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Prens Pol'e Açık 
Mektubun Devamı 

Yazan: Nlzamettla Nazif 
Busün Oçüncü &yfamızda 

On Gün Evvelki Havadisimiz 
ıÇuvalı Çuvalına Teeyyüt Etti 

Perderpey Altmış Bin Çuval Kahve Geliyor 

Şeker Fiyalannın Artması Bahis Mvzuu Değil 
Ankara, 29 (Telefonla) - Brezil

ya menşeli 30 bin çuval kahvenin 
bugünlerde memleketimize gelmesi 
beklenmektedir. Bu kahvelerden 10 
bin çuval 1zmire, 20 bin çuval da ls
tanbula çıkarılacaktır. 

Pek yakında gelecek olo.n bu ma
lı nrtıteakıp 10 bin çuvallık diğ"er bir 
parti daha beklenmektedir. AlA.kadar 
birlikler tarafından 40 bin çuval da-

Yunan 
Baskını 

Hat Gerisinden 
MühimMaf O mat 

Toplandı 
Atina, 29 (A.A.) - Matbuat Ne

zaretinin tebliğine göre, cuma günU 
Yunan keşif kolları,ArnavuUukta İ
talyan cephesinin gerisinde 90k de
rinlere kadar girmişlerdir. Bu ha
rekltta çok .kıymetli malQmat top
lanmıştır. 

ha sipariş edilmiş bulunmaktadır. Ti- katte memlekette bol şeker mevcut 
caret VekAlctl bu ko.hvelerln rnem- olup fiyatın artması da bahis mev
leketimlze ithallndcn sonra kahve zuu değildir. 
sıkıntısının tamamen önU alınacağı-
nı bildirmektedir. Milli Piyangonun Bir Senelik 

* Son günlerde görUlen şeker teda-
riki rnUşkfilıUı da nakliye vasıtala
rından ileri gelmiş olup iki. üç gün 

zarfında bu da dUzelccektir. Haki-

Şarki Akdeniz 

Bir Çarpışmıya 

Sahne Oldu 

1ta1 yan la r ı n 

Bir Zırhllsıyle 

iki Kruvazörü 

Hasara Uğradı 
Ayrıca 2 ~talyan 
Gemisi Batırıldı 

Safi Kazancı 2,950,312 Liradır 
Ankara, 29 (Telefonla) - öğren

diğimize göre, MUU Piyango idare
sinin 1040 san kazancı iki milyon 
620 bin 312 llro. 29 kuruştur. 

BUyUk 
Petro 

Diktatörleri 
Bir Çocuk 
Mağlup Etti 

Ko.p. 29 (A.A.) - B. B. C.: 
Cenubi Afrika birliği başvekili ge

neral Smuts dUn bir nutuk söyliye
rek ezcümle demiştir ki: 

c- Diktatörler Balkanlarda har
bi kaybettiler. Onları mağlQp eden 
bir çocuk, Yugoslavya Kralı lkincl 
Piyer oldu. Fakat hakikatte bu ço
cuk cbllyük> unvanına bihakkın !A
yıktır.> 

:4Imanlar Çekiliyor 
Belgrad, 29 (A.A.) - Ofi: 
Alman tebaasının, elçlUk tarafın

dan pazartesi gUnUne kadar Yugos
lavyayı terke davet edildiği teeyyüt 
etmiştir. 

Teeyyüt etmeını, habeı'lere ~. 
ltaıyan elçllfli, ltaıyan kadın ve 

çocuklarının tahliyesini tawl:ye 
mlştir. 

Yugoslav Kabinesi 
nin içtimaı 

Belgrat, 29 (A.A.) - Reuter: 

et-

Yeni Yug06lav kabineei, bu sabah 
Uç buçuk saat sllren bir toplantı 
yapmıştır. 

İçtima sonunda neşredilen yarı 
resmı tebliğe nazaran 1 Nisandan 
KAnunuevvel nihayetine kadar olan 
devrenin bütçesi tasvip edilmlşttr. 

Tebli.ğde, harici siyaset llzerinde 
herhangi bir müzakere cereyan et
tiğine dair hiçbir kayıt yoktur. 

Abanyamn Yugoslavya elçisi 

Almanya 
Belgrad Elçisini 
Geri Çağıracak 

Örfi idare 
ilan Olunduğu 
Yalanlanıyor 

Alman Tebaalan 
Belgrad'dan 
Aynhyorlar 

Yeni Kralın Yemini 
Şöyle Bitiyor: 

"Kadiri Mutlak Olan · 
Cenabı Hak Yardım
cımız Olsun, Amin,, 
YUGOSLAVYA, 0çL0 PAltn 
FESHETMİYECEX, FAKAT 
MUTLAK BİR BITARAFUK 
MU HAF AZA EDECEK11R 

Bdgraıt. 29 (A.A.) - iri ba· 
her alan mabfillaıden öiı ·•r 
iine aıöre, Almanyanın Beltırat 
eılçiısi Fıon Heran, hıükflmci tara
fmclan geri ça;ğınlacaUauır. 

Afman elçisi, bu akşam Hari
c~ Nazm tarafından ka•bul edn 
~r. 

SABIK MOSKOVA ELÇİSi 
ACELE BELGRADA 

ÇAGIRILDI 
Bdgrat, 29 (A.A.) - Barw 

lcil Genıcrıal Simoviç, Devret Na 
21ttlıiına tayinı edilen şa/blk Mo~· 
kova elçisi Gabriloviç'i acd~ 
Be}grada. dav~ ctımi§tir. 

Belgrııt, 29 (A.A.) - Ofl: 
Yugoslavyada örfi idare ve sefer· 

berUk llln edildiği vesaire hakkın 
da bilhassa Budapeşteden yayılar 

haberler kaU ırurette yalanlanmak· 
tadır. (Diğer haberle ti loclcle) 

KEZBAN 
Edebi, Hissi Roman 

Sevilmiş, tanınmış kadın roman
cılarımızdan Muazzez Tahsin 

Berkand'ın telif eseri 

1 Nisanda Başlıyoruz. 

GONON SESl 
Kalbler Ara
sındaki Yol 

Yazan: 
BIŞAT NURi 

Ankara radyosu en·elld gt1D Yu· 
goelav hllldUnet darbeelnl haber 
Verdili zaman bir ı:anJ1 JDeyclum• 

dan geçtyordmn. 
Bir anda yaymacılann öniinde. 

ki alışveıif &ilrtlltfileri durdu; açık 
llleydaa kab\'e&inc'le tavla atanlar 
dantu. aokaktaa geçenler kuru bir 
~ dalma &81lı hoparlör karşı

ınnda durdu. Çehrelerin sonsuz de
li!iklUderlne rağmen hepsinin ay
ni mesut heyecanla ldeta blrlblrle
rlne benzedikleri görWllyonlu. Glla· 
delfk kazançlanndan baıfka her 
duyguya yabana aanıı- tşporta

cır Ye ayalı: ..tıc... pelırelerl, seçim 

~ lmlpuf ~ IDfJIDlll' 

~eri, ezici ~ tanıanma 
ebedi \'8 btiyllJr: baY''&llf beWaattne 
mabldUn ettitı 8aDılan hamal n 
fakir 1~ ~I, yorgan, Ua&iyar 
Ye ifadesi& çOcuk çehreleri: 

Semti blle bir çofuııa maJOln ol
mıyaa )"&hancı bir memleketteki 
bir htunimet darbesi naad oluyor 
da bu kadar ayn ~erde bu de
li§Udltı yapıyor, bir dakika önce
ki sonınız kargaphktan bir anda 
nizanı satında bir ordu ~ çı
karıyordu f 

Halbuki meıtele pek o kadar IJa. 
8lt te değDdl. Hemen hemen afak 
~pta bir fikir meseleslydL BeJ. 
grattakl fhtllıU karfıııında ha he
yecanı duymak l!;in az çok oka· 
mut. dü~ll!fo öteberi belllyerelı 
muayyen bir fikir seviyesine yük• 

aelmJ!fo siyasi hAdlselert takip 
etmlt ohnak IAumdı. 

Böyle olduğu halde ben ne cJa
yayoraam Uo beş adım titemdeld 
çlDnell belediye sUprünttlcWıab, 

(Liitfen sayfan çe.İriaia) 
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L__:asuslar Casusu ) 
Trebiç L 
~~ 

inkoln' un 
Hayat ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: İHSAN BORAN 

A erin me~· alelerile yanan İn 
t::ı .1.. mü eae1erinin eayıst çok# 
ıu. Sokak köşelerinde, yol boy
larında VC)'A Yang • Çe nehrinde 
ouıunan başı kesil cesetlerin sa
~ ıeı grzlı tutuluyordu. Bu facialar 
muhtelif faoılalarla tekrar başlı
yordu. Pişa.ver'de isyan, Cavada 
Uıl .al, Hung - Kung"d.a grevler, 

Jnd.den cenu.ba doğru bütün 
<,ınde ecnebı başı koparmak ya
rısı devam edip .,Ktiyordu. BuTa
d; bır İngılız !lı;ketinin yüksek 
n1Wnc.eısi ı zohirlenereık ölüyor, 
orada. bir Entelicel1i9 Serviısi me
murunun batı kesik. gövdesi ne
lıırden denae doğru kayıyordu. 

)' unnan ucretli a.skeıliCri. milli 
ordu ~"an e~i. Nankin'de bü 
tun bir m..ha!le berhava olmuş, 
Hunan ve Hope' de ecnebilere alt 
kö kler kül haline gelmişlerdi. 
Bud· tler de kendilerinden ölen
lerin sayısını bil.ıniyorlar, bilme
ğe de lüzum görmüyorlardı. Ec· 
nebi dü~anlı{:ı. onları çileden 
c;ı.karmı tı. 

1-iung • Kung ~e3ırinin emniyet 
müdürü olan Lord (.Slııppcrd) 
1 • 1 incikanun 192 7 de (Lon
dra) ya ..,..ii>elal.i raporu gönder. 
di: 

tMüaaa<lenizle bir vak'a daha 
ar.zedeyim kı: 

Bu son aylarda İngiliz unsur
ı-- k.ar"1 katl>inılar, İsyanlar 
- i1ııtil&ller, Çankı a, Yunam, 
<Aça,.'da ve açık ~irlerde 
p.k ful& utmıştll. Bu faciaların 
-·uııen, lıiç tüııl>• yok ki Si
,._·..ı- selen Buda rahipleridir. 
B...ara Mi -rilay<ıtlerin kötü un
-ı.n et. lıııotılm"hr. Buda rahip 
ten. hcç ' ,._, ve Diler, bu kan· 
b ı-.ı.tıtleri yıı.pmak için bütün 

'Mri ...... ol&n 0-.ao Kung, 
yani TnıLiç Linooln'den alıyor
lar. Hinö,.•n ve müatemlek.e a• 
j.aalan "'9aoda ve şurada bu ada
- .,._.ıiyet.inden flipheleni
,....._ d;o bir türlü ele geçıre· 
.v-far. Çini te1"eıtmek istemi
Y .. İlııgilWn b..fuu k.oparıyor
\ıar. 

Bu adamlann yapt>kları ka
nudc-rm ve nizamlann fcvkin
dedı. Muhafız lcıtala~. mahalli 

'idareler bunların önune g"9l)ek
ten acizdirler. Hatta bazrları. 
canlarını lwrta1JT1ak kayguaile 
hayC:.Utlarla beraber o~lardır. 
Rahip Gha.o Kuııe' a bağlı budiırt 
lcrİn yaptıklarına hu.dut çizmek 

•ka.:> c'.ejiildir. Cinayetleri gün
•<len güne çoğalıyor. (Trebiç 
'Lincoln) in Asya kıtaaına ilahi 
h..Jr.il<atlerin nurlarını dağıtmak 
iıacre A h tarafuııdıan gönderil
dijUlC inananlar günden güne 
.. tma.lı.ta<lı •. Kulak.'lnn kulağa iı:t" 
den bu. ef"anc, san rrka me!lSUp 
ol:ını1an ve dtğerlerini clcrinden 
c.erine har<'kete getiımektedir. 
Ne fck1 de olursa o!91m, bu ma· 

'ccrapcTC'trt rMıiliin. buralardan en 
evvel czak!a""aaı hayırlıdır.> 

Baş rahip Chao Kung'u İngiliz 
müstemleke ,...izli hi2J111etinde bu
lunan bir ajan, (Pekin) de gör
mWı. ve kim olduğunu anlam.,.. 
tı: İkinci tesrin ayında id~ (Pe
kin) de bi;yük dini bayram var
dı. lıahlann ilahma alıtından bi, 
taht konm\rl, türlü frrk.a men111p 
ları, boı1 evik ve ırasyonaiiat ge
nerall<T, bü'.tün halk meraaim ye
rine toplanrrtıfh- Merasim öğl.e
den abama kadar sürclü. Saat 
dörde doiru, budanın gölgea{ bi
•lnen. Gaho Kung yani Macar ya
hudisi Trebiç Lincoln, arkaıwıda 
bin kırdar rahip o1'C!uğu •. alde rrru 
kacldee earaydan çıkıtı, mermer 
merdiverlleri inerek t.ehtın yanı
na geldi. ve ona.dan çevresinde c
ğilmi.;; saymz ba~an seyretti. iş. 
te bu sırada, cği!mlŞ başların a· 
rasından bir ha, hafifçe doğru.1-
clu. ve gözleri yer y(tzünde - ha
şa - canb Aılah tanınan T rebiç 

onun yanmda yere tömeımı, yrrtık 
gömlekll yo~unun da ona duy
duıtuna emindim. 

Biraz daha llerl gldettk Belgrat 
NOkaklarını. bUtUn Yugo lavya ka,. 

n.ba, kc;y ve kırlanndakl lnıoanları 
«'ÖZtUnUn önüne getlrdlm 'l'e onJa.. 
rın da. yüzlerinin ıniınası ltlbarlle 
bu etrafımda.ki ın.,anlara bu da,.. 

klkada. hayret edllocek kaı.Jar (Ok 
bf'nzedlklrrlnl görür gibi oldun1. 

Demek ki, mlU•tltrln bUyllk mil
let olmak için pek ~ok ,ey bilmo-
1.rl mutlaka hlzrm değildir. htık
m, mili! ~erer rtbt bir kaç ata nk
rt"J h·1 anlam..., VC" onl&rııı etralın
d'\ kU\""et]C blrl~ml'j t,.ı•n l::ı

fldlf', 
l'fak bir pazar nlf!') danı hopar-

Lincoln Jc kall§ll•~ı. Buda} Ma
car zahire tüccarrnın oğİlu.. rahip 
Chao Kung ... 

Tatar muha.riplerine benzİyen 
bu adam, King adm.da ve Ente
l1Cen.s Servisin askeri ve dıp,oma 
tik ajanlarından biriaiydı. Vakti
le beyük harp eenaam<ld. Holan
dada (Roterdam) ,chrinıde Tre
b.ç Lincoln' in te kilatında çalış
mı.,rı. 

Meraslrrı bittikten aonra, Chao 
Kung .arayın kapısından girerek 
kaybc>,du. O zaıınan halk tahta, 
sar·ayın. merdiıvenlerinıe. kapılan· 
n; dojiTu alon ettL Hed<C9 rahip 
Chao Kımg'un dokunduğu ~a
vı. a~kılarıntn iilerinı öpmek is
tiyordu. 

Yalnız Enıteliccns Servisin as
kCTİ ve diplo"m'1tik ajanı olan 
Kınıı yerinde don11 kaldı ve eline 
reçcn kıymetii avı kaçınnak iste· 
medi. 

Erıı.elicene Servio. (T rebic; Lin 
coln) in kellesine 20 bin sterlin 
lngiliz altını değer k.ooymuşbu. 
Kıng, rahip Chao Kung'un peşine 
ta ıld1; (Pelcın) den •onra orru 
Kanton ehrine kadar talı-'be d<:· 
vam etti. 

* Vlll 
Rahip Chao Kung pbsına karıı 
t 'rtip edilen aüikastlardan naaıl 
kurtuldu ve nuıl intikam aldı? 

Ba, rahip Ghao Kung' a (Pe
kin) d,,n !Katton) a avdet et
.tiği 'Kiin ilk sü"ka91: yaptld1. Şe
hırdc ken*ini kanılamak Ü:ZeTe 
halk •okaklara d'ökülrnij,,tü, O 
üe •ahiple hCTa!bcr bir otomoibile 
binmi.ıi. Otomobil caddeyi kap
f1yan çılgm. ha.kın arumda çok 
ağır ilerliyordu. Halk eevinıçlten 
ba~ırıyOT, he.V"aya çiçek:ler, pirinç 
oa!Jiları, mend<Uer lrrlatıyol'd:u. 0-
toımclbi\ limana çıkan bir so!kağa 
98.p<>rken. etrafı ağaç1a•lv. aarrlı 
e.J:i bir C'Vden birdenbire be., on 
el tabanca patla eh. Fakat hiç bi
roıı yaralanmadı. Kurtunlardan 
üç tanesi, Rahip Chao Kune'ıı.n 
elbiselerini ddmi ti. Fakat o hiç 
hır tela• göstenmedi. Rahibe •Üİ 
kast yapıldığmı aıllı:yan halk, hid 
deLt.en kudurdu. Bin kadar Çinli 
evin clTafım sÜTa~1e sardı, yaka
lan.an yiıımj k~ar Çinliyi hemen 
orada deı'l-ıal linç et~iler. 

Otarnoıbtl yoluna devam edi
yordu. Bct yüz metre ilerde ou 
ıefer otoırnobilin mıotörü Ü'Zcrin
de bir <homba patladı. Şöför 
ellerinden ve yilzünden yaralan
dı, bat rahiple dığer üç rahibe 
bir ~ olmadı. Bornbamn patla
dığı anda halkım gÖtlterdiği panik 
ve 118§kınl&tan ~ifade eden meç 
hu! bom'bacı ıJcu.tulmağa muvaf
fak oldu. Eğer biri tarafından 
yakalanıp Ohao Kung'un yanma 
getirilıoeydi, Trebiç onıu derhal 
tanıyacaktı.. Bombayı atan adam. 
bii;yü:k ha.rı>te (Rot:erdam) da 
beraber çal tığı caw h~k arka
daşı Çinli (King) di. 

Ayni günün ak ai?TU, bu iki süi 
kaeıtı1a ecneıbitere ka,rşı kin ve nef 
reli bii&bütün tiddetlen.en halk, 
imtiyazh mıntakamn tel örgüleri
ne hücum etti. Yine kan gövdeyi 
götürdli. Ertesi gün, Çinliler ln
gihz mallarına tekrar ltı ay boy
kot yapıldığını ve maJ yUk!ü ec
nebi gemilerin limana sokulmıya
ca.ğını ilin ettiler. Hong - Kung 
da Çin ta ebeleri Vetilham soka
ğını iııtila ederek gazete matba
alarını kırdılar, makineli tüfeklı 
n~.uıkr yetİ9meden evvel .kağıt 
, ... ~ınlar•m ateşe verdiler. Bundan 
onn ortalık oüku:ıet buldu. Fa-

kat Honc - Kung valiıı~ askeri 
kuıvvetle yardımda bulunulması 
içm Lonı<fraya tdgraf çekti; Lon
,ı." bu tdlıılifi doğru 'bulmadı ve 
mevcut kuvveıde mukavemet e
dilmesini emretti. 

