naşıl aynlmış 
olduklarını bilen nesiHerdir. Bu 
neeiiler, 1908 foci yıla kadar 
devam den .wk1ııad ve eiyuf 
e:kl()"alik devrinin acılarını duy
ımu~ ve 19 2 3 üncü yıla kadar, 
kısa fasılalarla ~dip çatan çok 
kanlı mücadeleleri göz kırpnıa· 
dan kaıbul ctmi~ ıolan nesillerdir. 

Kamşuianna hmç ve d~a.n
hk gütmelerini yabancıların ve 
satlhi göl'Ü'§lülerin p~ tabii bu
labileceklerini bildmleri ha.Jıde 
bu nesiller, hodk&n ihtirulann 
parlak ve ık.arlı vaid}crine ka.pıl
mamak ualetini göat.cımi§ olan 
nc:aillerclir. Yani o neeillerdir ki 
Ba kanlarda ebedi eulli ve kar
de9lik idealinin mü~irleri ol
mak kararını verdikleri günı da.
lhi, her davada ol<iuiu gibi Ebe
di Şeflerinin ve Milli Şefleri 
lnö.nü'nün arkasında cezbe İle 
saf tutmtı§larclır. DÜl§Ününüz. fe
lha metrneab, ıbütün on d'okuzun. 
cıu urın Ye yirminci asnn ilk 
<dörtte birini do~uran bütün o 
ıbiı1b'rinden kanlı harp?erin dü.,
manlık Yeruet.inden ibir anda ve 
tereddüt:sÜız ınynlmıtlardır. Şu 
anda ıahi,p bufoırıdu.iunuz biri
cik ilişileme.z. tarafınw kendisi
ne borçlu olduğunuz ba~etlu 

akrabanız, kısa ömürlü Alek
e&ndr Karayorgieviç'in aail Sırp 

milletile ba,._qrdığı mucizenin bir 
eşi ve bir aynidir bu. Diklkat et
tinılz.. değil mi fehimetmeab ... 
Hırvatlardan ve Sl'ôve:nlcrıdcn 
bahıse"tmodim. Ortada bir Yu
ıaoıl,ayya yokmut ogi>i konuo

ıtum. Y alnı.z. Sırp milletini tebcil 
et.t.9n. 

ıEvet, lböyle yaptım. Zira ben 
ecnup Sla.vl,n birliiinin ilan 
edilldCi ~ri. yani 1918 
yt1ı ~unun birinci g\inün
<ionberi ne ~an baric.aya bak
m.-n B~ub daima Sırbitt.a
mM meı&ui aa~r. 

Kar~oreioiuHarımn tecı-
na ilave ediien Sloven vo Hır .. 
vat perlantalarının 1pltr'lan be. 
nim ıözlerimi natr1 ~&· 
!bitirdi ki ben bitbirlerile neka
dar ya'ktn akraba oMlarsa o1-

tn~nlar bir ba.,k• ad tqryan her 
Balkanlının mutlaka tek btıll<l 
l.:-aLma!k illetinıclen tedavi edilc
mi,yece~ini !bilen bir Balkanla 
idim. 

* 
Ş imdi aize burada benirn, 

Sırp minetinin, belki de 
Y ugoıl&V'yanm ve mutlaka Bal· 
ikan birliiinin bir büyük w: müı. 
terek talisi.z.liğimiz bildireyim: 

1934 \indi yılın eylulündc İs-

tanbul Ceza.evinde mtıhpue bu
lunuyarclum. Ooooo, .. teli.t et
meyiniz fchametmcab ! Aratııra 
bapie"ane,erc siri,im.den tevah
huş eden ve bazı ryazıılannd-a 
bundan bahsetmek Hiızumunu 
duyıan bir Sdami izzet telaşınn 
tutulup titrcmeyiniz... Ben ne I 
eli kanlı bir haydut. ne de uttta 
bir gece !hırsızıyım. Bazzı.n dille 
bazan. kaleımlc hakaret -etmek 
illc~ino mÜ.ptelayLm. Fakat lbu 
metin her nükaeclişinde kaba· 
hatli olan taraf mutlal<a beraf:t 
karan alan haıııntımdır. 

Evet ... 1934 eylulündc latan• 
bulun, şimdi yıkı1mı~ olan eski 
Cezaevmdc kalcmıle )apılmış bir 
hakal"Ctin ıkdaretini vermekle 
mCNU1 lbulunu!Yordum. Onıda 
gaıetecilcre mahsus paviyonlar 
varıdı ve ben bunlardan birinde 
yapayalnızclnn. 

Bir gece elektriği söndürüp 
yatağıma girdiğim zaman yor· 
ganın altında bir canlı cismin 
kımıidadığını h~cttim. itiraf 
ederim, ürkerek yataktan fırln· 
mn.mla clekotriği yakmam bir ol
du. Zira. ı;İz bılmczsiniz ama 
fehame~.nenb o e&ki Cezaevinin 
sabık misafirıeri ıbilirler ki Ter
.süne ve Meh'terhııne kovuşlann. 
dan çıkan fareler pek korkunç 
§cyletdir. ilk dndelcri Bizans 
papazlarının \'c lbrnhimpa~a sa. 
rayının &.nerlcrin<fe dolaşmış o
lan bu mahluklar, Cezucvinde 
asil midelerini iyice d'oyurama· 
dtkları için, insanlara saldırırlar. 
ıdı. Bunların içinde koca bir l'IO· 

munu kapıp ka!:anlar görülmÜı!· 
•tü. 

Llunbayı yakınc.n rnhat bir 
nefes aldım. Zira ya~aktıı aç Ye 
ısırmağa fhazır !bir fare değil. 
lbelki aç fakat sondcrece munıs 
bir minimini kedi varıdı. Bunun
la lberaber !U şimdiki insanlığı 
duymaktan o anda pek uzak 
bulunu}'IOrdum. Kediyi boynun
dan yakaladığım gibi kapıyı aç• 
U."11 ve ... Hayır, f ırlatamadım. 
Dışarıda ıgölcgürült.iisü ile ~~ 
§c:ı1klerle ve bardaktan !boşanarak 
değil kovalardan !boşanarak 
yağan: lbir yağmur vardı. 

Bir gürleyıen göke kulak v~r· 
dim. Bir çakan şimşeklere bak
tım, bir .de kedjyıe.. .. Ve, kapıyı 
kapayıp kedi ile birlikte yatağa 
ıgircfü:rı. 

Bu minimini vak'a sinirlerimi 
pek bozmU§tu. Uyu~madım. 
Günleıdc.nberi band.lenr» çöz
mediğim gaı&etc Ytimluma el 
attım. Tesadilf, elime, Eftimoff 
adh bir tıaliluıizin. bir zamanlar 
n~retmekte o~duğu «La Mace· 
.doine> ıdan bir nUShayı s~irdi. 
Gizli Balkan •kornitalarından bir 
9oğumın fikirlerini ne~reden bu 
gazete, Alılmct Ccv.det meıfıu· 
mun ~lkıdaıp> ı ite mübadele 
ederdi. İkd'am kapan<:lıktan son. 
ra onun erlti bürolanna ben ve 
arkada.5)1ll. Vala Nurettin :Yerle
~ip cHergün> adlı bir gazete çı. 
karnıağa ıb~lad•ğımız zaman, 
mU:"badele amemelcıe ısrar etti· 
ğimiz halde, Makedonyalılar ga
zetelerini göndermekte devam 
et!mi§lerdi. 

Ağdalı bir docıtrine makalesi 
bulurum '\'.e bir kaç satır oku· 
yunca uy.kum ge1ir ümidi ile 
sayfalarına göz gezdirirken bir
den uyıku~u büsbüttin kaçıran 
§U "atırlarl.a kaışıJ.a hm: 

1 Kapri adumcla «0. R. 1. 

O n dokuzuncu asnn ba
tında Napolyon, kuv .. 

vetii orduları aayesjnde Avrupa 
kttas1 üıı:erinde bir (kara haki· 
miyeti) kurdu~ Deniz.lere hakim 
olan İngiltereyi istila edemedi. 

Yinninci asrın ortasında Hit

kr de kuvvetli orduları aayeıİn· 
de Avrupa kıtası üz.erinde bir 
(kara hakimiyeti) kurdu. O da 
Napolyon gibi, denizlere hakim 
olan İngiltereyi istila edemedi. 

Fakat on dokuzuncu asrm ba. 
§ında A vrupada yaııyan mil
letlerde mi.neviya-, vatan ve 
hürriyet aşkı daha fazla imiı ki, 
( Napolyon) a karşı dııimn harp 
ettiler, (Napolyon) hl"r devlet 

merkezine bir meydan muharebe 1 

sini knzar.dıktan sonra gtrebildi. 
Yirminci asrın ortasında yaııyan 
bazı Avrupnlı milletler,, mede· I 
niyetç-c d ha ıleri gitmelerine 
rağmen o mımcviyatı, ve o va· 

tan ı.•c hürriyet aşkını ıöıtere
mediler. Alman ordulan, w 
meydan muharebesini kazanma
dan, seyahat yürüyüşü ile dev
let me.rkezlcrine ıiriyor. Avnt. 
panın bu feci manzarası, esareti 
kurıun atmadan kabul eden ba
zı milletlerin bu hazin akıbeti, 
bana meıhur tarihçi Michelet'nin 
§U güzel sözlerini hatırlabyor: 

«Ortada bir hakikat var ki, 
aıla örtbaı edilemez; her ~ 
büyüyor, her fCY ilerliyor; fakat 
yalnız bir fCY küçülüyor: Ruh. ıt 

Romanyanın, Bulıariatanm ve 
hele y uaoslavyanm vuiyet)eri
ni dütiindükçe kemikhrinden bi.. 
le eser kalmıyan tarihçinin hu 
ebediyet değeri kazanan sözle
rine hak vermemek mümkün 
değildir. 

Fakat Hitlerle Napolyonun 
mukadderatında baılanrıçta ben 
zerlik vardır. Bu mukadderatın 
aonunda da benzerlik olacak gi. 
bidir. Napolyon, Avnıpa kıta
sında açık denize hi.khn olrnı

yan bir kara hakimiyetinin bot 
oldujımu anuk Seat EJen ada
aanda menfacla yaprken diifii· 
nebildi ve Napolyon farka yü. 
rüyüp yanan Moıkova)'1 seyre
derken mahvoldu: ondan aonra 

kazandıklannı kaybetmemek i
çin uğraıtı. Fakat mai)up oldu. 

Simdi Hitler de ayni mukad

deratın ayni sonuna Yaklafmlt· 
tır. Kazandığı kara hakimiyeti
ni muhafaza etmek için harbe 
devam etmek mecburiyetinde. 
dir. Napolyon harp etti; fakat 

sulh yapamadı. Hitler de harp 
ediyor; fakat sulh yaparruya
caktır. Zira harp ihtnnal •er
mediği kadar Avrup1' kıtaııından 
taımıı, Okyanuslara yayıhnıfbr; 
harp arttk Hitlerin irade ve kon

trolünden kuttulmutlur. Şimdi
ye kadar barp Hitlerin arkuan
dan geliyordu. Şimdi Hitler har
bin arkasından ı;ilrUkleniycw. 

Napolyon bu v.:ıziyete diiftü 
iü zaman mağlup olmuflu. 

,M.ıt murahhMlarile Uttafi mu
rahhulan lll'Ulnda yapıl.n t.e
muı. neticeeinde, iki tetkilit, 
hunnJ.rnun nıiittenk ve emel
lerinin birbirine mun%i oldap. ====, ======== 
nu abuı ve ta.dik ~ıriir. Devlet khsadi Teşekkül· 
:=::"en~= lerinde Çal:şan Memur· 
kam edilmit oı.n MakeciOQJa· tarm TekaUd Sandıklan 
hlar ve •J'lli ._--n..ı9 _:11•1 :......ı..:. -r-. 111111 .-.. Ankara. 27 (Tdefonla) -
teflııanna İh-.et edilen iibtilllci Evvelce hazırlanmak\a olduğunu 
Hvvattv iatltW hedeflerine bHdirdiğimiz devlet iktısadi te
doina )'iiriiıbn ellerindeki bü· ~ü!Terinde çalışan memurlara 
tün vUltaJ.rla birWaleta yar- ;it tekaüt sandıkları haJ..-kındaki 
d kanun layihası ıron ~e'klini ahnıt 

an 9bneii •e IMr ~. ve bükUınet tarafından da tasvip 
d• L!-ı..L~ L-L.-...1-~ il ) 

Ulll"Dr_.... ___. _.,_., edilerek Buyük lll1i let Meclisine 
kalMal •e tuıhlalt ~. sönderihn~ir. 

