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Yarınki Sayımızda Size Bir Aylık Bir 
Takvim Veriyoruz ve Her Ay Böyle 

Bir Ta kvitıı Vereceğiz 

Demokrasinin 
Yeni Nizamı 
Lord Halifaks'ın harp ga
yeleri hakkındaki nutku 
insanların gözü önünde ye
ni ve cazip ufuklar açıyor. 

\'azan: Ahmet Emin YALMAN 

ıe UgÜne kadar İngibtere, 
harp gayeleri müınaka§a

~ gir:işmokten aakınm.J§tı. Hat
t4 B. Churohill, bu müruı-kaşanın 
11taaı gCimed.iğini v.a:ki.t vakit tek
r~ ~i. Bu çekinmenin aclbe
bı de aşilifm:lL Amerikayı. Sov
~et Rusyayı, diğer bitaraflan ve 
~ zamanıda lng!ilterenin; Al
~lln hodalnn altvıdo ıkin ve .in-
~ ıhislcri kabaran halkını hep 

den mmnnun edecek yollda he. 
~fler çizmek güçtü. Sonra Ame
rika, Y<>'l arka~aşlığı rolünü res
tnen ~a!bul ~i§ okluğu iç.in 
)ann.k;i dünıvanm düzenine eit 
l'ncscleleri Amerikalılarla kıonuş· 
rtıaık, anlasn_aık, ortaya onların 
~P k.-falctl ı..l1tuula bir program 
ıı;oYnteut mümkün dcği.Mi. 
li lı_ı:giltcrenin Vaşingtona, Lord 
el alifak~ ayannıda bir 9Cfir gön
h C?lneaininı hir gayeai de, hiç şüp
~ }'I. ': ki. bu naıp heıdeflen ne-
1 esini: --öriişmck ve kat'i 'bir an
%a.va varmaktı. 

alı Aınerlka, demokrasiler cephc
lt. ..'Cf~ tnücade ey.i açıktan açığa 
f ~ul ettikıten sonra, Lord Hali-
1~-..r.. bu mesdeleri her hat'cie V.a
b~nQak.i devr~ c&anile esaslı 
1?6\ı' H k . ı rette muna ap ctnJl§ o a-
~tır ki. Amerikan Muhacirller 
b~e:min ecndik zivafetıindc 
IÖ-v-~Ghırn mevzu.a dair bir nutuk 
il eın~. ve demokrasinin harp 
it. Yclerını açık bir eurctte orita.ya 
0~ im'karun1 bulm~ur. 

Deniz 
Harbi 

Bir Kelime ile: 

ZAFER! 
Şimdiye Kadar 
Tahakkuk Eden 
Neticelere Göre : 

ltalyanların 3 
Kruvazörü ile 2 
Torpidosu Bath 

IBatan Kruvazörler: 
Fiume, Pola ve Zava 

Batan Torpidolar : 

Gioberti, Maestrale 

lngiliz Kaybı 
Yalnız Birkaç 
Tay yaredir 

) '":°rd Ha.lifab, dcmıo.haeinin 
cl~·rr.;. nizamına a.it esaa çizıgileri 
Jc~llYa bil:dirmek iç'in pek dik
rtı. ~ ~c.r bir vesile ~tir. A
lll~iltan MucariSer Cemiyetinıden. 
~· ln,.,.lLtneden Amerika kı
~ >loc ~icr.ct eden ifk Jngiliz ımıu
~ İ tidir. O lhicr.et dekikalann
bir ~iltere ve Aımıeriıka kıta.ı 
lo ttfk varlık teşkil edlyordu. 
rckd lialifa.ks, işte lbu ıhirliği iıa- • 
~ii ıc.t noktası ya.para.k. dünya yü- fngiltere Akd~a fil~ ~ 
lrı ~c Yeni bir nizam kurmak için 1 kumandanı Amiral Cuınningbam 
~1C?enıin Amerika ile ve hüT- Lonıdra 30 (A.A.) - Ami~ 
tni; ~;e insanlığ~ ~anan diğer rafük dairesi 'bu ~k,~am aşağıdakı 
etraf le ne gibi bir pr~ tehliği ne§retmi,cttıır: 
!:atım 1nıd'l iş birhlği yapaoağını an- Akdeniz d'onanması badkuman-

ı:--~r. dam son. yapılan ibahri harekat 
~ ~ İnıgiltere Hadciye Nazın- esna~nıda İngiliz cüzütaımlarının 
n. ~·t~a>'._a looyduğu yeni nizam, hiçbir zayiat ve hasar~ uğr~a
ÇoJc ıt er.ın c Yeni Nizamından> dıldlarını bildıinneıkıtcdır. Ya nız 
bir ı!krlc!h~Lr •. Nazi yeni n~amı. ta'.)'l.Yarelerimizin bir .kaç~ndan ha· 
~il b·~.ilktırı begcnııo.rusi al- ber alınamamtŞtır. S~ıye ka~a; 
l'trrn, ~n Avrupanın ve hatta tahakkuk eden ~tıcelere go~. 
~ütun dünyanıın e$r diit· İtalyan kuvvetlennden h~ brı 
bit ~en ve inle.mesinden bafka 20 aantimetrelik topbrla muceh-
~a •ifac!ıe etmez. bez Fiume, Pola ve Zava kruv~-