(Arkaa Yar) 

lörll karlfl mda baalt bir halk ztim· 
reıı;lnJn bu heyecanlı UkOtu bana 
binlerce kllmnetre uzaktan namus· 
Ju kalb!nl.n ça..pmtısıDı M;Jıduğu, 

ve thtlUUlnJn derin ve mllka.ddes 
M'beplcrlnl btttllo lncellA1Je anladı
ltt Yug°'I"'•· milletine bllyUk Tllrk 
mJUetlnJn bir &elAm ve hürmeti gl· 
bl görUndtl. 

REŞAT NURl 

Dllzell>ne: DUnktl frkramm «Stl· 
leyma.n Nazif merhumu yalnız d1f
lert ve paltosu tte ifade eden bir 
karikatürü vardı ki, e1den ele ge. 
zerdll cUmle!ılndekl paltosu keli
mesi baltasr d1ye dizthnl.!} ve mer· 
bumu acayip bir fekle sokmuştur. 
ttızar ediyorum. - R. N. 

VATAN 30. 3 - 941 

t-ttR GlfJ~rDllE 
Gl:ÜNE 

Kedi Y avrulan 
Beledi_-qede: Piyasa Haberleri: 

Hlnd:standan Diri Diri Yandılar Otomobil Parkı 
50 Metroluk Bir 1 Beykozda Bir Motor 6 Bin Teneke 
Sahada Yapılıyor Benzinle Yanarak Baftı 

Pamuk İpliği 
Getirtiliyor 

le:>~ ir gazetenin yazdığma 
ı::::ı göre Unkapanmda bir 

kedi, üç yavru doğumıuı. Fa• 
kat bu yavrulardan ikisi kedi, 
birisi de köpekmiı. Bazı ı.m.
ler, bunun bir muzibin elçabuk· 
luğu yapmıuından ileri geldiğini 
iddia etmelerine rağmln, kediyi 
ve yavrulannı merakla aeyre 
gidenler oluyornuq. 

Dağcı!,k kliil>ünün yanından 
Dolmabahçeye inecc'k yolun baı
lang1ıc.ından Jt har~n r ak in ga.
zin.oeunun hiza&HMl kadar 50 met
re geni liğinde bir otomobil par
kı ya.pıhnaaına karar ven, n1lş ve 
p:anlari hazırıanm~ lrr. J.\ynı za
manda bu parkın yanından Sürp. 
aıgı<>pa mıcıtımıer merdivenler de 
yapılacalkıtır. 

T abim bahçeoinden Sül'pago
pa ha.!km geçmesi iç.in bir 1köprü 
inşası da karar altrına ahnmr,tır. 

Y edikulenin İmarı 
lstaııbul Belediye&i imar mü

dürlüiü şehrin mul\ı.elif mmta\ı:a. 
la-rındai<'i imar pİ4nlerını Jı.azırla
mak.ıtadtr. Bu arada Samatya ve 
civartnın imar pli_n?an d.a tamam .. 
larmıa.k üızeredir. Hazlrlanan pr~· 
jeye göre y edikuJede eurlarm 
etrafında bir yC}il saha vücude 
getirilece"kıtir. 

Kapalı Bir Spor 
Salonu 

ı~ıanbul Belediyesi. Sürpagop
taki teni.. kıorllan yanına. kapalı 
bir flPO'l salonu yaplı.ma111 iç.inı tet
kooe...de bulunmakta.-dlır. Bu su
J1el<e şehrin 'hüyiik bir ihtiyacı 
karşılanmış olacaktır. 

Penneıtllllt Kalfalan Kontrol 

Ediliyor 

ıBelediye Makine §Ubesi mü
d\Jri.Uğü, ber~berıcrin pcrmenant 
makinelerinin k.onotroluna karar 
vermi~ir. 

Yapılacak .kontrol netice.inde 
bunlardan iyi bir ııe-kiıde olmı
yan r menedii'ece.;u1er,. matli'iba 
muvaf&. bulunanlara da kontrol 
mühüro vurulacaktır. 

İkinci Parqüt T ecriibeai 
Osküdarda 

İlkincl para.,üt teıc.rübc&inln. ni
aanm on üç.üncü pazar günü 
Usküdar kazasında yapı:.na&ma 
pw-eti kat'iyede karar verılm~tir. 
Dığer kazalardaJ.i tecrübelJ>r de 
bunu takip edeedkıtir. Ve hazırlık
larını b.1tiren kaza~ar haber vere
cekler. gÜn.J.eri tayin olunacak.tıır. 

Vapur ve Tenezzüh Motörü 

Tarifeleri 

Şi.rketihayriye ~ Haliç vapur. 
larile tenezzii'h moOOrlerinin tari
M<:rini teııki.k edecek kom~yon 
bugünlerde Mınta.ka Liman reis· 
liğinde toplanarak yeni tarifelerı 
tesbit ed<:cclderdir. Eski ücretl-e
rin aynen ipka&ı da htvvetle 
muhtemc!!dir. 

TAKVlM 
SO MART 941 
PAZAR 

AY: S - GtlN: 89 - K&.<mı: lU 
RUllft: 13.'17 - MART: 17 

BlCR.I: 1860 - ReblU!enel: Z 

VA.KJT Z&VALI EZA-'l 

GÜNEŞ: 6,47 11,16 
ôGLE: 13,19 6,47 
İKİNDİ: 16,62 9,20 
AKŞAM: 19,32 12,00 
YATSI: 20,04 1,33 
İMSAK: 5,04 9,33 

Cuma gecesi saat 23 raddelerinde kurtarmışlardır. Bunlardan Sabri· 
Bt ykozda. Shell kumpanyası depola-1 nin bir çok yerleri yanmı~tır. Gemı
rı at:ıklarında. demlrll bir motör bir- de ka.la.n diğer Uç tayfa. a.ıevler ara-
denbirc alev alarak parlamış ve bu 
feci kaza neticeslnde Uç kişi yanarak 
ölmUştü.ı-_ 

1nebolu limanına kayıtlı 150 ton· 
luk Şişınan motörU SheU kumpanya
sı depolarından 9000 teneke benzin 
yüklemek l~in Beykozdaki depoların 
açıklarında demirlemiş ve cuma. gü

nU akşama kadar 6000 teneke ben
zin yHkiemiştir. Gemide bulunması 
l.izım gelen amelelerden Mehmet, 
Salih, Hakkı, Sabri, Salim gece vak, 
ti sandal ile gernlye geldikleri bir 
sırada tenekeler birdenbire ateş al

mış ve tayfalarından. Sabri ve Sa·
dık ancak gemiden denize atıryacak 
kadar vakit bularak hayatlarını 

sında diri diri yanmn;ııard1r. 
Etraftan yangını görenler derha.ı 

tstlnye, Kadıköy, UekUdar ltlaiyeel
ne haber vennl.ş:ler ise de geminin 
sahilden uzak oluşu itfalyenln mU
da.halesine pek imkln vermem.iştir. 

Yangın dün akşam. üzerine kadar 
devam etmiş ve gemi yana yana bat 
mıştır, 

Yapılan tahkikat henUz yangının 
sebebini meydana çıkaramamış ise 
de yangının gemide bırakılan bir 
sigaradan çıktığt tahmin edilmekte, 
dir. 

MUddeiumumilik ve jandarma hı\
dise hakkında. tahkikata devam et
mektedir. 

Dört Taraflı ihtikar 
Suraskinin Akla Gelmedik 

Hileleri Meydana Çıktı 

Hlndtstandan ithal edilmerine ka
rar verilen pamuk iplikleri için hU
kOmetimiz iki yUz bin İngiliz liralık. 
akreditif açılmasını muvafik bularak 
!Azım gelen müsaadeyi vermiştir. 

Pamuk ipJlkleri muhtelif numaralar
da ve bir senelik ihtıyae.;. kar~Jıya.

Cdk miktardadır. 

Yunanistana Arpa 
Gönderilecek 

HUkQmetimiz, komfUmUZ Yunanis 
tana arpa ihracı için lisans vermlş
t1r. Bu arpaların Toprakoftsi tara· 
fından gönderilecE"ğt haber ahnmış
tır. Arpaların sevkıyatr için hazır

lıklar tamamlanmıştır. Romanyaya 
da yüz ton kepek gönderilmiştir. Yi
ne Uıracata tahsis edilmek üzere 
Mersin ve İzmlrden piyasamıza ak 
dan ve kum darr gelmektedir. Kill
liyetıi mikt.arda gelen bu mallar ~h

rlmiz depolarında tutularak sırası 

gelince sevkcdllecektir. İzmlrden 

küspe gelmektedir. Bu küspelcrin de 

ihraç için sıra bekliyeceği söyleniyor 

Fındık ihracatı Artıyor 
Fmdlk satı~lan üzerinde, Birlik 

tarafından faaliyet arttınlm1ştır. 

Bundan bir mUddet evvel Fiyat 
Murakabe Kom.isyonu Suraaki mü
C8lle'1elnln yapt.ığl bazı sat.ışlan hile
li ve bu satışlarda lhtlklr gördUğtln
den bu mUe88ese hakkında takibata 
başlamıştı. Suraaki şirketi, Alman 
kumaşlarını 1ngittz kumaşı diye sat
trğl, 7,5 liraya mal edilen kumaşlar· 
dan 18,5 lira istediği ve !aturala.ra. 
salAhJyetalz kimaelere imza koydur
duğu anlaşrldığmdan suçlu görU!erek 
adliyeye verllml.ftir. Bu ticarethane
nin bundan başka bir dUkkAn içinde 

muş glbi göstererek kendi adamla- Son on gtln içlnde ihracat nisb! bir 
rında.n Suru-ki Mllıal isminde birine yükBelif gÖStermektedir. Fıyatlarda 
dükkA.nın bir kısmını kiray& verme
sl başka bir suç olarak mUtalıi.n. e
dilecektir. 

ehcmmlyetıl bir tebeddUI olmamıştrr. 
Standard tipi tombul iç fındıklar tob 

Bu hususlar tesbit edilmiş oldu· Giresun olarak kilosu ~2 kuruştan 

ğundan SurMki ticarethanesi bir de satılmaktadır. 
zincirleme lhtlkAr yoluna sa..pmış bu
lunmaktadır. 

latan.bul müddelumumllll;I bu mU
him ihtikAr ve ticarett& mu ... -azaa 
iddJasl tahkik.atma başlamıştır. Ya.
kında. bu ticarethanenin muhakeme-

dUkkı\nı ba11kamn& kiraya veriyor- sine başlanacaktır. 

Zabıta Haberleri: 

Merdivenden 
Düşüp 

Ağır Y arala:ıdı 

j Adliyede: 

Dün Rami Cinayeti 
Muhakemesine 
Devam Edildi 

Evvdlci gecıe geç vakit ifinden Dün 1:ıi.rinocı ağırcezada bundan 
dönıen. Beyıoğrunda Ağahanıamı bir müddet evvel Ramide metre
caddeainde otıuran, Londra baıı si Santohiyi öld'ürdüğü idldia edi
garaon.larından Mahir evine gir- len Danyalm duruşması yapılmış. 
diği z&111an kera merdiven· hr. Bundan evvelkı celsede Müd
lerden çtlrnııaia bll"flamrt ve mer- deiumuımi. muav'İni Feridun Ba: 
divenler göz ııozu görmiyecek gana katılın her nekadar Santohı 
kadar karan!ık. ol.d\ıiundan aya.- ı tarafın.dan vaki manevi tazyik 
ğı k&yarak yuvarle.nm,.tn-. Bu yüzünden. c~nayeti işlediği sa'bıtse 
ındcuı netl.ceeinde Mahirin. her iki de ke-ndısının cezaland1rılmasırn 
kalça.mm kemildleri larıkhğından iıotedi 
garıK>n yeti.şenler tarafından der- Dün Danyalm vekili müdafaa. 
hal hutaneye kaldınlnY!fbr, •mı yapmı,'ltır. Vekil mah'kemeye 

Şık Sinemumda Bir Yanııın bir at nah gösteıımiş ve Ü'zerinde 
Çılnyordu sekiz çivi olan bu nalm bir adamı 

Evvelki goece ıaat yirmi üç 

raddelerinde Beyoğiundalci Şık 
ıinema<&ıTnn makine dairesinıde 
'bir yangın baş~ı O~U1•a da 
makinist tarafmıdan deıfıal aön

dürillmüftiir. 
Makiı>C')'C ta~lı film ani ola

ır>k kopmuş ve birdenbire alev 

alarak bir metre film yenmı;tır. 
Ba.llkmıdaik.i seyirciler ani olarak 
teli.§>la~- da yangının airaye• 
tine meydan verifmemiftir. 

Bu yaı~m bati~ Şık eine
maeında ikinci defa olmal<ltadu. 

ö)d'ürebilecdc kuvvette olmadığı. 

nı aöylemi:tir. Vekil MUddci
um.umj istid·lilen mahkUmiyet is

tiyor. demiştir. 
Mah'kcme karar vermek üzere 

ce~seyi ba~ka. bir güne talik et
miştir. 

Nafıa Vekıli Geldi 
Na.fıa Vekili Ali Fuat Cebeeoy 

dün sabahki elceprc9lc 1.tanbula 
g:el~ ve istasyonda kar~ılanmış. 
br. Vdü\ lstanbulda bir kaç ırün 
.kalarak tetıkiklerıde bullmacakt.ır. 

PIY ASA HAREKETLERi: 

Av Derileri .... atış 
ları Artıyor 

Bu ha.fta piyasamıza. 3780 ton buğ 
day, 3200 ton arpa, 120 ton çavdar 
ve 200 ton mısır getirilmiştir. Hu
bubat fiyatları aağlamdu. Susamlar 
31,30, keten tohumu 80,10, kuş ye-
ml 8,20, dökme ba.kla Bandınna 8,25, 
Çaq.amba alı fasulye 22,20, aıra ton 

bul fasulye 21, çuvallı kum dan 
10,10 ak dan 10, tatlı badem 86, a
cı badem. :SO, acı çekirdek 32, iç ce
viz 45, İzmir anaaonu 33 kuruftur. 
Piyasaya fazl& miktarda pirinç gel
miştir. Şehrimiz c:ettik fabrikaların
da da pirlnç stoku blıikınlştir. Fi
yatlar cinslerine göredir. Makineli 
Tosyalar 32,20, Orhangazllcr 42, Di
yarbakır plriru;lerl de 36 kurırştur. 

Tiftikler üzerinde lBtekJi aa~ar ol
muştur. Stoklarm sevkiyatı beklen· 
mektedir. Yerli tabrlkalanmız mev· 
cut yapak stok.larmt almakta ağır 
davranıyorlar. Bunun sebebi de yeni 
kırknndan sonra fiyatların dllşmek 

ihtimalin! dUşllnerek mal almamayı 
tercih edlşlerldir. Ktlçtlk baş hayvan 
derileri çıok istekli satı1maktadır. Ke 
çl derilerinin çifti 190 - 230, oğlak
lar 125 - 175, kuzular 140 - 190 ku
ru' arasındadır. Kuru Biğır derileri· 
nin kilosu 100 - 105, koyun derileri 
hava kurusu 90 • 92, tuzlu kuru ko
yun deri.si 70 .. 72, kunıttan muame· 
le görmtırıtUr. A'I der!lerlnden iyi 
sanear derilerfle zerdova ve kunduz 
ile porsuk isteklidir. Tavşan dertle· 
rine talepler artmıştır. Karadeniz 
sa.nsarlarmın çifti 56 - 60 lira orta 
Anadolu sansarlan 45 • 50 Ura, zer
dova çlttl 60 - 62, lira., kunduz çttti 
30 - 32 lira, ta~an derisinin tanesi 
30 - 31 kuruştur. Ta"'anlar daha 
ziyade Amerika için taplanmaktadır 

Kedi, köpek doğurur mu? 
Bu, insan ymnurtlar mı bbilio
den bir sualdir. 

Fakat, dünyanın bir çok yer
lerinde insanlann türlü marifet• 
ler ve cevherler yumurthuiılda 
n öyle bir devirde bulunuyonO 
ki, bir ke<!inin de köpek dolu< 
muf olmıuını hoı görmek IUUll 
geliyor. 

Cemal Nadir de mi7 

B ir tanıdık bana dedi ki: 
- Akf&J1l gazetesinin 

bugünkü «Bay Amca• sütunun• 
da üç resim var. Bu üç resimde 
bir avuç içinde, altındaki yazı
ya göre, aırasile elli lira, y1nnİ 
bet lira, on b.,. lira temail edili· 
yor. İstif halin!leki liralan ııay• 
dım. Elli lira yazıh olan istif kıd 
beı, yirmi bef Ira yaztlı olaJJ 
yirmi dört, on bet lira yazıh o
lanı on dört çıktı. 

Haydi, eanaf arasıra bizi al· 

dahyor, fakat çok aevd~ 
Cemal Nadir de mi bizi aldığı• 
mız, bulduğmnuz veya gördüğü
müz paralan ııaymaz zannedi 
yor? 

Kör Kadı 

Zühtü Çubukçuoğlu 
nun Dünkü 
Konferansı 

Dün Beş"kıtat Cümburİ;yet Hal~ 
Partiıoi idare he} eti azaeındı>JI 
Zühtü Çubı.lkoğfu, Yalo'l'aıd•· 
dünya vaziyetini anlatan bir kon
ferans verm~ir. 

Hatip, harici te:hl'ikenin meITl' 
ld.etleri a.tarak hudu.clıarımıza kO' 
dar ge1diğını aöyled en aont• 
kıom umuz Yunanistantn adetçC· 
ma.lzernece, ke~nden çok u•: 
tiı.n olan hır dtifmanla iatiklô' 
uğrun.da çarpışınasından aitay~:lc 
bahsetnı· :tir_ Ve hat'p pek uzuıt 
süren kıonferanısında dtlnya 'l!J.:r 

}et.ini büyük bir vuzuhla izah et
miştir. 