Hwv.tya ve Mlıkedonya mij. Bu lAyilıaya göre sandığın ser-
ıneailte i Sarp t.lttMsümü ~ maye ve geliri ıınemur aylıkların
da W.... Maked.-va toprak- dan kesilıeee:k y.üz.dc lbeılerle me-

_,_ murların mensup oldukları idare· 
_.... bandmblrle «Cenubi lerce verilecek paralardır. 
StrWat.n • .dl t..am..i luıldm· Bundan ba ka hizmete ilk gı· 
'dtki brwı ~---~ recck memurların ilk rna~ların.
ed-'- •e ihtiWci ffrvatı.rla dan da yüzde !Yirmi beş kesilecek. 

lıtİWei Mtıbd~ tatblı tir.Ayrrc.a memur aylıklanndaıı 
ed~e olan tetldt .Ut.nine ceza ol'arak ke'Silcceık paralar da 
nw1h • bir mmüılıde bulun- sandığa irat kayıclolunecaktır. Ka 
tn.ıc lüzumunu duyarak Yugot. nunun muvakkat bir ım.ac:Fdesine 
lav,a Kral. cAlekMDdr Kara. söre bu müuııeıselerdc eskiden 
• teşkil edflm~ -olan sandıklar lai
'°'.İevİç• İ idama mabkiim ettik• vedilm~kte ve hissedarlar tarafın· 
I~ beyan Ye Bln ederler. İt- dan yatmlan parelar sahiplerine 
bu bnr, m.a.yı takip eden 31 iade edilmeiktedir. 
günlük aman içinde infaz edi· Aynca ~i.rnd~e kadar sandık 
lecektir. Bu kar• Makedonya kunnaım~ olan ve .bu kamınun 
ve HU"YMiataa ihtilil tetkilitJe. hiı1cümferine giren bütün idareler 
rımn Kapri'de 'buhmn tam aa- kanunun kabul tarthinden sonra 
labiyetli mümeuiDeri tarafmdan bir ay zarfında san-d'rk kurmağa 
İttİfaıkla im• ecfilmittir.• 'V'e faaliyete g~ğe mecbur tu-

(De,,..nn var) ... ı . .,."lct'n~ır. 
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Sinema Yazıları Okunaklı Olmalıdır 
Bazı &lnemalarda. «ô1terilen ft

lbnlerln tür.krf"ye tert'Ume edilen 
ya7,rJarı hiç tııkunamıy~ak şekil

dedir. Hele ~ık renkli Fonlar 
Uurinf' yazılan açık renk ya7.rlar 
heın 'özleri bozuyor, hem de oku
nannyor. Baz.an da o kadar ça
buk deA'Jı,en Frangmanlar eluyor 
ki, f't'nebl bir U"faoı bllmlye-nltr 
J~lıt filimden mfi.na çıkarmak 

nıümkün olamıyor. Ben 8tnema 

m_.rakh1ıyrm, hu noktaları haki
katen müteJG1mil bir Rlnema satı
n~l lc:ln büyllk bir noksan telılk
kl rderlm. 'fMelA. Sümer'de gö -
t-t'rfle-n (Bahar I\lele"'l) filmlnln 
bUtün güzenıtını "e revkalA.de 

zrnglnll_ıtfnl yukarıda ~yledl~hn 

noksanlar hzrpalamaktad1r. AJı\

kadartarın bu noktalara dikkat 

etmelerini hahrlatmok L<i!tlyerum. 
Vakur ArU 

Kayin Pederin Sözleri 
ı Yazan: Efdal ARIKOL j 

Celal İçli, lstanbulun asude ve - Yok oğlum bir 'eye canım 
güzel bir semtınde annesire be- ·8ıkılmadı. Biraz rahatsizım da 
raber oturuyordu. Bir §irkette kaç belki onun için sana öyle geldi, 
&enedenberi ·11'1'Cmurdu. Aldığı dedi. 
pareılarla çok sevdiği ve saydığı Celal aıJağıya indL bugün i:tlcr
annectğine ba-kıyord·u, Babası ö- le epey yorulmuştu. E.'biselerini 
leli birkaç aene geçmişti. Otuz çıkardı. Pijamasını giydi. Od·ada
Ja .. ını geçtiği ha.Lde henüz evlen- ki kanepefcrden birine uzandı. 
ntemi~ti, annesini çok ~vdiği Gazete ini aLdı. Fakat gazetede 
;çin alacağı kadının anneeile iyi.1 gö:tlerini dolaştırırken annesinin 
geçinememesi. ihtimalini dü,Une- halini düşünüyordu. Acaba anne 
rek, -evlenmeği pek de göı:e alamt mlrı neye;: cenı sıkıldı, ben yok
yordu. Oturduk1arı evin- civarın- keo evde ne otdu dlye bir.bir ar· 
da, çok Uri görii§h.ikieri bir kom- kasından bir ~ürü suaHer kafasın
şuları va.rdı. da zincirleniyordu. Odaya Umi-

Kom,-ularının kw Limia bir a girımi.ı ve kocasının yakmına o
gün Celal İçlin.in valdesini ziyare- tunnuştu. Celal içli: 
te geldi. ,uradan buradan k'Onu~- - Lamia bu akşam ' annemi 
tular. Bu konu,kan giizel kız Ce- biraz ne~osiz ve kederli buldum. 
lalin valdeısi üzerinde çok iyi tc- Aca.ha neden? Diye sordu. 
sir brraktı. Sonra Cel'Cilin annesi- Li.mia tered·düt etmeden: 
nin i..,i'erjrre yardım etti. Lamia - Bana bugün beraber kom-
arada. sırada Celal İçlilere ıeliyor §Ulara gidelim ded~ ben de git
ve: aean ·kocamla gide:rirn seninle gi-

- Teyzccığim sen yorulma, demem diye ııöyledim. Belki ona 
dur ben sana yar-dun edeyim. canı kılm,,tır, dedi. 

Diye ev i~lerine yardun ediyor Ak~am ,yemeğine oturdular. 
ve kadıncağızı ihtiyar y~ında bir Yemekte Celal İçli annesine: 
hayli oyalıyor, eğlendiriyordu. - Anneciğim arzu edersen bu 

Celalin annesi Umiadan çok gece kayın pcderlere gidelim .. De 
h~lanrmt ve memnun kalmı~tı. di. 
O da her anne gibi biricik oğlu· Annesi ~u cevabı verdi: 
wun mürüvvetini görmek, onu ev- - Celalciğim ben biraz rahat· 
lendirmek isterdi. Böyle nazi:k. ~ızım, een istiyorsan karlnı al git. 
terbiyeli.. konu.,kan ve her i11e eli Diverek amıesi gitmek. iateme· 
ya'lan Lianiadan iyi bir kız bulu- di. 

nur muydu~ Bunun seV'g'İli Cela- Celal lçü yemekten sonra karı. 
line mün;a.&İp olduğunu düşünü- smı alarak kayın pederine götür-
yor<hı. Bir gün oğluna: dü. 

- Celit~iğim artık evlenme 
zamanın gcçıyor. Sana bir kız 
bu1ayım:, evren~ mesut bir yuva 
kur ben de iftihar edeyim. Dedi. 
Celal aımeaiııe: 

- Anne, evleneceğim kız. her 
~eyden evvel seni saymalı ve sev 
meli. Böyle iyi bir krz buluTsan 
evlenirim. Dedi. Yok&a ~ana kar
~ı gelir, sen de bana şikayet e
dersen evimizde rahat olmaz. 

- Ben aana münasi-. ve bana 
da hür.met eden ve aözümden. 
sıkmıyacak olan bir kız buldum. 
l1te bu kız da komşumuzun kızı 
Lamia. Sen merak etme bana 
karşı ııelee de, ağzımı açıp sana 
ş:.kayet etmem dedi. 

Ana -0ğul arasında bu konu~ma 
dan kın bir müddet sonra Celal 
içli Li.mia ile nişanlandı. Az bir 
~aman sonra da evlend:ler. 

Oturdular. Neşeli ne,eli konu§ 
tuiar. Kayın peder bir asker mü
tekaidi idi. Vaktile birçok harp
lerde bulun~u~ bir hayli yararlık 
lar göstermiş bir o kadar da ni
~nlar almı,tı. Miralay rütbesin
de tekaüt olmu,. Görgülü,- \'CD 
ve ayni zamanda mütefekkir ve 
konu~kan bir zattı. Damadını da 
çok seviyordu. Onu gördüğü za
man karşısına alır, kah eskilerden 
kah kendi mazisinden, kah hali 
hazır dünyanm siyasi vaziyetin
den bol bol kom>!J'lr, bunlara da
ir hikayeler anlatırdı. Bu akşam 
mevzu; içtimai ıbir safhaya dö
külmüŞt,ü, karı koca ha.yatından, 
evlenmek nişanlanmak bahisle
rinden konuşuluyordu, B.ir aralık 
Celal içli kayın pederine: 

- Siz bir yerden bir kız alsa
nız. Karınız da annenize fena mu 
amele etse ve anneniz (hadi kı· 
zım kom,ulara ziyarete gidelim) 
dese, karınız akS;i bir cevapla 
(ben seninle öyle yerlere gide
mem, hem gidecek olsam kocam .. 
la giderim) diye cevaT" verse, siz 
de hunu duvsanız ne yaparsını:z: 
sayın kayın pederim diye "°rdu: 

- O kadını tutunc• doğru a
nasının bahasının evine götürü .. 
rüın ve bir daha karım olarak 
erime aobnmn dedi. 

Celal içti bir an düşündükten 
sonra: 

- işte sayın kayın pederim 
·ben de sizin kızınızı size teslım 
ediyorum. Artık kendisile bera
ber_ va~mama imkan kalmadı. 

Dedi ve kayın pederin evinden 
çıkarak gece evin-e doğru gitmek 
üzere yalnız başına karanlık so
kaklara kar,,,ıı. 

IASKE~il~~~ 
A-==-ii EıeAHiSLERI 

SiNGAPUR 
Uzak Şarkın 
En Mühim 

Deniz Geçidi 
Yazan: 1 
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Bay H<tler ile Bay Mus. 
solini kurmay heyetlerile buılik
te (Breııner) ,mli~akatında bır 
ilıdrp planı hazırla.m.IBlardı. Bu 
pliirun en mühim hedcflemıd.cn 
birisi de ln.gliterenin Akd'eniz 
hakimiyetini imha elımckti. Bu 
maksatla iki Ba,vclı.\\, (Ccbeli
tarık - Malta - Süvey§ kanalı) 
deniz geçitlerini zaptetmeğe kn
rar verdıiler. O günıcleNheri beş 
ay geçti. lngilterc iki başvekilin 
mabadını vaktinde sezerek har
bin sıklet merkezini Norveç ve 
Fran&adan Akdenize ve Afrika
ya kaydırdı. lngiliz deniz, hava 
ve kara kuvvetlerinin beş ay 
za"lmda Akdenizde ve Alr~ka
da kazandığı muvaffakıyetleri 
hatırlarsak~ İngııtere.nin Brenner 
harp pli.nını tamamile: baltala
dığına hükmetmek lazım gelir. 

Uzalqark,n mühim bir iisaü: Singapur 

fakat Brenner harp pla-
nının bir de Asya ce.ıp

hesi vardır. Japonya, Asya kı
tasında hayati saha siyaseti 
(">ütmek.tedir. lngi.lterenin Aşıya 
kıtasında biricik ım.ühi.m deniz 
geç.idi Singapurdur. Japonya da 
oraya göz dikmiştir. Hayat sa
hası elde etmek için Joponya 
hesabına iki istikamet vardır: 
Garp ve cenup. 

Garp istlkametinde 400 mil
yon1uk geniş Çin ülkesi vardır. 
l'IPonya, Çinin harlbe dayana· 
mıyacağım sandı.• Halbuki Çin 
orduları Baş.kumandanı Mare
şal Şankayşck, Japon ordulari
le döğüşmjye devam ediyor. Ja
l>onlar, Çin ordularını cepheden 
veya Mançurid'Cn taarruzla mağ_ 
IUp edemiyecekl.erini anladılar; 
şimdi mer.kezi '\ungking'te olan 
Çin ordularını cenuptan kuşata
rak imha etm...c::yi diişü.nüyo.rlar. 
Fakat bunun için cenupta bulu
nan F ranısız mimcmlekesi Hindi. 
çiniye sahip olmak lazımdrr. 

J aponların Hindiçiniye 
göz dikimelerinin birin

ci sebebi budur; diğer sebebe ge 
lince, cenup istikametin:de ha.yat 
sahası elde etmek için Hiıvt de
nizine çfkma:k lizımdır. Fakat 
Singapur, lngilizlerin elindedir. 
Singapura inmek için iki yol 
vardır: 

1 - Deniz yolu: Bu yol ü
zerinde Singapura varmadan ön
ce Japonya, cenubi Çin deniz:ine 
hakim olmak mecburi)~etinde .. 
dir, Amerika ve İngiltere donan_ 
rnalarile büyük bir deniz harbi
ni göze almadan, Japonya. de
niz yolunda ilcrliyemez. Böyle 
bir d'eniz hat1bmi göze alacak 
kuchette değil'dır. 

2 - Kara yolu: Bu yol üze
rin·de Hindiçini ve Tayland müs 
temlekcleri vardır. En kestirme 

yol, Tayland üzerinden Malaga 
yarım adasına inmek ve Sin.ga
pur denjz geçidini kara cephe
sinden zorlamaktır. 

l~e Japonya, Uzak ~arkta, 
,;rr.d-ilok deniz yolundan ziyade 
kara yoluna ehemmiyet vermiş 
ve bu yolda ileı'lcmiye başlamı.ş
tır. Bu oare-de. hem Çin ordu
lartnı cenuptan kuşatmıya im
kan bu'lacak ve hem de Singa
pur geçidine kara cephesinden 
taarruza fır.sat bulacaktır. Bu 
maksatla Fransanın zaaf:ndan 
istifade edeıek Tayland'a l lındi 
çiniden bazı üsler verıdirmiye 
mu.vaffaık oldu. 

Fakat Cebelitarık, Malta, Sü
veyş kanalı geçitlerini müdafa
ada geç kalmıyan İngilt~re, U
zak şarkta Singapurun müdafa
asını da vaktinde temin etmi.ş
t~r. İngilt!erenin hakim old~u 
deniz yoharının uzunluğu 85 
tbin .ır:itd-ir. Denizlere hakim ol
manın iki büyük scıbcıbi vardır: 
Kuvvetli donanmaya sahip ol
ması ve en mühim deniz geçit
lerini eHnde bulunıdurma!!ll. 

Cebeıiları'k, Sü'veyş kanalı, 
Singapur. Uzak şarkın deniz yo_ 
lu üzerinde üç mühim müstah
kem mevkidir. 

H ava kuvve:tlerin.in dl.em .. 
m iyetini takdir eden 

lngiltere, 1923 senesinde on 
mİ]yondan fazla, İngiliz altını 
sarfcderek Si.ngapuru takviye et 

ti. Dünyanın en kuvvetli hır 

deniz ve hava ü,,sü haline ge
tirdi. 5in2'apurun bulunduğu Ma 

laka 600 bin kilometre murab
bamdacftr, Singapur bu adanın 

ve d.üınyan:n en kuvvetli, en 
asri kaleicri.nden ·birisldir, Sin .. 

gapurda 15 00 kilogram ağırlı
ğırrda mermı ~a vuran 4 5 O rn ;. 
limetrelik ağır v-e: uzun topl=tr 
vardır. Bu to-plar, tayyare bom
bardımanlarına karşı tamamiie 
mahfuz mevzilere yerleştirilmiş. 
tir. En büyük zırhlılan tamir e
dec-ek deniz tczgahıarı. hava 
rneyd.anları, büyük petrol ve 
kauçuk depolal"l vardır. 

Singapurun sevkulcey,i kıy
metı sok büyüktür. Şimalden 
gelecek bir t .:ıarruza karfı ,\-

DOK T OR 
DİYOR Kİ 

insan Kanı insana ilaç 
-2-

E~ktden yapılan kan nakillerin

den bazılarının ölltme sebep olmala~ 

n tn&anlann gözünü tok korkutmu". 

,·erlctnln gruplannı 

etmek lilzrm gelir. 
dikkatte tayin 

Lnboratu,~arıarda inanların ka. 

nını alıp blrblrlcrile ka,.,r1a,hrarak 

vustralyayı korur, §arktan gele· 
cek hır taarruza karşı da Hin
di..s.tanı örter. Si.nıgapur düşürül· 
meoden HoJ.anda Hınd1'tanı elde 
ed.iiemez. Slngapur garp ve ce
nup ıeıtik.ametılerindc genıişlemek 
ııs.tiyen J aponyanın kar§ısına di
kilen mühim bir enı;cldir. Japon 
ticaretinin büıyüUt, kısmı, Avru
paya, Afrikaya ve Hint denizi
ne geç.ılen ,\falaka kanal\nı kul
lanmaktadır. Malaka kanalından 
geçen gemi~erin yarısı, Japon 
bayrağını taşımaktadır. Japon
ya Slr&ga,,puru ele geçirmedikçe 
ticari, iktısadi ve siyasi dar)zk .. 
tan kurtulamaz. 