' ııd . Haüfab' m isteıd'i&i yeni zörlerinin ve büyük Vincenzo Gı~ 
' .. ~~: iıürriyet) &CVcn, -dünya- berti ve Maestrale destroyerleri 
tırıı ~lgıni ist~en ve söz tutma- nin battıklan aniatılmdrta~ır •. 
~ b en lbütün mill'.et!ler araaında Daha. fazla tafsilata intızar 
~ [ ağlan drurımağı ve her biri- edilmektedir. 
•İt.=- ~di-- f tı .. .l-~11. h M h b • -~ ırn·· ...... n aa erına ~· ••. ep.: u are enın 
~~ ,.Ufterelt m~faatlennı olçu 

~~~il~-~ yiitzündcki bot- Tafsil atı 
b:~~. un ınsanların ~a.de 
lt ~ l. ıncmlıdtetler 11.ruındaki Londra, 30 (A.A.} - A'kıde-

Cb.:..~ engeDcrin ve aeıdlerin nizdıe cereyan eden &on deniz mu-
~ Sa. 5 , Sil. 2 de) *§* (Devamı: Sa. 5, SU. 1 de) + = 

KEZBAN 
Edebi, Hissi Roman 

~evıımtş, tanınmış lladın roman
cııarımızdan Muazzez Tahsin 

Berll.and,ın telif eseri 

Başlıyoruz. 

"' . 

~ 

.. 

Bu Yıl 50 Milyonluk 
Su İşi Yapılacak 

Su Faaliyetlerinden Bu Defa En 

ÇokOrta Anadolu Faydalanacak 
f ~ 

Ziraat Bankasile Mutabakata Varıldı 
Nafıa Vekaleti, başlanan su ı ederae Ziraat Ban'kas~dan avanı. 

faaliyetlerine fasıla veıımc.meğe, surctilc işe girişilecdk.tır. 
fazla olarak bu sene yeni proje· Tahsisatın ıbir kısmı, başlam~ 
)erin tafbikına geçmiye karar ver- iş1erin d_evamı içlin ayrılacaktır. 1 

miştir. Yapılması düşünülen işle- Büyük krsmile Pol1Jl&., 5akarya 
rin yekunu elli mily.on üradır. Bu- ve Kızılırmak havzasına ait pro- l 
nun Ziraat Ban.kasından temini jclerin tatlblkına gcçilec~tir. Es
için Nafıa ve Maliye Vekaletleri- kişemr civan iyi bir pay abnak 
le Ziraat Ban'kası arasında muta- surctile hu projelerden Orta Ana-

~ bakate varılmtŞtır. Şayet Büyük dolu, kısmen de Şarki Anadolu 
f Mincıt Meclisi, bu tahsisatı kwbul istifa.ele edecektir. 

1 
Balkanlarda Olacak 

Muharebelerde 

Mısırın Rolü 
Londra, 30 (A.A.) - Sunday Ti· 

mes gazetesine göre, Trablus, Ent
re ve Habeşistanda kazanılan mu
vaffakıyetler Mısır UssUnU son de
rece kuvveUi b1r hale getirmiştir. 

Balkanlarda cereyan edecek olan 
muharebelerde Mısır, çok mUhlm bir 
rol oymyacaktır. Eğer Türkiye ve 
Yugoslavya. kuvveUerUe iş birliği 

yapacak olursak iş son derece kolay. 
laşnuş olacaktır. 

Son harbin en biiyiik deniz muharebesini veren fngiliz filosunun muazzam dretn otlan seyir halinde (Devamı: Sa. 5, Sü. S f.e) = 

İngilizlerle 
Fransızlar 

Arasında Hadise 

C zayiLBataıp!arı 
lngiliz Gemileri Üze

rine Ateş Açtı 

Hırvat Köylü 

Partisi Lideri 

MAÇEK 

Alman yanın 
Tahribi 

Almanlar Endişede 

Yugoslav Kabinesine Bremende Zayiat: 
Girmeyi Kabut Etti 1000 Kişi Öldü 

Belgraddaki Alman 7000 Kişi Yaralandı 1 

Sefareti Evrakını u;nıdıra. 30 (A.A.) - Alman 
Londra, 30 (A.A.) - Amiral- tici baber, İngiliz ıbornban:lıman 

lik dairesi pazar akşamı aşağıda- yakıyor taıyyarelerinin mii:th~ ıkuvverini 
ki t.ıebliği nC§retmiştir: bir k-ere daha meydana koymak-

Bu sabah hafif cüzütamlardan Hırv tistandaki tadır. Birinci haber Alman:ya üıze. 
bir kı...-mı ile Fransızların Ceza- rine yapılan bomtbudıma11>lann 
yirdeki kara bataryalan arasında Aln1anlar Meınleketi arttığınt ıbikliren bir resmi ıcıblii
bir hadise zuhur etmiştir. Dört dir. İık.inciai bir Alıman Nazi ,efi
tüccar ge!misinıin bir Fraruııq; dca- Terke Davet Edildi nn •bundan böyle daha aık ve ke
troyeri tarafından himaye edil- sif hava hücumlarına intizar et
mek 8Uretile Ccbclütıtank boğa- TÜRK VE YUNAN SEFİRLERİ m-ek lazımgeldiği hak'kında rad
zından geçeceği ve bu kafilenin YENİ HOKOMETLE TEMAS- yo ile Alma.nlara yaptığı ihtardır. 
Alman"'aya ait mülıirn miktan:l" Yıeni İngiliz bo~bardı.man tay-

;; LARINI MUHAFAZA 1 · h ı.ıı. d 1 J dil ba harp levazımı taşııdığı haber alın- yare en aaur.ın a e oıc e en -
ması üzerine bu ıkafilcnin tevkif EDİYORLAR zı tahıi atı aşağl&Cl yazıyonı2: 
edilmesi için icap eden eımirler Belgrad, 30 (A.A.) - HU"Vat Köy- Hava naıı:ırmm aöylediğine gö. 
verilmişti. Kafile buna rağmen lü Partisinin Reisi ve B141vekil Mua- re şimdi ıbir hom:baroıman tayya-

k Vı·nı M ek'l salı günü Belgrada mu r•..: ...,.."'"'al -kikle 500 librelik İspanyol kara.su.larını takip etme aç n ..._ '""•ıo•• r 
suretile boğazdan geçmiştir. Kuv- vasaıatı beklenmektedir. Maçek, 27 20 bomba yahut 1000 librelik 5 

F ·ı · · j mart hAdlselerindenberl Belgratta bomba ile 500 librelik 1 O bomba vetlerimiz ransız gemı ennı s- _ 
ıd k d"""lld" tauyabilmektcdir. 

pan"'ol eularınıdan ayrı ı tan "ti ır. ,,... 
J 1 M k ta ih muvatakatlnl bil Berlı"n'de zaıviat rwık bü,yük.tür. 

aonra Yakalam)Şlar ve norıma açe , sr an · J .--

dl 1 l kl beraber y l k Her taraf ankaz yıgv mı ile dolu· 
tarzda muayene edi~:neleri için rm ş o mama a , en a-

b. hs ıatıraklne •I dl dur. Bundan ba .. ka aivıil haittan derhal durmaları emrini vermiş· ıneye şa an v~ .., m pren· ~ 
}erdir. Bunun üzerine 0 civaroa slp itibarile halledlhniş bir mesele o- bir çok :k4ıi ölmii§tür. Berlinirı en 

h'lde bulunan Fransız ba.tarya· larak bakılmaktadır. zayıf noıktası sığınaklanntn kafi 
r:nı muhariplik sıfatının bahsetti-, Hırvatiıtandaki Atmanlar. ~em- olmamasıdn. 
v. hakka istina.t ederek bu tahar- leketi Terke Davet Edild1 Ham'bu~'da ika edilen hasar
g_ı h'b ··19 etmiş olan gemile· ! Zagreb, SO (A.A.) - D. N. B. a- lar şehrin kırvvei. mine.v.iyc.sini na· 
r~e ü~:~ne :te§ açımışlardıT. lngi- jansı bildiriyor: kikaten saraırnışhr. Her ikisi de 

l
r:; cii2ütamları kendilerini mü.ela- Hırvatistanda mukim Almanyalı askeri teMaat civarında bulunan 
f . · b ateşe mukabde mec- Almanlar memleketi terke davet e- ve birisi 150 diğeri 60 metrelik 

MAZiDEN CANLI MASALLAR 
Maymun Kesen imamın inat 

Uğruna Bir Gece içinde 
Yaptırdığı Ca
minin Hikayesi 
Kasunpaşada (YeJdeğlnnenl) ca

misini belki de ger-erken gördünüz 
'lr'e bunu lstanbulun dört kö,eııln
dekl küçük camilerden biri diye 
&lhnlnlzde tıumıf ettiniz. 

Blllr misin~ ki bu camJnln p 
prlp bir hlklyesl vardır. Cami 

bir iddia üzerine bir gece içinde 
yapıhnıştır. ı•aptıran da rnay
lllonlara kal'fjı pek garip dliıfman
lığı De şöhret alan imam AbclW
kcrlm Efendidir. 

lbrahlm Hakkı Konyalı, btan
IHllun her k~dekt garl~lerln 
masallarım gazetemiz için topla
mıştır. Bunlann arasında may
mun kesen tmamın camisinin hl· 
kflyesl ve dlfer garip ve meraklı 
ldkAyeler '"ardır. 

Bunlardan her biri, size eski za
manların pra.betlerlnl bir tim· 
~ llllllnde gösterecek, Bizi bin
bir gece muallarma mabaus laa
va fçlnde Y&f&taeaktrr. 

ilk Hikaye Y an~ki Sayımızda : 

" Kıyamet Alameti Zencir!,, 
b
aa. ıçı~nid~ -k&lmışlar ve attıkları dilmlşlerdlr. Hırvat makamları bu brr cephd,Yle mel& olan iti a.par-
uny~ı>evamı: Sa. 5, SU. 2 de) - (Devamı: Sa. 6, 8ü. 1 t.e) * (~wm: Sa. 5, Stı. ' t.e) X =========;,;=~=~=====:::ıı::====== 

~M~i l~i K=üm~e~M=ac=ıa=rı ~Du~ .. n~B=as:==lad:=ı ıns~n~ı~ 0 ~~~~~:m~~~ 
Fenerbahçe Galatasarayı 1- O Yendi. Beşiktaş 

lstanbulsporla Berabere Kaldı 

,,_ .-
F~ mabacimhri Galatuaray blıesi öniinde m- ıol P9finde (Maçlrm a&ilill 4. el .. ~) 

masratJaruuu üzerime alıyorum. 

Gururuna Par .. benden, çalıpnası sizden, 