Manifaturacıların 

Ko:ıgrel~ri 
Alanifaturacılar JtheH.t Biru:ı t:

mumı heyeti, dün yeniden kongreır 
l'lnt yapını~la.rdır. Geçen ~ubatta. )'f 
p~an umumt heyet ~0 1ııantrsında 16' 
çilen idare heyeti az.ıhklnrt Tıcattı1 

VckAlett taraf1nrlan ta'Sdi'c edıtrn' 
mifti- Bu sebeple maıli!atura<'ıt"1 
ya.:nız umumt heyet s~tml lc;!n !,"11 
grc ]erini yapmışlardır. Kongre re!" 
liğıne İhsan Mermt:rCi sq;ilmt~tf! 
tıı-;: toplantıda mura!!Ip'ıı!'l ısc(il 11 

Ali Neclpoğlu, Vekııetç" mur•~ll' 
olarak kabul edilmiştir. J<.to.:e. ıı-Y..,..1 
asll azalıklara Sümc1:~ "l.nk bır1Clf"" 
yUn ipliği müe!llseaesl, tticcardan ıt•• 
111 Bezmen, Ahmet Hamdi ToP~ 
ArUn Kınacryan evlil.Uan Lin11 '/)" 

firketi, !Man Mermerci firması. 
0 

ya Nafi PAkel, Hllseyin İkbal v• JI 
lz Kohen mU,terek firmaları lttıf.ı<' 
yakın ekseriyetle seçilmişlf'rdir0 

- Demek yarın o da geUp kotrayı göre-
l'ek ba;ka. kim geliyor bir doktor. Kaptan 
Searl ve o ... Bir de ~n ... ÜZÜNTÜ 

lefon çalmadı. Hiç klmHe bJzl rafıat.ı.o ,.t
medl. Ak,am yemekl tı:ln her za.m:ı.nld st"' 
giyindik, Frlllı bize hizmet etti. Gayet cııl' 
dl idi. Ne dllııtlndilğll hatlnden bt-111 dd!l4i' 
Acaba ka.saı.a'.ya kadar rttmı, de bir ş•)""' 
Öğ!'1'nmlf mi idi~ Yemekten •onra kti\UP ..... 
neye gttttk. Az konu!foyorduk, bt"n yer6' 
Makıılmlo ayaklanruo dibinde oturuyor~ 
Baıfnnı dizine dayamıı,tım. Ara sıra 

öpüyor, ve yine ara ırra benimle koadf"' 
yordo. Aram.mi& biç bir gulge yoktu. s' 
manm:, ba stlldlttan hoşlandığnnı7.a blJ' ":; 

llldl. Etrafımız bu kadar karanbkkeD ,...... 
oluyor da ben bu kadar ın ut o~; 
dmn f Bu "" garip blr saadd idi ı Ta1191 
etllflm ve bekledlltlm .. eye benumıı·•""'; 
Yalmzlıık anlarımda ta•an-ur ettll;lm ~ 
bu detlldt. Sabırsızlık ve telW hl ~tu1') t 

duru, bu 8&kln seııı. iz bir saadetti. Pf"nC"f'~J 
açıktı. Konu,madığınıtt 'l:ımanlar k.a,...;.. 
gök yllzllae bak1Yorduk. O ge<·e yatpıor ., 
mr olacaktr.. Erte.l sabah aat yedidi't O) ~., 
dığan zaman pen(·ereden güllerin ı ı.i' ııf' 
tğ'llmhJ olı.Juklarını, ormana doğru ut.it 11' 

- Bir de polis mUlettl .ı Welch gelecck-
mL,. 

- O da nh,·ln? 
- Bir eeset bulwıooc& f'ıdet böyle hnt,. 
Başka bir ~ey söylemedhn. BlrblrlmJze 

bakıyorduk. Midemdeki o garip ezintlyl tek 
rar duymağa bıa'}l&dım. Biraz sonra telO'al' 
söze başladım: 

- Belki de kotrayı yukarı çekemezler. 
- Belki ... 
- O za.rnan cesc<ll de tıkaramazlar, de-

ğil mlT 
- Bilmem ki ... 
Pencereden bakıyordu. Gök yüzünde aJ. 

(ak ve beyaz bulutlar vardı. Fakat rllzgür 
,.·ok~o. Her tarar 118!ilz ve sakindi. 

- Biraz ewet •lddetll bir rllzgıir l'tkacak 
gibi idi. Amma dU,tU ... 

-Evet ... 
- Yarın dalgıç sakin. bir ha,·a ile dala· 

cıak. 
Telefon tekrar taldı. Acr acı ~an zilin 

telii.'jlt seelode merakh bir ahenk vardı. ?\lak 
ılmle birbirimize baktık. MakSlm teletonn 
M.'fll3.k üzere küçük salona retti ve demı., 
yapmıf oldufu gibi kapıyı kapadı. ~Udem
ddı.I garip ağrı tekrar ""9laml,tt. Telefon 
çalar ~ yeıılden ba ezlotlyt bls..,tml'
tlm- Blraa oonra Makslm pri celdl. Ve ya-

v"" -= 

Yazan: Dafne du Ma11rier -65- Çeviren: Rezzan A. E. Y alma:ı 

- Baf!adı. Dedi. 
- Ne demek IAtJyonu.n!' Ne oldu! 
- Bir gazete ın-lrl Country Cbronlele 

ıı;azetoslnden telefon ediyor. «Blrlnel ~U•ls 
de Vlnter'lo l<otTa8ınr buldukları dotru 
mu?» Dl.ye soruyor. 

- Ne cevap verdin! 
- Evet kotra buJu:ndu. Dedim. Fakat faz· 

la bir şey bUmedll;lml ve belki de kotranın 
o kotra olmamak lhtlmau olduğunu Uü.ve 
ettfnı. 

- Ba.,ka bir şey SGrmadl mı t 

- Ba.3·1r, l&dece: o.Kamarada blr ceset 
bulmU!J olduldarmr yıızablllr miyim h Diye 
&ordu. 

- Yok. Bu mümkün def;ll. Nereden duy
muşlart 

- Mutlaka birisi söylemiştir. Her halde 
Kaptan Searl değ-ildir. Belki dalgt9 bir arka 
da,ına söyledi, o da başkalarına tekrar et. 
ti. Biraz sonra bütün kasaba. bu lta.\.·adi!ıol 

duymu' olacaktır. 
- Ceset ha.kkmda &en ne SÖyledJn? 
- Bilmediğimi ve gazeteye hiç bir beya-

natta bolunıımıyacafmu ve bana bir daha 
t<>iefon <>lmemelerlnl söyledim. 

- GazetecUert kndıracak ıo. Repo! aley
hinde olacak. 

- Ne yapa;rnn T Ben gazetelere beyanat
ta bulunamam. Bu adamJamı bir dllztlye te
lefon edip sual sormalarına tabanımültmı 
yok. 

- Fakat belki onlılra lbllyacunrz olacak· 
tır. 

- Mücadele etmek l4znnaa yalmz edeco
ıım. Gazetelerin himayM!nJ istemiyorum. 

- Fakat bu muhblr befka taraftan m&
IOınat alacaktır. Albay lulyaoa veya Kap
tan Sea:rl'a sorar. 

- Onlardan bir şey öğreneınez. 

- Bir ~Y yapmak mlimkun ol~, ~lak .. 
8lm •• önUmUzde birçok 11aat1er var. Biz de 
böylece oturuyor, kmllldanmıyol'llZ, Yann 
5abalıı bE""kllyoruz. 

- Bl.r şey yapamayız ki. .• 
Bir kitap aldı ve açh. Okumadıflnı blll

yordwn. Ara sera tele.fonun zll1nl doymuş 
gibi ba,ıru kaldrnp o tarafa bakıyordu. To-

U ••' !"lroenlerln de nemli ve '4ankl gllrn Ş • - fi' 

na batm.LIJ gibi olduğunu görôiJnı. Jf•~ 
bir sis ve rutubet kokusu vardı. tik d 

1'''""' len yapraklann koku.suna kanş:ın bir Jf~ 

AC'aba sonbahar iki ay e-rken ınl grıece" ııı»' 
ye dü,ündüm. Makıılnı bo,te kalktıfı .,. .fC' 
beni uyandırmam19tı. 1:"atakt.an Y•' 

{Arkası var) 

ı 
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j Harp Vaz·yeti Ankara Hayatından Krokiler 

Tapu ve Kadastro Mektebi Yurtlardaki Talebe Vaziyeti 11 SiY ASI iCMAL i 
Mihver için 

Ka.ranlık 

Manzaralar 
Yazan: M. H. ZAL 

~ ğcr m·hvcr memleketle
~ rinde hadiselerin mana· ' 

aım görüp nlamak İ$tidat ve 
imkanı bulunsaydı ill(bahar ta
arruzinnnın ari smdeki manza
ra karşısında kötü kötü duJÜn
meleri lazım gelirdi. Ne çare ki 
böyle bir imkan ve istidat, zor· 
balığa dayanan bir ruhla bcra-· 
ber yürüyemez. 

Yazan: 
İbıaa BO AN Bu Hususta Partiden Aldığımız Malumat 

Bu Meklep, Tapu ve Kadastro Memur 
larının Terfi ve T erfihine Hizmet Eden 

Verimli Bir Müessesedir 

1 

1 
1 Yugoslav Ordusu: 

Parti Muhtaç Talebeyi de Himayesine Almıştır 

Biraz sivrihni~ bir memursanız, 
oya, csivri1mi~ m~murlardan bir 
·unu ta.mr::ı> diye, imliniz çık. 
na, mutlatka, sizin de başmıza 

C~ıni tir. Şöyle, ıteşdhhüt mikıtan 
ıudığınız bir zatın kartım ha
i~ ikl:hirklüm. gö~eri fe~iz. fo· 