J apon:ya, Çin harbıne 
başlamazdan önce, Sin

gapur, Yu.kohama".lan 5000 ki
lometre uzaktı. Fakat Çin har
binden sonra yavaş yavaş Sin
gapura yaklaştı. Hanyan adası
nı aldı, Fransız tlindi-;inisine a
yak 'ha.sarak orada hava mey· 
danları t6Sis etti. Bundan sonra 
Singapura, kara yoluyla İnmek 
için (Tayland) a gimıiye çalışa. 
cakıtır. 

Sınıgapur üsaünü denizden 
taarruzla zaptetmek ç.ok güç
tür. FaKat kara cephesinden ele 
geçirmek o kadar zor dc~ifdir. 

alaka yarıırtı tfa!'lllıclan cenu
ba doğru iterle}İp millıtahkem 
mevkie hücı.ıım etmek nihayet 
ıbir kara harbidir. Japonyanın 
kara haııbi yapmak içi.n ordu 
ve nlalzcmesi çoktur. 

F a:kat İngifoere bu tehlikeyi 
vaktinıde sezmış, Singapunm 
Malaka yarım adasın" düşen 
şimal cepıhosini Avustralya kı
talıarile i~gal ve tak\.iye etmİ§
tir. Amerika da Singapurun 
denizden ve karadan müdafaası 
için İngiıtereye yardı·m elınek
tedir. 

Hıiliısa, İnglltere, hayati e
herr..miyeti haiz olan Ceıbelita
nk, Malt~. Süveyş kanalı, Sin
gapur deniz geçitierini elin-de 
bu•:'undurnnağa karar vermiş ve 
şimcüye kadar harp gayelerin.in 
en m~'hiqrrJeri olan ·bu geçit
lerden biri-sini olsun kaybetme
mi~tir. Şimıdiden &oma da bu 
geçitleri ayni azim ve cesaretle 
müdafaa ı deceği şüphesizdir. 

PIY ASA HAREKETLERi: 

1 Alman yaya Halı 
İhraç Edi~ecek 
Dün altı ytlz bin liralık ihracat 

yapılımıştır. İsviçreye satılan au

saml\ı.r yüklenmektedir. Küçük
baş hayvan derilerinin satıı faa

liyeti aI'tma·kıta devam edlş-or. 

Yeni $en-e mahsulü ,koyun derile-
rinin postlarındaki yapağıların üç Batta bu yüzde-o g~en a. ırlarda kan 

naklinden vazgeçilerek bo teda.\i u

zun müddet tcrkedilmJ~tı. Fakat &OD 

raları kan U:ıerlnde yaptJan tetkikler 

göetermı,tlr kl her insanın kanı her 

insana yarayıp ,ua verecek bil' ka· 

blllyette değlld.Jr. Bazılarının kan se 

gruplarını tayin etn1~k, pek ftlô, santimden uzun olmamak §artile 

n1ümkündür. 

Böylece yapılan tetkiklere göre 

(0) grubundan olan insanlar, herko--

Lamia, hem kocasını hem ka
'(ın valde~ioi ~eviyor, kocası va.
ıifeye gittikten sonra kayın val
desine yardım ediyor onunla ko
nuşup onu nc,elendiri:yor, adeta 
kaym valdeeini kö\'Cde oturtu
yor ve hiç bir i~e elini sürdürmü
yordu. Hi2l.-nelçinin yaptığı işlere 
dikkatle nezaret ediyordu. Kayın 
valde gel.inıindcn merİınun ve me 
auttu. Günler böylece geçmeğe 
başlamı~ı. Celal içli ile Lamia iç 
li evleneli on on beş gün ohnuş
h •. La.mia aabahiarı kocası gittik
ten sonra odasına çekiliyor, Ye
mek vaktine kadar adaşından 
çikmıyor, ev i lede hiç alAkadar 
olmuyordu. Celilin annesi geli
nırı.deki bu değişikliğe hayret edi. 
yordu ve Üzülüyordu. Kendisine 
ne za.man kayın valdesi bir ~y 
söylese ten cevap veriyor itiraz 
ediyordu. 

Bir gün kaym valdc Limiaya: 
- Ha.dı kıznn hazırlan kom

şuları ziya.rcte gidelim, dedi 
Lamia: - ıCidcracm kocam

la gideri;n scnınic gidip ne yapa
yım. Diye ceva, verdi. 

Efdal A RIKOL romu, diğerterlnln kanındaki kırını-================== 

se .kao \"erebilirler. bunlara (umumi 

vericiler) derler. La.kin bunlar ken-

dJ gruplarından başka lı.I!; bir grup

tan kan alamazlar. (AB) grubundan 

ihracına müsaade edileceği ve 

daha uzun yapağılı olanlara mü

saade e-dil:m_iyeceği piyasada söy

lenmektedir. Almanya için D he
sabından satı...,Jara d'air ya.pclan 

tevziat listeleri birliklerd'en ala
kadar tüıccarlara göndcril:m~tir. 

Bu liatelere göre tüccarların Ii

Bundan çok mütcea.sir olan 
kayLn valde odasına çekildi ve 
lecsüründen adeta ha.at.alandı. 
Ak,am Celal içli eve geldiği za
man her za.manki gibi annc:sinin 
hatırını sormak ve ken.d.isini gör
mek için odasına gitti. 

- Ne var anneciğim, seni bu
gün biraz ne~esiz ve keyif iz gÖ· 
rüyorum. Yoksa bir şey·e mi ca
nın sıkıldı? 

Kadın içini çekti ve temlkinli 
bir eda ile oğluna: 

zı yu\·arlakcıkları bir araya topla

yıp çöktürmek gibi bir t .. lr göste-

rtr. Birbirine uygun olmryan kanla
rın nakillerinden ~ikan fena oetlce
Iertn bu çökUntll hlldl..,,,lnln vücut 

olanJar ise herkesten kan alabUJr-
ler. Fakat kendi gruplarından ha...,. 

kasına kan '·eren1ezlcr ld bunlara 
da (umumi aJıC"l1ar) deriz. 

lçlndo ceryan etmesinden dolayı hu-
..... suJe geldiği anla.şılm ıştır. (A) ,.e (B) gruplarmdan olanlar, 

\ Bu tetkJkl<'r ilerleyince Jnsanları, hern kendi gruplarından hem de (O) 

Filimciliğimizin En 
Son Şaheseri 

SAi D-HALiDE-TALAT 
VEDAT - YASAR 

' 

kan bakrmından, belli ba.,h dört gu- grubundan kan alabJJlrler. 
ruba. ayırmak mUmkün olmu,tur. Kan naklllt"rlnl ~;apnıazdan önC'(' 
Bugünkü hekln1Ukte (A. B. AB. 0) kanlann, grup baknnından olan, bu 
harfierlle gösterilen bu grutJların ay- U,;\·gunluklarına çok dikkat etnu•k 
rı ayrı hul'iuslyetlerı ,·ardır ,.e bun- iktiza eder. Bu ~artlara tltlı. bir IU
lar bugün kan naklinde en mühim na gö'iterınek suretlle yapılan kan 
bir esas teşkil ederler. nakilleri, jjÜratle hayatı kurtaran 
Şu halde kan naklinden fena bir p('k faydah bir netlre haı-ııl eder· 

nctlre ahnamak itin. her şeyden ev- ler. 

sans almak üzere Veki.lete mÜTa .. 

"\·eı, gerek kan alıcı ve gerek kan 

caatları bildirilmiştir. Almanya 
ve Macaristana küçükbaş hayvan 

deriler~ Am~rikaya av derileri, 

Mısııa tütün, loviçreye susam. 
Yunanistan, Bulgaristan ve Filis
tCne tuzlu halik, Çekyaya tuzlu 
barsak ihraç olunmuııtur. Alman• 
ya için kırk bin lira,.k yerli halı· 
!ar ihracı iç_in Ticaret V eik&leti.n .. 
den mÜ•aadc edildiği için dün ilk 
parti on beş bin liralık halı satıl
mış ve muamolesi tamamlanmış
tır. Hububat ve yağlı tohumlar 
piyasasında yeni bir değişiklik ol

Dr. Nuri ERGE.SE mamış.tır. 
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IKi Paris 
Fransız Parisi 

Alman Parisi ____ _ 

Yazan: ltebla 'l'evllk BAŞOB.çı( 
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"Eğer Yüz On Milyon Nüfuslu Bir 
Fransa, Meram Etmiş Olsaydı ... ,, 

Demek ki Alman Gestaposunun 
pençeleri Parisln bin iki yUz eene
lik bu irfan kapısını da kapamış
tı. Gün geçtikçe halk tabakasının 
hisleri ta.mamile Almanların aley
hine dönerken, diğer ta.rafta bir kı 
snn bUyük sanayi erbabı ve iş 

ve menfaat peşinde k°'an dala.ve· 
reel .sınıflar da bUtün kuvvetlerile 
Almanlara asılmışlardı. 

İkinci teşrin sonlarına doğru bir 
gUn; Fran.sanın bllyUk tayyare tab
rikalarmdan birkaçmm birden sahi 
bl olan Müsyü (Al nın çok sevimlt 
el}i Madam (A) nın kapımdan içe
ri girdiğini görünce şa,ırdnn ve se
vindim. Madam (A) ile aramızda 

uzun scnclerdenberi kurulmuş bir 
dosUuk ve sevgi vardı. Kendisi ve 
kocası Alman istilfl.sından evvel Pa 
rlsten kaçan ilk kafileye dahildiler. 
Ben: 

- A, nihayet sizi Pariste görü
yorum, dedim. Siz ki o kadar Pari
si seversiniz, niçin şimdiye kadar 
avdet etmediniz. Herkes geliyor? 
Şimdi tabıt fabrikalar da kapan
mıştır. Yoksa hUr Fransada mı o
turmayı tercih ettiniz? 

- Hayır, azizem dedi. oo,Undllk 
Jcrinizin hiç biri detn, fabrikalar 
eskisinden daha çok işliyor. Benim 
kocam hiç çalışmadan durabilir 
mi? Fabrlkalarm hC"sap defterle
rini Pariste bulundurmak istemi
yor. Hesaplar Almanların ellne geç 
mesin diye bu kış ortalarında ( X) 
daki sayfiyemizde oturuyoruz. Ben 
yalnızlığa tahammül edemedJm, İ

zin aldık, on beş gün için Parlse 
geldim. Parieten gittiniz diye çok 
korkuyordum. 

- Benim talihsiz vize işleri da· 
ha tamam olmadı. Belki bir aya 
kadar giderim. Fakat sizin fabrika 
Jarın çalışmaaına aklım ermiyor. 
Böyle bir zamanda ne gibi bir iş 

yapılır 7 
- Hep ayni t.,ter ... Tayyare ya

pıyoruz, hem gece, gündUz çalışı

yoruz. 
- Acaip, dedim. Tayyareleri yok 

sa Almanlar hesabına mı yapıyor .. 
tar? 

- Öyle ya., bizlm fabrlkalar 9im. 
dl hep Almanlar hesabına çalışı

yor, Almanlar çok iyi fiyatlarla 
malla.rnnızı alıyorlar. Şu aralık on
lar için de ne bUyük bir istifade ... 

- Demek .siz açıktan açığa Al· 
man idaresini tercih edlyoreunuz? 

- Şüphe mi var? Şimdiye kadar 
İngiliz taraftarlığından ne kazan
dık? 

- Aman rica ederim, <Şimdiye 
kadar İngillz taraftarlığından ne 
kazanmadık!> Demeniz lAznn... E

ğer arkanızda. İngiliz ittitakı olma· 
saydı sizi Almanlar çoktan yutmul} 
hazmetmi~lerdi bile ... 

- Almanlar o kadar kuvvetti ki 
İngilizleri de mahvedecekler. 

- Bu sözlerinizden ben Alman
ların kuvvetinden ziyade si.zin za
atmızı a.nlryorum. Eğer yüz on mil 
yon nU!uslu bir Fransa., meram et
miş olsaydı, seksen milyon nllfuslu 
bir Almanyaya mukavemet edemez 
mlydl? 

- Bizi hep aldattılar.. HUkQme
timiz, baştakiler herkes, herkes al

dattı. Bizi yola getirecek ancak Al 
mantardır. Şimdiden memlekete 

birçok para döküyorlar, harpte sar

sılan iktisadl hayatımız bu ııayede 

tamir edilecek, ııe!alete dUflllekten 
kurtulacağız. 

- Fakat dllş;UnmUyoraunuz ki 

o gelen paraların bir klll'filığı yok

tur. Almanlarm harbi kazanması 

imkAnsızdır, elinize geçen kıymet

siz paralara inanma.nız yüzünden 

sizin de bUtUn servetiniz! kaybet
mek teh!ikeleri vardır. 

Madam (A), bu söztim üzerine 
bir sarsıntı geçirdi: 

- Böyle blr ihtimali hatıra ge
tirmek iBternem, ded!. Çünkü bu 
ha.rb! İngiltere kazanamaz. 

- Ne gibl bir nokta lan buna 
hükmediyorsunuz? Amerikanın İn· 

giltert r.ln mutlaka yardımına. kop 

cıığma ·inanmıyor musunuz? 

- Hayır, dedi. Ameriknnın lngll 

tereye yardnn edeceğine ınanmıyo
ruz. 

lşte Fransanın ileri gelenlerinin 
bir çoğu hep böyle dllfllnüyorla1'11ı. 
Ne çare k1 Almanların Parise bol 
bol getirdikleri marklar halkı ne 
açlıktan, ne de soğuktan muhafaza 
edemiyordu. Bu sene kı11 zaten çok 
şiddetli idi. Sabahleyin oda. camla
rının dışı gibi içini de buz tutmu9 

olduğunu yel!ıle görüyorduk. Elleri' 
miz soğuktan bir '}ey tutmuyor, r 
vin lçlnde yün eldivenle dolaş)'Ol" 
duk. 

Bir def& on beş gün kasap dill' 
kfutları açılma.ınıştı. Sebebi araŞll' 
rıldığl zaman ~nlar duyuldu: ı'1' 
manla.r salhaneye hücum etnıiŞlef 
ve bütün mevcut etleri alma.ya. ıt• 
~!ar. Bunun üzerine ka'1' 
çıionış, baş kasap elindeki uzwl • 
bıçağını bir Alma.nm kalbine sar 
lamı.,, Almanlar derhal kasabı lil 
dUrmüşler ve bu cezadıuı. halkı dJ 
mahrum etmemek için on beş gil' 
Parlsi et.sız bırakmışlar .. Eğer !Jll' 
le bir vaka da.ha olursa Fransa:ır 
n kırk gUn a.çhğa mahkQm edec' 
lerini de ilAn ettiler. 