Fakat yine tembellik ederseniz vay 

H h~nlze~ 

Ü r m e t Masraf bir kllJlun kalemUe, bir 
kaç tabaka reslm kAfıc!ı ve bir u-

Yazan: tak 1Astıkten lbareıu. mr lkl haf-

•••&T NURJ• tada Teya ayda bir mektebe afra· 
..,_, dıfı zaman Dk işi fakirltti yine ka-

Çocukken gttttttm Jtkmektebe ra tahtanın önilne sıralamak ,.e 
bir idealist dadamm!}tı. Bu, öte- yaptıklan resimleri muayeneden 
ki aarlldı, sakalb, babayani hoca· geçirmek olurdu. 
larnnıza ben:ı.eırnlyen kelebek gö7.- Vellnbneti memnun edenler bll
IUklO, Alalman bıyıklı, ''k bir a- rnem ı rıkar mıydı: Fakat ekaen
damdı. Bize re&tm dersine gelirdi. yeti bu nimetin kadnnl bllmlyen 
Der halde fahri muallim olacaktı nankörler tetkll ederdi. Resmi kA· 
ki, hazan haftalarca, aylarca sem- ft derecede llerletememlf olalllan, 
tbnlze uğramaz, sonra ideali tepti- kAğıtlan klrletml' \•eya yıpratm117 
ğl zaman kasırga gihl Sınıfa Cfre· olanJ:m, kul'fUn kalemim başka 
rek bize uzun uzadıya anlamadığı- derslerde kullanarak ufaltanlan, 
mız nutuklar söylerdi. aC'ı hakaretlerle d<i,•erdl. Blı:arele· 

Bu zat, ayni zamanda demokrat rJn fena tegaddlden kuru)-up ınceı. 
ta olacaktı. Sene b-..ncıa sınıfın mi!} kulaklan çekilirken ı:ıkardık· 
fakir çocuklannı kara tahtanın ö- lan sesler hAla kulağımdadır. Bu 
nüne dizerek: «-ilana bakın, der• gür.el giyinen \'6 gUzel konuşan ki· 
eti. Faklrllk ayıp 4ef1Wlr. Tembel· (Litfen l&JfaJl çe+itiaia) 
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Casuslar Casusu l 
rebiç linkoln' 

Hayat ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: İHSAN BORAN 
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Havagazı 

Şirket Fiyatları 

Artırmak İstiyor 

VATAN 

Münakalat Vekili Diyor ki: 
Yegane Prensibimiz 

Fikir ve Madde Nakleden Vasıtaları 

' .. 
Maarif Haberleri: 

•• 
Universitede 

Büyük Adamlar 
Galerisi 

G(l~rDIEN 
GtOMIE 

DünküMaçlardan 
Sonra 

M illi küme maçları ba§ladı. 

ı\.,,keri ve dip1omatık İngil~ 
1 

sus King, artık Entclicens servi
nıanı olan Çinli King hazırladıgı se karşı utan1yordu. Bir Macar 
ı ... ı ı~ikastte de m~vaffak O'lama-ı Yahudisinin Buda ra·htbi otmasın 
dı. fakat ba rahıp Cl-tao Kung dan ve Çinlileri kendine bendd
un pc ıni bırakmad\. Bia~ - bay mesindcn de utantyoTd\ı. Kendi 
da bulunduğunu öğrenince, sır- kendine Yeni bir karar verdi: Ya 
tına eski bir gemici elbisesi geçir. o, veya ben? .. 

İstanbul ve Kadıköy Hava Gazı 
~irketleri !iye ti arın arttırılması için 

Sür' atlendimek ve Ucuzlatmaktır 
b ıed· U Bir müddettenberi şehrimizde bu-

d
e Şıyekyetim. racbaatta bulunmu1ıar· I Junan MünakalA.t VekiU Cevdet Ke· 
ır. ır e ertn azı ma.'iraflar ve 

ziyan iddiaları ileri sUrerek va tık- rim lncedayt T:akyada ve fehrimlz-
ıa Z t 1 1 

~ P ' deki tetkiklerfnı tamamlamıştır. 
rı am a ep eri Nafıa komlseri 

1-iustata Arif, Elektirk idaresi mil· Ce'.·det Kerim incedaYt, dUn ga-
dUrU H iki E . zelecılere verdiği bir beyanatta ts-u ren, Belcdıye muhase-

de nakleden vaıntaların süratıerini, 

Azamı derecede arttırmak ve onları 
ucuza mal ederek ucuzlatmaktır. Bu 
mUnakaleyl her vasıta He yurdun 
her tarafına ucuzca te~mll ctmelt, 
kolaylık vermek ve yardım etmek 1· 
c;ln çalışılmaktadır. 

Üniversitede kurulması kararıa.,tı
rılan büyük adamlar galerisi için 
hazırlıklara devam olunnıaktadır. 
Edebiyat FakUltesi Şair- Nedim, Ne
fi. ve Bakinin, l< ... elscfe ve Sosyoloji 
kısnu Ziya Gökalp ile Mehmet İzze
tin büstlerini yaptırmaktadır. 
Tıp fakUltesi, Türk tıp A.Ieminde 

büyük hizmetleri görU!en Kırnnlı A· 
ziz Efendi, Şakir Pa~a. General dok
tor Cemil Topuzlunun tabii bilyük· 
tükte fotoğraf ve b!istlerini hazır

Jattırmaktadrr. 

Dünkü maçların mühim· 
mi şüphesiz F enerbahçe • Gala. 
tasaray arasındaki kartılatn>A 
idi. 

Fener bahçe, maçı 1-0 kazalı· 
mıı. Pek parlak bir netice değil 
amma, kıymeti yine üç puvan 
olduğu için F enerbahçeliler, bU 
baılangıçtan memnun olabilir
ler. 

Yalnız Fener bahçelilerin yine 
gözününde bulundurmaları la· 
zımgelen bir nokta var: Bir ga· 
libiyetin neıeli havasına dabP 
gevıememek lazımdır. Nitekiııt 
daha çok olmadı: Dörtler lı1> 
pası maçlarında F enerbabçe G•· 
latasarayı mağlüp ettiğinin haf: 
tasında Beıiktaıa 7 • 1 yenildi 
idi. 

dı ve giz..ıc:e oraya gitti. Askeri diplomatik ajan Klng, 
l:laş rah,p Chao Kung. Enteli- dılenci bir rahip kıyafetin• girdi 

ccns Seı' .s tarafından öğrenildi- ve r\ing - Po' ya gitti. Bıraz evvel 
ğıni ve kend ine onun tarafın- ~öylcdiğim veçhile burada yeni 
ddn su.Ka5ıt te1t.p edildiğini his- bir Buda mabedinin açılma mc
Sf'tını .. tı. rasimi vardı ve baş rahip Chao 

b UdUrU ,, . tanbulda \"e Trakyadakl tetkikleri-
e m .n.1.uhtar Acar, ıktısat mü 

dUrU Saffet Sezer He 9irket mUmes- nin neticelerin! filÖYlece anlatmıı~tır: 
sillerinden mürekkep bir heyet tara· - İstanbul telefon şebekesinin 
tından bu hatta içinde tetkik edile· kuvvetlendirilmesi ve genl~letUmesl 
cektir. için esasen verııen direktif dairesln-

Öğrendiğimize göre şirkeUerln de hazırlanmı' olan projeleri ma
masrat fazlahğl ve zarar vukuu gt- hallinde tetkik ettim. Bu projeler 
bi lddialarr alAkadarlarca pek te yakında tatbik sahasına. girecektir. 
varit görillememektedir. ÇUnkU bir Gerek Haydarpa.,a ,.e gerek demir· 
kaç gün evvel ya.ptlan bir umumi yolu hattı ve lstasyonlanmızda icap 
toplantıda Beyoğlu havagazı 'lrke- eden yeni takviyeler yapılmı.ş, kıs-

Ancak ilerde dünya ahvalinin bu 
hall devam eder ve tamir, ikmal ve 
saire için alınan malzeme ve eşya
nın (burada hazerde bir kaç muay
yen ecnebi memleketlerden temini 
mUmkUn olan ı:ıeylerl kaetedlyorum) 
almak vaziyeti devam ederse ve yi· 
ne bazı zarurt ı,Jerde tere!Q.Uer olur 
ve kömür fiyatları artarsa, nihayet 
halk menfaatine hizmet için kurul
muş ve halk malı olan mUnakalAt 
vasıta ve teşekküllerinin hayat ve 
selA.meti namına, mutedil ve mak
bul olan mürettep faallyeti nakliya
ta da bazı arttırmaları icap ettire· 
bllir. Fakat bunlar gUnUn geçici i

caplarnıdandır. 

Fakülteler bu sahadaki hazırlık

larını önümUzdeki tatil devresinde 
tamamlle bitirml~ bulunacak ve 941-
9.f.2 tedrisatının ba~ladığı gün bu 
galerilerin açılma merashni yapıla· 
caktır. 

( Kantun) da ık. dda ölümden Kung da bu merasimde hazır bu
kurtu unca, bırkaç. gi.Jn ıriJ,..;.ünetle lunacaktı. 
geçırmek, be- i de yeni planlar Baş rahip merasim yerine bir 
hazmama · JÇ•n B,as - baydakı kayıkla geldi. Halk yerlere kadar 
huda ınabedıne kapan.dı. Orada eğildi; ve d'"ız çöktü. Baş rahip 
sad.r\. müntlcri ara ında tamaml- bir zafer takının altından gcçti
le en1nıyette idi. O ·ki ene evvel Bu takın üz:erinde Buda m8.bet
Lor.drada asılan oiiunun ill'lika- }erinde göıüllcn devlerin resimle .. 
m•nı a'mak iç n yemın etmL..,tı; ri yapılm~tt. Devlerin ortasında 
bu uğurcl Buda mabetlerinde Çin harflerile yazılmış iki cümle 
mo.hrun1 ıyt'tler ve ı.stıraplar ç('k- vardı; (Ya,asın Chao Kung, kah 
m ~· tehl:kdere aıtumı tı. iki ae· rolsun ecnebiler). 
ne zarfında akan lngJiz kanlar;- Ba, rahip etrafım saran rahip· 