~nlerinin topukları yenmi~. c:ake. 
lnin yakaşı yağı\ ve ütüıiüz pan
~~~ biri. bir gün kar~ıruza di· 

Biitün bunlar güzd ama, ister, 
tahsüleıfoin noıksıınli&ın'dan ol· 
sun. ister, daha 'ba~a fı'~bep,er 
yüzünden olsun, küçük rii 'beli, 
~c.'ktar memurlan yükse1t-eock. 
onlan, bir dereceye kad'nr refaha 
kavu,,,turaca'k bir yol bulmak im· 
kanı yok mudU'r} Bundan yinpı 
be~ sene evv:el, memuriyete si· 
ıen adam, tek adamıdır. Aradan 
geçen, yirmi b~ sene gibi mu· 

Efendim, der. Ben, filan azza.m bir zaman, o adamı, üç, 
aircnin. yirmi beş eenclik mc- d'ört. veya, daha f a:da" !boğazı 
Uruyum. Devlete, mnlete bun- be5lomeğe mecbur etmez mi:> 

c:a Yıtdır hizmet etmeme muka· Küçük memurlara, ailelerinin 
lıl, henüz maaııım yirmi liradır. karnını doyuıpnak ve çocukrarını, 
d~tfe~niz de, bizim umı.ım m~- büyük sıkmtılaııa d'~eden, hiç 
d'Ur beye söylescn-:Z. maatmn bır olmazsa leylli bir mektebe gire· 
.er~ artsa, ahval'i:hazrra her §e• cek t.ağa geHnciye kadar oh."'llt· 

~1 ate~ pahamna çıkatıdı. Mal\rmu mak 'İn!kanmı vermek lazımdır. 
~ruz, • ne11Cden malum olduğu Bu mühim i~i. 'bir devlet mü· 
\:· ~ - Cena'bı Hak cümlenin- esseısemiz çok iyi cfü,ünımüş ve 
~~! ba~lasın, dört çocuk sahi- tatbik mC'J\'1kıİ.ine koymu~tur: Ta· 
~;;:nı· Geçinmek için, çok m~- pu, Kadastro Umum Müdürlüğü. 

•at çekiyoruz. 
L lia-kik•cn. bu adk'lı manzara Bu teşc.'k'külün ba§lnd'a, kınl-
Ql'§l.!ında kahbin~ buTkulı.ır, §U• mak hllmez azmile tan.mımı~ olan 
~va•ı b d , __ ı_ ınuhterem Hlllit Ziya o]d\ığu hal 
• WJil'a ir yar ım CWJlQ'O ister-
tın~ A.ı...,L d de, teşkilatın ileri gelenleri • tablr 

. · J'"\.ntoa'bınız, umum mü üre 
~~crsimz, bu, C'.ı~ vaziyeti, bü· caizse - şep:k.alarını önlerine ko-
.un çıptaklığı, ıbütün korkunçlu· yarak. uzun müddet, d·ü~nüp ta
gu il d d w k d ~mmıslar, aerck kaliteli memur a 

1 
_ e, ınnizin dön iigü a ar 

llll\ı.ıtırsına. O, sizi, hakrrı bul· erde etmek, gerekse, memurlarını 
g akıla bcrııtber, haktka'bi olduğu terfi ve terfih ettirnnck için bir ça. 
ı.~i. yüzünüze söyılemek!ten çe· re aramış ve buhnu~la~dır: Kurs 
~~: mahiyetinde, bir Tapu, Kada&tr-0 

tn Ne çare 'ki, tavsiye ettiğiniz mektıelbi açmak. 
~trnn, ya, ilkmc!k-tep m'Czunu· Sene1erdenı'beri, olgun meyva· 
~~ vcy.a, 0 derecede dahi, bir larmı veıtmektte olan ibu mdc,tcp 
d .~tep §Chadetnamesinc malik sayesind:e, Tapu. Kadastro ida· 
\') tgı.dir. Vıa'kııa, bun.dan yirmi resi, t~ila'hnda aa~ahiy~!~ çal~-
~ ~ene e\"Vd memutİyelc gir- şacak memurlar elde etıtıgı gibı, 

fll~ır ama, ta~ ve terfilerin' talün sevkıil'C tabsil'.lerini yarıda 
~ek ~anmadığı 0 devirde bile, bıratkmak medburiyetimle. kai~n 
b cndıtıi gösteremem~ esaslı bir memutlannm fikri scvıyc'lcrıle 
d <tıtaya sap olamadığı gibi, on· birlikte, rü~belcrini ve dolayısile, 
,/il_. llOınraıkıi devircP.e de ımukay· haıyat şartlanını da yükseltmek 
tıtıtıtl ctncltıten ileri g~ememiıi· imkanını kazanmı~tır. 
Lt. k" b J d . ) • 0 

• ~ ~tırı bir araya gç-tirip ir Bütün dev ot aıre er~ızın. 
·~· dde kaleme alamaz. Haydi, memurlarını yük'So'itımek i~ın bu 
l' tı\ i\iızel ha'tırmız için bir şey kabil• kurelar aÇhnmasım temenni 
rı a.Pırnak i~tcsin ama, ona da ka· et1tirecdc brr mahlyet v.c mükem· 
\ıS~ade etmez. meliyette olan, ~i~de'ki, kızlı. er· 
k~I' İyilikte hulunmtık ıçın, bu kıc'kli. irili, ufaklı yüzl.eııce talebe
}'\ı r 2ahmete girdiğiniz, yünu- 3-ıe.. iyi anomur, memuriyetine ili· 
l'~l)1'tUğünüı; v.damın ne yazi· yık insan, isrikıba'li temin edihni, 
\:ıin 01duğunu i..:!ittikçe,1 yerin dL ikırnee unvan ve toere.fini verd'ire.n 
le c iCÇecdk gı'bi olur, neredey· ve verıdirmckte olan bu hayırlı 

ltrnutn ımiidüre: müessesede görd"ii.kierimi. bir baş. 
a(i t:- Ayağınızı öpeyim, artık ka yazımda okuyucularıma anla-

tlcnıc ı tacağnn. 
~addelere gelrrsirriz. Ertuğn.ıl Şevket 

Gittikçe Geç Evleniyoruz 
1928 den-b-er_i_T_ü-rk_i_y_e_d_e _V_a_sa_t_i -Ev lenıne 

Yaşı Bir Düziye Yükselıniştir -
~t~~Ünlcii lT\e.deni hayatın icap
}'~inv; Zorlulclan dünyanın her 
ele ~le o auğu gihi, TÜ'rkiyedc 
'~rnne )'a~mı gittikçe geriye 
tl~lii.ı;.::._~~· h tatistik Umum Mü. 
~a;'"'~ kaza mdkczlerine 
·~~ 1biifün Tür'k. şehir ve ka
llıalt ~n dahil, köylC'r hariç ol
tik 'b ~ere hazır}a~rği bir iSta.tis
l>or. ~ açik bir ısurette gösteri· 
qt?tı tl ı.ır,k ~ehrinin erkeği de, ka· 
1927 a gittikıçe geç cıvleniyorlat. 
~~i 9cnesinde şehirli 'türk er
~~:-~ti olırralk 28. 91 (yanı 
~İ)-()l'Q:cırıen 29) ya.,ında evle· 
"~c Kadıntarda vasati ev· 
'allra. Ya1§ı 2 3,4 3 id'i. O tarihten 

~" cnme ya;:, ta 1936 11ene-

sine ka.da:r bütün dünyanın şehir
lerindeki cereyanı takip ederek 
gittikçe yüksehn~. nihayet 1936 
da erkek i9in 29,65, kadın için 
24,32 ya§'lnı buhnu~tur. 

Ya1nız o1'dan sonra kim bilir 
ne -gibi bir tesirle, b-eliki de mem· 
leke.tte rıefahın artması dalıeyısi· 
•le evlenme yaşı seneden seneye 
adım adım yıenıiıd'en inme.ğe baş. 
la1mı.5, 19 39 da e.rkdt~er için 
28,52, kadınlar için 22,52 dere· 
ceaine inmiŞtir. 

Kısmen Umumi Harbin arif c· 
sinde, dcrsmen haı:p esnasında va· 
satf evlenme yaffltltn Türkiyede 
neden 19 2 7 senesinden daha aşa· 
iı bir <l~receye inıdiği içtimai ve 

Bulgarbtana yayılan Alman or• 
dusunun 5ağ böğründe lıu) tik blr 
5am·ı 'ar: Yugoı.IB\' ordusu. 

Talim ,·c tcrbl~csl, 6C\ k ve l
dareı;I cebir \'O ı:tdılctln rııcydıına 
getlrdlbrl mlluınlkı <fü;lpllndrn 7.l

ynCle amınf'ye 'e kıılıroınnnlığa. 
dayanan l'ugo"lııv ordmnr, Bol· 
kanlarda kemiyet 'r keyfiyet i
tibarile en kıın etli ordıılnrdnn bi
risidir. Sefer ıne' f'Udu 2.5 rııilyo· 
na )'lU•ı>elerı bu ordu a.. .. gari SO a • 
ri tümenden mürekkeptir. Efradı 
maddi ,.e mfine\ i ısa~lam, ınnlzc
ıneı•I ,.,._, "" ""1· kuınnndanlnrı 
tecrübeli bir ordudur. Top!:usu 'e 
ha\a liU• .ı;u.:;ı ımikeımneldir. 

C. H. P. Kız \'C Erkek Talebe. yurdunda ~000 ve kız yurdunda 2000 . si mucibince maliktir. 
YurUaı·ının aylık Ucl'etlerl işinin liralık nçık kapatılaca~ı gibi tatil 1 5 - Nihayet, Parti, yuı tıarın~akl 
parti vililyet idare heyeti 1·eisl1~~11- aylarmdalct açık dahi kapatılacak· 1 talebeden blhultkın muavencte muh· 
den nldığınuz malumata göre şoy· tır. Bunu zamlmcten şurnsı da bı-1 taç olanları pek ıyl bilmekte ve seç· 
le tc:-nvlı· ve tavzihi lüzumlu gorUl· lınmelkiir kı, bu meyanda Parti ta- mekte ve bunlara şu Ucrct zammı 

j mU!;!tUr: rafından yurdun tc\sıi !çın hına ta· mcsclcsınde de yardımı derpiş eyle· 

1 
ı Bu yurtlardan erkek yurdun- dılAtı, yatak ve lc\•azmu, gardrop, mektedir. Nitekim Erkek yurdunda 

da 350 \'e kız yurdund:ı 150 yo yakın mlltnlA.a tertibatı ve saire için erltek 50 yl ve kız yurdunda. 2:5 şi mUleca· 
1 talebe vardır. Talebe başına, ibate, yurduna 14 bin \"e kız yurduna da vız lı.udrctsız talebe tesblt etmiş ve 
1 iaşe ve saire için ~bat ayına kndaı· 5 \ıın lira parıı sarfedilmiştlr. Şu onlara yardım ctrnlye parti vUO.yct 

Yugm;Jav ordu!!n hem makine 
tnbl)e"Jni ,.e Jıenı de hiirıgt1 tnbl· 

yeslni bilir. Dağ' 'c hareket hı:ırı>· 
!erinde ataktır, doyanıldıdır. A· 
rnzlye, Yngoslavın meziyetlerine 
,c harp matıcnıcslne uygun ola
rak yetfştirllmi:: bir ordudur. lç 
hatlar da harbin SC\k \'O idaresi· 
ne ,ı\kıf tccrUbell kwnnndanlar 
cllnde<lir. l\lfınevlyeh yUksel..-tlr. 
Aı;ker ruhlu olan Yugo:;lav mlDe· 
ti, Yugoslav ,'atanıru mUdnfaa e
decek kudrette bir orduya mııllk· 
tir. Bir düşman ordusu ne kndıır 
bliy\\k gövdeli olun;a olsun, kalbi 
büyük bir Yugoslav ordusunu as
la ya.bana atamaz. 

nıılkanlarcla Alman ordusunun 
geri mm·asalası tclıllkede idi. Şlm 
dl qğ yanı da kun•etıı l:·ugoslov 
orduslle tehlikeye girmiş bulunu
yor. Bundan kurtulmadıkı.-.a. Al· 
man ordusu cenup ı tlkamettndc 
tnnrruza devam edeme"L. Eğer 

Yugosla,·yaya taarnız etmek Is· 
tc.rse, Bulga.rlstanilald Almnn or

dusu bu tşc kft.fi de~lldlr. Bö~lc 
bir hareket Balkanlarda harbin 
AJmaDya aleyhine daha ı;ok ge· 

nlşlerna;lne sebep olabilir. 
Yugoslav ordusu, Alman taar

ruzu halJnde !!imal ,.e §ark hudut
larını müdafaa edecektir. Alınan· 

ya hem Balgarlstandnkl Alman 

ordusuna tak\·Jyeye, lıcm do l'ıla· 

car \'C Avusturya hudutlarından 

taarruz irin yeni kU\"\'ctler getir· 

mlye mecburdur. Bu da zamana 
baj"hdır. 

Alınan ordusu 'l'uguıtlav hudut· 

Jannda ,.e arazı.inde yıldınm har
bi yapamaz. Zırhlı ''e mot6r1U bir
likleri bolca kullanıımryB<'ağından 
meydan muharebeleri uıun ı;Urc

eektlr. Bu zamanın uzaması, Al· 
ınan onlu~unun aleyhinedir. Bu , 

birada Arnavutluktaki İtalyan or• 

duları daha ~abuk denize dökWe
cek, Alıııan ordusu Jıalkanlarda 

yuılyalmz kalacaktır. Bulgaristan· 

da bir torbanın l~luc dlişmesl de 
ihtimal dahilindedir. İljtC blitun 

bu leni vaı.lyeti, Yugo lııv ordut;u 

hazırlamıştır. Alman ordusu da· 

ha büyük bir lıazırhk yapmadıkça 

artık yerinden kolay kolay krpır· 

dayamaz. 

iktısadi bakımdan cidden tetkike 
ia;r& ibir mese1e!cfir. 

ista'tistik Umum Müdürlüğü· 
nün vasati ev.lenıne yaşına ait İs· 
t tiStikinde köyller hesaba karış· 

ayda yirmi~er lira alınmakta. idi. hale göre, Parti tnlebe ıı;in parn sar· idare heyetince karar verilmiştir. 
2 - Esarın yükselmesinden dola- fından hiçbir zaman çekinmemlış ve 6 - YurUar sinesindeki talebenin 

yı teşrinievvel ayından şubata ka- yurtları desteklemiş ve sarfiyatının varlıkları derecesini talebenin rnu
dar yı.ırtlar açık göstermiye başla· yerine masruf olduğuna kani bulun· hnbcrelerl, velileri tarafından gelen 
rn"'lnı'<lır. Bu n"ık Partice kapatı· ımıştuı·. . ., " paraları, yurt kasalarındaki talebe 
l 

4 - Yurt Ucrctıerlnln arttınlma-
a.calttır. Marttan itibaren senenin cmarıetı gibi bir çok deliller i\e pek 

sı, yalnız mart ayından yarım ay-
geri kalan ayları için a!:ığın tcmndı 
ettırilmcmesl lUzumlu ı;tırutmUştur. 

Bir taraftan da zaten tatil nylıırın

da talebenin asgari hadde inmesi ha.· 
sebile yurtların yine açık vereceği 
ve bu açığın kapatılmasına. tevcssW 
olunacağı dahi göz önünde tutulmak 
lazım gelir. 

3 - Bu ders yılı içinde ve şubat 
ayına kadar tahakkuk eden erkek 

Kızanlık güllükleri i4e süs. 
lü ıbir yurdu muslihane 

ıbir istilanın logen çizmdleri al
ıııına ıbir Isfahan halısı gi\bi ser
d lktc.n sonra. Ekıselans Profesör 
Fitofun, SD'branya künruısünde 
ıK>ylcdiği nut•ku ajanslar kınsaca 
bilıdirrnitılerdi. Siyasi mılıavele
lerre nunrklarm an.analarını, 
esas metin.eri dikkatle okuma
dan aniayamayanlardan oiıdu· 
ğwn için. 'bu nutkun cLa Parole 
Bırlgare> adlı Bulgar propagan· 
da gazetesinin, yeni Bulgar esa
reti etrafında ıtafsi::at vermek 
için neşrettiği nüshada rasladı· 
ğıd tanı metnine de göz gez· 
dımıektl"ll kendimi al .. •.namış
tım. Vıe Ekselans Filof'un, en 
saf dil Bulgar vatandaşım bile 
itzam edem:yecek. derecede za· 
vallı bôıtıl bir davanın ne zayıf 
bir müdnfii o~duğuna ıyioen iyi
Y'C akıl er<liroikten sonra şöyle 
d'üşünmi.i.Ştüm: 

- Artık sıra Yugoslavyanın. 
Yugoslavya bir muamma halin
de Kaloıkça Aımano/anın Yunıı
n~tana salıdnn'lll9tn• 'mıkin yok
tur. 

lıltlı:ı. nisan ve mayıs aylarına vo nl- O.Ilı. bilinmektedir. 
hayet bu ders senesi sonuna kadar 
maksur bir iştir. Gelecek ders yılı i· 
çın biltO.bi Parti, bUtçcsine göre, bu 
işe yeni bir şekll vermek hakkına. 
da maliktir. Ayni zamanda, Parti, 
yıl ortaSindil dahi ücreti arttırmak 
hakkında elinde.ki yurt tallmatının 

• ki her talebe tarn.fmdan tamamlle 
bilinen bir şeydir • dördUncU madde-

Perens 
Pol'e 

Açık Mektup 
-3-

Yazan: 
Nlzamett.n Nazll 
mİyor. Onun mabadı, Yugos· 
laşya~ Krat Alekısanch'ıclan al
chğı şekilde c:intacl1> olarak oğ
luna d'evrıetme'ktlr.J> 

Bu rivayetler bana geldiği za
man derıhal kelemi ele atmak 
ve siz.c şu hitapta bulunmak ıs· 
tem~im: 

«F ehameıı.mea'b; 
cı:Tarih, tiyatro ve edebiyat. 

yani insanlık aleminin es'ki hn.
lkikatleri ve insan zekasının a· 
ratlıtrmaluı hep ıu o0ktada tıop. 
lannı1~tu: 

c.J'lail;ler dalına meııru varis· 
tere ihanet cıde.rler.> 

cSiz itk defa olarak tarihe, 
yedi yıllık bir naib~ik devresinin 
me~J'\! vari:se ihanet etmemiş 
bulunduğu mucizesini göstermek 
t>ırrına ula!"tmız. Eğer, bir kaç 
ayı kalan naıblığinizin tarihe bu 
nümuneyi tam Olarak vermesini 
istiyorsanız lbu rivayelUeri tek
zip ediniz. Zira Krııl Alek-
6an:dr"m oğ?una ve Sır,p milleti
ne bıraktığı en aziz miras Yu
goslavya değildir. Bu miras, en 
§ercfli Sırp aılC'si otan c:Kara
y.orgiler> ın §erefini Kral Alek
sandr d'erecesine yü'ksdtmi§ ol
makltır. Bırakınız. çok defa ta• 
liin sillcsıni yeyen, çok defa 
yu..valarım ve vatanlarını terıke· 
dij> yad merde serkcrdan olan 

Dışarda. yardıma bihahhkın muh· 
taç daha bir çok fakir talebe mev
cut iken yurtlarda velilerinin ver· 
dlklcı 1 paralarla tbntc ve iaşe edilen 
kudretlt talebeye Partice yardım et· 
meğe, yani bu suretle yurtların açık· 
larmı mUtcma.dlycn ka.patrnağıı ça· 
lışma.k elbette pek yerstz bır hare
kettir. 

c:Karayorgiler> den biri daha, 
tali karnnrsa şayet, yı.ırdundan 
olsun ••• La1-in Kral Alek'San· 
dr"m oğlu Kral Aleksandr'ın 
şerefinden mahrum olmasın!> 

Ve bunu yazark~n. bir za· 
manlar, bir Fransız reeimli 
mecmuasında görÜp bir türlü 
hatıramdan silemcıdiğim bir res
mi, fon Makenzen ordulan Ö· 
nünden Kral Birinci Piyer"le 
oro\rsunun firarını gösteren bir 
resmi hatırladım. 

Bilmem onu siz de gördünüz 
mü) Bu bir fotoğraf:tu ki Kral 
Al'cbandr'm babasını, ih'tiyar 
ya§lnda, kar fITtınalan arasın
da, bir ölciiz arabası üstünde, 
lkürllcüne bürijmnüş olarak tes· 
bit etmektedir. 

O zaman Kral Birinci Petro 

bizim d~manımızdı. Bu kral, 
da'ha evvel de, yani Balkan 
Harbi esnasında da d\i~manlan· 
mızın ısaflannda görüınıüştü. 
Az rNVel admdan bahsettiğim 
Prençib de bizde yıl:1arca bir 
~an olarak ha-tulamnı.t bir 
adamd«r. Hatta fchametmeab, 
Tüıik milletinin tarihin.de dil~· 
man olarak kayıtlı daha ba~a
lan, daha bir çoklan da vatldır. 
Faraza, Kosva harbi ısommda 
Suttan Murat Hüdavcnd}garı 
hançeı1emif olan Mi}O§ Kaple· 
viç. •• Hatta kardeş'i bizde, eay· 
sı ile andığımız 'bir Sadrıazaın 
iken kendisi Sırp ki1iseııinde, 
Osmnnlı İmparatorluğuna bir 
hayli dü~manfık etm~ Pop So· 
kot0"\·İç

0

~er de vardır. Fa'kat bü· 
tün bunlara rağmen bugiin Tür
lk~) ede bir tek Türk yo'ktur ki 
Yugoslav aarayımn Krat Alek
sand'r §Crdinden mahruım ol
masını temennj edcbılsin. Zira 
tarfulcrimizin bütün münferit 
ve makus tecellileri arasında bir 
de m~C'rck ·ve haynlı tcceTiisi 
vardır: Atatürk • Aleksandr . 
lnönü m'iisellesi. 

Evet, Yugoslavya o günlerde, 
Belogratıt~i orta elçi6i Her Hee• 
ren"in büt!ün raporlarına rağ· 
ımen Vi.hcrrnştrase"nin büyük 
meçhulü olarak ka.makta ber· 
dovamd'l. Böyle oılmam\Ş olosaıy· 
dı, Allrnanıya, esasen bir buçuk 
yıldanberi avucunda 5ımsıkı tut· 
makta oıduğu 13utgaristana in· 
meyi, Yugo!!av Makedonyasını 
yani cenubi Sıı1bistanı ele ala
cağı güne kadar geciktırebilir· 
di. Bu .. garistana inıııi ham geci· 
ık en Yugoslav muad'elesinden 
evvel, sabn tükenen Alman ef. 
kfm umumiyesıne bir yem bo· 
rusu çalmaı.t arzusundan ileri 
gelmişti. Şimali Yugoslavyanın 
yani Hlrvat viliııyetıerin emre 
amade olduğunu Roma Berline 
ısrarla bildırmektc idi. Cenubi 
Yugoslavya hakkında da, yani 

Ma'ke&onyanın Belgrat idarcsin· ı---------------------------

t
a bnamı"'t.ı:. Köylerden evden· 
rrı ii'- d . . ik 

me yaşı haklkın a ısta'hst · yap• 
ma:k imk"iı.nı verecC!k kııyıt'lar elde 

DOKTOR 
DİYOR Ki 

edil em-emiştir· 

Zorbahk yoluna girenlerin 
gözleri döner, hadiseleri ancak 
kendi arzulanna uygun fekıllcr· 
de görürler ve kendi kendilerini 
aldatmağı it edinirler. lstıhba· 
rat aervisleri de bol para ıle ç • 
lıımalda beraber mihver huku· 
metlerini birdüziye aldatır, çün
kü ancak pembe haberlerin 
makbule geçeceğini bilerek Öy· 
le haber verir ve milletlerde 
hüniyet ve istiklal arayan bir 
ruh bulunabileceğini ve böyle 
bir ruhun maddi hesaplan 
altüst edebileceğini hiç hesaba 
katmaz. 

Vaziyetin hakiki manzarası 
ıudur: Bugüne kadar Avrupada 
kolay muvaffakiyetler temin 
eden Alman yıldmna silahı Yu· 
goılavyaya kartı aciz kalmııtır. 
Almanya, Adalardenizine dogru 
inmek isterse tali bir heder ıçin 
mühim bir kuvvet sarfetmege 
mecbur kalacağı gibi, ıeri hattı
nın emniyetine de hiç bir za
man bel bağlayamayacaktır. 
Küçük bir bedel mukab tinde 
elde edccejini ümit cttiii Bal· 
kan hakimiyeti için bütün kuv
vetini aarfetmesi ve bir Balkan 
cepheaile karıılaıması lazım ge
lecektir ki Ahnan kuvvetlerinin 
bu tekilde dağılması İngilWerin 
arayıp ta bulamadıkları bir ıey
dir. 

Sovyet Rusya, harbin Balkan
lara yayılmasına kuıı duyduğu 
küskünlüğü gizlemeğe art1k lü· 
zum görmüyor. Sovyetler Birli
ğini, aleyhte olmasına ihtimal 
olan meçhul bir kuvvet diye he
saba katmak lazımdır. Öyle gö· 
rünüyor ki Sovyetler de demok 
rasinin zaferine manmağa bat· 
lamıılardır. 

Afrikada Keren ve Harar 
düımüfliir. Elbette çok esir alın. 
mııbr. İtalyanın aakeri kudreti· 
nin tasfiyesi, artık ancak bir te· 
mizleme itidir. 

Okyanusta Alman zırhlılarını 
açığa saldırmak, son kozu oyna
mak demektir. Müdafaa tedbir
leri arttığı için İngilizlerin deniz. 
altı zayiat bilançosu azalmağa 
haılamıı, Alman hava faaliyeti 
de yavaılamııtır. 

Buna kal'fl Amerika müda
halesin.in fekli ve ıümulü gittik
çe genifliyor. Amerikalılara fU 
fikir gelmiftir: «Milyarlar kıy· 
metinde malzemeyi Almanlar 
batırsın diye Avrupaya gönder
miyoruz. Bunları Amerikan do
nanmaıile korumak lazımdır. 
Almanya, böyle bir hareketi de 
harbe girmemiz diye karıılarsa 
kendi bileceği bir feydir.» 

Görülüyor ki Japonya Hari-
ciye Nazın A vrupadaki mı1ıver 
cephesinden memleketine hiç te 
İyi haberler getiremiyecektir. Bu 
uzun ve zahmetli seyahat bur· 
nundan fielmiftir. Dünyanın ilk. 
bahar manzarBA mihver için 
AYnlP&Cfa da Uzak,arkta da, 
Afrikada da pek karanlıktır. 

Kim Kimle Evlenmeli? 

deki kısım haıkkı!1da da Sofya ı 
Berline ayni tetrnınntı vermekte 
t'eneddiit etmiyord':1. Fakatw Ber· ı 
tin bütün bu ıtemınata ragmen 
ter,e.d!düıt ediyordu. Zira Bcrti· 
ne hukim olan bü~k ~Fmanya 
hemserisi bir es'ki AvusturıYalı 
olduiunu haurlıyor v.e ~ Ci
han Harıbinin sipurlerinıde dô· 
vilimü~ bir asker olduğu için de 
Sa;ay ·Bosna' da Habf.'burg tah· 
tının varisini ve zevcesini yere 
semıiş olan Prcnçip'inı 'bir ha• 
?iskan Sırp ol'cluğunu da unut
mamış lbuluı:U)·.ordu. ~unun 
için.dir ki ileride Bulıgartstana 
gitecek bir Alman ord'wnmun 
arkasını teh:dit etmesi muhtc· 
mel bir stratejik noktayı ev· 
vetden tuunaktansa evvela Bul
garista na girmeyi ve kr.dtaç ara
sına ınk~l§ bir Yugoslavyayı 
olmU§ aıımut gibi ıkuc~ğına dü· 
şürımeğe çalışmayı dogru bul~~· 

insan Kanı insana ilaç 
-3-

fnsan kanlarının, birbirlerine olan l lran nakli mese1etıı oktağmula biç 
tesirleri balunımdaıı, dört grup ha- l!'Uplıe yoktur. 

Amele Önünde 
Bir Konferans 

t 
la )a.. Bayan Birsen .Gonca 

lllda • vllldad.ı 

~
ır 

1 
r. Bebek J1bl cUuldir. Lisenin son sııu· 

• le ıı-,.1 bir n\&l,i açılmamıf, of ruhlu, temiz. ablAkJı, 
~thbı) kıZdır. Piyano çatar. Güzel resim yapar. 

• •rııı ~inden atınan<'a öğrenmiştir. Zcnı;ln bir ba.-
cııı, bir de kU~lik kardeı;I 'ardır. 

27 

Bay Rasim Ariç 
dl'i yal'.lında.dır. MemlekeUmlzin en tanınmış res

samların.dandır. Tabloları her zaman takdir görür. 
Pransızca blllr. Bazı ay be' yüz. lira, bazı ay elli lira 
kar.andığı olur. Sa.natldlr ruhlu, tltlz, sinirli bir tıp. 
tir. Biraz f:fı.la<:a içer. Kadın nı~reblndrn i) 1 anlar. 

27 

Bu sırada Y·unan v.e İngılız 
kU'V'\'le'tlerinin Arnavutlu'kta, Mus 

601ini"ıye jnad ol'sun diye, yeni 
taanuzlara başlamalarıru ta
kip ecİen yeni Y.en'i İtalyan fe· 
laketlcri Romanın Berlini tah
rik etmesine ve Ber~inin Bel· 
gra.t üzerindelö tazyikı arttır
nıa~nna sc!bep oluyordu. 

Sadıi görii~lüler, ıbu kertede 
vaziyete şöyle bir teşhis koyu• 

yorlardı: 
c- Abnanyanın sabn kal-

mad1 yürıüyccek-> 
c- Yugoslavya aı'tık daya-

amaz boyun eğecc'k.ı> 
n ye kulağı delik geçinenler de 
ibu idk:lialara şöyle bir rivayet 

.katıyorlardı: 
c.- Krallık naibi, vazifesi 

ya:kında biteceği için üzerinıe 
'büyük mes'uliyctlcr almak iste· 

llnde bıllwıduklarımn an1a.,ı1mış ol- Çilnldl ~ -._.__ ....... _ •·--
-uuııa..., -- BiNi AŞAN AMELE KONFE· 

ma!t"J, sade kan nakllnde del'D· diğer nakli t;edavlsl, hlrtıok hutakk ve an RANSI SONSUZ BiR HEYE· 
bazı tıbbi n l!;timal meııclelerde de zalanla art.k, ısık l!lrk mttnu.-aat etli· CANLA DiNLEDİ VE 
fayClalı neticeler doğurmuştur: Bazı len \e pek tnU\"&ffaklyetll netıoeler ALKIŞLADI 

ameliyatlarda bir insandan diğerine alınan bir tedavi tarzı halinde ken.· Ankara, '29 (Telefonla) - Cilm· 

nesl!;lor \C aza par~aları aşılanırken dlıılnl göstermektedir. hurlyot Halk Partisi Mamak nahıye 
kan gruplarının uygun olmaema dik· Mcself'i ken_....,, "'";r..lam olup ela "" da h 1 bi u..,. ....., ocat>.n eyecan ı r toplantı ~·a-

ut etmek, bilhassa ameliyatın mu- bas taya kan 'ermek latlyen bir fala· pılıntftır. Mamak maske fabrikası· 