Vişi hükQmetl Fransadakl ı' 
manların ıa..,..•1 için her gün dı;{ 
yüz milyon frank verdiği halde 11 

ne Almanların halkın nafakB!I 
kapmak için bir dUzUye her ytl 
hUcum etmesi, bu gibi kanlr v3'tr 
larm sık sık tekerrürUne sebep dl 
yordu. Son zamanlarda Almanı• 
umumi hislerin kendi aleyhJerınl 
olduğunu görUnce, işsiz kalan };:f 

dın, erkek bUtun t~Uerl Partst 
uzaklaştırmayı ve Almanyaya ~ 
meyi dUşündüler. Gazetelerln ıJ! 
sayfalarrnda bUyük UA.nlar n~ 
tiler, bol paralar ve bol gıdalar ' 
dettiler, İ~ilere Alman bUrolal' 
kendilerini kaydettirip mesut /. 
manyaya gidip çalışırlarsa Altııs' 
lar derecesinde rahat bir hayat f 
çlreceklerlnl i!An ettiler. 

Parisin bir zamanlar fell, gUS 
zarlt, meşhur mağaza kızları şfl' 
dl kendi varlıklanru bile dUşııı:'. 
mlyecek bir botluk içinde, gıd•,ı' 
lıktan sararmıt yllz!eri, yaşlı F 

~=~~ :ı~~=e b::o~::::~e~~c:ı; 
y&ya gönderildi. Bunlar bir d~ 
dönecekler mi, memleketıerinl 

recekler mi? 
Almanların insan değiş: tokUı 

da. acalp bir usulleri var. Bir tıt'"' 
tan Fransız işçilerini Ahnanl., 
çekerken, Alsas Loreni resmerı /o 

manyaya ilhak ettikten aonrs ,P 
da binlerce senedenberi yeri~ 
:,otlz elll bin Fransızm bütUn ııı 

rını mWklerlni zaptetttler, eJl,ı'ııı' 
bizim TUrk para.ile ancak eJll 
kadar bir para vererek memlt~ 
!erinden tehcir ettiler, çıkatd~ 
Fransanın iç taraflarına. gönd 
!er. ~ 

Almanlar para ticaretinde f' 
birçok yonar buldular. Mesel~ ,.6' 
risten çıkanlara çıkı°' mil.58 .,1 
vermek içi~ yedi bin frank alt.fi 

tardı. Ve bır Fransrz esirini 
bırakmak vadini elli bin frarıg& 
tıyorlardı. 

Açlık, soğuk, sefalet, umi# 
ve kan, l9te Alman işgail aıt_.I 
kl Parlsin iç yüzü... oıf 

Polonyalardan, ÇekosıovaJcY 
1 

dan, Avusturyada.n, Nof'\'~ 4 

den, Holandalardan, Belçtksl.,,r& 
Lllksenburglardan, Alsasıard&Jl t 
ra gelen son kurban, ParJs! ~{i' 
getln şarkılarmdakl gözlerinifl 
gWen santm gUzeıt, bUtün dO~ 
nm heveeini alamadığı bu sıtıf ,r 
kadın, Gestaponun h&fln penÇ~ 
de solmu9 sararmı9, bütün •1 ~ 
cazibesini kaybebniş ... Yeni rıl f 
denilen boyalar yüzüne hiç gıı 
mi9, Lion kumaşlarile &ardıl' Ol" 
vUcudünU ısıtacak bir çuval it 
iki metre yUnlU bulamamış. J<O 

ayaklarına glydlği ince ip•~ ~ 
!ar, zarif iskarpinler J<8lııı• ı 

. gıtı 
Bunca yıllardır ecdat yadi .,,,,t 
yaları, tabloları. halıJa.rt, ti ~ 

tıı'ıt 
çanağı, parası her şeyi gı ııl'. 

··ı~ ' nihayet bugün gaddar "" ti 
tazyikinden vaklt.slz çöken b"ııtf"' 
siz kadm, yaşlı gözlerini ~ o1ııl' 
göklere dikmi9, derm8J181" ~ ~· 
nı tarihe uzatmış, feryat e<JI ı' 

j bl' 
- Ne olur, ey tarih. ben ~ •• re daha kurtar! VatanunISl ı"'-. 

ruz dlye benimle öğünezıJef· 6 
kara gün gelince benlm ıçuı .';;,1 b•· mekten çekinenler, san• 
benden utansınlar! V 

Rebia Tevfik 5AŞO"Ç 
- BİTTİ - d r:J' 

[Paris cehenneminden neS ?'*' 

tuldum'dan sonra dki Parıs;,ıJ" 
rada bitmektedir. BaY•" •"' f' 
Te~lk, bu yaziların yırm 1 • ~,,.ı 
ris ve Bertlnde gcçtrdlği tıl ~ 
hayatına ait üçUncU kıs"11 ...,~ 

~·"-' zu·Ja.maktadır. Bu kısmı jŞ ,.. 

nmcıy& kadar tetrika"11 

mUddet faıııla verec•ğ\z.l 
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Yuooslavyada 
Hükumet Darbesi 
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_< l .. elgraf, Telefon . ve. Ajans Haberleri 

. An'.kara. 2 7 _(T def.onla) -
ıcaret V cık~.leti la~ t~uitı Ti
aret Ohsi. Umum iViüdA.ir mua
tnlıklerinden bırınc Nevyork es-

·ı tıcareı ata§C3i Muzafferi, dığe

Ionunlda f~anbulda mevcut Lise 
ve ortamektcp talebelerile sanat 
ve muallim mektepleri talebeleri. 
ne ıgöaterihniştir. 

(Başı ı incide) * 
rısı ile beraber Yugoslavyado.n kaç· 
tığı blldirllmektedir. Bir rivayete 
göre de öJdilrUlmUştUr. 

dnkılflp karşısında derhal 
akla gelen şudur: Başvekil ta
rafından imzalanan iiçlli paktın 
akıbeti ne olacak? .. 

Donavan 
Yakın Şark Ssychat 
Ltıbafarım Anla:ty ... r 

iş Bankası Hissedarlar. 
Meclisi Dün Toplandı 

Arnavutlukta 
Piy::de ve Topçu 

K.uharebeleri Oldu 

rınc de Hakkı Meciki tayin ctım"
tır. Petrol Ofısl Umum MütiÜr 
rnuavinhğine de eski 'Petrol Li
rnıtet mudü.rü B. Sedat Ziya ge· 
tırıımiştir. 

D Anura, 27 (Telefonla) -
ııhıııye Ve~aleti Müstepn t:'..teım 

Aykut Samsun valııığıne, ~mni· 
~e~ Umum l\ıiı.dürü Aıı Kıza Ua· 

11.1Ye Müsteşarlığına, Tokat vn· 
1'*1 Cafer Jz.zettın, E.mniyıet U
~um l\1ı.ııclurıuğune tayin ed1ımİ1l· 
Crdır. 

~FiLER: 
_E.dirne (Huauai) - Vilayetl

~ız Lumhurıyct !Vlı.iddcıuımumdi 
9ır AKsu, suı'h thaumı 1'.emaım 

rnaasları artı bınc çıJtarı.mıştu. 
l:..oırnemızin vi.ıcudıle ıfühar 

~"llle t b ı1. e o~o\ı.glr ı u guzıde adııye-
tııen-·. ..... ız.ı tc:brıK cderıı;. 

V •li Eski Sporculan Dinledi 

L .~.alt ve Bclediyıe Reisi doktor 
u, 1 Kırdar dün akşam Bölge 

rner)t .. ,:-d ·ı . . ~ -.... e ven en zryafette eskı 
rcular v-e klü'Qlerimizin bıı· 

t~~-a. bulunnn idarecilerle hasbı· 
I a. c bulunarak idarecilerin dert. 
Ctınj d" 1 . esk" J da f:'-• ın ~ış. ı sporcu arın 

~ırl~rın almıştır. 
'ti· "rk Hava Kurumunun Filmleri 

\ lürk Hava Kurumu genel mer
Jı. ~ tarafından gönderilen ve 
lc~tuınun havncrlik lkamplarım:la-
1 7al~ıalarmı .tebarüz cttittn 
..:,, 1 film1er Enn.inönü Ha!kevi sa-

Yugoslavyada 

Esar\:t~ Karşı 
isyan 

(88.l}ı ı incldo) -
•onra. . ild. '. k ).' ıav .ı t aııne avutan ugos· 
d nulleti ıhcm bu hadiseyi, hem 
'k_ e 

1
Kral Piyer'.in taıhta çıkmasını 

\ı\ ulamak üzere düğün bay cam 
~ek 'e halk ııarkılaq söyle· 
~ n)qgu dür. 

~ Alrnanya., Yugoslavyayı pakıta 
~l.ına_~ t'İn kendi bakımından 
bu 1-ı?uyük fedakarlıklar yarmış, 
t'r\ct adı:seye nekadar büvük kıy· 
~.verdiğini her halile Göster· 
\,r tır. Kahraman Yugoslav mil· 

ının l l . k"' .. lıid' . ga eyana ge mesı ve ·otu 
l\r L~ı .• derhal değişlirmeai Afınan· 
t'r\ct:~ın pek ağır bir siyasi bezi· 

ır. 

Bundan baıJka Eminönü, Fa· 
tm, Beyoğlu ve B<'ş·~ kazaları 
dahilindeki okulların son sınıf ta· 
iebeleri <le filmleri seyretm~ler· 
dir. Diğer kazalara bağıı ilk oku. 
talC'.belCTine dahi gösterilecek o· 
lan 6" mler şehirde mevcut muh· 
telif mnemalardıı halk1mıza gös
terilecektir. FHmlerin gösterilme· 
sin'tlen ve ls.tanbu1 Hava Kuru· 
mu tarafından ;mekteplere -tevzi 
ed1.en li.nlerce karneden ısonra 
me:ktep;ercleki havacı1ık hareket· 
leri çok bariz §e'kilde ilerlemiştir. 
Biıhassa li:se ve orta okul taic!be· 
eıi arasında lbu mevzua karşı uya· 
nan yüksek ahika ve heyecan 
hergün ve hız1a aııtmaktadır. Bu 
sınetle mekteplerdek'i havacılık 
demeMeri faaliyetinin gelecek 
ders yılı içinde daha feyizli neti· 
oel-cr verece~ ve bu hareket mü· 
tclkaıbil •yyareciliğimizin geniş 
mikyasta ink~fına vesHe olacağı 
muhaldka'ldtır . .Bund"an ibaşka or
tamektep mezunlarll'ldan tıergün 
yüzlerce genç kurutma müracaatla 
tayyarıecrnğe kayded1hne.'1erini is. 
temc!kıtcdiııler. Bu ateşli .gençlere 
ait muameleler ikmal ediM'i:kten 
sonra havacıhk kaımıprarına sev• 
kedileceklerdir. 

Şehir Sergisi 

İnlt1Jap Müzesinin kütüphane 
sa1onunda, lstanbuF 6etediyesinin 
eon seneler zarfındaki faaliyetle
rini: neşr.iyatmı tefhir eden bir 
sergi tent~p -ddihn~tir. 

Sergi 28/3/941 cuma günü sa· 
at 12 .den itibar-en lhalka açtk bu· 
fondurulaca!ktır. 

Şemsettin 

Günaltay' ın 
Konferansı 

cBerlln radyoları, h~dlseden hiç 
bahsetnıcmişlerdlr . Bundan, hll.dlsc
nln pek iyi kıırşı!anmadığl rınlaşılır. 

<İngiliz Baş\"cklll . B. Çorçtl lrad 
ettiği bir nutukta şöyle demiştir: 
Şu anda size ve bUtUn memlekete 

verecek mühim haberlerim vardır. 
Bu &abah Yugoslav milleti kendi ru
hunu tekrar bulmuştur. Belgrad'da 
bir ihtiltil olmuş ,.e dUn imzaladık· 
Jarı mukavele ile memleketlerinin 
şeref ve hUrriyetınl satan nazırlar 

tevkif edilmiştir. 
Bu vatanperverane h:ıı•eketl mil· 

cadeleci ve cesur bir milletin /eve· 
ralli doğurmuştur. Bu milletin zl· 
mamdaı-larının zarı Mihver devlet· 
lerluln entrikaları kendilerini mcm· 
leketıerlne ihanete sürUklcmişltr. 

Yugoslav vatanının tamamiyet ve 
hUrrlyctinl müdafaa edecek bir Yu· 
goslav hUk~mctlnln kurulmasını 
ümit edebnlriz. Bu Umldlml aldı· 
gım haberlere istinat ettiriyorum. 
Böyle bir hUk~met bUyUk Britanya 
imparatorluğunun bUtUn yardımına 
mazhar olacağı gibi Amerlkadan da 
mUmkiln olan bUtUn mUzaherctl gö· 

recektır. . 
tngillz imparatorluğu ile mUtte· 

fikleri Yugoslav milletinin davasını 
da. kendi mU;terek dııvafiırı yapa· 
caklardır. Kati zafere kııdar bera· 
ber ylirUyÜp beraber mUcadeleye de· 
vam edeceğiz. 

BULGAR RADYOSU 
NE DiYOR? 

Bulgaristan radyosu bugün soat 
14/15 de htıdiseyt haber vermiştir. 
Bulgar radyosunun neşriyatı aynen 

vudur: 
cKom,w11uz 1·ugoı1la,·~ada bugün 

~k miihlın bir hiıdi"e olmuştur. 

~altanat naibi Prens P<ıl \&7lfrı.ln· 
den u;r.aklaşhrılnıış, genç kral ikinci 
Petro hl~kClmct lılareı;lni ele alını,. 

tır. 

Vaşington, 27 (A.A.) - B. B. C: 
Albay Donavan, dUn a~am rad· 

yoda A vrupada \'e ya.km şarkta 
yaptığı scyahatln intıbalarını anlat· 
mış \"o ezcümle şöX}e demiştir: 

«Zıyaret ettiğim her memlekette 
şu suali sordum: Bir Alman zaferi· 
nln neticesi ne olacak?... BUtUn 
nıcmleketkrde, hattA. Almanyadan 
litırkanlarda bile ııldığım cevap şu 
cldu: Almanya, Avrupayı bir kale 
hallnc getirecek, Amerikayı lktısa· 

d"n tecrit edecektir. Bu Almanya· 
rıın bUllln dllnyaya h(ıkimlyetl de· 
mektlr. 