le, koparılan İngilız ha~larile !erle beraber durdu. Ning • Po 
memnundu. Entclicens Servis bel daki yük!ıek memurların tcbrikle
kı yırmi d: fa kendisini ökhirmek rıni kabul etti. Fakat bu arrada 
içm sü. aot hazırla.mı~. baş rahip kalabalığın arasından King hafif. 
Chao Kung, yirmi defa öLümdcn çe aee'lıendl: 
kurtu'mu u. Bu surelle hakkın- - Trebiç. 
da uydurulan efsa.neye inananlaı Fakat bu sesi k~se duymadı. 

men de yapılmaktadır. Liman tahmil 
tinin bilA.nçosu tetkik edilml' ve fir-
kettn büyük mikyasta. bir ihtiyat ve tahliye işlerlle Denizyollannın bu 
akçesi ayırdıktan sonra 120 bin 11- gilnkU ve istikbaldeki ihtiyaçları Ü· 

ra da kı1r ettiği, bundan ba.ş:ka tda- zerinde işletme ve idare vaziyetleri 
re heyeti azalarından her birerlerine hakkında yeni tedbirler alınmıştır. 
on üçer bin lira huzur hakkı dağıt. MUnakalAt Vekilimiz, nakUyo ta-
tıfı anJaŞ'llmıştır. rlfe işleri hakkında sorulan bir su .. 

Teşkil edllen heyet şirketlerin ta- ale: 
Jeplerinl, bUAnçolarını tetkik edecek, - Şimdilik bir deği~iklik mevzuu 
mukavelelerini ve tesisat plAnlarını 
gözden geçirecektir. Elde edecefi ne 
ticelere göre zam taleplerinin muva
fık olup olmadığ"mı tayin edecektir. 

Tramvaylarda 1 Nisanda 
Aylık Karne 

bahis değildir. Yegt.ne prenoipimiz 
memleketin içtima.t ve lktısadt ha, .. 

yatında, gerek fikir ve gerekl!le mad-

MUnakalAt Veklletinin lstanbul 
ve havalisinde bulunan işlerini ahva· 
!in fevkaladeliği önUnde daha iyi bir 
halde bırakarak Ankaraya dönüyo
rum, demtı:ıtır. 

Yardımcı Öğretmenlerin 
Birikmiş Maaşları Veriliyor 
Yardımcı öğretmenlerin birikmt" 

maaşl~rını vermek üzere 300 bin li
ra mtinakale yapılmıştır. ?ı.IUnakale, 

mcclisce de ta~dfk edildiğinden öğ· 

rentmenlere ay bafında maa,ları 
tam, olarak verilecektir. 

Terim Komisyonu Mesaisini 
ikmal Etti 

Spor tarihinde bu gibi hadio&

lere çok tesadüf edilir. Mühiıll 

bir maç kazanıldıktan sonra, ful· 

bolculara bir emniyet ve; «Natd 

olsa ••• » diye bir zihniyet relir· 
Bu emniyet ve zihniyetin tecel

lisini biraz da dünkü Beşikta§ • 

lstanbulıpor maçının neticeıirr 
de ııörüyoruz: Beıiktll§, İstall" 
bulsporla 1 - 1 berabere kainı* 

lstanbulsporun bu muvaff•• 
kıyetini küçültmek aklımızd~ 
geçmez. Fakat emin olsunlar JıJ 
bu neticeyi biraz da geçen ı.J• 
ta Beıikt&fın Fener bahçeyi 7 • 1 
yenmit olmasına borçludurlar· daha f zla ç.oğahnı ı. Ölüm sa- Casus King kalabalığ, yararak bi

çan bu ada.mel.an ölüm uzak ka- raz da.ha sokuldu, ve bu ocfer ln 
çıyordu. Gizli ajanlar art.de. onu gllizce lisanile tekrar seslendi: Tramvay idaresi nisanın birinden 

Yanlış Hesap Bağdattan Döner 

Çaldığı Mücevherlerle Hududu 

üniversite Edebiyat FakU!tesi de
kanı HA.midin reisliği altında çal!\'· 
makta olan Terim komisyonu mesa
isini ikriıal etmi~ttr. Ha.zrrlanan ıs

tılahlara müteallik esaslar bir kitap 
halinde yakında nelJredilecek ve ?.fa· 
arif VekA.letine gönderilecektir. 

Sporla fazla alakam o~ 
için hadiseleri sporcular için faY' 
dalı olabilecek tarafuıdan k•f• 
dediyorum: 

uzaktan takip edebiliyorlardı; - Trebiç. beni dinlel itibaren aylık karne satışma başlı-

Chao Kung·un .eytan Çiıılilerden ilk önce herkes onu bir deli yacaktır. Bu karneler, bUtUn hat U-

Geçmek isteyen Açıkgöz Hırsız Demiryollarından Her T ale
be Paso Alabilir 

Sporcular mühim bir ~t 
kazandıktan sonra ikinci ,.. 
maça, meıhur tavf&n - kap!..,... 
bağa hikayesindeki lavtanın: 

mürekkep sadık muhafızları bu- sandı, laka!t bir an sonra göz gö- zerinde günUn herhangi bir aaatınde 
lunduğundan ~iiphelenriyorlar, ze ge>1en herkes üzerine atılmak muteber olacaktrr. Aylık karnelerin 
yanına sO'kulamıyorlardı. İştedi. Fakat casus Kin.a sÜ'Tatle 

Devlet DemJryollan idııresJ, Nafıa 
VekA!etinln tensibi ile talebeler için 
yeni bir kolaylık göstermek kararını 
retmenlere ay ba.,ında ma.afları 

v•rmlştir. 

··e birinci mevkle mahsus olanları 762, 
Fakat atki arkadaşı ve yeni tabancasını çekerek ba~ rahip 

dÜ!JnB111 C8'SUS King, Trdbiç Lin· Oıao Kung·un üzerine boşalttı. 
coln·i ö.Ldıürmek için yeni bir ça- Kuf§Unla:rın hepoi o anda b .. ra
re buldu. Fakat bu üçüncü süi- h bin önüne atılan sadık bir ra· 
kast plönı da suya düştü: hibe ;...bet etti. Beş kurşundan 

Suriye Yolanda Yakayı Ele Verdi 

King, eııki ıgemıcı kıyafetile birisi, ba, rahip Chao Kung·un 
Bıa~ _ bay'a geldikten ~nTa hay boynunu sıyırarak geçmişli; aldı· 
dutlaria temasa geldi. Ve para ğ1 bütün yara bundan ibaretti. 
'kuvv-.ıtile Biaa • bay Buda mi· Sekiz gün oonra Hong Kong 
bedinde bu~unan rahiplerden bi- emniyet müdüru, masasının üze
ri ini elde etiti. Tao adınıda olan rinde gümüş bir tepsi buldu. Bu 
bu rahip Chao Kımg·un hizme· tepside Entelicens Servisin hed
tin<le bu-luınuyondu. baht ajanı (King) in kanlı kel-

Ma<dem ki kurounlar ve bom· lesi duruyotd\ı. Ayni gün radyo· 
balar para ebmemişti. Bu defa !ar yeni haberler verdi: 

mürhio bir zehire müracaat edi· Öldürülenler - (Nankin) de 
lecekti. Bek'lenen fırsat nihayet bir ticaret &t&§e•~ (Tien Çlin) de 
1 • 1 cikirnun • 1928 günü geldi. iki lngiliz memuru, (Kanton) da 
Be, rahip erte i gün Şan~ay ce· bütün bir lnııiliz ailesi ve iki ln
m.ıbunda Ning • Po·da yeni bir giliz ajaMı; (Ho~ Kong) da bir 
Buda mabedinin açılma merasi· İngiliz poliei. 
mind.e hazrr bulunacakıtı. O gece. (Pekin) civarmcla bir yoleu 
yi höcrewinde yalnız ba~ına geçir· trenine hücum ve içintle bulunan 
mek istedi. Yemek olarak yalnız üç lırıriliz ajanının dağa k:aldırrl
çay ve tereyağlı krzarmış ekmek ması. Amai civarında bir Jr>giliz 
rmretti. Biraz sonra miı'bedin ah- ticaret müen-esesinin yajma edit. 
Ç?SI yemeği getirerek Rahip Tao me ·• yed'i ecnebiyile 24 kadın ~ 
ya veııdi. Ta-0 hazıı'ladığı zehiri çinin öldürülmetsi. Şa~ayda bir 

1 
çayın içine d'öıktü ve SOMa baş ra infilak. F oçeo, Ning • Po, Ma.
hibin önünde diz çölkerek dur<lu. kao ile Seylanda, Hind'iatanın ve 
Fakat kurnaz ve tcYtan Chao Hind içininin muhtelif §ehirlerin
Kunıg, rahip Tao·nun çaya zehir de isyan ve öhtiliiL 
kanştrrdığının farkme. varmış, Nihayet en son haber de şu 
kurulan tuzağı val<tir>de anlamış- idi: Bias • bay Buda mabedinden 
tı. Bir heyecan ve tela ııöaterme aynlan rahipler bir A!Jnan vapu• 
elen Tao·ya tesdkk.iir etti ve her runa bine<ek me.;iıul bir aemte 
zamanki sakin bir sesle dedi ki: uza.kla~ışlar, ve baş rahip Chao 

- Tao, Budanın sadlic hiz· Kunıı rrtadan kayıbolmwıtur. 
metkitrı, Chao Kung seni Nirva- Ente1icens Servis, Alman va
naya ulaştırımak istiyor. Bu çayı • ·ırile ortadan kaybolan Chao 
sen iç, ve me9ut ol. Çünkü ilahl Kung·un izini bulmak için derhal 
saadete kavuşacak.sın. faali.yete geçti. Aradan çok zaman 

Soma bir clile Tao'yu sımsıkı geçmeden Hindistanm şimal şar
yakaladı, diğer elile de zehir ka- kında bulun.an Patna·dan gelen 
t.fan çayı son damGasına kadar bir telgrafta, Chao Kung·un Tibet 
zorla Tao0 ya iç.irdi. Tao morara- lilere mahsus seyahat kıyafetinde 
rak, vücudü 90ğuyarak yere yıkı- olduğu ve Patna'dan ge9tiği bil