nffa.ldyet ,.ermml l!:ln, !:Ok lü:r.umlu sın kan. grabunu bilmek, 0 lta8taya nın geniş salonunu dolduran bine ya-
, 0 ınoe bir nokta t~kll eder. bu h ~8 SJn kaıumn )arayıp yaraını- kın nmelc, dünyanın bugUnltU vazt· 

Analık. babalık \O O\IAtlık da\&- ""aca~ ., 6•111 tal1n ~in. muhakkak Jir.ım yeti karşısmda. Türkiye me\'zulu bU' 
lannda ı;:ocuğun kime alt olduğunun dır. Hastalığı dolayıslle kendhılne konferans veren Mamak Parti Rrl l 
anıqılması l!:ln, kan grupları, adli knn 'erllme81 lılzırn gelen bir inm- Hasbiyi uzun uzun alkışlamışlardır. 
tababeU, oldukta ehemmlyetll bir lill nın kan grubunu bilmek iııe ona han TUrkiycnin takip etmekte olduğu si· 
rette alAkalandıraıı, bir esas halinde gl gruptan bir sa~lamın kaamı nak yaseti candan benimsediklerini gos· 
eıe aJmablllrler. & letnıenln mUmklln ,.0 münasip olaca· termlşlcrdir. Parti Retsl Hasbi b l· 

Bunlardan başka, her hangi bir ır hassa mrmlcketimlzi al l,ad:ır eden 
kın kan gruplarım tayin etmekle bu i;ını anıamağa 3ardım eder ki her Mdiselcrln kısa. blr ızalıını yaptıktan 
ırkın hangl ırklara dalı.& yalan ol- iki halde de kan gruplanrun bllln- sonra kahraınan Türk mılletının çO
dufunu anlamak mllmktln olmakta rnesı, can \C ıohbatı kurtaracak, Jw!l zutmez ve sarsılmaz bir manzara ar
, . ., antropolojik tetkiklerde de kan il lıa,h, bir tedavinin temel taı.ını zcltlğl, sevgili tnönUnlln etrafında 
rruıılarının chcmmlyett artmış bu- teşktl eder. Ş• halde kan naklinden toplanarak Mdlselerln her tUrlU in
luıımaktadır. evvel gerek abeıya 'e gerek verici· kfşafını soğukkanlı bır metanetle 

An18'1lıyor 1d kan gruplanma ta- ye ait kanlann, dlkkatll bir Barette, bekleditfmlzl, dUn gibi bugUn de vn· 
~ini birı;ok yerlerde l~e yaramakta- llboratm-ar mua3enelertnden g~rl- tanın mUdat'aa ı bahsinde çclık !
dır. lerek blmlrine uypnJuklanmn teı. mantı bır k\ltlc halınde bulunduğumu 

Fakat bunların içinde kan grupla- kiki pek luzumlu , -e çok ehemmf,et·ızu anlatmış'<' sözU.1c Ebedi Şef A-
rının blllnmesine en zf)-ade ihtiyaç ildir. tatUrkUn gençliğe hltııbcsinl okuya. 
gösteren meselenin iDAn<lan insana Dr. Nuri EBGL~E; rak nıhayct \ crmt,tlr. 



-~====~--~~------~~~~~--=--VATAN---------~~-----='----=~--~-~-=- 30 - 3 - 941 

Elinden Nasılsa Kaza Çıkanların 
Af /ı Düşünülemez mi? 

Gt"<'ende gazete.nt'.l',de yeal Ad
liye \'eklllmlu lııtaben açık mek

tabunuı.u okadum. tk-zl aürdü
tünUz llk.IJ'Jerden ('Ok mUteba,toi.ıds 

olarak bu mektubu yazmak cüre-
tinde bulundum. 

Jiay11.tta mukadde.ratm Uculle 

hf'rhaogl blr ,,-ata.adaşın ba , ma. 

bir kaza geliyor. Bu ,,·atanctaı, bun. 

tla.n !:Ok p1'mandır. Fakat ne ı:a

re ki, i' J t~n geıçml, tir. Çünkü 

mahkfını olmu<;ıtur. lladdl zahn

da iyi hir kim~ ola.n bu va.tMd~ 

bir daha. cemiyete dönmek 1mk1'.

nuu bulanu)·or. ('ünkti Mbıka de

nUen daınga ile ıtan1galann:u,br, 

,-e bir ı, bul.Jnasına da lmkAn yok 

tur. Anc k go.yrl me~ru \·a.sıta-

larla. hayatını lda.meye mecbur 
kalDnştır. 

Mektubunuz.u dikkatle okurken 
blrdf"nblre bir fikir laatmma ceı
dl: .1'.<'aba )·aJnız bir defa suç tş

le,rip .. Sabıka! mükerrere> si. ol
ıru3·a.aıar için bir &t yapılamaz 

mı! Böyle kimselerin r.ekmekte 
oldukları azabı dtlşünüp le insan 
kalbinin tltrememe8l kabll mi?' 
Her halde böyle bir affın bu gibi 
kim elt-rtlen c;otunu yenJden mem 
lf'ket6 faydaJ1 '\'e te<>rübell birer 
uzuv olarak kazandıraca~na ku\~ 
11etle eminim. Kıymetll ve <'eSUr 
kale.nllnlzl bu mühim meseleye tc
nıa.<ıt ettireceğinizden Umthilr o
larak bu za,·aJiıların he8abına se
TlnJyorum. 

Karllerinizden: M. Bayrı 

YABAN GÜLÜ 
l __ Yaz_an_:_C_e_ıa_ı_O_z_. _Y_D_ıN __ J 

Bu güzel lbir krr çiçegı idi. Zaman geçiyor, Hatice nineden 
Uzun bol benekli al şalvarile bır aea ÇJkrru;yıoI'du. Soııdum. 
buğday tarlalarında biten !i.leler - Fat'mal Hatice nıneyi göre
gıbi boynu bükiilt •bir güzeliiği mivonım. Yoba 'ta.rlaya m• gıtti~ 
vardı. Göğsürıdeki tcuıiz beyazlık: O, bildiğim hiç değişmeımi§ 
bir bi~r giibi ddljyor, ba.,uıda ' koyu laciv~t gö:z:lcr bir anda dur 
oon bahar buılu<la.rıno andıran gunla~tı. Nemlenir gibi oldu. 
k1V11'Crk saçlan tıeVIİmıii yuzune - HatM:;c nine Tanrı sizlere 
pek y~u. Yum"'!'li< iyi bir ömür vcr..in, üç ay evvel öldti, de.. 
hİ>yu vaıd~ Durgun zarnanl..nn- di. 
da riiZ'gıiıdan uçuşan. dağınık kı- Aylarca ka:hnmı çeken, Fatma 
vm:ık ...,kırı, padak z-':i gözle- kıadar beni de seven zavallı ka
rile yüizüme ~ zaman bu dm. Saihiında Fatnıanın mfuüv
hiSli kızın deı'tlcrinıi ,,..ı;er g"bi o- vetini görmek emelile yaşamaktan 
lur<lum. zavk duyan Hatice ninem. Ne o· 

Onu ilk gördüiiim zamıın fİ§- lurd11 Fa.tırnayı ~imdi görseydin. 
man afacan bir yavnı km:lı. Da- Sağ oleydın, kim bilir beni nasıl 
ha küçük ya,...ında her ~ ginnelc, ka~yacak, ne kadar sevinecek. 
her lu.btuğu ·• · başannak heV'e&i tin. Ü_züntülü giiı>lerlmde odamu 
onda tiık.<:nımez bir zevk haline gelip beni ne kadar teselli ede
ginnU.ti. ceılt, hastalandığım soğuk kış ge-

Kimi zaman bahçeye iner, ta· oelcrind.e iliiçlar araytp iyi ede
vc.k1arla aynafrr .. ki.mi z:arna.n eli- cek. bahçede od.un keil(:nek için 
™' çapasını ıtlarak çiçekle>r]e dert ne zorl;,kiar çckecektin. ihayet 
l~ir, bazan başını alarak dere kL ayrıkhğım son günkü gibi yalva
yıh:ırında, sularla royJeşir, eevişir- raca.it. 

· di . Hm çok içli ;di o 1. Sert bi:r - Giame kal, Mna ben baka-
bakış. minisız bir azar onu gün- cağım diye a;;.hyacaktın. 
lercc üzer, yahuz saatlerinıdc göz Ben bu dtl Unccıler içindeyken 
ya lan dökerdi. F atmanın derinden gelen bi:r ahı 

Fatma iki yaşında iken baba- beni dti üncemden ayııdı. 
5ınt, üç ya~ııxla da anacığını kay· Anled\m ki o ·henıden de üzün 
bederck ihtiyar ninesinin elinde tülü idi. Vücudünün son parça
kalmt.!. tı. Ben onu tanıdığım za· amı da kay'betmiş bir savaş yara
manlar on iki yaşlannc!a kadardı. lıoı gibi yangındı o!.. 
Aradan yıllar geçti. Y oluım ve Fatmayı bu d<rdi!e bırakamaz. 
~im yine Fatınanın köyüne düş- dım. 
mil tü. Ona ve ihtiyar ninesine - Haydi dedim. Hazırlan §oh 
uıb.,.amadan geçip gitıne)c. iSt.eme- re gideceğiz. 
dım. Arabamın köydeki duru=- Köyünün y~i.l manzaralarla 
nu hrsa.t bilerek, tam bir buçuk silııilti revlkinden ayr.ı:m...k isbe
Y'l beni de icinde barındtrcln Ha- miyordu. Nineciğin.in mezarını 
tice ninenin evine ko.._,"ftıum. Kapıyı yalnız bırakmak -0mm büyük. 
ça!dmı. Sc<s veren olima.Jı. Tekrar üzüntüsünü t.,.kil ediyordu. 
vw-dum. ince brr kadın eesine - Korkma dedim. icap ettik
k"'uının sürgü rıüriil tüsÜ' beraber çe nineni beraber ziyaret cde-
1.aruotı. Kapıyı açan Fal'ınaydı. ceğ-iz. 
O kadar b'" -üm\iı:. öyle değ~iş San çamurla ıvalı tek odanın 
tı ki adeta tanımakta güçlük cek- kapaına kilit VUTU)urken: 
tim. O da ilk bakı.şta beni tanı· Bo'Zuk kaldınmlar üze.rinde tı· 
mad>. Sonra anla~tık. Ta eokiden kırdıyan arabaımın içinde ,hndi 
bikliğim sarı çamurla oıvanmı~ bir yaban gülü değil n&d:de e!le
ocağm b~mda beni alçak bir rin yetL,ıirdiği aşılı güllerin koku
sandalyeye oruııttu. Kahvemi pi- sunll duyar gibi oluy-0rdum. 
şirdi. Kanşılıkh içmeğe başladık. C. ÖZA YDIN 

Bugün TAKSiM Sinemasında 
2 Blly1lk tllın birden: 

1 - Tt1RKÇE SÖZL'O ve ŞARKILI 

SiHiRLi YÜZÜK 
Tilrk sazı ile özenilen ... Türk muslklsile güzell~en en güzel Tllrk 

f'U"kılarile allslenen bir ŞARK filmi 
Seanslar: 11 - Z - 4-,45 ... 7..30 , .. e 10,15 tle 

2 - ARZU tnımd tlZERtNE: 

Açılmamış Konca 
SeaMlar: 12 - 3 - 5,45 ve 8,30 da 

SARAY Sinemasında 
Fcvkal de bir rağbet görerek iraesi temdit edilen ve dchakiLr 

Spencer T racy - Robert Y oung 
tarafından emsalsiZ bir tarzda ya.ratılan 

Bir Hana ık Radyo Programı 
Moda Klübünün Umumi 
Heyeti Bugün Toplanıyor 

P A Z A R (SO.S.Ml) 

9.00 Proeram •e menıJeket saat 
syan, 9,63 Ajano haberler!, 9,18 
Mtızik: Mar,1.,. n hafif parçalar 
(:Pi.) 9.45 Hl.00 Ev kadıru - Yemek 
llstaıi. 

12,36 Program ve memlek-et. saat. 
ııyarı, 12,33 Müzik: Sa.z eserleri; 
12,56 Ajans haberleri, 18,95 MllJl!kı 
Muhtelif f'U"kılar1 18,25/14,49 Mll
zik: Radye sal&n erkestrMiı 

18,99 Pre.gram ve memleket ea
at ayarı, 18,03 ]'olüzik; Radyo oaz 
orkestra~t. 18,50 Milzikı Radyo fa
sıl heyeti, 19,30 l\.temleket sa.at a· 
yarı ve ajans haberleri, 19,45 Mü
zik: Halk tUrkUleri ve şarkılar, 
20,15 Müzik: Kabare müziği (PJ.), 
20,45 .:\fUzik: Tek ve mU..şterek far
kılar, 21,15 Konuf}ma., 21,30 Müzik: 
Şan Resitali, 22,00 Müıik cSving, 
(PL>ı 22,30 Memleket saat ayarı, 
Ajan.c; ha.berlerl ve ajans spor ser
visi, 22,50 ?tfilzlk: Dans müziği 

(Pi.), 23,25/23,30 Kapanış. 

* P A Z A R T E S t (81.8.941) 

8,00 Program ve memleket saat 
ayarı, 8,03 Ajans haberleri. 8,18 
MUzik: Hafif parçalar (Pi.) 8,45/ 
9.00 Ev kadını • Konuşma. 

12,30 Program ve memleket saat 
ayan, 12,33 MüzJk: Hafif şarkılar, 
12,50 Ajaruı haberleri, 13,05 Müzik: 
Köy ttirkuterı, 13,20/14,00 Müzik: 
Karışık program (Pl.) 

18,00 Program ve memleket sa· 
at ayarı, 18,03 Mllzik: Radyo caz 
orkeatra.sı, 18,40 Mtlzik: Radyo ın
cesaz heyeti, 19,15 Jı.1Uzik: Seçil· 
miş parçalar, 19,30 Memleket saat 
ayarı ve Ajans haberleri, 19,45 
Konuşm_a: Ziraat takvimi, 19,50 
Müzik: Kadınlar faıııl heyeti, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 MUz!k: A-

13,45 _, QIE~ -ti , Uy 

samı 19.00 M-; ~ lMıilııı 
melM!lffl fPl.), 19,:19 iıııll%lkı h
"" lo<m9eriı 19.SO :ııı.omı.ı.et -t 
ayım •e aj..,,, lı&lıet'leı1, 1t,(6 ko
mfşm&i Z!Faat l.al<Y!ml, 19,60 MU. 
lıilti P'aBJI he7otı, :W,ış ka470 ,,._ 
ııeıesı. :W,43 M~lk: l\adyo ııa1on 
eı'l<Mtraoı, 21,30 kcmtJfm&, :11,4~ 

'.Mtıı:lkı Koro • ICi&.olk proçam. 
22130 Mımlek.t ıaat ayarı, ajana 
hab«lor!, ziraat, eeham, tahv!lf.t, 
kambiyo - nukut borea.oı (flya.t), 
22,45 Müzik: Dans müziği (Pi.), 
23,25/23,30 Kapan". 

* Ç A R Ş A M B A (2.4.941) 

8,00 Program ve memleket .saat 
ayarı, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 

M!Wk: Hafif parçalar (Pi.), 8,45 
9,00 Ev kadını ... Yemek listesi. 

12,30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12,33 MUzlk: Hafif şarkılart 

12,50 Ajaruı haberler!, 13,05 M!Wk: 
Halk tUrkUleri, 18,20/H,OO Müzik: 
Radyo salon orkestrası. 

18,00 Program ve memleket saat 
ayarı, 18,03 11-füzik; Oda musikisi 
(Pi.) 18,30 Konuşma (Dış politika 
hfl.diseleri), 18,45 Çocuk saati, 19,15 
Çocukla.r için musıkl, 19,30 J.'.lem
leket saat ayarı ve ajans haberle
ri, 19,45 Konuşma: Ziraat takvimi, 
19,50 Müzik: Geçit programı, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 Müzik: Tek 
ve beraber şarkılar, 21,15 Konuş
ma, 21 125 Müzik: Radyo küme s~ 
zı • Saz eserleri, 21,45 MUzik: Ri
yaseticümhur bandosu, 22,30 }.{em
leket saat ayarı, Ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilAt, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 22,15 MU
zik: Cazband (Pi.) 23,25/23,30 Ka· 
panış. 

* matör saati - Violonsel soloları, P E R Ş E L\I B E (S.4.911) 

21,00 M!Wk: Dinleyici !Btekler!, 
21,30 Konuşma, 21,45 MUz!k: Rad
yo orkestrası, 22,30 Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri, ziraat, es

8,00 Program ve memleket saat 
ayarı, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 
Müzik: Hafif program (Pi.) 8,45/ 

ham, tahvilat, 22,45 MUzik: caz- 9,00 Ev kadını - Konuşma. 

band (Pi.) 23,25, 23,30 Kapan~. 

,,.._: (aihhat lla&tl), Zl,41) MU
_, 1la670 cıı:!lı-..ı, 22,30 Mem-

l&k.t Mat a1an, ajam haberler!, 
ı:lraat, ..ııam, tahvl!At, kamb!yo
ınıkut borıuı (t!Jat), 22,i5 Mll
zllt (CUbaııd (Pi.) 23,25/23,30 Ka.

l*Uf· 

* 
O U HA (U.9U) 

8,00 Program ve memleket aaa.t 
ayarı, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 
:ı.!Uzlk: Hafif parçalar (Pi.), 8,45/ 
9,00 Ev kadını • Konuşma. 

12,30 Program ve memleket sa· 
at ayarı, 12,33 MUzik: Muhtelif 
.şarkılar, 12,50 Ajans haberleri, 
13,05 MUzik: Şarkı ve tUrkUler, 
13,20/14,00 Milzlk: Karışık prog
ram (Pi.) 

18,00 Program ve memleket sa· 
at ayarı, 18,03 Müzik: Radyo 
«Sv!ng> kuarteti, 18,30 Müzik: 
Çifte !asıl programı, 19,30 Memle
ket saat ayart ve ajans haberleri, 
19,45 Konuşma: Ziraat takvimi, 
19,50 MUzik Karışık şarkılar, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 Temsil, 21,30 
Konuşma (İktısat saati), 21,45 
Müzik: Radyo sa.Ion orkestrası, 

22,30: Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, ziraat, eı:ıham, tahvilA.t, 
kambiyo • nukut borsası, (fiyat), 
22,45 Radyo salon orkestrası prog
ramının devamı, 23,00 Jı.1Uzik: Dans 
mllzlğ! (Pi.), 23,25 23,30 Kapanış. 

* C U M A R T E S 1 5.4.9U) 

8,00 Program ve memleket saat 
ayarı, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 
l\!Uzlk: (Hafif program (Pi.) 8,45/ 
9,00 Ev kadını • Yemek listesi. 

Zeki Sporel Meselesi Ruznamede Yoktur, 
YalnızSenelik Raporda Bundan Ba:ıisVardır 

Moda klUbU, azası bugün umumt ı ğer tasnifi kabul etseydik klUbU d"' 
heyet haJJnde toplanarak senelik tc- kuzda kapamak, içki se.tma.mak, O" 

timaJ.arını yapacaklar ve idare heye- yun oynatmamaJc !Azun gelecekti 
tinin raporunu dinleyeceklerdir. Umumt heyet klUbUn bu .fekli aıına.· 

B. Zeki ile olan ve bir taraftan ga sını istemedi, bu itibarla spor faa.ıı· 
zetelere, diğer taraftan mahkemeye yeti tali bir mahiyette kaldı. 
geçen ihtilAftan idare heyetinin ra- Kanaa.tiınlzce B. Zeki mesele6i. u· 
porunda bahsedllmif olmakla bera- mumt heyeti ata.kadar edecek bir n1ı 
ber bu mesele toplantının ruzname- sele değildir.> 
sinde dahil değildir. 

* İdare heyeti şu Jddialarda bulun· 
maktadır: ..-KIUbUn nizamnamesi klü Dığer taraftan Zeki Sporelin tezi· 
bUn mAncvi şerefini bozanları klUp- ni haklı görenlerden birL bugtırııdl 
ten çıkarmak jçin idare heyetine sa- toplantı hakkında şu sözlen soyır 
lAhiyet vermektedir. B. Zekinin, klU- miŞ'tir: 
bil bir kumarhane haline koyduğu- c- KlObün Uç yli.z kadar az.."!I 
muz ha.kkında yaptığı: neşriyat, bu vardır. Umun1t ic;tlmaın yapılabUJllf· 
maddeye temas ettiği için salA..hiyetl . si için 15·1 kişinin huzuru şarttır J< 

mizl kullandık ve kendisini çıkardık. j bu kadar aza belki de bu saniyrdt 
Hakikat şudur ki klüpte muhtelif 1stanbulda yoktur. Toplantı ister il" 

kA~t oyunlan oynanmaktadIT. Fa.-1 temez gelecek haftaya kalacaktır· 
kat bu yüzden elde edilen hasılata Zeki Sporel hakkındaki tezin reft' 
bakıl f 11 ti B Z k. . diln1esi hakkında 78 imzalı bir ta1' rrsa oyun aa ye . e ının 1'l 
id rir vardır ki, idare heyetinin 

are heyetinde olduğu sıralarda bu- takriri müzakereye koymaması ilJ 
günden fazla idi. Demek ki bu yüz· tlmall yoktur. 

Nizamname idare heyetine ... den klUbe kumarhane denecek ise 
B. Zekinin idare heyetinde bulundu· 
ğu sıralarda kumarhane mahiyeti çıkarmak hakkını bu 'Pkilde vcrttı 
bu günden fazla idi. yor. Zeert bir muameleden evvel • 

Beden terbiyesi heyeti klübU bir zayı çağırıp konU1Jmak zarureti var 
spor klUbü diye tasnif etmek ısteyip dır ki, bu esasa saygı göGterıımenrlf 
Lstemediğimlzi bizden sormuştur. E- tir.> 

Bugün F\;.r rbahç~ G. Sarayla, 
Beşi;, taş 1stanbu1spor1 a 

l(arşılaşıyorlar 

13,30 Program ve m<'mleket sa.at 
ayarı, 13,33 Müzik: Türkçe plak
lar, 13,50 Ajans haberleri, 14,05 
Müzik: Türkçe plAklar programı
nın deve.mı, 1·1,20 MUzik: RlyaseU-
cUmhur bandosu, 15,00 MUzlk: Milli küme maçlarına bugün zd ba oywı.dan sonra 1 • O rn•İ 
Fransız Şansonniye'leri (Pl.) 15,30 ÜÇ _bölgede birden. başıanacaktır. lUp etmiştir. 
MUzlk: Konser - Devlet konserva· btanbui'cla bugün. Fener sta- Darüıııafaka • l"tanbul ı;.e!e' 
tuvarından naklen). drnıda Fenerbahç.e • Galatasaray, arasında.<·.İ. maçta da birinci de" 

l8,00 Program ve memleket sa- lstanlbulspor • Beşiktoaş ka~ılaşa- re 1 _ O Da~faka lehıne ~· 

* S A L 1 (1.4.DH) 

at ayan, 18,03 Müzik: Radyo caz cakiaıdlI. panıdJiı ha:de oyunu 2 - 1 l.ı•' 
lar, 12,50 Ajans haberleri, 13,05 orkestrası, 18,40 J\.lüzik: Saz eser· Gürü.in en mühim mü.sabaka.sJ bui ~i k.azallITTl'l§tır. 
MUzik: Karışık şarkılar programı- teri, 19,00 Konuşma: (GUnUn me- hiç "'phe vak k~ iki ezeli rakip Hayda.,,~ - ~efa ka.,ı!afıt"' 

12,30 Program ve memleket saat 
aya.rı, 12,33 Müzik: Karışık şarkı-

8,00 Program ve memleket saat run devam1, 13,20/14,00 Müzik: seleleri), 19,15 MUzik: Köy tllrkü- k.arşıılaşmaeı. ola.cakw-. Her iki ta_ sı da O _ O beraıbertikie netice~eıı 
ayarı, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 Karışık program (Pl.) leri, 10.30 Memleket saat ayart ve · kımn da fa.JJlpiyonarun bu ilik ma- miştir. 
Müzik: Hafi! program (Pi.), 8,45/ 18,00 Program ve memleket saat ajWUI haberleri, 19.45 Konw;ıma: çında galip çı.kımak için en kuv.. Betiktatın Yeni İdare Heyetİ 
9,00 E\• kadmı - Yemek listesi. ayarı, 18,03 Müzik: Radyo caz or- Ziraat takvimi, 19,50 MUzik: Mey- vct<ıl 1'.ı!drolanlc oahaya çıkacak- B~iktaşlılar dtin öğ,eden .,,~ 

12,30 Program ve memleket sa- kestraııı, 18,40 MUzik: Solo şarkı- dan faslı, 20,15 Radyo gazetesi, lardrr. ra kendı lokallenoo'e een• 
at ayarı, 12,33 Müzik: Türkçe plak !ar, 19,10 Konuşma (Seyahat rö- 20,{5 MUzik: Solo şarlolar, 21,15 Diğer taraftan 8efikıtaı - lııtan- kongrelerni yapm.,..,rd>r. ldr' 
Jıır, 12,50 Ajans haberleri, 13,00 portajları), 10,30 Memleket saat a- Konuşma (Kitap saati), 21,30 MU- bltlepor maçı da zevkli bir karşı- heyeti ibra ed'üdikten sonra yt 
Mtizik: TUrkçe plA.klar programı· ya.rı ve ajans haberleri, 19,45 Ko-- zik: Radyo salon orkestrası, 22·30 la-şma olaca.ktır. Ldar.e heyeti şu zevattan leşe.A-:1o 
nm devamı. 13,20/14,00 MUzlk: nuşma: Ziraat takvimi, 19,50 MU- Memleket saat ayarı, ajans haber- Me' tep 1\.. açları etmiştir: 
Karışık program (Pi.) zlk: Radyo !ncesaz heyeti, 20,15 teri, ziraat, esahm, tahvilllt, kam- Reis Nuri Dağıdelcn. Abdj

1 18,00 Program ve memleket saat Radyo gazetesi, 20,45 Müzik: Bet- blyo - nukut borsası (fiyat), 22,50 Liselerle sanat okulları arasıı>- kadir Ziya, dıokıtor Neanebtın 
ayan, 18,03 MUzik: Ca.Zhand (Pi.), hoven - Varyaııyon'lar, 21,00 MU- Müzik· Dans müziği (PJ.) 23,25/ da tertip edilen. fu~b<>l §ampİyo· mirli, Fe}l.ni Erok, Albduılla!J'.' 
18,30 Konuşma (Çiftçinin saati), zik: Dinleyici istekleri, 21,30 Ko- 23,30 Kapanı.ıı. nıaoına dün öğted'en BOYU"a Şeref san, Muhtar Uygur, Ihsan lfl•' 
=;,===~==~,,;:,=============~==================== stadında devam edilmiştir. ya. E.lm>m Değer. 

Yaoılan müsabakalar netice- Yeni idare heyetine ınu,,.Jfl 

• 
1 

BUGtlN 

PEK Türkçe Sözlü ve Şark Efsanesinin En Güzeli 
Zengin ve lhtt,amıı saraylarda çevrilen 

Sinemasında 

B N • 
1 

• 
1 c • R • 

1 GECE 
~ıUztk ve yeni .arktlar 

SADETTiN 
KAYNAK 

Yeni l}&rkılan söyllyen 

M ON 1 R 
NURETIIN 

BALIKÇI OSMAN Prenses ŞEHREZAD'm 

yeni !}SJ'kılarıru söylJyen taklitli mllkillemelcr! yapan 

FERDi TAYFUR Müzeyyen Senar 
Bugün saat 11 de tenzilıitlı matine. 

ŞEHİR 11YATP"~U TFMSILLERt 
',"'11la..AL CADDESİNDB TEPEBAŞINDA 

DBAM ltISllJ 
GUndUz saat 15,30 da 

Akıp.ın 20,30 da 

Hürriyet Apartıman. 

AOMEDl KISMI 

Gllndüz saat 15,30 da 
Ak9am aaat 20,30 da 

DADI 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - !daremlz!n !stanbul bir& fıü>rlkaBmda bira imalAtmdan mey

dana gelen ve l.6.9U tarihinden 31.5.942 tarihine kadar birikeceği tah
min olunan c350> kazan kUspe açık arttırma usulUe lh&le olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli c.3~00> lira, yüule 15 muvakkat teminatı 

<525• liradır. 
3 - .Arttırma 4.4.941 cuma günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 

mllbayaat şubesindeki aatııı komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözU geçen şubeden parasız alınabilir. 
5 - !steklller!n arttırma için tayin olunan gün ve saatte ytizde 15 

mlktanndakl teminat paralarile birlikte mezktu- kom!Byona müracaat. 
tan. (20241 

* l - 6.W.941 tarihinde kapalı zarf usullle ihale olunamıyan 
<10.000.000> adet bira fişesl kapsUIU yeniden pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık 7.4.941 pazartesi gtinU saat 15 te Kabata.ııta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve numune tevaznn şubesinden ve 1zmir, Ankara 

başmUdUrlUklerinden parasm alınabilir. 
4 - İstekllierin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede-

cekleri fiyat ve miktar Uzerinden yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte 
mezkQr komisyona müracaatları. (2194) 

İstanbul Defterdarlığından : 

DOKTOB 

BORBORONİ 
EminönU Nimet Abla &itul 
önündeki muayenehanesinde 
her glln haııtalan kabul eder. 

TeL 24131 

DOKTO&-KlMYAGER 

CEVAD TABiİN 
iDRAR - KAN - KAZURAT 

vesairenin tahlillerini yapar. Dl· 
vanyolu ortasında. Tel. 23334: 

ı LİRA • 
IDBAR TAM TAHLiLi 

Beyoğlunda Ağacamii karşıamde 

Buraa sokak No. ı. yenl açılan 

'ıc:lmya JA.boratuarında halka kf' 

!aylık olmak tıı:ere yalnız (Pa· 
zartesl) gilnleri B!R LİRA üc-
rette idrar tam tahlili yapılmak· 

tadır. 

DOKTOR ..... 

ÇİPRUT 
CUdiye ve ZUhrevlye Mlltebu
ııaı Beyoğlu Yerli Mallar p ... 
zan kartJısında P0111ta aokafl 
köşesinde Meymenet apartmıanı 

Tel: U86ll ---i 

sin.de Galatasaray Boğaziçini gü- kiyct1er dil.,.iz. 