Albay Donu·an'ııı, ziyaret ettiği 
m smleketıer hakkındaki intJbaların

dan bir kısmı: 
Tilrkler: Türkler, İngiltere ile 

müttefik olmaktan mUftelılrdlrler. 
Yunanistan: Gönce ile Kllsura 

arasındaki mıntakada bir hafta ge· 
çlrdlm. Hakikaten Yunanlılar pek 
mtihlm bir vazife gördUler. 

Yugoslavya: Bir çok Sırp askerle
ri Yunanlıların yanında harp etmek 
istiyorlar. 

Malta: İtalyanlara göre Malta iki 
hnftad::ı. dUşccektı. Halbuki 120 bom
bardımana rağmen htım mukn\"emet 
ediyor.> 

tııki bu nıUşklil vaziyetieıidlr ki Vi· 
yanada bazı imtiyazlar verilmesine 
sebep olmuştur. Yugoslavya, cenubi 
Sırblstanda. bir Alman taaıTUzuna 

karşı koymıya hazırlamrken şimal 
hudutlarını da ihmal etmediği söyle
nebilir. Yugoslavya • Bulgar hudu· 
du da mUhlm da~larla kapalıdır ... > 

- Radyo Gazetesi -

PRENS POL KAÇTI MI? 
Belgrat, 27 {A.A.) - Prens 

Pol'un, Kent Düsesinin hem iresi 
olan zevcesile birlikte memleketi 
terkettiği zannedilmektedir. 

Vılayetlerdeki vaziyet hakıkın· 
da henÜL malumat yoktur. 

Bankadaki Mevduat Hesapları 
51.645.5 7 5 Lirayı Buldu 

Ankara, 27 (A.A.) - TUrklye 1ş ı yı bulmuştur. Hlsscdarlaı· umumi he· 
Bankasının hissedarlar alelAde ve yetinin verdiği karara göre 16 nu· 
!evkalll.de umumt heyetlerl bugün maralı kuponlar mukabilinde tama· 
öğleden sonra sıra ile toplanmışlar- mı ödenmiş beher on liralık hisseye 
dır. AlelAde umuml heyet toplantı- net olarak bir lira tevzi edilecektir. 
sında idare meclisi, mUraklpler ro.- Tevziata 15 nisan 1941 tıırlhlnde 

porları, 31 blrlncik!nun bllınçosn, başlanacaktır. 1940 yılı karından ay· 
Klı.r \"c zrırar hesabı okunarak tas- rılan mlktar ne bankanın ihtiyat ak· 
vlp ol11nmuştur. C. H. Partisinl tem· çesl 4,164,580 lirayı bulmuştur. 

silen toplantıya iştira!{ eden Tevfik L• k lAd t • ,... C\" a u c umum heyet toplantı· 
Fikret Sılay söz alarak mUesscsenln 
1940 yılı faaliyetinden ve elde elliği sında ise Banka esas nizamnamesl-
neUc<'den hissedarların iftihar duy- nln bazı maddelcrlnln tadili hakkın· 
duklarmı söyllyerek takdirlerini ifa· 
de eylemiştir. 

l 040 yılında Türkiye İş Bankasın
dakl mevduat hesapları 51,615,575.50 
llraya. tasarruf 18, 717,643.03 liraya 
yUkseJmlştlr. Bu suretle bankadaki 
tevdiat hesaplarının umumi yekO.nu 
1940 yılı sonunda 70,863,218.53 llrıı· 

Suriye i,e Bir 
O&vamız Yoktur 

da idare meclisi raporu ve bu rapo
ra ilişik tadıl tekllflerl okunarak 
mUzaltcrc edilmiştir. Bankalar ve 
devlet mllesseselerl memurları ba· 
rem kanunu mucibince esas nizam· 
namede yapılması icap eden bu ta· 
diller umumt heyet tarafından tııs· 

vlp olunmuştur. 

Kra: Petro idareyi 
Eline Aldı 

(Başı 1 incide) *=* 
Ta§eler içindedir. Devamlı su
rette Krala sadakatini ve vatana 
merbutiyetini teyit eden tezahü
ratta bulunmaktadır. Her tarafta 
önlerinde bayraklar çe-k1lmiş o· 
lan alaylnr görüımektedir. Afay
ların önünde· Kral Piyerre'in por· 
tresini l'aşıyan kimseler ilerlemek· 
tedtr. Mcımle:!kctle tam bir sükun 
hüKÜm sürmektedir. 
YENİ KAlllı E ERK.ANI 
Belgrat, 27 (A.A.) - Yeni 

teşekkül eden kıabinc e~anı hak· 
kında muhtasar malUnıat: 

Atina, 2 7 {A.A.} - Dü11 ak· 
şanı neşredilen 15 1 numarah Yu
nan resmi tebliği: 

Mevzii piyade ve topçu muha
re'bcleri olmu"tur. 

Atina, 27 (A.A.) - Yunan 
Umumi Emntyet Nezaretinin teb· 
!iği: 

Dü man hava ku\"\"etleri Prc· 
vezcyi bombardıman ederek bır 
kadının yaralanmasına Ye zirai 
tesisatta pek az hasar olmasına 
ııe'bebiyet vermişlerdir. 

Gcırbi Poloponez'ıele bir köy 
de boırfüardıman edilmiş, fakat 
hasar ve zayiat olmamıstır. 

Ege adalarından birinin sahil• 
leri civarında sandallar üzerine 
de bombalar atılmışsa da zerarı 
mucip olmamıştır. 

Atina, 2 7 (A.A.) - Atina 
radyosu tarafından verilt'n harp 
haberlerine göre bütün Arnavut
luk.ta sükun hüküm sürmektedir. 

Atina radyosu spikeri şunları 
söylemiştir: 

Küçük mikyasta topçu faaliyıc· 
tile bazı keşif huCketleri olmuş· 
tur. Bütün Yunan keşif müfreze· 
!eri kendilerine verilen \'azifcleri 
yaptıktan sonra üslerine dönmüs. 
ferdir. • 

e:r ltalyan Livasmm 
Bütün Kurmay Heyeti 

Esir Düştü 
Kahire, 27 (A.A.) - Orta şark 

İngiliz kuvvetleri umumi Jtarargahı· 
nın tebliği: 

Libyıı'dıı kayda değer mühim pır 
şey olmamıştır. 

(~ı 
1 
ınddc) + cBlz, tıu Mdlseyl slikt\ne11c karşı· YEDEK SUBAYLAR 

l~ auğız. Komşulannm.u kar~ı ~ l EDİLDİ 

DAVET 

(Başı l lncldo) -

rinde bu kadar kıskanç ibir itina 
ile titTediğimiz bu coğrafi bölge:. 
de mill~tleri birbirinden endiseye 
düşü'l!:ı.eklcn istif:ıde etlme1t is~
y<:nlcr her zaman olmuştur. Bu· 
gün vardır ve yarın dn ola'bilir. 
!Gerek bizjm gerek sınırdaşlarunı· 
zın bu nevi tahriklere lkar~ı en 
müessir müdafaa si,abımız ya
bancı propagandanın anca'k ya· 
hancı ihtiraslar menfaatine çal~
tığın<lan emin olmak ve bizzat 
kendi menfaatlerimizin aramızda. 
ki dostluk ve itimat lbağlarını 
mütemadiyen daha fazla taxdir 
etmek olduğu kanaatile hareket 
etmekten ibarettir. 

Kolordu kumandanı olan Ge· 
neral DouOhan Simovitch, geçen 
harbe iştirak etmiş ~e bir müddet 

Keren'de vazıyet memnuniyet ve
rici bir şekilde lnklşafta berdevam· 
dır. Kıtaatımız yeni kazançlar kay
detmiş ve bir kaç mukabil hUcumı' 
tardederek bir miktar esir almışlar
dır. Esirler nl'asındıı bil' llvanm bU· 
tUn bir kurmay heyeti de mevcut· 
tur. Düşmanın son 48 saat zarfın· 
dakl zayiatı evvelkilerden fazlafür. 

ye he!'."kesle 
tir. 

iyi geçinmek işterniş· hi"ler befllemekteylz. Jil'ldlııenln, l'u• Belgrat, 27 (A.A.) - D. N. 
go~lınya irin sarımıtı ız getnıeslnl B.: Radyo bütün ihtiy~t subay· 
temenni tıl<'tlz. Biz bu siyascıti her zaman ta· 

kip ettik ve ediyoruz. 

Fakat dün sesini duyıduğ~uz 
harp niK&yeıt }iUı(fti armuza de.
yandı. Bu[priıetan kendıni tee· 
li.m etmiftir. 

Hakstt bir teıcavihe uğrayan 
Yunanistan ise ecdadına layık bir 
§ekilde kendini kahramanca mü· 
dafaa etmdktedir. 

Görüyorsunuz ki tehlike kapı· 
mıza dayanmı~tır. Bunun bir hu· 
zursuzluk yaratması tabiidir. 

Parti dünya vaziyetini ve bu 
v.aziy.d karşısmda Tüııkiyenin du· 
rumunu vatandaştara bildirmekle 
çok isaibet etmiştit. 

Yakında tarlliin ç-ok acrkh bir 
trajedisine şahit olacağız. 

!arını bugün saat 1 6 da Orduevın. 
ClBolgarMan, Balkanlar sulhunon de yapılacak bir toplantıya davet 

ldame11lnde ~nk tnUhlm bir rol oyna· -.etm" tir. 
mıftır, bancl- ROnra ela oynıyac>.ak· 

tır.,. 

HALK, KRALA BACLI 
«Rumen radyosu do. bu haheıi ver

dikten sonrıı yeni hUkümet Azaları· 
nın iSimlerlni bıtdirml,,Ur. 

«Belgraddan gelen haberler, 
şehrin bayram halini arzettiği
ni bildirmektedir. Payitaht hal
kı, krala karşı bağlılığını isbat 
etmiştir. 

ÇETECİLER CEMiYETi 

YEDEK SUBAYLARIN 
SADAKAT TELGRAFI 

Londra, 27 (A.A.) -Belgrat 
radyosu yedek suba)lar ccmıye· 
tinin Kral Pier' e bır sadakat fel· 
grafı gönderdiğini biıdirmittir. 
Bu te~rafta şöyle denılmekıtedir: 

c:Bütün yedek subaylar biiyük 
bir heyecanla amırlcrini'Zi bekli
yoruz. Yaşasın Kral.:> 

1NCİL TEREDE HEYECAN 
Londra, 27 (A.A.) - Afi: 

--------------1 sonra hava kuvvetleri kumandan 

1 

muavinhğme ıtayin ıedilmiştir. 
MUsLk.~ Fransız 

Aj:nsımn Bir 
MU.a.aası 

Bı.Mıare bu kuvvetlerin kuman· 
danlığına getirilmiş olan muma· 
ile)~, Yugoslav ha!·acılığının bel
Ub&§lı organ1z.atörlerindendir. 

Biriru:i Baıvekil muavini olan 
Londra, 27 (A.A.) - Müsta· B. Vlatko Matchek"in şefidir. 

kil Fransız ajansı biıdiriyor: Stepan Raditoh'in ölümünden 
1 üıık • Sovyet dekıarasyonu· eonra bu par.tinin reisHğıne geç· 

nun şi.ımulü hakkında emin Sov· mi~tir. 
yıct kaynaıkıarından aşağıda.ki ma. B. Slobodan Souvanovitdh, 
ıümat alınmıştır. ikinci Başveıkil muavinliğıni der· 

Bu de.kıarasyon: uhte etmi olup mcŞhur Vladı.'llir 
1 - ·ı ürkıycye karşı doi;ru· Souvanovitch·~~ oğlu~ur. Yugos. 

dan doğruya bir taarruza yeni lavyanın en yıuk"~k etmalarından 
topraklarına düşmanın girmesine, ı olup fe~vkal.ade §Ö~re:ti. haiz hır 

2 - Türkiyeyi kendmi müda· I ~uı<uk ul!"'ı ve tarth~~ır. Muma· 
faa için harekete ogeçmeğe mec· ıleyh, l!lun~ Al.adc.mıs~. aza~ından 
bur edecek doğrudan doğruya bir v~ Unıver.sıte pl'ofesorlerınden-
tehdit hallerine §amildir. dır. ., . . . 

lıtc Türkiye Hariciye Vekili B. Momtainı'O Nıtchıoh, Harı-

Habeşistanda, Afıikalı ,.e Belçıkn.
h kıtalar birlikte olarak Gambellı."yı 
zaptederek Baro çıkıntısını dUşman 
kuvvetlerinden temtzlemtştir. 

Cenubi Rabeşistanda, bUtUn böf. 
l'elerde rtcat etmekte olan İtalyaa 
kuvvetlerini takibe devam edlyoruı; 

CENUBi HABEŞISTANDA 
100 ESiR ALINDI 

Na.lrobl, 27 (A.A.) - Dotu A!ri 
kasındaki imparatorluk kuvvetlerı· 
nln tebliği: 
Habeş kuvvetleri Ct'nubt Habeşls• 

tanda Yavello'nun şaı kındıı \'e gaı~ 
bında bazı mevzll<'ri işgal etmişler· 

dlr. Bir yerde 100 kadar dUşmnn 

mukavemet göstermeden teslim ol· 
muştur. 

Doğu bölgesinde her tarafta tesa· 
dUf roıkn dllşman kıtıılarmm ma 
ne,•lyatı çok bozuktur 

1~11Alınanların Balkanlara ait bü· 
Y'Q Pıanları altüıst olmu§ bulunu· 
ha_~ Alrnanya ftalyanın yaptığı 
(ı rn ~ te.krar ederek istiklali için 
lllil~c karar verm~ bir Balkan 
~ :c taarruz etrneğc cesaret 
da:ı v rnidir} Ederac çok al· 
bir d liını göreceksiniz. Bu misal 
B,llt cf a daha isbat ediy-0r ki 
~t ~lar tekin değildir, her el 

'{ ln :ınutlnka çarpılır. 
ti b \l-goslavyanın Ankara sefere• 
1İt4ııl.ı.~ü~ Kral Piyer'in tahta cü
rt-ı~r ll'lÜnase!betiTe 1bayrak çek· 
t~~· Sefaret Be}grattan hen~ 
~ra~ rnalumat almı~ olnıamakla 
"trt1· .~r sefaret er.kanı radyoların 
'c:r-ir~ı. güzel ha.herler ka11111nnda 
löt~.ı 1kala.mamı§lar ve ıbayrak 

~le <bir zamanda ya§!lyo.ruz 

ki. dun muluı.ddcs sayılan pren· 

sipLer bugün hiç mesabesindedir. 

Verilen sözlerin, tcıminatların ve 
hatta muaheJelerin hiçe sayıldı· 
ğı bir devirde yaşıyoruz:. 