lrp uzandı. Ba, rah;p biraz son· dirildi. Önce bu habere inanılma. 
ra rahipleri çağırarak: dı. Sonra LahuJ"dan gelen mah· 

- Tao içtn dua ediniz, dedı, rem ve acele bir telgrafta, ba,ra
Anah Tao·nun ruhunu gufranla hip Lahızr şehrinde bulunduğu 
kabul et.in. haber verildi. Ve Londra.da Entc.. 

Bu ıuretle Ohao Kung, bir da· licens servia müdürlerini bir te· 
ha ölümden lcıurtuldu. Fakat pla- lt.ş aldı. Trebis Hindiatanda} 
nının suya diişotüğünü gören ca· (Arkuı var) 

bar adam bana i<'abrnda tck.mll sı
nırı l!lıra ıopaaından geçiren ött'kJ 
kaba saba hoealarımızdan daha ta
hammül edilmez blr mah!Ok gibi 
&'ÖrUdUrdU. 

Evet, tukarahk ayıı, değildir. Fa 
kat onun bazan at , ten gömlek ol
duğunu bana Uk öğreten bo mual· 
Um 0ımu,tur. 

* Zaınan zaman gazetelerde arka· 
Jarına- yeni elbl"e, ayaklarına )'fnl 
kundura gl.) dJrJ1n1I" fakir mektt'l> 
tocukları re&iınlerl ~ıkıır. Ba.zıJa .. 
rında da )ine onların IJir takını 
)·uk ... ek ruhlu ha~·ır ~ahiplerl sa~·e
ılnde .-rop halinde 1'-ıcak yemek .l·e
dlklerl görillür. Allah böylelerini 
aramızdan ,.e J>aşımıı:ilan elUflk et· 
mettin. Fakat bu re IJnlere bakar
ken ilk Jıahrıma gelen şey neden
" ilk: mektepteki idcaJh:;t reshn 

muallJmlmlz olur. V.ıl.kıA. ayakJa--
nna yenl kunduralar CbdJrilen, 
yahut tane !iıcak yemekle karuıla.
rı doyurulan cocukları artık dö-
vüp, sö\."en kalmamışhl'. 

Fakat ı:annederlm kt, yeni kun
duraları \'8 iane corbaya dalıp çı

kan ka,ıklarUe alrnmı reslmJerl 
dr kılfJdlr. Bu resimlerin toouk 
ruhlarında. kaybolmaz bir zillet ve-
)"&. acılık torlw;" 
imkan yoktur. 

llayırlarımnda. 

lını. 

bırakmamasına 

kırıcı olmıya. 

«llayl'a te,,"1k edilenlerin guru· 
runu biraz ok,amak Jt\um değil 

ınl? » dent"bUlr. Doğru, fakat yetl
'Jef.·("k ('Ol'Wdann bizim irin çok 
kıJ-·metli olan cururund& tamiri im 
kBn n bir S&kat taraf bırakmamalı: 
şart ile. 

RE.ŞAT NURi 

ikinci mevkle mahsus olanları 

450 kuruşa alınacaktır. 

da 

Aktarma btletlere de nl.sanın dör· 

dUncU gününden itibaren baflanıla-

caktır. Bu biletler de, hareket nok-

tasile varılacak noktalar işaret edi-

lecek ve yolcular ayni blletlerle ara
ba defi9tlrmek suretilo istedikleri 

yerlere gidebileceklerdir. Aktarma 

biletlerJ yolculara birinci mevktle se-

Kapahçarşıda mWıim bir hırsızlık 1 den oradan uzakl8.l}mtştır. Ha.dise, 
olmuş, fak&t 1stanbulda. aydmlana.. ertesi gUnU meydana çıkmıl!I ve tah
mıyan bu sirkat hildlseel Antalyada kikata ba.!}lanmıştır. Fakat pek ta
meydana çıkarılmıştır. HAdisenln taf bil olarak bu işi kuyumcu Salih Yek 
sllA.tı fUdur: tanın yapacağı kimsenin aklına gel-

Salih Yekta. Özcömert isminde bir memişttr. Bu sırada maznun kendi 
talebe., KapalıÇ&I""flda. blr kuyumcu d.ilkk4.nınt kapatarak, çaldığı ser· 
dUkklnı a.çmı9 ve çahşmag& ba-,ıa- vetıe beraber Antalya.ya kaçmı.ııı, o· 
mıştır. Salih Yekta öıtleden evvel radan da Surlyeye geçerken if anla
mektebe gitmekte, öğleden sonra da şılarak yakalanmıştır. 

dükk3.nda işlle meşgul olmaktadır. ?ıiaznun, Antalya sulh ceza mah· 
yahatlerde Uçre kuru~, ve ikinci mev İşte bu sıralarda komfUSU kuyumcu kemesinde yapılan sorgusunda suçu. 
kile ıeyahatlerde de yüzer para ka· Krişinin serveti, Yektanın dtkkatint nu itiraf etmiştir. 
zandırmı' olacaktır. ce1betmiş ve bu servete malik olmak Hildise İstanbul müddeiumumili~l-

Emniyet Müdürü 
Çorum Valiliğine 

Tayin Edildi 

genç delikanlının yegane gayesi ol· ne bildirilmiş, mUddelumumilik suç· 
mu,tur. Nihayet bir akşam kolayı· tunun buraya celbine karar vermiş
nı bulan Yekta, komşusunun dük- tir. Yakında İslanbula getirtileceJc 
kflnına girmiş ve 39 tane altın bi- olan açık göz hırsız Yektanın mah

lezik, bir hayll mücevher çaldıktan kemesine İstanbulda. de,·am oluna. 
sonra kendisini kimseye gösterme· caktır. 

İBtanbul Emniyet mUdUrU Muzaf· 
fer Akalın Çorum vaUlifine tayin 
edl~tir. Genç ve çalışkan bir Jda· 
re A..mirt olan Muzat!er Akalın şım .. 

Osküdarda Paraşütçülere 

Kar!ı Korunma Tecrübesi 
13 Nisanda Yapılacak 

Vilayet sefert>erllk mUdUrlUğt), ha· 

diye kadar muhtellt kaymakamhk· zırhk1arınr bitiren Üsküdar kazasın
larda., lzmirde hukuk tş1eri müdür· da. ntsanm on üçüncü günU. pasif ko· 
IUğilnde. mülkiye mUfettişllğlnde, ruma ve para,utçuıere k..,..ı mUda· 
Dahiliye VekAletl mUdUrlUklerinde faa denemelerinin yapılmasını ka
bulunmuftur. rarlaşt1rmı1Jtır. Bu denemeler geniş: 

Em.niyet nıtidUrlüğil vazifesinden mikyasta yapılacaktır. Kısıklı ve 
evvel İstanbul vali muavinliği va.zl· Çamlıca cihetlerinde paraştitc;ülerc 
!esini ifa ediyordu. ?.fuza!fer Aka- kar91 müdafaa tecrübeleri yapılacak, 
hna yeni vazifesinde muvaffakıyet- Üsküdar i~kele meydanı ile diğer ba
ler temenni ederiz. zı mahallerde de pasif korunma ted.-

MalQm olduğu Uzere bugün Ço-- birleri alınacaktır. Bu denemelerin 
rum valisi eski İstanbul emniyet mü muvo.!fakıyetle neticelenmesi için 
dürü Salih Kılıçtır. İstanbulda tnht· UskUdar kazaın kaymakamlığı daha. 
!Al eden emniyet mUdtirlUfüne henUz flmdlden tedbirlcrlni aımı~ bulun
ktmin tayin edileceği ma!Cim değildir maktadır. 

Kumaş ve Çorapçılar An· 
karaya Bir Heyet 

Gönderiyorlar 
Şehrim.izde bulunan çorap fabri· 

kaları sahipleri ile kuma,, tUccarJarı 

bazı dJleklerde bulunmak üzere An .. 

karaya bugUn birer heyet göndere

ceklerdir. Çorap fabrikatörleri stan

dardizasyon talimatnamesinde deği· 

;ıikhk yapılması ve elde mevcut ip... 

l!klere göre imala.ta r..fl· aado olun

masını istlyeceklerdir. Kumaş tüccar 

ları da, kumaş satışlarında tayin e

dilen yüzde 1,5 kArr k~."ldilerine az 
bulduklarından bunun biraz da.ha ar

tırılması talebinde bulunacaklar
drr. 

Şimdiye kadar mektep talebeleri· 
ne mahsus aylık kartları yalnız ka· 
za.nç getirir işi olmıyan talebelere 
verilmekte idi. 

İş sahibi talebelerin istifade ede· 
mediklert bu kolaylıktan lstlfadcle~ 

ri muv rk g1ırl1lmU~ ve bu yeni k· 
!in ay başından itibaren tatbiki lU· 
zumu alAkadarlara blldirllmiştir. 

Maarif Vekaletinin Bir 
Kararı 

Maarif Veka.ıetl tık mektepler ni
zamnamesinin on dördUncU madde
sini tadil lüzumunu görmüştür. Ye· 
ni tadilAta göre, mektepler, Cümhu· 
riyet bayramlarında blrincitefrln a· 
yının 28 inci gUnU öğleden sonra, ı

kinclteşr1nin birine kadar tatil edi· 
lecektlr. Bu arada, her sene birinci
teşrinin otuz birinci günü okuma ça
ğ"ına ginnlf çocukların saymıınrn 

yapılması da kararlaştırılmıştır. Bu 
ı.,ıe ilk tedrisat kadrolannda çal"an 
bütUn eJemanlar meşgul olacaklar, 
ve o gUn mektepler de tatll yapa
caklardır. 

Demiryollarında Yeni Nak
liyat Tedbirleri 

Yeni mahsul zamanının yaklaşma· 
sı dolaYtaile, Devlet Demtryolları i .. 
daresi, yeni na.k.Jiyat tedbirleri almı. 
ya. başlamıştır. Bu meyanda, yeni 
getirilen lokomotif ve vagonlar sey
rüsefere çıkarılmıştır. Bu yıl ma.h
sulle.rln SUratıe nakli imkAnlan dtı .. 
9UnlllmUştUr. Bilhassa nakliyat tari
felerinde tenzııat yapıJmasr muvafık 
görO!mUştUr. 

- Nasıl olsa geçerim!.. • 
Zihniyetile çıkmamaları, clJI' 

ma zarar etrniyecekleri bir fl'f' 