~~~~~~~~~~-__., 
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Sterlin 
Dolar 
lsveç Fraıtgı 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

E&ham 

5,24 
132,20 

29,98 
0,9975 

12,9375 
3,7150 

31.13.75 
31.0975 

ve TallvUf.t 
L. JL 

1933 Türk Bon:u I 
1918 İstlkrazz dahUI 
1938 İkramiyeli 

18 85 
21 75 
19 97 
20 20 1938 İkramiyeli Ergani 

1934 Sıvas - Erzurum 
1932 Hazine Tahviller! 
1934 > .) 
193~ > > 

1838 > • 
Anadolu Demiryolu TahvJll 
Demiryolu l\tümessil Senet 

T. C. Merkez Bankası 
OsmtLnlı Bankası 

T. ı, Banka.sı (Nıı.rııa muhar-1 ıo 
Aslan - Esklhlsar Çimento ş. 1 

> > Müessis H.WeısJ 
Şirketi Hayriye 

Türk Altını (R"'lat) 
Türk Altını (Hamit) 
Tllrk Altını kUçUk (Hamit) 
Türk Altını kilçilk (Aziz) 

,5·0RUNUZ 
r---.,.;,SO Y Lf YELİ tvl 

Selô.nikli Tevfik Bey 
1 - Adanada okuyucnlarmm:- Senıeri Yahudi, MUth!ş Ko~ 

dan F. L. ııoruyor: Son asrın mu- Korkunç Sefine, Şehri $Abib• ~ 
harrlrlerlnden SelllnlkU Tevfik man cUZdaru, N evsaıı .Askeri• 6' 
Bey hakkında malQmat verir ratı Vukuatı Harbiye, pru9Y' 
miBlrmT.. Askerlik Alemi, Çanta. O" 

Cevap - Tevfik Bey Murat E- Tevfik Bey, tedavi edilmek , 
fendi namınt1a bir zatın oğludur. re gönderlldiğı Viyana ha&~ 
1277 tarihinde SelAn!kte doğmuş- terinden birinde ölmllş, n&fl Ot 
tur. İptidai tahsilin! Self.nlkte yap nlk'e nakledilerek gömwnıiıft 
m19 bir mUddet de !.stanbulda oku 

ZAFERE DOGRU 
super filmi, s:ı.h gflnlt fKln matinesine ka.ctu.r gt\stcrileccktır. 

tstanbuldıı BaıJVekAlet Arşiv dairesinde yaptırılacak 528 lira. 92 ku· 
1 ruf keşilll tamir ve tadil ı.,ı: 14.4.9-11 pazartesi gllnU saat 15,30 da Milli 

EmlAk mUdürlUğünde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile i

hale edilecektir. Muvakkat teminat 40 liradır. Keşif, şartname vesaır 

evrakı }.1:il1t Emlı\k 4 Uncu kaleminde görülebilinir. 