Biz mernlcketi.nizi harbe sok· 
mak istemiyoruz, fakat bir şart· 
la: Bizim hürriyel ve istiklalimi· 
ze riayet edilmelidir. Buna riayet 
edilmose Yalcınp.rk bir harp sa· 
hası olaca'.ktır. Bunun mes'ulü a&· 

la bi7 olınryacağız. Tarihin ba· 
şındW'lheri bir çok milletlere 
efend1lik yapmış olan Türık, da· 
ima dendi ·olarak kalaca~tır. 
Türk ordWN jcalbında babalan ve 
d~cleri gibi şeref ve pnla dö· 
vli,tecek'tir. Ordumuz mükemmel. 
dir. Milli Miica-delcdeki heyeca· 
nt duyalım ve Milli Şefin etrafın· 
da, k'aya gibi dimdik duraHm.> 

Çeteciler cemiyeti. «Hazır 
olun çeteciler! Korkunç müca
deleler olacak •. > marşını söy
leyerek tezahüratta bulunımış
lardır. 

cÇetecller eenılyetl, neşrettiği be· 
yannamede şöyle demektedir: 

«Yeni vaziyeti 'tamamile ka
bul ediniz. Ordunun emrine ta
bi olalım, Yugoslavyayı koru-

yalını ... » 

Yugoslavyadaki qevlct ~arbesi 
buıada geçen il""1baharda yaptığı 

ı;Ürpri'Zlcre benzer fbir heyecan 
hasıl etm~tir. Şu farkla ki bu de
faki sürpriz Abnanlar için gayri

mü-sait oldu. Bununra beraber şu· 
rası teslim edilmektedir ki vazİ· 
yet oldukça müphem görünüyor. 

He~es Kral Pier'in arkıaısında bu 

işi idare eden ı;ahsiyetin kiın ol

duğunu merak ediyor. Bu 8Uale 
bu sıı:bah verilen tabii cevap, 
darbeyi bizzat Genera• Simoviç'in 

yaptığı menkezinde olmu.tur. Fa
kat bu ~hsiyet §imdiye kad!lf 

ikinci planda gözüktüğü için bu 

cevap tamamen tatmin edici gÖ· 
ziı."kırnemekte idi. Bununla beraber 
bu husustaki İngiliz ak6ülameH 
esaslı bir vakıa idi ve bu aksüla
rneli bizzat Oıurchill ifade etmiş. 
tir. B. Church111 Belgrat hadi.esi
ni. vatanlarının şeref ve hürriye
tini feda eden nazırların ko-vul· 
ması ş~klinde tefsir etm~ ve ye
ni hükumetin memleket hürriyet 
ve tamamiyerini müdafaa edece· 
ği ümidini veren bir h.aıdise olaralr. 
telakki ey~iştir. 

Saraçoğıunun bahsettiği c:htıyati eiye. nazırlığı_n~ ~eruhtc . etmi tir. 
menfaat sahaları:> tabirine bu Radıkal parmının şeflerınden bi
ikinci nokta cfohil bulunmaktadır. ri olup müteveffa Patchich'in bel. 
Şayet Almanlar Meriç vadi:si bo- liba§lı mesai .a.r~ada~larıı:ıd'an idi. 
yunca Tüık Trakya:oına doğru Radıkal part.sı ıcra komıtesi a7.a
inccek o.urlarsa deklarasyon mün sındandır. Bır çok defalar Mali
hasıran topra'k t~cavü-züne tıı.al- ye ve Haridy"e nezaretlerinde bu. 
lük etmekle beraber dü~man te· lunmu~tur. 

Clclga ve Harrar arasındakı hare· 
kAt plAn mucibince devam etmekte· 
dir. Marda boğazında bir d~an 
mevzii balı Afrlkası kıtaları tara· 
fmdan zaptedilmlştlr. 

MOHIM BiR YOL KESiLDi 
Hartum, 27 (A.A) - cDatly Te· 

lcgTaph muhablı ine ı;-örc, Habeş 

vatanperveı·lcrl Asmara ile Godar 
arasında hayatl ehemmiyeti haiz bir 
yolu kesntl!llerdtr. Bu mıntakalarda 
bulunan ltalyan kuvvetlerinin iatesl 
meütt\r yoldan yapılmakta idi. 

~'§erdir. 

İçİı\ ~;~eltotimizde bir ticaret ışı 
d I 11·unan bir Yugoslav vatan• 

cl1 ~~ tesadüfen b>nu§tum. Dc
d'tı k <E'.aki hük\ımetin çirkin gi
tı\~~ll•lJlda inean yüzüne çık· 
1tftt .., \ltan~orıch.mn. Şimdi ıe
~ ı .. ~ ıtıüatakil bir milletin ev· 
,l, •tile yenKlcn açık alınla 

r~ arasına karıttyorum.> 

.\lunet Emin YALMAN 

J.......;::::;:====== 
~ 'Pon Hariciye Nazın t' ~ 27 (A.A.) -D. N. B.: 

~ 31 it\ riciye Num B. Matsuo. 
~ ~· •rtta Romaya muvualat 

111-c;~. Nazır Romada üç gün 

Panama Kanabnm T.lili 
Nevyıoıık, 27 (A,A.) - Va· 

fingtondan Nevy.ork Herald Tri· 
bun gazetesine biklirikli.ğine gö
roe, Panama ıkanalı ekliizlerinin 
65 bin ton1uk xııblılann geçmesi 
<mümkün olacak tekilde tadili ta· 
savvur edilmektedir. 

11~ usta Bod09tan pastırma alıJordam. Uttfe ettim: 

- !yt clelfı bu putınna." 
-~ ti • 4lyon .Bettm- Usta Boclos bana uiunm; ıraa hUIMl!ll slpa· ,."111 bi 'tür. nUnyanan Mllıverll bir araya gelse ba pdar çiğ e-tı 

Yltı ••1t-t btlıı. --ı tnp ha nefasetllkhı paştanna eiemes. Ağmıan tadunu .. ~ ... _. "" _,.e iti iki yüz elll sram alıver, memnun plıraun. Ualls 

Cihl"4ttr ! 

bulllcU * l> )"al.uruıa cı.aru ıtUab, clAfı bi ıtb&b ~nde rıJuuıf'11 
~"9tlr1Jn. 

c:Bu son söz, Kl'al Alcksandı 'ın 
ölmezden evvel soyledlği sözdilr. 
Anlaşılıyor ki Yugoslavyada Alek· 
sandr'm ruhu h8kim olmuştur. 

BASMETROPOLtTIN 
BEYANNAMESi 

<Başmctropolit tarafından neşro
lunan bir beyannamede de şöyle de· 

nUmektedir: 
c Martir kralııı oğlu başımıza 

gelmiştir .. Dün~ . kadar .~üyük 
bir teke içınde ıdık. Bugun her 
lekeden teırıizlendik. Başımız
da martir kralın oğlu bulun
duktan ve Allah bi~inıle bera
ber olduktan sonra ın~a~lar ne 
yapar? Hür yasamak ıçın kra
lımıza bağlanalım. Cenabıhak 
bizi muhafaza etsin. Hepinizi 

takdis ederim.> 
ytJGOSLA V ORDUSU 

c:Bug\lno bu veSUe ile Yugoslav or
dusundan kzSaCa balıSedelim: 

«Yugoslavya. tam bir seferberlik 
yaptığı takdirde 82 tUmen çıkarabi· 
ıecek kabiliyettedir. Balkanlardı;ı çok 
iyi teotılz edilmiş bir ordu olduğu 
gibi çok muharip ve cesurdur. 

dJugUn Yugoslavyanın silll.h altın
da soo.OOo kişi tuttuğu muhakkaktır. 
Bunun bllyilk kısmı Manastır mm
takRSmda. bulunmaktadır. Yugoslav-
ııır, çok geniş olan hudutlarının mU· 
da.fa.dl kabil otarnryacağını anlamış-
• ar ve ıuzumunda Yunan orudusu ile 
birlikte hareketi düşUnmUşlerdir. 

yUGOSLA VY A HARBE 
GİRERSE? 

c:Şa.yet: Yugoslavlar harbe glrer
ıerse ilk işleri, Yunanlılarla beraber 
••alyıı.nları Arnavutluktan atmak 
,,tRcaktn-. ttalyanlarm Arnavutluk· 

Hid*'eıyi müteakip herkesin 
merak ettiği diğer bir fey de ha
berin Berlinde nasıl ka~lanaca· 
ğıdır. Zira Berlinde Matısuoka'ının 
bu yeni Ahnan diplomatik anu
vaffakiyoti karp_!Jl'da hayran ka
lacağı ümit edilin.ekte idi. 

Berlinde.ki ilk aksU!ameller 
prestijini kurtarmak arzwunda 
obcluğunu ve yıediği daılbenirı te• 
sirini inkar eu:ne.k istediğini gös
tenne.kLedir. 

Londra diplomatik mahfille· 
rinde bu hal Almanyanın hiç şüp. 
hesiz Belgratta nizamı iade için 
bir karar ahnakota tcredidüt etti
ği ~eklinde tefsir ediliyor. 

Siddet kulranılması Yugoalav· 
ya;ı lngiLtercnin kucağına atmak 
gibi• ani bir netice verebi}ecektir 
ve öyle anlaşılıyor ki vuku bu!an 
~ inlki§af Berlinde hiç beklen
medik bir şev ofmu,.tur. 

cemmülerine kar§ı Türkiyenin ya· . ~· J can B~diıısa vligivitch, Da. 
pacağı bir müdahale muhakkak hıh,ye ~azırl.ıguu deruhte etmi~ 0 • 

ki bu .cleklaraS)_'.onun çerçevesi lup. ~uatakıl demokrat partisinin 
için.dedir. Fakat Türkiyenin biz· şefi!:lır. l~arpten evvel Sırp _ Hı1'· 
zat kenclisi tc:hdit edilmc:Xsizin v:"t. k_oalışyonunun. şeflerinden bi
Yunanistana yardım için olan mü. n idı. Uzu_n _seneler müteveffa 
dahalesi bu çerçe~ye girmez. Svet~zar Ptrsıtchevit&ı' in samimi 
Böyle bir halde Sovyctlerin nasıl meaat ar.kadaıılarından idi. 
bir hareket takip ed-cce'kleri meç· b . General B?gol J ou!bilitcb, Har
hutdür. Açık olan bir ey varsa .~ıe ~e _Bahrı)oe nazırlıklarına ge· 
o da me-aur delslarasyonun he- tırılmt§tır. Mumaileyh, ikinci or
defi Almanları Boğazlara A.arşı d~a kumaooanlıık etmiş ve mü· 
teihdiıt.te bu)unabilceek bir müdn· ,tea:Xr~e? ordu müfettişi umumi 
baleden vazg<:çirmck ve Sovyet muavını ?l:m~tur. 
teveoci.ıhünün bitaraf bir me:mle- B. BoJo Ma~kovitch, Adliye 
ketin diğer bir devleti ia~e.si tar· nazırı olmuı:tur. Mumaileyh, de
zında faal bir safhaya giro'bilece- mokrat partisinin en parlak 5j. 

gini Almanlara anlatmaktır. Hu· rnaları~an biridir •. Uzun seneler_ 
la&a bu dekUuasyon 18 ayıdan'beri denbc~~ ~elgrat Üniversitesinde 
ileri sürülen faraziyeleri aydınlat- profceor~uk etmiştir. 
ımıştır. Münhasıran bu bakım-dan_ .B. Mıc:ha. T.rifournovitch, Ma
dır ki Alman tehlikesinin bilhas- Mıf n~z:aretıni deruhte .cl,'ın~tir. 
ea Yunanistana ait olan kıamilc ı.dı~il~ müteveffa Patchi· 
~tigal edilmelctedir. ~ 8!'mımi meşai arkadıı:...Jamr 

Afrikada ltalyanın yıkılması ve d.An ~1: Radikal partinin T<'İs 
Tütk müdafaasının sağlami'afrTl&· mua.vnu olup bir çak defalar na· 
eı lngilizlere dana mücesir bir zırhklarda bulunmu§tur. 
tarzda fikir rahatlığı ile Yunıanis- B. lvan Andreşs, Ticaret Ye 
tanın yardımma ko§mak inrlcinmı Sanayi nazırlığına getirilmiştir. 

mektedir. Hırvat k~lü fırkası azasından ve 
ver B. Matchek'in mesai arkadqla-

lzmirde Zelzele 
ıtzmir, 27 (A.A.) - Dlln şehrimiz

de nat ~.14 de 4 sıınlye devam eden 
hafif bir rıelzele olmuştur. Yine dUn 
oeğinnendere nahlyeelnde saat 16,85 
de g saniye ve saat 18,20 de de S 
aaniye sUren bir zelule olmuştur. 
Bayındada da saat 5 i beş geçe ve 
Torbalıda beşi on beş geçe beşer sa
niye deva.Dl eden birer yer sarsıntısı 
olmu~tur. Hasar yoktur. 

rındanclır. 
Kabineye -Oahil olanlardan B. 

J ouia:y Clloutey, kendisi B. Ma
tdhek'in fırkasmdanıdır. 

B. Bogoljoub ~evtidh. Harici
ye nazırlığında ve Başvekalette 
bulunmu~tur. Evvelce Tuan ve 
müteakwben Viyana cl~i1derinde 
bulunmuı ve aon zamanlan:& Sa
ro.v nazırlığma tayin edilmiştir. 
Hakn de milli Yugoslavya parti· 
6inin ikinici reisi bulunmaktadır. 

Slov~n ... artisı lid .. • R \'1 l-ıi 

Krck, yeni kabineye Devlet nazırı 
o\'arak gimıc.ktedır. 
YENi KABİNENiN YEMiNi 

Bclgrat, 27 (A.A.) - Avala l 
ajansı bildiriy-0r: c:Vazifeyc bat- ı 
layan yeni kabine, Kral iPyer"in' 
önünde yemin etmiştir.:> 
MEKTEPLER TATİL OLUNDU 

Belgrııt, 27 (A.A.) - 27,000 
talebenin okuduğu '11Ü1'eaddit 
mekteeler dün tatil edilmi§tir. 
Taldbenin bir çoğu esasen grev 
ilan etmişti. Taleb.eler sokaklarda 
Tipperari lngiliz. marşını söyliyc· 
rek dol~m~lardır. 

Talc'be reislerinden büyiık biı 
kısmı t.e'\·kif edilmi~tir. 
SOVYET SEF ARETI öNONl>f. 