fiyettir. 

* Zamansız Bir Hareke! 
B. B. C. radyosunun Belgrod

dan aldığı ve Anadolu A;a""' 
nın verdıği bir habere ,öre: . 

Almanlar, lngiliz ve A~ 
kan gazetecilerini alda ;,,t 
maksadile Yugoslavyada ibl~ 
çıktığı, ltalyada bir bük~ 
darbesi yapıldığı ve Musso~ 
nin öldürüldüğü rivayet!e:;;. 
yaymıılar. Fakat ne İngil~ 
ne de Amerikalılar bu do
düflllemiıler. Bence AlnıaO~ 
böyle bir harekette buluall"" 
için zamanı iyi intihap edert'!° 
mitlerdir. Malôın ya, nisan•,_!, 
mek üzereyiz. «Nisan ~~ 
korkusile herkes yalan yuu
mak için zaten tetikte duruY~j 
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-kalknu, ve bitişik odaya germişti. Şimdi bu 
anda Albay JuJyan, Kaptan Searl ' 'e diğer 
adamlarla orada tdl. Her halde \>"inç haxar
lanm" zJnclrler denJzJn dibine !nerek Rebe· 
kanın kotra.sını suyun yUziioe getirecektL 

Kotradan büzülen sular tekrar denize dökü· 
Jeeektl. Küçük kotrarun tahtuı dümdüz ,-e 
kurfuni renkte olacalch. t lzerlnde bataklık 

ÜZÜNTÜ 
- Ba ka bir yemek ll!ite~d hazırlat" 

Siz.in yemek il tesı yapmakta mU•kil.ıt r.<' 
miyece~nlze emJnlm. • 

- U,..ı.ı&rla bana haber gönd rilm•S.:: 
bana .W,.ık deıtUim. Misi de Vlnter'in ~ 
lığında yemek li&teıı;tnde bir defh;tklll< l' r 
mak tıtedlği zan1an kendisi bana teJefoı'I 

pa.1 ve deniz yosunlarına alt kokolar slnrnJ"f 

olarakb. Belki de l~ml ruııa slllnmemlştJ: 

Ye,u renkte «Tekrar döneceğlnu> keli· 
melerL- Rebe.ka da. orada kaınarada. yerde 
uzarunı b. 

Banyoınu ya.ptun. Giyindim ve lıer ~ahab 
olduğu gibi dokuzda kahl-.. ltı için ~ğı)·a 
focUm. Tabağunın Uzerlnde bir yığın ınek

tup vardı. Balo itin teşekkU.r edenlerden 
gelen mektuplar ••• Şöyle bir &'ÖZ &'ezdirdim. 
Frlth Mak"lmln kahvattrsını 111<'akta tutmak 
IAztm olup olmadığını sordu. Ben de: Ne za
man gelece.-ınt bllmlyorwn. Diyerek yüzüne 
baktım. Frlth'ln gayet ciddi ,.eı vekarh bir 
yt.i-ıil vardı. «Acaba bir şey blllyor mu f:o 

Diye dil,UndUm. 
Sofradan kalktım. Mektuplarnnı alarak 

küçük saJona g~tim. Bu oda hava•nzdı pen 
cereleri açmamışlardı. Odaya bol "e temiz 
ha\.·a dolması itin penetr~l~rt ardına kadar 
açtım. O<ağm üstilnde duran çiçekler ool
muttu. Yapraklan yerlere dill)mill)tü. ZUI 
çal.arak hizmetçi Mand'ı çağmlun: 

- Bu odaya bu sabah hiç bakmallllfOnın; 
pencereler açdmamı,,, çltekler solma.,. Bun-

Yazan: Dafne du Maw-i<:r -66- Çeviren: Rezzan A. E. Y alrnaıı 

ları kaldıroın:. 

Kız mah<'UP bir t&\'lrla öz.llr diledi. 
- Bir daha böyle 'l"Y tekerrür etmeııln de 

d!m. 
Çltcklerl aJa.rak odadan ı:ıkarken: 
- Peki, efendim. l>edL 

Sert d11.vranmanın bu kadar basit bir şey 
oldatımu tahmin •lmezcl!m. Gilnltik yomek 
llstettl yazı masuımn Uzerinde duruyordu. 

Mayonezll balık, sofuk et ve tavuk, bir 
de tatlı.. Bu yemekleri balo A'ec .. ı büfede 
görmu,tum. Dernek ki hAIA kalıntıları yl· 
yorduk. Bir gün evvel elimi silrmedi#lm 
yemekler de bunlardı. İstedikleri gibi ha
reket edlyorJardr. Yemek Ustefıılnt çizdim "·e 
zili çaldım. U"'ğa: 

- Misis Danvers'e söyleyiniz. Sıcak ye
mek list .. ı yapoın. Blteeek soğuk yemek
ler varsa blı.e vermesin. İstemiyoruz. 

- Peki, efendim. 
Balıoeye çıktun, birkaç JllJ koparmak is

tedim. Serin rilzJlr dill)mil,ttı. Hava bu(tlıı 
dl! dilnkil &'lbl çok aıoak »e •tn' olaeakh. 
Araba lıilA koyda mı ldllerT Nerede ı.e bu· 

na öğrenecektim. Makslnı dönecek ve bana 
her ~eyl anlatacaktı. Her ne olursa olının 
sakJn oJmalıydun. Bir !}Oyden korkmaınalıy 
dan. Kopardlğım çiçekleri küçük ııatona ge
tirdim. Oda •ilprlllınt;,, yerdeki çiçek yap
raklan toplannnşh. Vazolara taze ıu kon
mu,tu, çtç-eklerl düzeltmeğe ba.51admı. o a
ralık kapı vuruldu. 

- Giriniz, dedim. 

l\lhıl• Danvers idi. Elinde yemek listesi 
\.'8rdı. Yorgun ,.e ~ararmıştı. Gaı.lerlnln al· 
tmda siyah tukurlar \:ardı: 

- Ntrln yemek llstesın1 gert &'Önderdl
nlz, anlıyamadlDl· Bunu niye yaı1tıoız? 

Elimde bir &'Öl goncaı.ı tutarak ,u oözlerl 
oöyledim: 

- Bu ookuk etle balık dünden kalmadlr. 
Bugün canım sıcak bir şeıy lıstJyor. Arkada 
kalanlar yemek tı,temlyorlarsa. atınız. Za
ten bu '"·de o kadar israf olu.)·or kl biraz 
futa, veya biraz eksik olsa farketmez. 

Bir 9"Y oöyleınlyor, beni dlniiyorda. Ben, 
gUJlerl vazoya yerıe,tlrmeye devam ederkea 
ş" emri verdim: 

derdi. ~ 
- Misis de Vlnter'ln ne yapıp yap ti 

beni alAko.da.r etmez. Şimdi l\fl!Jlı§ de \'~ 
be.nlm... Efer Frlth Ue &ize. haber gonıttf 
ho,wna. gidlyo.nııa yaparnn. 'fi"' 

O aralık u,ak odaya gelerek Jıabf'' 

dl: "" 
- Country Chornil'le gazelf'f!lndrn t~ 

ediyorlar. ,ıf 

- Gauteoye benim e\·de olmadı#JJT'lf 
lerslnlz. 

- Peki, elendim, dt(lf. _..# 
- Mlels Dan"·en, ha ka bir söyl11"'71 

1 ,,.ır -" n z var mı! Yokha gidip mutbaha f" rfl" 
rJnJZ', sıcak yem('k lıazırlasınlor. J'ıl 
fazla durmayınız, ınt' gu1üın. 

- Gazeteden ne tstl~·orlar(ll '!' 

- Bilmiyorum. 

- 11\llfils de ,.hıtcr'Jn kotra .. 111111 

dutu doğru mu 1 Bunu ka abada-

oöytemı,ıer. 

- Öyle mi 

rim yok. 

demişler f Iliç bunda.ı'I 

(Arkası var) 

,,,, 
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Tebcil Hissi 
Gün Ben d en Baş lar Zihniyeti 
Firavunca Benliğin Ta Kendisidir 

1 Yazan: M. KAPLAN 

1 
Hatıra!ard:a saa-cleıt vardır. Ha-

)'atın yaşanıl.rlığı an!Cia sıkmtı ve· 
ren teferruatı yava;ı, yavaıı unu· 
tulur; muhayyilenin de yardnnile, 
~t.en gijnler, bir altın çağ haline 
gelir. ihtiyar, çocukluk ve gcnç
hk. dem1crinin acılı taraflarını bi· 
le an atırkcn, tath tatlı güler. Eğer 
ölümden sonra ,Y.er yüzünü hatır
ll)·ahiltıe~in, dün:>·a lbize ne gü
tel gclırdi! Bazan imanı fanilik 
baaınca bile, aleiade §eyler muci· 
te şelklinde görünmüyorlar mı~ 

Ccrni:yc.tin hatıraları da böyle, 
~arnan geçtikçe, bir mükemmeli· 
Yet timııali olurlar. Eslülerin ölü· 
leri iyihklc anınız demelerinde 
büyük bir hlkmet vardır. Çünkü 
insan, kötiilüklten hiç ibret almaz. 

Ona ruf; tazeliği verenı iyiliktir. 
l aklit de, bir mihanikiyet oldu
ituıa göre, ıbret ol5un dıyc kötü 

ttı~Uar vermekten çekinmek la· 
'lırndır. Güzel söz n1LSihat verme· 

den tceir eder. 
Çirkinliği, fenalığı unutan, yal· 

bQ: giizel v>c iyiyi he:tırlJYan bir 
lıar~amız olaayıdı ne he>§ olurdu! 

1-f cnıen ıı.cınm•ya kalkmıyalım. 
Böyle 'bir §ey hakikaten vardır. 
Binlerce uydurma pirden kaçı 
a\çıJda kaPmıırtır. Buna mukabil. 
YunUs, Füzuli, Galip .nadide şah. 
IİYct1crilc adeta bizim muaeırımrz· 
dırlar. İman gijzclc tutgundur; 
0 1Tu &3)& um.ıtımaz; daima batrrla .. 

l'na.Jt ister, Abideler bUfJUn için 

~rotıhna,laııchr. Sanat, güzcHiği 
~l lt~lmak değil ıd'c nedir? 
b N.-rıık Komaiin bir tarafını çok 
eğcnirim: Tam zamanında kah· 

~!"ilanları tebcil etımeeini bikli. 
~rihçi desHdi diye kusur bu-

}uyorlar. Bu da Fatihi, Yavuzu, 
Kanije müdıtfii Hasan Paşayı, 
CeTaleddini kötülemediği ıçın. 
Büyij.k adam, insan teı!biycsinin 
&rrma viJkıftı. T cbcil hiaini can· 
landrrdı. Bir mille.tin ruhu böyle 
ke~fcdilir, böyl~ tekamül eder. 

Alman mektep kitaplarında, 
mitlet!lerinin karakterlerini genç 