Yeni Neşriyat 
Kardeş Gibi 

Bay Vela Karalayın yazmış oldu· 
ğu bu romanı ikinci defa tekrar ba· 
sılmıştır. 

duktan l!Onra 1288 de mahreci ak- 2 - Bnn.ada~;,kJrred• --::.. 
lAma dahil olmuştur. O sırada mu Nezahat Samursa(. 90ruyor:~ 
harrirl!ğe ba.ııtam~ ve Hersek, Ka- lıuk put ı adile ilmi "" "" 
radağ, Sırp, Rwıya muharebeleri Bu mecmuanın kimin tar-1~ 
esnasında muhtelif gazetelere ya. bu mecmuanın kimin tar9 ,; 

zı yazmıştır. O zamandan vefa- ve nerede c;ıkanldığını bUdirlJ' 

tına kadar yorulmadan çalışmış- siniz!.. 
19
"' 

tIT. Cevap - Hukuk gazetesi ~ 
Muhtelif mekteplerde muallim- bulda ve on beıı günde bir "~İı'1 

lik etmiştir. Askeri cerideyi uzun dl!mektedir. Sahibi ve B8' ~d,ıf 
zamanlar idare etmiş bir yandan riri Cevat Hakkı özbey'dlt· pi' 
da tercüme suretlle bir çok eser yeri tstanbulda Divan}'Oıı.ı I" 
vUcude getirmiştir. Tabedilen eser park karşısında 20 numaralı 

Bu son 3 günden istifade ediniz. 
BugU.n saat 10 da tenzilatlı mııtıne , ____________________ rıl 

tsteklilerin en az bir taahhütte 500 liralık bu işe benzer iş yaptığı
na dair idarelerinden almııt oldukları vesikalara istinaden İstanbul vi
Hlyetine müracaatla eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) Uç gün 
evvt>l alınmı~ ehliyet ve 9·tl yılına aıt ticaret odası vesikası ibrnz et
meleri lA.zundır. (2533) 

ARKADAŞ Çıktı 
Her hafta çıkan ARKADAŞ çocuk 

1 
mecmuası kıymetli yazı ve resim
lerle çıkmı~tır. 

terinden hatıra gelenler şunlardır: irededlr. 

b 

t 

' 
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Telgraf, Telefon ve ,Ala~~. Hab:~r.J~ti~ .. · '~t;~ 

lıad Devlet Denizyolları Hesapları 
Ankara Kadın Yardım Seven er 
Cemiyetinin Senelik Kongresi 

Vekiller Heyeti Tasvibinden Geçen Talimatnameye Göre, 

Devlet Den izyoll arının Dört Nevi Sermayesi Olacaktır 
Ankara, 29 (Telefonla.) - Devlet: memesinden dolayı sarfolunmıyan 1 Aslt sermayenin miktarı Uzerinde l sısat \'.C va.sıtalarmın yeı•lerlne yeni

DeniZyolları İşletme umum MUdür- miktar ayni işe sarfedilmek Uzere herhangi bir hareket yapılması MU- lertnln ikamesinden baı;tka bir mak-
lOğilnUn kaU hess.plarile bu hesap· mOtcakıp seneye alacaklı hesaplara nnkalAt \'ekA' tl 1 1 ll sat \c mc\ZU için sarf('dilmi ... ·ecek . .ı wc n n zn c olacaktır. ~ ' 
tarın tertip ve kayıt suretlerini gös· nakledilmek surotılle devır ve ertesi 1 bu glbı yenileme mUbaynalan için 

Sayın Bayan Mevhibe lnönü Himayesindeki 
Cemiyet Bu Sene de Çok Hayırlı lşl~r Başardı 

terlr bir talimatname hazırlanmış, seneler zarfında yeniden açılacak hu htlyat sermaye senelik san bll!n· ı masraf bütçelerine tahsisat vnzedıl
ve Vekllier HeyeU.nin tasvibinden susı fasıllara Irat ve tihsJsat kay- ço, kararlarından yüzde 20 nlsbetln· dıği takdirde bunlara alt mUteraklm 
çıkmı~r. doluntırak sarfolunacaktır. Umum\ de ıı.yrılacak meball~e tcsıs ve fev· amortismanlar tccdld sermayesinden 

Talimatnameye göre, işletme he· mDdUr!UğUn asıl sennayesi, ihtlyo.t ka!Cldc masraflarla kılrü zarar he- indirilmek suretılc varidat bütçe~ine 
sabı katııeri bir senelik ekzersiz se· sermaye, tecdit sermayesi ve sigor"· sabında vukuu melhuz açığın kapa· alınacalttır. Sigorta sermayesi ha· 
nesıne taal!O.k eden bl!O.mum varl· ta sermayesi namlarile dört nevl tılmnsında istimal olunacaktır. Tec- rlee sigorta ettirilmlyen deniz vası· 
datlle nakdi ve ayni sarfiyatının o sermayesi vardır. Asli sermaye, maı- dit sermayesi Deniz Banktan devre- tatarının harici sigorta primlerine 
devre zarfındaki tahakkuk eden mik ga Deniz Banktan Devlet Denlzyol· dilen mUteraklm amortisman karşı- göre tayin edilecek asgari bir nts
tarmt ihtiva edecektir. İdarenin her lnrı işletme umum mUdürlllğüne ser. lıklardle aşınma ve yıpranmaya mU· betle mukayyet bedelleri Uzerinden 
nevi hasılaUle rnUtenevvI varidatı, maye tesisi için verilen menkul ve salt sabit kıymetlerin hayat ve itfa Jşlelmc masrafları meyanında tahak· 
fabrlkn ve doklarla atölyelerin hari· gayri menkul kıymetlerden teşekkQl müddetlerine ve teknik icaplara gö- kuk ettirilecek dahllt sigorta prim· 
ce yaptıkları işlerden alınan hasılat: edecek, hükOmetçe bUMıare serm~ re tesblt edilen nlsbetler dalreslnde terinden teşekkUl eder. Dahıli slgor
devletçe idareye verilen her nevi tah ye olarak vcrllecek tahsisat Ye her bunların orljlnal kıymetleri Uzerin- toya t.ı\bl vasıtalar aynca harice de 
slsat ve istikraz veya bono ihracı nevi kıymetlerle safi kArdan idare- den işletme masrafları meyanında sigorta cttırlldlfi takdirde sigorta 
suretile elde edilen sair mcbaliğ 1- nln inkişafına veya bu maksatla tatbik edilen a.rnortismanlardan tces prhni bU hesaptan ödenecektir. İh· 
darenfn umumi varidatını teşkil ede- idarece yapılmış lstlkrazların ltfa· sus ve teraküm edecek amortismana Uyat te<:dld ve s!gorta sermayeleri 
cektlr. Bu varidat her işletme şube· sına hasr \'e tahsis edilen meballğ tAbl her sabit kıymetin -müterakim sabitleşmiş bir hale getirilmemek 
ıılnln hasılatı, bütçeye mütenazır o· asıl sermayeye f1Ave olunacaktır. amortisman karşılığı miktarı sabit şartllc umum mUdürlUğUn m0teda\i

1 

!arak ayrı ayrı neviler ile gösteril- Tnkdıri kıymet hatalarından ilCJ'.I kıymetler tasnifine mütenazır ola· l '·e cnı1 kıymetleri meyanında tcda· 
mck surcWe usuıu dalres'indc alt ol· gelen sermayeye müessir farklar rak takip olunacak, nıUteraklm a- vuı eder ve bunlar için bir gfına faıZ 
dukları hesaplara kaydolunacaktır. mUsbct ise sermaye hesabına mat- morUsmanı mukayyet bedeline b:ıhğ hesap edılmtyccektlr. 

1i: Ankaı·a, 29 (Telefonla) - Sayın 
ayan Mevhibe 1nonünUn himayele-

r d Kadın Yardım Sevenler Cemi 
) 1 !ık ltongrcslnl bugün Ço· 

~ lrgcmc Kurumu salonunda 
•rnıştır. CUmhurrcisimlzln refi· 
rı ırı da bulunduğu bu kongrede 
dırn Sc\'C'nler Cemiyetinin bir se-

f ında yaptığı işler görUşUl· 

ve Cemiyetin gayelerinden en 
ı ını olan yoksul annelerin do-

ı da gonderllen kundak V( 

r t ır !arı raltkamlarla göstc· 

Kemal Tükel namzet olarak gösteril 
mişse de Vekiller Heyeti hu namzet· 
lerin arasından Cemil l~oku tensip 
etmiştir. 

İstanbul Sıtma Mücadele Heye
ti Reisi Mithat.. Sıhhat Vekaleti ta.
rafından bir takdirname ile taltif e
dilmiştir. İstanbul mUddelumuml mu 
avinlerinden Ccl(ıl Kıralmen, Sultan
ahmet ikinci ceza MklmUğinc terfi· 
an tayin edilmiştir. 

ÖLENLER: 

Heybeliadn halkevlerlnde ahvali ha· 
zıra. hakkında birer konferans ve· 

receklerdir. 
Bugün saat 14,30 da C. H. P. Be-

yoğlu kaza idare heyetJ reisi Avu· 
kat B. Mekkl Hikmet Gclcnbeg 
milli birlik mevzuu Qzerinde, Beyoğ
lu halkevinde bir konferans \'erecek· 

Ur. 

DOGUM: 

da lı Cemiyet son sene zarfın· 
f koy köy azalarını dolaştırarak, 
daltır koy çocuklarına giyim eşyası 
ag-ıttığı glbl askerlerimize de hedl

Ye olıtrak 1415:3 çift luşlık çorap ver. 
tıııııur. 1 , 

b~ongrede cemiyetin bu hayırlı işine 
1 

r delil olarak huduUanmızda bek
~t>n nefer!C'l'lmlzden birisinden a· 

Işık lisesi mliesslslcrinden ve eski 
muallimlerdcn lsmall Edlp Topçu, 
Alma.n hastahanesinde ö!mUş ve aile 
kabristanına gömUlmllştOr. 

Sanayi mll!ettlşlerlnden BiUH Baş, 
Ankarada olmüş ve Cebeci kabrlsta.· 
nına gömWmUştUr. 

Emniyeti umumiye hukuk işleri 
memurlarından Sadi Alpcrin Ankn
rada bir oğlu dUnyaya gelmiştir. İs
tanbul armatörlerinden Mehmet Eş· 
re! Kocabayın tstanbulda bir kızı 
dUnyaya gelmiştir. Mersin ttıcearla
nndan Akif Kadir Torosun Mersinde 
bir oğlu dünyaya. gelmiştir. 

Ancak muayyen bir 1.şin yapılması lQp ve alt olduğu hesaplan zimmet olan sabit kıymetlere artık amorUs- l :En mUhım kısımlarını yukarıyı1 
için umum müdürlükçe tahsil edilen ve menfi tsc sermaye hesabına z!m- man tatbik edllmiyecektoir. Tecdidi yazdığımız bu talimatrınme 1.6.911 
fe\'kaJAde ve hususi hasılattan hlz- met ve alt olduğu hesapları matlO.p sermayl'.s\ imha edilen veya faal kad ı tarıhlnden itibaren mcrlyete girecek 
metin o devre zarfında ikmal edile· 1 kaydolunacaktır. rodan çıkarılan her nevi işletme te- ur. 

Yugoslav 
an ııµ mektup okunmuştur. 

1 MEVLlDl ŞERİF: 

Bir tayyare kazaslle şehit olan teğ y ' Y } ı k } "b 
Manisa mebusu Refik Şe,·ket İn· men Necdet Ayknçın ruhuna hediye UQQS avya UgOS 8V 0 J a 1 

cenin kızı Bayan TUrkAn İnce ile edilmek Uzere yarın Kandilli cami- V H • t k• 
Ankara Meteoroloji mUdUrlUğll zı- sinde mevlQt okunacaktır. Hadiseleri e arıç e ı Donaninasının 

EVLENENLER: Yugoslavya 

Hadiseleri V.<<\nam yirmi beş yıldır dua. eder, 
.ı\ llah mUrUvvetini göstersin> diye. 
:U !!arn gelsin de oğlunun mUrUvveti
" g!Srsun. Karnımız t:ok, gBzUmllz 
ı•t>k t • 81rtımızda başanızda şehirli a-
\ a Ve kardeşlerimin ördüğ{l yünlüler 

raat MUhcndisl Umran İnal Ankara- Ak• } • 
da evlenmişlerdir. Türkiye llay,-anları Koruma C,eml· BELGRAT POLİS MODORO- ıs errı Vaziyeti 

E eki' k k Beh t K 1 "etının Bir Toplantı ı NÜN EMİRNAMESİ ALMANY ANIN NOTASI m ı ayma am cc ema "' i iSPANYADA Budapeştc, 29 (A.A.) - O!ı: 
Sadıkerln kızı Bayan Hasibe Sa- Cemiyetimiz Türk milletin n en Belgrat, 29 (A.A.) - O.N.B.: Londrn, 29 (A.A.) - Reutcr 

dık il l da b 
· havvanlara Madrid, 29 (A.A.) - Reuter: · d · h . Ujsag gazetesinin muhablrine gö- ı 

ar. Vatan için nöbet bekliyoruz.> 

gı:;rnıyct aynca, AtatUrkUn ölOm 
~ llnde 350 fnkir ailenrn bcherlne 

er e zahire komisyoncu ann n eski zamanlardan erı .r • Gazeteler, Belgra.t polis müdürü· a]ansınm emz mu arrırı yazı· 
lsmail Hakkı Takar lstanbulda ev- karşı göstermekte o!duğıı iyi ve mUş nün aşağtdaki emirna:mesmi ne~· cAlcazan gazetesinin Berl!n Mu- y.or: re, Almanyanın Belgrat clr;ısi, Yu- ı 
lcnmişlerdir. flk hisleri tezyit ve bu suretle ayni 1 retmcktedir: habirl yazıyor: Yugos1av dono.n:ınası ufaktır goslav hUkO.metlnc bir nota vercreI' 

Antalya mebusu Doktor Cemal. zamanda ulusal rkonomlyc ~lzmet c-Bir rejim cleğişm~sinıde ber Yugoslavya bAdiselerinc karşı Al· fakat çoık "yidir. Mürettebatı şu sualleri sormuştur: 
lil kıJo bulgur ve fasulyn, iki kilo 

•eki.' bu r ve kuyruk yağı, bir kilo sa-
tı n, 30 ktlo da kömUr tevzi etmiş· 

Tuncanın kızr Bnyan Sa.mime Tunca 1' etmek gayesiyle hnyva.nlıı.rı hımaye zaman oidugwu "ıbi, lbazı kimse- man milletinin ilk aksUlAmcll derin 6300 su'ltayta aSkerden mürek- 1 Yugo lavya, Uç!U pakt dahi-l t:a .. blr hayret duymak olmuştur Alman L . ... 1 1 '>O k ' ·ı·k t b ' 'ht' Unde mihver devletleri ne iş bırllğı 

d 1 k bulu 
"" '" milletinde ve hattA resmi mahfiller· _ _ı S b 1 b w yapmak niyetinde midir" ile MUnakalM: Vekil.leli şube şeflerin· i eden Tlirk kanuıı ,.c nıznın annı. • ler, ilk &Ünler.de, kendi "ahsi his· . ~p.ır ve - ııfı e ır ı ı· ı 

r. 

hal{Urban bayramında da Cebeci 
te~anesindckl hastalara 150 ldlo 

den Orhan Utkan Ankarada evlen· mamen tatbike me ar o aca n siyaıtlarmı yeni vaziyet:e intibak yatı vaııuır. u ay arın ır çogu • mlşlerdir. vasıtalara baş vurduğundan Polis ebtirmek istemişlerdir. Başvekil, de Japon Hariciye Nazırı Matsuoka- ve bt ha86a d1enizaltı suha;> ları 2 - Yugoslav ordusunun ,seferber· 

1 b 1 1 du h ne Ol nm z\vareti alAkamn merkezini teş- t ıt. .,,.11 · • 1 · .. ed l ıı.ıı.ıne ne sebepten dolayı devam c· 
mektebi ta e es n n er se • halka hita•ben ibir beyanname ncş- .r nnoı erını ngıı~crı e yapmış ar-

6
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KONGRE ve KONFERANSLAR duğu gibi rnUdUr ve rnuallimlerlyle redera'k tezahürler yaprhnaması kil etmekten uzaktır. ÇUnkU Yugos- dır. • 1 dılmektedır? 
davet etmiştir. Bu toplantıda ldareı rıc' asın_ıa bu'unmuştur. Fakat, lavya hM!selcrinln gösterdiği son Yugoslav filosu eski bir hafif Macar gazetesinin muhabiri, Bel· er dağıtmıştır. 

tı~e?nlyeUn bu sene yoksullara yap
g~ Yardımın miktaı·ı 2707 lirayı 
b•- lllektcdir. BUtUn şehirlerimizde 

BUyllk Millet Meclisi Reis Veklll R o 1 inkişaf birinci plAnı işgal --tmekte k .. l _ı • t . . d •- 4 ,,...adın bu suallere sUrn.tle ce\ ap 'e· 

S b 
ı::: tti GU alta örfiye Komutanı General Ali ıza h':ıku~ m'-t me"'k-"ın·de yapılan dı"· . .. " • ruvazor e o!Or ıyı es..,...,yer, .,. ıvas me usu !a'cmse n n y, u "' •· <.04 •• dır _ı,__ h 8 "t dd.t receğtnl tahmin ctmektcdır. 

martın otuz birinci pazartesi glinU Artµnkal da bulunmuş Cemiyetin re· ni ayin meras~m) müna~ebetile, . . ul:.nizn ı, torpito, mu ea ı 
"'tr etııx. "1beşmin açılm&eını temenni 

lts;>lnıtz bu hayırlı cemiyet pa:ı;ar
teı.:· &'ilntı lçUmalarına. devam ede· 

·lir. 

aaat 20,30 da Kadıköy SOreyya 91n• ıs Yekltl -tilk 'llı't!I* Vaıttl Biıy Be- yine, mernTcıcctırnızm vakar ve 1 Muh.'lblr bu-llAdlscyı. <tSon ~an· ı hücunı botıları, 6 ma)in gemisi 
masmda, nisanın OçUncU per,embe dat Aziz Erim tarafından cemiyetin sulh,perver hattı hare'ketine hiç biı lar taı1hlnde a-örUJmcdll< bir \aka ve dığcr l....Uçıı.ik gcmiıcrcl'Cn mü
gUnU sa.at 11,30 d& da Şile halkevl t.eeıwıUlltl ve fa.aliy,,u hakkında bir suretle ~.m.yan tezahürler vukua olarak tavstf ed~yor ve diyor ki: relkkeytir. Bir destroyer de in~ 
binasında, ahvali hıızrra ve milll bir· konferans vcrllm ~r. Müteakiben gclmi§tir. Gaıyrimes"'UI unsurl'ar Amerikanın nglltereye yard1!1u halintclcdir. 
llk hakkında birer konferans vere· hayvanların J<onınmasına dair ve ı>ğ tarafır~an idare cdikliğj için, bu ilk defa olarak Alman Harıclye Ne.- B. ROOSEVELT'IN TEBRIKI 

* Belgrat, 29 (AA) O!ı: 

Almanyanın Bel~at clı,.'isl \;On He· 
eren"ln evı. elkl gU:ı \'C dUn Harlctye 
Nazın Slmovıç'c yaptı~ iki zıyarct
te Alman hükfımetl tarafından ve
rilen b1r notayı te,·di ettığt. bu an:ı 
kadar hiçbir ııal!ılıiyettar mcmb:ıd.ın 
teytt edilmemiştir. 

l-Co:ı Ye t &ı'eye Erzurum mebusu Naki· 
1&'iln riyaset etmektedir. 

~ 
Anıt 

rctıcl melılyette bulunan film göste- tezahürleri en ciddi surette te.k· I znreUndc Amerikanın bltaraflıktan 
cektir. ilmi t lebe hUfedc ızaz edilerek top b.h ·-'- · 1. d "'l il 1. 1 nynlınak yolunda Hk adımı olarak 

Buglin saat 17 de avukat Emin Ali r Ş a . . ı etm~ azım rr. ıv ı c ın ve .k edil 1 ti 
Durusoy BUyllkada ve Avni Yağız la.ntıya nihayet \'erılmlştır. mcmlc!ketin refahım temin mak· zı r m 

11 
r. 