Belgra~ 27 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Dünkü günün en büyük nüma· 
:ri.5i Sovyet elçiliğinin önünde ol· 
mu§tur. Halk .;ya,.~sın f ngiltere, 
ya!'a.Sın Ru!lya, kıdırolsun Hitler, 
kahrolsun Mussolini> diye bağır· 
mıştaııdır. 
KAVGALAR ÇJKTI, YARA-

i.ANANLAR OLDU 
Belgrat, 27 (A.A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Bugün Belgntdın büyük cad· 

dcsinc:le muazzam bir nümay~ ol
muş ve Yıut<r0slavyanın üçler pak. 
t•-.. iltiuııkı protesto edilmiştir. 
Kavgalar çıkın~. bir çok k"mselet 
ölmüş ve yaralarmıstır Bu e!!r. 
.ı;ı l' ''· t • 
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Adliyede : 

1 l€1illA 1 

Orman Mahsulleri İhtiyacı 
Dahiliye Vekaleti Bir Tamim Göndererek 

Kereste ve Tomruk ihtiyacını Sordu 

Zincirleme Ticaret 

İ ht i kar Yapan iki Muhtekiri n 
Dükanları Birer Hafta Kapatıl d ı 

SterUn 
Dolar 

:11 MABT QU 

İsveç Frangt 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 

5,22 
129,20 

29,98 
0,9950 

12,89 
3,1625 

31,0175 
30,8875 

İzmir (Hususi) - Ormı.n mah- riyle ahenkli kılabilmek için ihtiyaç 
su1Atı ihtiyaçı hakkında Dahiliye miktarının muhtelif itıletmetere tev
Vekiilctınden vilAyete bir tamim gel- ziine zaruret hasıl olacağından önU
m~tır Bunda deıılliyor ki: mUzdekJ iş yıh zarfında kereste, 

DUn ikinci asliye ceza mahkeme. .. çağı çekmiş, bu yetmiyormuş gibi 
sinde bir çok muhtekirin duruşna- bir de kendisini yakalryan polis H~ 
lan yaprlmıştır. Ulin Allahına, Peygamberine, cinsi

Bunlardan belediye mezarlıklarına ne, her f}eyine sövüp saymış. 

İsveç Kronu 
Esham ve Tah•Uiit 

Jı.tem!eketın muhtelı! yerlerinde tomruk vesaire orman mahsulatı ih-

faaliyette bulunan devlet orman i~- tiyacrmızın ne miktar ve ne cins 
tetıne servf!;lerimizin devlet dairele- olacağını ve tercihan nerelerde te

rlnin kere.ate. tomruk ,·esaire gibı min edilmesi matlup bulunduruldu
ğunun bildirilmesi muvafık görül

orman n1ıt.hsulatı thtiyacından bir 

köşe menteşelerini fahiş fiyatla. sa- DUn 7 nci asliye ceza mahkeme-
tan Galatada Şarap sokağında demir sinde duruşması yapılan, yaşlı yırtık .. 
tüccarı Baki Tezcan kendisine isnat pırtık kılıklI bir adariı, Kevork'ı.ın l933 Turk Borc.u I 
edilen suçun doğru olmadığını, 40 bundan evvel de bir silrü suçu ve 11918 İstikr~zt dahili 
kuruşa sattığını iddia ettikleri de- bu suçlardan bir çok sabıkası var- 1938 İkramıyeli 
miri kendisi 18 kuruşa sattığlnı söy- dır. 1933 İkramiyeli Ergani 
!emiştir. 1 Kevork muhakeme esnasında su- 193·t Sıvas - Erzurum 

Şahit olarak dinlenen mezarlıklar çunu inkUr etmiş: ise de dlnlenen 1932 Hazine Tahvllleri 
mtişttir. 

k1Sn11nL1 \'e Kızılayırı htiyacı olan memuru Rit'at: ~bitlerin ifadelerile Kevorkun polis 1934 > > 
tzmir vi!Ayetinirı belediye ve hu- D- 1935 > > 

harekelıc...ıc keıest ... ı, .iıı. karfılamak - .&:X'n demirin kilosunu 40 kuru- Haltli vazife halinde tahkir ettiği 

L. K. 

- sust nıuhasebe ihttyaçlariyle zelzele ı,a aldım, kendisinin iddia etti"'i gibi sabit oldu·8·"ndan kendisı·nı·n bı·r •y 1838 > > 
::;:urctlyle mUtit "'ltiıığu kanaatinde- 6 

,.... u ve su ba!'ıkını gibi aretı('r dolayısiyle biz fazla demir almadık. Bunu me- hap!'line ve 30 lira ağır para cezası- Anadolu Denıiryolu Tahvili 
baş gösteren ihtiyaçları tetkik ve~ murlara haber verdim, cürmü meş- na c;arptırılmasına, eskiden sabıka.- Dcmlryolu MUnıesHil Senet 

18 8ıi 
21 75 
19 97 
20 18 
19 32 
60 50 
15 50 
29 50 
52 87 
42 40 
38 40 

109 75 9t: sen ndek .. i " k eri daha mun 
tazu..n \'c ~nü g \ıııınc karşılamak 

\'e bunları halkLl zaruri ihtiyatla-

Havlu S:ıtış 

Kooperat:fi 

tC$blt edilt>rek Dahiliye Vekületinin I hut yaptık, demiştir. }arının ~klugu haseblle bu ceza- T. C. 1\.terkez Bankası 
emri muC"ibince doğrudan doğruya 1 Suçlu Baki Tezcanın bundan baş .. nın altıda bir niebcttnde arttırılma- Osmanlı Banka..'it 26 50 

d. ·ı kt' k f T. İ• 13ankası (Nama muhar.) 10 1• Ziraat \"ekfıleline bil ırı ece li., a atura. vermemekten mütevellit sına ve Tıbbı Adlinin vermiş olduğu ... v 

bir muhakemesi de bu muhakeme raporda Kevorkun Dejenere blr in- A!Slan .. Eskıhisar Çimento ş. 7 65 

M 
• l T •k ile birle!Jtirilmiştir. Muhakeme dlfer san olduğu bildirildiğinden tasallut Ttirk Altını (Reşat) 21 90 

1 

ertnO S C UğU eŞVI şahitlerin celbi için diğer bir gUne hAdisesinden kendisine ecza tcrettUp Türk Altını (Hamit) 23 90 

M 
•• b k bırakılmıştır. etmemesine ve bu;ak çekmekten de Ttil'k Altını kUçUk (Hamit} 23 80 
USa a aSl 1 Yine milU kol'unma kanununa yedi gün hapsine karar verilmi~tir. TUrk Altını küçük (Aziz) 22 85 

Bı ."'a, (l~u u ... ) - Havlu Sa· Bursa. (Hususi) - \.1en1leket_ muhalif olarak zincirleme salt~ ya- Kevork kararı dinlcdiktt>n sonra: m ooKTOR-KDIYAGEB 
tıs Koopeıatıfı kuru!du;;undanbe. tc Merınosçuluju teşvik mahiyetin parak malın fiyatını yUk!elttikleri - Efendim ben neden ceza ye- • 
•1 çalışarak havlu imal eden sa- de olmak üzere devlet her sene meydana çıkan ve muhakemeye SUÇ• dim, demiş ve benim kusurum yok, cıvAD r.:ıARSlN 
Qc:"ltkiirılara ı:lı:ım oıan ipliği. tc- müsabakalar tertip eder. Bu mü- lu olarak sevkedilen Samuel Sapor- diye itiraz eltikteı1 sonra koridora ID.RAB. KA..'l'l • KA.ZUBAT 

nıin etınr'flır Haber aldığımız\ sabakalardan Merinos koç ve ko- ta ve Mrsır çarşısında baharaU;ı Sıt- çıktığı zaman: vesairenin tahlillerini yapar. Di-
t"Öre. 300 a:ktt ıplik. Karaköy yun sergisi ~hrimizin a.tıcılar adı kı ve Cemalin duruşması dUn 2 ncl - Ben dokuz sene yattıın, bana vanyolu ortasmda Tel. 23334' 
jstasyonuna çıkmışt~r . .\1üteak.ıp l verilen yeri.nde açılmı~tır. Scr~i- asliye cezada baktlmıtlır. ceza vız gelir, diye söylene söylene 'lı•ıiiiİiİılİİİııİİİmiiiİİİİııaİİİmİİı.ll 
partiler de pr,.:dcrpey gelecektir. nin açılış mera~iminde 01 uhtercnı Baharatçı Samuel Saporlanın zin- kalabalık arasında kaybolmuştur. 
Bu durum karşısında havlucular , valimiz Reftk Koraltan, C. H. p cirleme satışta kabahati olmadığı 
çok memnun olmu lardır. müfetli!}imiz, Merinos 1."etiştirme . görUldUğünden beraetine. iki kardeş 

Çaldığı Lastiği Satarken 

' 1 s tk t Yaka landı 
---0 müfettişi ve crkinı, ı:.iraatçiler ve. ı t ve Cemalin zincirleme sa ış 

baytarlarilc mühim bir yetiştirici: yaparak fiyatları yükselttikleri sa- Sirkeci rıhtımına yanaşan Yıtdı
kala:balrğı hazır bulunuyordu. bit olduğundan 25 şer lira ağır para rmı motörUne ben de denizciyim, si-Bursada Bir 

Konferans 
Bur.i&. (Hı. ·ıuşi l J.femleketin 

her tarafında yer yer verilmekte 
olan milli konferanslardan biri de 
fChrimizdc verilecektir. Bu konfe
ransı kıymetli ve hatip mebusumuz 
).fuhltlın Baha Pars verecektir. 

••• 
Halkevinde CUnıa günü akşamı 

için bir müzik geceai tertip edilmiş
tir. Mtizlk koluna müdavim amatör 

c zas a dlikk• ıa b'r r ze yardım edeyim, diyip atlıyan İsa y !' · ] p t" ··f tt · · e m ve an rmın , e 
ti~.tir~i7':r~ ~av=~~lı;1r~: ~~n:ı~: hafta kapatılmasına karar verilmiş- motöriin rampa 13.stiğini çalmı~. İsa 

Y tir çaldığı ıastiği 6 liraya satarken ya-
lar ve kendilerini dinleyerek iza- · kalanm•.•tır. Dün birincı· sulh cezada · Yine milll korunma kanununa. mu~ -, 
hat almı~lardır- Bu yet,iştlricilcrin 
verdikleri izahattan anlas.ıldıg"' ına. halif hareket ederek 75 kuruşluk yapılan duruşmasında hılkim, tsa-

k l gU f · · 80 k ~a nın muhakemesinin mevkut'en deva-
go·· re. köy~ümüz ~lcrinos koyunt.- omp e neş cep encl"lnı uru., 

t B "l d ı··tıı u t t nuna. karar vermi~ ve İsa tevkif 
nun diğerine nisıbetle biraz daha' sa an eyoeo un a u ne ran 
zahmetli olduğunu, fakat umul- Mehmet Hüseyin ve çırağı Rızanın edilmiştir • 
duğundan fazla istifade temin et· dur~ası yapılmıııtır. Muhtekir Baba Oğul Adliyeye 
tiğini çok iyi anlamı-;lardır. Dtikklı.na. gelen memurlara. 80 ku- Verildi 

ruşa cep feneri satan çırak Rıza. 2J 
Bu sergi merkez kazasına bağlı Sullanhamamında., Emın Bey ha-hra para cezasına çarptırılmıı, \'C o 

~~PARA 
' HAY .t.T YARIŞININ. 

· DIREKSiYONUDUR -

EN BüYUK 5111/DE! 

Perakende satı~ yerı: ODEON mağazası. İstanbul, Beyoflu, .lstiklAJ 
caddesi. No. 48;1. Toptan satı~ yeri: Sultanhamam Hamdibey 

Geçidi No. 18ı 56 

.. İDARES İNİ eimı is BANıcAsrNo.a 
İKRAMİYELİ HESAP Ayıt.fi 

gençler tarafından yerli ve ya.hancı 
eeçKln parçalar çalınacaktır. Ayrıca 
halk sazı da konser verecektir. 

yeti~tiricilerden en iyi koç ve ko

yun yetiıtirmiş olan 30 çiftçi iş· 

tirak cl'llli!! ve bunlara (derece sı

rasile) 100 liradan 15 liraya ka• 

dar değişm para mükafatı vcril
mi.'jtir. 

esnada dUkkAnda bulunmadığı sabit nlnda 2 numaralı dairede ticaretle 
olan Mehmet Hüseyin beraet etmiş- me,gul manifaturacı l{irkor Papaz
tir. yan ile oğlu Arşa\'ir Papaz.yan ihli

T. iŞ BANKASI "'\;::====:====:=::::=:::=:::==:::====::;; 

B ursada Ko za F iyatlan 

Bursa, (Husu.ti) - Bır 
0

müd

clet evve~ ortaya atılan koza ve 

teferruatının lisansa tabi tutulma. 

"' meselesi şehrimizdeki fabrika· 

~örler tarafından memnuniyetle 

karıılanmıştır. Hilen elde mev-

cut eski kozanın, mahsulün dö

~m zaomanıruı. kadar yetmiyecef:i 
kanaatirun uyanmış olması piya

sada sat~lar üzerinde hararetlen· 
.:lirici bir tcair yaemaktadır. Bu 
•uretle yilkaeimekte olan ipek fi. 
yatları normal vaziyete gelmiş ve 
son günlerde 18 ile 18,5 lira ara· 
sLn.da muamele olmu~tur. 

Bur.ad a TUtiin 

Bursa, (Husuai) - Son halta 
içinde lstarıbuldan ıcbrimize ge· 
İen bir çok tütün tüccar ve eks· 
perleri plyaaamızdan mühim mi.k. 
tarda tütün milbayaa etmektecfu. 
ıer. Bunlar, 3ehir tüccarları elin
deki 9 39 stoklarını kii:rııilen satın 
aımı~lardır. 

Müstahsiller fiyatların diğer e§
yaya niabetle dü.,-ük olduğunu 
flöylemek:tedir. Bu acnekl 50 • 60 
kuruı tütün, 1 O • 20 kuruı gör· 
ınez vasati fiyatlarının geçen ae .. 
neye nazaran daha dü,..uk oldu· 
ğunu oöylemektedirler. fiyatların 
ancak yerli ürünler tirketile Türk 
Tütün Limited §irketinin piyasa· 
mıza geldikten sonra oldukça 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 
Şimdiki düşilk fiyata rağmen ma
lım r;vasa.ya çıkaran müstahsille
rin Wratle paraya ihtiyacı olan 
müstahsil olduğu anlatılmaktadır. 

Zabıta H aberleri: 

Mangala Düşen 
Çocuk 

Kumbaracı yok~unda, Sabri çık
nıazında. l numarada oturan 3 ya
'1ndaki Canan dün evin içinde yü
rürken birdenbire mangala düşm°' 
ve bir çok yerlerinden yanmıştır, 

canan. yeti.şen annesi tarafından 

derhal Etfal hastahanesine kaldırıl· 

mıflır· * Diln Alemdarda oturan bir ka· 
dın dokuz aylık bir çocuğu ölU ola· 
ral< doturmuştur. 