ruhlara ~ ılama'k için, Populcr hi
ka~e kahramanlarının menkıbele. 
rini bil~ lkaydedilmi§ sördW11. 
Milleıtlcrin karakıterleri kanla de· 
ğil, kültürle devam eder. Millet 
denince ç.oğı.ım.m ha tmna fiziyo
loji seli.yor. Yüz tane inaanı dağ 
başına &<oıyun !kızıl vahşi olur, bir· 
birini yerler. Örf, adet, anane. 
müessese, kitap, kült:ür; hayvanı 

insan yapan, sürüyü millet yapan 

bunlardır. 
Gün benden ba~lar zıhniyeti, 

fıravunca nuhuvvetin ta .kendisi· 

dir. SultQn Mahmut il yi, Reııit 
Paı;ayı, Ncımr'k Ke.rnali yasak 
aıdam yapma\ gülünç lbir şey 
olurıdu. BU" b~eriyete inanmamak 
dcmdk!tir. Hangi a.dam yepyeni

dir? Baba, anne diyebilen bir c;o. 

cu'k dahi b~riYet ıkadar eskidir. 
Her §CY devam içind'e bir teka
müldür. Comte ile beraber c:diri
lcri idare eden ölüler:dir> diyc'bi
lir:einiz.. ilk mektep t•leb~ine 
hendese ckutan iki bin yıllık 
Euclide'dir. 

Tebcil hi•ine çok itina etmek 
llzgm. O, tahatturdur. Ve tahat· 
tur, guurun eııuıd'lr. Hatrrlıyamı· 
yan ne kıcndini, ne dünyayı lbile· 
ccıktir ve ken.tlini l>ilmeklıe bC§eri

~cti bilmek birdir. 
M. KAPLAN 

Do KTOR 
Di YOR Kİ 

insan Kanı insana lliç 
-3-

)-., 81? a&ilamın JıerJıangl bir haıtla- ı;:lrıp acele kan nakil lfızun geldiği 
il kaıı \erebllnıeal ıı:ın, onun kanı- zam. ıılarda, bö31e dört ba~ı mamur 

•ıı il 
1 &d<ıce crup bakmıınılan lıl&llta· \ e u~·gun bir ııağlanıı bulmak kolay 
~k t dJ aıııııa uygun olnıaı;ı kMI değil· ı j~ değildir. Bundan dolayı has a-
hır. AYnt zamanda kan \erocek ıı:a· 1. rın ,.e halta bakılan mUeaıeselerln 
1~:a hlçbtr bulaşık \C mikroplu bu· eli altında, dalma, vücutları ve kan• 
~klııı bulunmaması '" ,·Ucudlinlln tarı daha önceden gayet itinalı bir 

11 
1kıi~n bağlam \O zinde ulmaııı ıurette kontrol edllıııl~ blr takını hu 

g~1lktııa eder. \'erenı, frengi, 8Jtma ıuııi (kan , ·erlcUer) ,·ardır. LUzu
lııUcr lıal!ltalıklar Yardır ki, bunların munda bunlardan en müna11lp olanı 
~ 0Pları lnııanlann kanında bulu· acele da\'et olunarak ondan h!tenll· 
bir llır. Bu lnııantar, hastahk.lannın dili kadar kan alınır. Bu kan •Ural· 

Harp Vaziyeti 1 

Yazan: 
illıaa B8RAN 

Doğu Afrikada: 

General Va\ el, Malta ı:arki baı:· 
kmnandanıdır l\lalta .,arki, :!\laıtn 
deniz geı;ldi (dahil) ile İran <·e
nubıında Basra körfezi (dahil) 
arasında kalan deniz 'e kına ııar· 
".alarıdır. Tarihte, li!) kıta iizerln· 
~e , e bu kadar geniş deniz. \ e 
kara mıntııkalannda, blrlblrlndcn 
binlerce kilometre uzak muht~ır 
ccphelcrde iç h:ıtıarda ordular i
dare eden ba~kwnandanlık nzdır. 
Doğu Afrlkada harp ı;ona yaklaş
mıo;tır. \'ulyetl hulfısa cdellın: 

ı'taıyan orduları Habeşlı;tanı lıı
tila ettikleri zaman ~knalde ,-e 
<'enupta olmak üzere iki Jıar<'klt 
üssti kullanmr,Jardı: 

ı _ Şimaldekl harekat fuısü E
rltre idJ. Bu Uı;ıılin muvaııala5ı, 

(J\fuı;av\a limanı • AMnara - Ke· 
Tl'R) di, 

2 _ Cenuptaki, daha doğruı;u 

cenubu şarklıJekl llareklU üs5U ı
talyan Somallı;I idi. Bu lisı;Un mu
\ Blialası da Hint denizinde Moga· 
dl~o Jlmanı idi. 

General Va,·eı, ttaJyan Doğu 
Afrlk88ına taarruz: için haı..ırladı
ğı harekat planmda - muharebe 
flafhalarından anladığımız ,·eı;bl
le - kati neticeyi .,ınıalden bekli· 
yordu. Cenubi İtalyan Ü!l(lline \'e 
muvasalasına. taarruz tAli hedefti. 

General Yave!, harek6.tı pllnı
nı kendi ilı.lerfne göre uydumıak 
me<-burlyetlnde idi. Elinde, gnrbe 
dll .. en Mısır ,·e l'iudan, ttnııbl\ dl\
şe~ Ken.) a üsleri ,ıırdı. General 
l'avel önce ıtalyanların ~imal ha· 
reklt ti55li olan Erltreye taarruz 
etti. İki mühim istikamet ııermı,. 
tı: ErJtre ıınbUlnde Muaa\\a 'e 
stmali Habtşl5tanda (A!ltuna). 
Gondal' Tana gblli cenubunda, ma

, 1 Nll vadilerindeki taarruz klıl· 
tan, garptan .,arka doğru tevec· 
clih eden 118ı1 taarruzun ara'l.l 'e 
tabiye mecburlyetlerlle llli\e edi
len Ull pa~alarıydı. 

General \'&\'P.1, ltalyan ~!mal 
il!ıl!llinü ,.e ınuvaııalasını kesmlye 
mu,·affak oldu. Keren dü~tU. İtal
yanlar Asnıara YC IU!ID\'\'a'.)·a çe
kiliyorlar. Harekftt plAnının bli· 
yük kıımn neticelenmek üzeredir. 

ltaJyanların eenup U Une ge
lince, burasını lnglllz ordlH!u da
ha e'°' el ele gerlrdl. l\fogadlçoyu 
.ı4dıta11 80llra. prt»e. llabeflıt
tana yönelerek Cabredar - Dolo 
hattında yelpaze ~bl ~ıldı 'e ııll
ratle llerllycrek Harar - Nf'gelll 
hattına vardı \'e bu mevkileri ,,_ 

gal etti. 
8u halde general Va,·el, baro

ka~ plUnını deA"lştlmıedf'n tathl· 
ke de\"Bm etmiş, yalnız. Kenya
dan gö11cr mm takasından 'e Ta
na gölii cenubundan Adl!!ababa· 
~ a doğru cenup Afrika kun·etle
rlnl ,.e Habeş ,·8 tanpenerlerlnl 
etwkederek plAnına gU~el ııcn•eıer 
l apmış, Ua!yanıarı şimal 'e cenup 
harekl\tı tıı;!erlnden mahrum ede
rek bir muhuara !;eınberl içine 

t evrlııde zahiren ııallam ıörün• le baataya ,·erilir 'e çabucak onun 
~ l ~~ lıtı trı balde, \-ucutıerlnde bu tehll· hayatını kurtarmak mümkün ° ur. rıAna göre, henüz elde etmedi· 
bı/ 

1
1'11kroplarr taşıyabUlrler. Böyle Kan ,·crlcllerdcn filk ınk kan alın· ğl iki ~chlr kaJmı!Jhr: ErltrctPe 

lltt1t ıııanın kanını baı;taıara naklet· maz. Bir defa kan alındıktan ııonra, MusaV\"8 umam. Habel}lstanda hU 
~ fay<1acıan zlyaıle zarar verir \'e lkln<'I bir defa kan alıncıya kadar, kiımet merkezi Adl!!Bbaba. Artık 

" bir zanıan mu\'afık olama%. nrldnln iyice bcSlenmeı!lfne ve kan ltP.def bu iki şehirdir ,.c bunların 
1111 

11 hıııtte hastaya kan verecek !J8h yapan uuının kaybettıtl kanı tek• elde cdllıneel uzun ıUrmiyecekllr. 
hır ](an 'e.Mner.deıt tw\·eı, dikkatli rar ka~nmıunna yardım için epey· General \'a\·el'ln elinde fnuzaf· 
,,... •lirette muayeneııl1 karurun ayrı ı.e zaman g~mesl kap eder. Aksi fer KU ortluııu yeni ~ephl'ler tı:ln 
lt~ı' 1•hlııı, bu glbf mlkroıılu hasta· halde vericinin fOk ,.e tıık kan ' ·er- Jıa.ı.ır duruyor. Bugünlerde Doğu 
"• :r baknııından da temiz. olmaı.r- nıekten doğan, tllrm tlirm haıııtahk· Afrika harbini stiratıe nctlcelcn-

J\ lkkat edllın<' ı ıazıındtr. tara uğrama~• llıtimall me,·ruttur. dlmıiye ı;atışıııHı n elinde daha 
'<:rıoı ıı~k. b(I~ le, hakiki ııurette, tıağ· Hansı hıMıtahklara tutulan lnAn· fazla kuvvet bulundurmak arz.u-
'" ,01d11ğu anlaşılan bir ln!Nlftdır ki, lara kan 'ermek laı.h1l ve faydalı· d ileri • ıeımektedlr. Onun 
t,~ra kan H~rebUlr. dır~ Bunu da ayrıca blldlrecei{lz. ~:n1;.n de başarması beklenir. 

' .. Qi(i iü"~K'i mı e D'"EViB n m e ı i 1 
~8. 28 

ti Bty Kadri inceler 
t.ı1& ~"''nd~r. Maliye müfeUll}ldtr. H~·•tı daha 
l\t "-'!a t•ltifte ıeçer. Hlo 8\'lenmemf!tlr. Tasar-

14 't\ 

Bayın Melike Söıveren 
.,6 d-.. Telefon muhabere nıeıııure5ldlr. 

'-.t'-a th, latıkbalinl dlişUnen bit zattır. Hoppallk· 

~ ••• Sert ,. ckWhllr. 

.. ya.ıaın -ır. 
F"tnkalade zeki, fıkımak bir ıutaır. Gönl\1 etleneeıe-

1 b 1 A•:da yetıhl" b~ lira alır. 'e hu par&) ı r ne ayı ır. , ., • 
tamamlle tıtbıüne sarfeder, iki kere nlşıınlanmıJ. Fa-
kat evleMteml~Ur. Annesi, babaeı nr4ır. 
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Ankara Yüksek Ziraat 
EnstitüsünGe Sir Gün 

Benim Kanaatim: Bugüne Kadar İktısadi 