~::~:;;~~;;~~;;;;~;;;!'!!!"'!'!"~!"""""!!!'!"!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!! sadile hülkfunetin üzerine almış' PORTEKİZDE 
oMuğu vazif..::leri ancak daha zi· Llzbon, 29 lA.A.) - Seculo gaze· 

Va~ington, 29 (A.A.) - B. 
Roosevclt, Y~oslav Kralı ikinci 
Piyer" e apğıdaki telgrafı gönder
mi,rir.: Sanıldığıncı. göre, von Heercn. ye

ni hUkQtnctln harici siyaset tema
yülleri hakkında. rna!O.mat istemekle 
iktifa eylemiştir. Kendi ine, Yugos
lavya haı1ct siyasetinin rejim de· 
ğl mcslnden muteesslr olmadığı ve 
lıaricı siyaı.etln bUtUn komı:;u mem
lekeUcrlc iyi mUnasebetlerın ~dame
sı üzerine mUcs ~ olarak knlınak· 
ta bulunduğu cevabı verllmlştır. 

lıaı :O ara, 29 (Tele!onlıı.) - MUıı· 

ııe ~ CVlet ŞO.rası mUddc.iumumlllği· R da 
laytn.aşnıuavlnlcrden MUhitUn Tekat omanya Bir Mucizenin 

Hikay"-si 

ya.de • ··-leştiren bu gibi hiid~e- tcslnin askeri muharriri, Yugoslav· 
krinı tekerrürünün önüne geçmek yadaki vaziyet hakkında. diyor kt: 

cdılmişUr. f 
ııı::ara Cünıhuriyet mUddeiumu- Memnun . 

itzere. devlet ma:kamları, lüzum• Bir damla kan dökUlmeden ve 
lu bütün ıtedbiııleri almıştır.> memleketin dahili hayatı sarsılma.-

lgtan b3'muavlnllğlne tayin edilen 29 (A A ) _ Romanyadan 
~ bul rnUddelumuml muavinlerin- Eerne, · · 

11 Ccnıa gelen haberlere nazaran, Yugoslav 

(Hafi J tnclie) * 
>:<>lunıc!a. bir sual hatıra gelebilir. 

llıe 1, dUn vazifesine baştarna.k d hUkO.mctln ao-
'i e:; Ankaraya hareket etmiştir. ha.diseleri karlJISIO a olmasına rağ 

- M.UıfiCTih oıunuz: Haytr ve haık 
tıaran Yugoırlevyad:a ıer 'Ve entri· 
ka tarafına. parla'k btr şokikle ga
lebe etmiştir. (Sımoviç) kabin~

t Ankara ba.şmuavinlnc muvaf-ı ğuk bir tavır takınmış u 
aJı.ıyetıer d!lcri men, bu hfıdiseıer ahali arnsında b • 
'l' z. yUk bir sevinçle karşılanmıştır. . y--~'-vıyanm i§ ba,ına getı· 

~ıırab7.on hl2.klmlerinden olup son 
lıa1tı tayınıerıe 1st. DördUncU Sorgu 
d~ıı 711tine tayin edilen Necmi, dUn 
\'enı tlbarcn vnzlfeslne başlamıştrr. 
l'ttı sorgu M.klmlmizc muvaft'akı· 

er dllerız. 
lata 

tılup nbuı dördilncll eorgu hAklmi 
.\glly ll<ln adil t.a.yinlerle Orhangazi 
trı~ ye hllkiınllğlne tayin edilen Sa
Ü\lıı ;;1l vazifesine başlamak Uzere. 
l<end rhangazıye hareket etmiştir. 
l't ine muvaffakıyetler dllerız. 

~: 
.\nlta 1tt 'r re., 29 (Telefonla) - Vergi· 

"· ernYiz k · .... ıı sa omlsyonunda açık bulu· 
taı,t~lrıı ınaaşlı azalığa yedek a
l'~elt Vahit Sayının nakli Uzerine 
l~lr ~alığa Adliye Vek4leUnden 
l'tıııu 8 2:anç Tetkiki İtiraz komls
'."'ı<ı.ırıt~lsı Tevtik Şenoca.l<, Kars 
11 liıı, CSl reisliğinden mUtekalt A· 
tııı<t~ ~et GUmUş, Dahiliye Vekl.le
.\}ıllıet ıtnır idare heyeU azasından 
lla\'itı.ı%at Akın, Diyarbakır vali 

)e \>eita Orhan Sami OUvenç, Jl[ali
l'tt ).{ letınden Türkiye CUmhuri
~ ~~kez Bankası murakıplarm'n ~ok, Bursa Defterdarı 

"· uıs.,..... l . rcıbileceği miıli ka:bine crın en 
sağlaımı.. en kuvvetlt~idr. A ~u ka· 
b:ne vaziyete tamamıle haitundu. 

Ankara, 29 (Telefonla) - Devlet N•i.tekim hükUro.ct daıheısıni .h~
Demiryolları ecnebi memleketlerde ZJrlaıma·sının ve tatı'bik etmeşının 
açılacak fuar, sergi, panayır, festi· şekli ve vaziyeti idar'Cde gö~~r· 
val ve kongrelere iştirak etınek Uze· diği yüksek kudret, nckadar yük· 
re hatlarımızda seyahat edecek yol· sok va.sı.flarda bir rehlberin idaresi 
cula.ra gidiş, dönllş şartlle umumi akında oİ<f uğuna en açık dclıl
tarlfe Uzerlnden yüzde 30 a kadar d' ır. . y 1 
tenzillt yapacak bir tarife ihdas et· General Simovıç, . ~os avya_ 

DEMIRYOLLARIMIZDA 
HUSUSİ TENZILA T 

miştir. Bu tarifenin hangi fuar. ser- nm en kuıvvetli a'Sl;cerıdır. Geç~n 
gi, panayır, festival ve kongrelere c kadar Ge~l Kurmay retaı 

·ı ~k-ey u" L.-·-.ıan r.ekintlerek iikin-ne nlsbette tenzllAUa tatbik edı ece- ı enı, n nu. .. nu ,. . '--· lzn 
ği ve biletlerin nerelerden satılacağı ci derecede bir vazı. ... .,e itı lf• 
her defasında ayrıca tayin ve tebliğ B"tün Yugoslav ordusunun 
edilecektir. Bu tarife mucibince ten· :;~ıne o k,ad~ ~ü)'Ük. ~.ir ~
zUAtlı bilet satmasına ayrıca tebliğ iyetİ vardır ki bır ı.pretı uzerıne 
edilmek suretlle müsaade edilecek o- berkıee öbneğe haurıdw. Yuıgoa· 
lan istasyon ve acenteler yolcuların \avya ~I azımini, demo~ui 
iştirak edecekleri fuar. serrt vesai· ıiııunu. Baoilkıan birliği oevkini 
re bileti satabilmeleri için yolcuların :..a eden büıtÜD k.u~~li ıah· 
fuar vesaire komiteleri tarafından siyedıer SiınoVİıÇ kaıbineam~e t.op-
verilm~ vesika.lan ibraz etmeleri lA· Lanauft&r. t. L. •• 
znndır. Yunaoi&tamn 1ta.,,an tecavu-

=====::ıı:======= I zıü kalf& cNrm&sm.da ltalyaya 
k ne ıoprapı müdafaa etmek 

6&hib1 ve Neıfriyat XUdUrU: A.lllM& 
Emla YALMAN - Basıldı$tt yer: arşı zaraaı vardı. Oluıp biten işle-

man • y l . ddine göre ugı<>s ırvyanın 

~:ıfuuı ada;ıJamı ihaııeti ~-
d- öJld'iiktıen 24 eaat .onra mue-

-:====::::::::, ~il bir millbet ınfatlle yeniden dı. lı t·•--' Avrupa kıı·aaımn mihver 
Jlrıu-"' •iL -L • 

Jbeıkiına kartı .,. a'lr'" ıt\)'anı· 

VA.TAN KATBA.A8l 
-re· 

- llaYnıt!. YUz blD kere ba7reU .. Şa Yas-Jav lfl DMd olc1aT 

YENİ KRALIN YEMİNİ dan vukun gelen bu hU!romet dar· 
Belq;rat. 29 (A.A.) - Avala: besi, milletin azmini göstermekte

Oün Kralm saravında Sırp kilise· dir. Yunanistan, şimdi garbi Trak· 
si Patriği Gavrılo, kilise ricali ve ya havasmın aydınlandığını hisset· 
hu1tiiımd erk(ınınm huzurile me· mektc ve bu harbin en güzel kahra· 
raaim vapı.hntıŞtır. manlık misallerini verdikleri mUca

Hüküm:dar, incilin yarund'B du- deleye devam için cesareUnl fazla
ran mumu yalktikıtan soma aşağı- laştırmaltt:adır. 
daki yemin suretini okumuştur: FRANSADA 

«Ben Yugoslav tahtına çıkan Vlşi, 29 (A.A.) _ B. B. c.: 
ve krallık salahiyetini deruhde Fransanın muhtelif şehirlerinde 
eden İkinci Petro, kadirimutlak Yugoslavya lehinde sempati 1ıüma· 
olan Cenabı Hakka kasem ede- ylşlerl yapılmıştır. 
rek her ıeYden evvel milletin bir. Bllhnssa Marsllyada on bin kişi ka 
liğini, devletin !istiklalini, topra· dar tahmin edilen bir kalabalığın 
ğın tamamiyetini konıyacağıma, iştiraklle bUyük bir nümayiş vuku 
kanunu esasi ve kanunlara tevfi- bulmuştur. Halk Yugoslav milletine 
kan icrayı hükiımet edeceğime, sempatiıılni izhar için, Yugoslav 
bütün gayretlerimde daima mille- kralı Aleksandr'm 1934 to bir ka· 
tin menfaatini gözönünde tutaca• tilin ıcurşunlartle vurulduğu nokta
f'ana yemin ederim. Kadirimut- da. dikilmiş bulunan A.bldesi önünde 
lak olan Cenaba Hak, yardımcı- toplanmış, dakikalarca cYaşasın Yu 
nuz olaun, iınİn-• gosla\'Ya!>, cYaşasm Kral İkinci Pi· 

Belgrat, 29 (A.A.) - Avala: yen· diye bağırmıştır. 
Sabah ga.zcıteleri. d!ün B~rat ki· YUNANlsTANDA 
lisesinıd.e cereyan ed~n merasim 
hakkında mebzul ve canlı mahi· BütUn gazeteler Şövalye Kral A· 

k d ·-1 leksandr'ın oıı-ıu genç Kral Petro-
mat ~rıme te 1"'er. b 

Madbuat, mem4elcıetin her kö· nun mesut şartlar altında tahta çık-
fCSinden saraya gönklerilen aayı• tığlnı kaydetmektedirler . 
sız muha~et ve sadakat telgraf· Katımerlnl gazetesi dlrektörU Vla
larmdan bir kıııınurw da n~ret- choıs'un imzası ile neşrettiği bir ma-
m&tedir. kalede 191' teki kllçUk Sırblstandan 

ESKİ BAŞVEKİL VE 1M1 deki btıyUk Yugoelavyaya k~ 
HARİCİYE NAZiRi dar Yugoslav milletine hAs olan kah 

Budapcşte, 29 (A.A.) - Ofl: ramanlık ve vatanperverlikten bah-
HUkQmetin nl\.şirl ef'kAn olan Az- setmekte ve "1nlan yazmaktadır: 

Est gazetesinin aldığı bir habere gö- .Arnavutluk dağlarmın tepesinden 
re, svetkoviç ve Markovlçln evler._ Yugoslav kardetlerimlze namuakA.r 
ne dönmelerine mtısaade edilml~r. ve samimi bir buse yollarız. 
svetkoviç ve Ma.rkoviç, evlerinde po KaUmerlnl Patrik Gavrllo'nun tar 
lia nezareti altında bulunmaktadır. zı hareketinden bahsederek bunun 

MAÇEK MİW BİRLiK bir ortodok8 ve Yugoslav pa.pasına 
KABiNESİNE GİRECEK Mİ? yakJPCak bir hareket olduğunu yaz. 

Belgl'at, 29 (A.A.) - Ofi: maktadır· 
- ll111ıan tJ119daealı: tarafı yok... F.aldd• mDaelıMb dedltlmh 
~ uyanc1ınaı ııutl :meHlf. ubllb ... t altıda kaldırmak ü-

lere ktaraan ne ~parT 
- Ne Yapacak... 7,amanı gelince~? ... 

:.. Bunun Roma~ada, .BuıJca
iııılt;anda ve itıı•l altııxla ın'leyen 

dtser menı)ek.et.l~rde yeni ümltler 
ara~uana. yıeni bir ruh do
~ımam .. ma ihtimal yc>kıtur •• 

yueoetavyaıwn son dakikada 
ceGıd111 etinch:n kurtulması, ta.rı· 
:hin en heyecanlı mucizeleri .. ra· 
a1nda zi:bedileoebir. 

Maçek'in Belgrattakl delegesi Hır Akropolis ve diğer sabah gazete-
vatıstan valisi Subaşlç, BafVekil, ıerı Esti& gazetesinin bir gün evvel
Hariciye Nazırı ve Harbiye Nazın ki başlığını makalelerine başlık ya.p
ile görüşmelerde bulunmuştur. Bu maktadırlar: cYaşasın Yugosla.vyu. 

KEREN'DE 6000 F.slR - İtte aztzlm-. Kral Alelnl&ndr ela, latlkWlne clokanalduğu za· 
Kahlre, 29 (A.A.) - B. B. C.: 

cMaj esten izin büıtün ha.k'larmı, 
KTalhk salah~tterini ve mert ve 
müstııddl bir millotin idaresini eJe 
aPci'ti;'1 şu anıda &ıhhat vıe iyiliğinız 
ve Yugoslavıyanın hürriyet ve is· 
h1dali hususunıda Birle~ik Ameri
ka milletinin samimi temennileri
ne ittirak etımek isterim. 

cBun-dan ibaş'ka, Yugoslav ve 
Amıerike.n milletleri için mukad
des olan hürriyet esaslannın ida· 
mesi yofunda Yugoslav ve Ame
.rika hülrumetlc'ri münasebetleri· 
nin kar,,ıhk?ı faydalar tem\n edıc· 
cc,ği ümidini iihar eylerim .•. :. 

B. ÇÖRÇIL NUTKUNU 

TEHiR Errt 
Londra, 29 (A.A.) _ Lon

dra rady~un bitdirdiğine gö
re, Ba,vckıl B. Çörçil"in 30 mart 
pazar g~nü radyoda söyliyeceği 
nutuk ibır kaç giln sonraya bıra· 
kılmıştır. 

YUGOSLAVYA 
NE YAPACAK? 

Bern, 29 (A.A.) - Havas -
Telemondial: 

Gazelle ıcle Lau.sanne"a göre 
Yugoslavyaı üçılü pa'ktı fc hetmi· 
yec&, arazisinın heıhangı bir as
keri maksatla kullanılmasına ma. 
11i olarak muı!la'k bir ıbıtaraflık 
rnuhaiaza edece'ktir • 

cLa Suisse> gazetesi de Yugos
lavvanm. koffi4ill?annm şimdiki 
vaziyetYeri deği rnediği müddetçe 
Uçüzlü pakta bai!h kalacağını yaz_ 
maktadır. 

Bitin Alrdm• Panzehiridir 

Beyhude ıstırap Çekmeyiniz! 
BiR TIK KAŞE 

NEVROZiN 
ııu mımnnld BAŞ ve Dtş at
nlannı aUratle izaleye kftfl· 
dlr. Rom&ttzma evcaı, tifnlr, 

mafsal \'e adale utırapları 
~E\'R07JN'le tedavi edlllr. 
Müeıııılr UAo: NEVBOZIN'dlr. 

NEVROZiN Tercih Ediniz 
l'ltan lta~~te gelmek üzere Yoga.lav mllletlnl karm.,ta. Ba b

lıılu rnnıet, :tamanı ptnce harekete geldi. 

- llakııaın!" §a,dacak tarafı yokmuş bu l)n!-

Zorbaların itgaili altında inle
yen yüz mil'yondan fazla Avru
pah insan fUn& iman edeceklerdir 
ki menhus talite.ri Yu.goslavyada 

yen&niftir. 

mUzakereıer netıcesindedlr ki, Ma
çek. nıiUI birlik kabinesine iştirak 
edip etmlycceği kararını alacaktır. 
ı.ıaçek, Zagrebte en yakııı mesai ar· 
kadaşla.rı ile görüşmelerde bulunmuş 

Reuter :muhabirine gore 20 şubata 
kadar Keren"de altı bin İtalyan eıılrl 

lCAJUNDA GUNDE «h KAŞE ALINABiLİR. 

-~-·-- ' -..... ba ~ uaUe uyamp kendlDe pleeelder var ... Abmll Emin '{_ALMAN tur. almuuttn°· 
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Tip: 763 A 

TCKSEK AY1ıtlftA ltABlı.İYETINE HAiZ 
BiR '"S0PDI" AHiZE 

AMERIKAYI 

. ' 

'flp: 643 B 

BAT.ARYAU 

/ 
I 

• •• 
Bu zamanda dünyanın hadisatını 
dakikası dakikasına evinizde dinlei
'tiren bir radyoya sahip olmağı kim 
istemez? 

qr Dtr radJta ile !#Onun rier saanıtcta sırr araJtadar edebR«ei'l IJlı 
fstasfJlon bulablllrslnlz. Fakat, unutma.,,ınızkl temiz bir dlnleJt1$ 
ld edebllme1< l(ln JUl<selc • erimli bir ıadıo lazımdır., 

Bir radyoda aranılan en JJOkselc evsafı ancak fen adamlarının 
PHILIPS fabrikalarının laboratuarlarında uzun mesailer neticesinde 
imaline muvaffak oldukları bu senelcl PHIUPS radyo ahizelerinde 
bulabilirsiniz. 

1941 Ph'llps ahizeler! teknik sahasında an uzak fstaslyonla~ ın neşrfya1ını kal'lyella atı,ıa, 
sesin tablllijjinde, cereyan tasarrufunda ve stilde yeni bir hamla ifade ediyor • 
Phlllps' in yeni •MINIWATT• lambaları sayesinde cereyan sariiyalından büyük birtassarruf 
temin edilmiştir, en kıymatll tahtadan mamul al ile cilalanmış möbleleri evinizin tezylnine 
yarar. Phillps fabrikaları bu sene şimdiye kadar MiSLİ GÖRÜLMEMİŞ ZENGİN ÇEŞİT• 
LERLE HER KESEYE VE HER ZEVKE UYGUN va en mü~külpesentleri en titizleri bile lal• 
mln edecek radyolar serisini herkesin intihabına arzeder • 

Hisli gl5r01memls lsllladeler bahseden bu teknik saheserlerlnf 
bir an ev11el görmek ve tecrübe etmek menfaatınız . ıcabıdıi_. 

TEDiYATTA 

Tip: 531 A ve U 
BfrrON DALOAl.ARI MllKEMM!L AUll 

GOZU. BiR RADYO 

KOLAYLIKLAR 

Tip: 430 A ve U 

MOTENAYIP VE lllLTEMADI CERYANL\ 
ÇALIŞAN ZUIF BiR AHiZE 
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