Cankurtaran mahallesinde oturan 
'P'atmanın bu suretle doğurması Uze
lli.ne Adliye doktoru Enver Karan 
r,ocuğu ve kadmı muayene etmiş ve 
ölü çocuğun )tOT'ga ve kadının da 
Haseki hastahanesine kaldırılması

na tuzum görmUşt\lr. 
VeriJece.k raporlardan çocufun 

dll.~nruıur 'dü~UrUlmediği anlaşıla· 

caktır. 

Türk Hava Kurumunun Yıllık 

Toplantısı 

Yunan Zaferini 
Kutluyorlarmış 
- Efendim biz Yunan tebaalıyız. 

O gün Yunan zaferinin haberini al· 
dık İtalyanların yaptıklan hücum-

kilr suçundan Adliyeye verilmisler· ı 

dlr. Sur,lular aleyhindeki iddia fU
dur: 

Küçük Tasarruf Hesap lan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ!DELER: 4 Şubat. 2 Mayıa, 

1 Ağustof-:, 3 İklncite,rln 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
E.k~ir, (Hu"u i) - Türk 

Hava Kurumu Esk.i~ehir şubesi, ların hezimete uğraması üzerine biz 
de bUyUk zaferi kutluladık. 

Kirkor Pape.zyan ve oğlu evvelce 

sadece mUrabahacıhk işleri yaptık

ları halde, harbln ilanı lizerine piya

sadan 12 bin lira kıymetinde mani-ı 
fatura eşyası alarak, depo etmişler, 

bilAhare bunları fahiş fiyatlarla. ve 

el altından gizlice satmıya ba,Ja
mışlardır. Fakat, nihayet iş meyda
na çıkmış ve hldise Adliyeye inti
kal etmiştir. Müddeiumumilik suç
luları haklarında. ilk tahkikat açıl

1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 • 1000 > = 3000.- > 

Cllma giinü senelik toplantısını 
vali ve'kili Recai ı·ürelinin reisliği 

altında aklctmiştir. 

Geçen senelik tahn1İn ed~lm~ 

olan 12 bin liralık muhammen 

bütçeye karşılık 35 hin kü•UT li

ralık tahsilat yapılmı,tır. 

Yeı>i bütçe tanzim edilmi~. ku· 

runıun gelirini arttırmak için icctp 

eden tedbirler görülmüştür. 

't' eni idare heyeti seçimi yapıl
mış ve ittifakla reisliğe eski idare 

heyeti reisi Sadri Şay'lan, ikinci 

reisliğe Derv~ T eböz ve fahri 

murakıplığa da Dr. Nusret Tun· 

cay seçilmiııl~rdir. 

Tarsus idman Yurdu 
Tarsus (Hw;usi) - İdman Yur

du gençlik kulUbU senelik kongresi
ni 23/3/941 Cumartesi gilnU Halk•· 
vi salonunda yapmıştır. Halkevt rei
si Bay Fikri UnlünUn riyaset ettiği 
toplantıda yurdun bir senelik çalL,.. 
ma ve hesap raporları umumi heyet
çe kabul edilerek yeni idare heyeti
ne: Reisliğe Sait Topur, mUdafaa 
ilmirliğine Usteğmen Kemal Atef, 
Dr. Azalığa Ramız Erdem, umumi 
l<Atipllğe Kadri ÖZgen, spor Amirli· 
ğine Nevzat A•kınar ve idare Amir .. 
liğlne Niyazi özyiğit seçilmişlerdir. 

Ruam Kurbanı Veteriner
lerimiz için ihtifa l 

RUam kurbanı veterinerlerimiz 
için 2 nisan çarşamba günü saat 
14,30 da Haydarpa.fadaki askeri bay
tar mektebinde bir ihtifal yapıla· 

caktır. O gün bUtUn veterinerler 
mektepte toplanacaklar ve diğer 

veteriner, bakteriyoloğ fen ıtehitle

rimizi hürmetle anacaklardır. 
---o--

Halkevlerinde : 
Beyoğlu Halkevinde n : 

29 ·'3/941 cumartesi 11,'Ünü sa· 
at 15,30 da Evimizin Tepebaşın
daki merkez binasında, maruf İn .. 
giliz O rganist Prof. Korgcnvin 

tarafından c 1500 • 1940 İngiliz 
musikisi• hakkında mühim bir 

konferans verilecek ve geçen 440 
sene içinde plaklarla teobit edil

miş olan parçalar çalınacaktır. 

Konferansa herkes gelebilir, 

Evvelki gece Beyoğlundakl Kibar 
lokantasına giderek Yunan zaferini 
kutıulamak için biraz içki içmiş 

olan altmış yaşındaki Niko ile 2( 

yaşındaki Friskl bir aralık coşmuş
lar ve bunlardan Friski bir müddet 
ortadan kaybolmuş ve birdenbire 
elinde bir akordeonla lokantaya gel· 
miştır. 

2 • 
4 • 

8 " 
35 :. 
80 • 

300 > 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

• 
> 
> 
> 
> 
> 

=l:SOO.- > 

=2000.- > 
~2000.- > 
=3~.- > 
=4000.- > 
=6000.- > 

mak Uzere sorgu bil.kimliğine ver- 1.------------...ı 
miştır. 

DOKTOB ---·-
Bunun üzerine şarkı aöylemeğe ~--· 

başlıyan Ntko ile Friskinln şarkıdan 
DOB . Oil 

RORBO RON 
Ç İ P R U T 

CUdlyo •e ZUhrevlye lllUtebaıı

ıuıı Beyotıo Yerli 1\Iallar p._ 
zan karşlSmda Posta ıokafı 

köşesinde l\leymenet apartnnanı 

sonra parsa toplıyac&klarmı zanne
den lokanta sahibi mevcut küçUk EminönU Nimet Abla. glfelli 
sanatlar kanununun müeyyidelerin- önUndeki muayenehanesinde 
den korkarak polise ihbarda bulun- her gtln hastaları kabul eder. 
m1.14tur. DUn Beyoğlu sulh ceza mah· •••iıll Tel. 24131 
kemesinde NJko ve Friskinln duruş-
masında Niko yukarıdaki sözleri --------------

ANAPIYO.JEN \ söylemi.,tir. 

DR. 1HSAN SAMİ 1 
!streptokok, !stafilokok, pnö-
mokok, koli, piyosıyaniklertn 

yaptığı çıban, yara akıntı ve 
cilt hıuıtalıklarma karşı çok 

"'-• tesirli taze aşıdır. _, 

....... Tel: 4SS.'18 ---· 

f L İR A., 
m BAB TAM TABLlLl 

Beyoğlunda AğacamU karşıamıı. 

Burıa aokak No. ı. yenl açılan 

·~ımya J.4.boratuarmda halka ıc .... 
!aylık olmak llzere yalnız (P a-

Yapılan muhakemeleri neticesin· 
de Niko yalnız şarkı ıöylediğlnden 
kabahatli görUhnemiş, beraettne ka
rar verilmiştir. Friski ekordeon çal
dığı sabit olduğundan kUçUk sanat
lar kanununa göre 10 lira para ce· 
zasına çarptmlmI.f Lt;e de kendisinin 
gerek muhakeme esnasında gerekse 1 •••••ıım••••••••• 

zartesi) gUnlerl B!R L!RA ne. 
retle idrar tam tahlili yapılmak

tadrr. 

halinden anlaşıldığı üzere bu suçu 
bir daha yapmıyacağı tesbit edildi· 
ğinden cezası tecil edilmiştir. 

Eline Eldiven Giyip Ayağına 

Abone li 

1 aylık 

V&T&ll Gueted 
Kuı-· 

P açavra Sanp Evleri Soyan B ir -
1
-.00------tOO-----

Kaduı Y-··-'---'ı 7!!0 ~ i:. 
°"fhlı: -- -
1 - 89Jfa San-

NUUUXl Hario OW-lelrrtMr: 2 > > • 

Şehrin muhtelif semtlerindeki a· 
partnnan ve evlerden geceleri, .şaya· ı aylık 

a > 

' . 
6 • 

> 

• 
• 
• 

• 
• 
• nı hayret bir cesaretle yUkte hatif --------------

bahada ağır zinet eşyası çalan Ad· 2.w 1410 &ov Kr. 6 • " 
viye adında genç bir kadın bll'51Z ••••••••••••••ıh._ ____________ , 
yakalanmıştır. 

Bu kadın girdiği evlerden bUyUk 
bir meharetıe etyaları çalmakta ve 
ellerine ayaklarına sardığı paçavra
lar sayesinde hiç iz bırakmadan or .. 
tadan kaybolmaktadır. 

Fakat btitün bu marifetlerine rağ
men kurnaz hırsız Adviye Hasköy .. 
de hırsızlık yapmak Uzere girdifi 
evde zabıta tarafından cnrnıu meş
hut halinde yakalanmıştır. 

Şimdiye kadar bu tarzda. ona ya· 
kın ev soyan c\lretklr kadın yaptı
ğı bilttln lursızlıklan !tirat etmiş ve: 

- Hırsızlık yapmadan duramıyo .. 
rum. Bu bir hastalık, demiştir. 

Eşyalar sahiplerine iade olunmu,, 
suçlu hakkında takibata başlanmı'· 
tır. 

Bir G ence Musallat Olan Kevork 

9 Aya Mahkum Oldu 
Hem musallat oımıııı. musallat ol· 

duğu Anastas ismindeki genç bağı
rınca ne diye bağırıyorsun diye bı-

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanıan 
llluhammen Pey ak~e•I Semti 

kıymeti 

L. K. 
181 50 

L. K, 
13.62 Üsküdar Atikvaldc Osman 

Paşa sokak 

Numarası Cinsi 

37 Bir bap hane 

Yukarıda yazılı hane açık arttırma ile satılacaktır. Taliplerin 14/4/ 
911 pazartesi günli saat 14 de mUd\lriyet akarat kalemine ııızumu mU· 
racaa.tla.rı. (2402) 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma 
Koınisy onundan: 

21/3/941 pazartesi ı;ünU saat 11 de İstanbul liseler muhasebecili· 
ğindeki komisyonda. ihale edileceği ilıi.n olunan 999 lira 1·1 kuruşluk 
ke~if bedelli tamirata talip ~ıkmadığından ihale 3/4/941 perşembe gU· 
nü saat on dörde talik cdUmiştir. İsteklilerin % 15 teminatlarile pazar .. 
lıktan Uç gtin evvel İstanbul vilıiyetinden alınmIŞ ehliyet ve Ticaret 
Odası vesikaslle komisyona milracaatlan ilıln olunur. (2398) 

Sahibi ve Neşriyat MUdtirü> AH'IET E'IL'I l'AL~IAN 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

i:anen Tebliğ 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Çapad a M.ollagUra.n i. mah allesinin Fena.l cadde11lnde ı 7 No. lı t!'t-1/ 
oturmakta iken o.dresl bulunrruyan Ahmet ve Felhiye'ye: 

1 - TevlJyeti mWga fetva emanetinden 11 ikraz No. sile mukavele' 
nameı!linde yazılı şartlarla 8/1/929 tarihinde borç alman ve bu kerı1 
Vakıf Paralar idaresine devrolunan (54) lira (40) kuru~ mukabil bl 
rinci derecede ipotek göaternen Mollagürani mahallesinin Fcnal cadd' 
sinde 17 No. lı bir bap natamam h&ne borç ödenmeme.sinden dolayı 1/f' 
kıt Paralar idaresi tarafından rehnin para.ya çevrilmes1 yollle sau1 
ı.tenmiftir. 

2 - 22/11/940 tarihinde borcun baliğ olduğu mikdar (78) lira ı'l'f 
kuruş olup blldmum icra mıuırafları ve bunlarm faizleri ve takdir oıır 
nacak avukatlık ücreti tarafmıza ait olacaktır. 

3 - Bu UAnın neşri tarihinden itibaren 30 glin zarfmda bu bortıı" 
tamamına veya. bir kısmına veya yapılan takibe karşı bir itlrazınıZ ,,.,r' 
sa dairemizin 940/!i078 No. lı dooya.sma yazı lle ve yahu\ şifahen biJdıl" 
meniz ve yahut yine bu müddet zarfmda borcu tamamen ödeınen11 

lazımdrr. Aksi tal<dirde birinci fıkrada adresi yazılı mertıun gayrırrı•"' 
kulUn dairemiz mari.fetile paraya çevrileceği ödeme emri ve senet BUf"'tl 
tebliği makamma kaim olmak Uzere 14/3/941 tarihll rera hA.JdmJ!ği I<f' 
rarına tevfR<an 30 gUn müddetle llan olunur. (2395) 

TlrldJ9 C••llurlJ8tl 

Ziraat Bankası 
saııııllf tarihi: 1888.- 8erma7"11i: 100,000,000 Tllrlı: -

cıuıı. ft ..,.... lillldl: .. 
...... tlcart her De'9l baıılta mn•mel"et. 

...... - %8,808 lln lkraml:re .. mı-

~l Baruwı11K1& laımbarıılı ve lhbarlıZ tıuıarrut -~ 
en az: 50 lir&J!!ll bulunanlara eeaede 4: defa çekilecek kur'a 11• ~ 
dalı:l plAna göre ikramiye dıı#Itılacaktır. 

, - ı .ooo l1ralılı: 4,000 u.. I' ııı' 
, • l580 • 2,003 • , 

1
100 adet 1141 l1ralılı: ıs.'°' , 

ı • 250 • 1•000 ., I 121 » • • • ,,sao • 
.. • 111 • 4,... • 161 • %t > ..-;· 

DbotAT: Heoaplarmdııl<i paralar bir sene ıçınde M ııradB" ,ıt· 
11 d119m1Yenlere ikramiye çıktığı takdirde 'Yo 20 fazlıu.ilo •erileCel' 

llur'alar oenede t defa, 11 mart, ıı lıazlnın, 11 eylQJ, 
11 Birln<:ıımnnnda çekilecektir. 

ŞEHiR rtY A TP,. ~u TEMSiLLERİ ıı; 
TEPEBAŞl"IDA •.ı;TtıcLAL cADDı;:stııV 

D & A M K 1 S llJ a O!!UJDl ıu.;;:>11 
BU AKŞıllr BU AKŞAM 
Saat 20,30 d~ Saat 2o,30 da 

Hürriyet Apartıma r u A u ı 
Her gtln ~e çocuk t em•iller : için bilet vardır ol 

.6e)'azıt, ULJeU. AUaray, Şelıreminl ve Topl<apıya otobUS teııııD 