İnkilap Yolunda Attığımız En Mühim, En 

İleri Adım Bu Müesseseyi Yaratmış Olmaktır 1 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün mnumi ıörünüıü 

Bizim memleket insana genlf bir 
gtln içın tecanUs aramayınız. Bir 
yapı hUsnU veriyor. Bu yerde bu
tarafta bütün dUnya lçln çok ileri 
bir adım sayılacak mUcsscscler ve 
çalı§llla. tısullcri görüyorsunuz. Dl· 
ğer tarafta maziden körU JcörUno 
de\Taldığımız man!sız, verimsiz u· 
sullcrln her türlii normal çalışma 
imkanlarını boğduğunu ve vatan· 
d11.11lar1 boş yere rahatsız ettiği 
ı;özUnUze ça.rpryor. 
İnsan bunlardan birini görUnce 

kollan kabarıyor, cBlz meğer no 
lmt9iz!> Diye mllll bir gurur duyu
yor. Sonra geri usullerin Miti. bııs
maknlıp saltanat sUrdUğtl sahala· 
ra gözUnU çevirince kızıyor, isyan 
duyuyor ve şöyle dUşUnUyOl': «Ma· 
dem ki memleketin bir kısım evlı.\· 
dı bu kadar iyi dUşUnmek, bu ka· 
dar bilgi ve şevkle çalışmak kud· 
retini fıUın ve falan işte göstere· 
bilmişlerdir, neden diğer birçok iı;· 

lcr bu seviyeden dünyalar kadar 
uzak kalabiliyor?> Harici gaileler 
ortadan knlkıncıı. bu mesele, umu
ml hayatnnızda çok açık ve esaslı 
bir rnUnakaşa mevzuu haline konul 
.ınaya.. lllyıktır. 

Bana •oranıanıs h&Juııs tenkit
ler bu memleketin mukadderatını 
şuurlu bir kontrol altına almıılt 

\ c bl\tUn dünyaya bmok teşkil et· 
mek bakımından terakki yolların
da attığımız en mUhlm, en ileri en 
mUsbct adım, Anltaradakl yUksek 
ziraat cnstltUsUdUr. Memlekette en 
yanlış anlaşılan, ,canım bunun sı· 
rası mı?> yollu tarizlere en fazla 
hedef olan mliessese do budur. Ens 
tltUnlln neler yaptığını han(iınirı 
k&\Tamışsak, dığer vatandaşlara 

bu ,pızeı örneği tanıtmak ,·eya 
başka işlertmizde d ayni uıullcı·· 
le, ayni ruhla çalışılmasına böyle· 
ce hizmet etmeyi bir borç sayma· 
Jıyız. 

Scnelerdenbcri Ankaraya yolum 
dUştilkçc Ziraat EnstitUsUne gide-
1 tm. Ekilen tQ}ıumların ne derece
ye kadar inkişaf istidadı gösterdi· 
ğlni, mUessesenin dört duvarı aı·a· 
sından memleketin ziraat hayatına. 
doğru ne gibi köprUlcr kurulduğu
nu gözden geçiririm. 

Uzun bir fasıladan sonra geçen 
gUn YUksek Ziraat EnslitUsUnü zl· 
yaret ettim. llk ziyaretlerimde ens 
titUyU çok beğenm~lim. fakat sev 
merniştim. Bursd:ı. yabancı bir ha
va vardı, her şeye yabancılar hfL
kimdi. Bu manzara. insanın içinde 
her şeye rıı#l)Wl bir ı.:>ğukluk bıra
kıyordu. 

1htisastan Tam istifade 
Bugün insan enstllUyU hem be

ğeniyor, hem de seviyor. Fakat fU• 

rasını da. ıtırsf ediyor ki l'nemleke· 

tlmize bir 1' için ecnebi mUtehSB· 
aıs geUrtınek ihtiyacını duyunca. 

bunlara lcral ııalAhiyet vererek tam 

hızla· çaıı.,maıarma yol açmak; fs· 

ter hoşumuza gtbıln, 1ster gitme

sin, yegA.nc doğnı usu14Ur. B~a 
işlerimizde avuç dolusu para vere· 

rek getJrdlğimiz mUtchaesısları aırf 
gösterlf için kullandık vo raporla

rını hasıraltı ettik. Halbuki ensll· 
tU işinde acı blr 1110 tçmeğe ta· 

hammUl edilmiş, ecncbt mütehas· 
sıslaro. çalışma sahası vcrfbniş ve 

az zamanda mUkemmel verim alın 

mıştır. şıddeUI tenkithıre rafmen 

bll gidişi sarsıntıdan koruyarak 
devam ettiren lstnet 1n6nUnün, e&• 

ki zıraat Vekili Merhum Babrl 
toprağııı, şimdiki Ziraat Veklll 
MUhlls :&ı<menln ve EnsUtUnUn 
yUkselmesı için çal~an ecnebi ve 
Türk bütün mm ve idare &damla· 
rmın blmmetleri var olsun ı Bugun 
kü rek~r; eski Tokat Mebusu 
Süreyya Gence.fadır. Bence mem· 
lekcttn en mesut adamı B. SUrey-

Yazan: 
A. Emin YALMAN 
yadır~, cünkU kendi ihtisas saha
sında en mUhlm verimli bir vazı. 
fonln başına geçirilmiş, cllno bi· 
ı lncl derecede vasıta ve lmltlnları 
verilmiş \'e TUrklycnin Ziraat in· 
kıl~bında birçok ı;enç \'e idealist 
;ırltadıışlarla beraber bir oncü ro· 
1ü oynamak gibi bır fırsata kavuş 
t.urulmuştur. 

Buraya kııdar mukaddemeden 
mukaddemeye anladım. Ziraat. ens 
UtUsU htı.kkında. neden bu kadar 
hayranlılç ve sevgi duyduğumu şim 
tli lusacn ıı.nlata.yım: 

Memlekette coktanberi zirnt l<'ş. 
kilat vardı. Yarım asırdan Cazla 
bl.r zaman bu teş)dlcı.t kfi.ğlt üze
rinde çaJıı;tı ve ziraate hayrı ol·· 
madı. Belki de bazan lUzumsuz ye. 
re gölge bile cttl. 

Elektrik her yerde elektriktir. 
Bir köprUnUn yapma tarzı memle
ketten memlekete değişmez. Bir 
hastalığın tcda\'I usulleri bütUn 
insanlar için mi}ftcrck olabilir. Fa· 
ka.t zlraate aft her adım, kendi 
mcmleketimlZin toprağına, şUyuna, 
ıklimine, tohumuna, ha)"•anına in
sanına alt orijinal aravtırmaların 

mahsulU olmalıdır. Ziraat cnstttUsU 
işte bu araştırmaları yapıyor ''C 

çiftçiye en doğrı.ı ve ameli yolu 
gösteriyor. Taklitçiliğe sığmayan 

bir iş varsa o da zirallltlr. 

Fedakar AskEtrler Gibi .. 
EnstltUnUn bugUn 718 talebesi 

var. Şimdiye kadar da 262 si zira
at, 116 sı askeri baytar, 226 aı el
vll baytar ve 218 i ormancı olmak 
URre 822 mezun yeUşmlşUr. Bü
tün bunlar dört duvar arasında 

denı notu alan, eene sonunda im
tihan vererek diplomaya. kavuşma 
ya çalışan ruhta. insanlar olmak
ta.n uzaktırlar. hepsi bUyUk bir 
şevk ve sevgi ile asıl işe sanlmıf· 
tardır. ziraat, hayvan ve orman 
lşlerile fedakA.r askerlere maheus 
ruhla çalışıyorlar. Talebe mesleği· 
ni o kadar seviyor ki tatil ayları
nın her gUnUnU kendi ısrarlle köy
lerde geçlnyor ve ameli arattırma
lara vakfediyor. Ziraat VekAlelinln 
allı bin köy hakkında esaslı et.Ut:· 
ıer yapması bu surcUc mümkün 
olmuştur. 

Bir Takım Memleket 
Davaları 

:Memleketin ameli meselelerin

den enstitünün ele aldığı işler ne 

gibi şeylerdlrt Bunun blJ'kaç mi· 

satını s5yliyeyim: 
ı - ncrtcilik: Türkler dtriclllk

te ve debağında en ileri gitmiş bir 
mllkıLUr. DUnya, buna. alt blrcok 

usı.ıııerl birden öğrenmiştir. lraUh 
Mehmet devrinde köylUnUn hay-

van derilerine lyl bakması hakkın

da kanunlar vardı. BugUn derilere 

iyi bakılmıyor. Büvelek denUcn IJC· 
beklerin, hayvanların derisi Oze
rlnde kurduğu yuvalar temlzlen• 
mediği, değnekle hayvanlar ltıle· 

rek kakılarak derller tahrip cdll

diğl, yuıerken kayıtsıı~lık g6st.crlL
dlği tçln 125 kuruş edebilecek bir 
deri 25 kuruşa. satılıyor ve çiftçi 
ve bu memleket bu yüzden senede 
dOrt milyon lira ziyan ediyor. Ens
tıtU, köylUye yol 16stermek için 
esaslı faaliyetlere atılmqtrr. llun. 
dan başka kösele imalindeld deba
gat usullerimiz berbat olduğu için 
bu ışı de ele almıştır. Mlllt Müda
faa için bir kösele şartnamesi yap 
mak ve teslimatı kontrol etmek 
vazifesi de ensULUye verilmltUr. 

2 - Ekmek tipi: Enstitü, ordu 

\'e halk için ekmek hakkında tel· 
klkler yapıyor. Gıda, lezzet ve bar
eakların taallyeti bakımından tav· 
siyesi bize do randımanlı tam btığ· 
day ekmeğinin her tarafta. bir tut· 
masıdır ki köy ekmeği diye hepi· 
mlz buna bayılırız. Beyaz ekmek 
vitaminden mahrumdur ve barsak 
tcnbclli~lnln başlıca sebebidir. 

O - H8Y\'1ln yemi: Hayvandan 
fazla ·~· !azla aut almak için iyı 
sıda llzımdır. Memleketle hayvan 
yemi vaziyeti islAha mUhtaçtır. 

EnıtltU bu ~le uğrqryor. Bu ara· 
da. yonca ziraatı hakkında k6yJü. 
)11 tenvire çok ehemmiyet veriyor. 
Yonca ziraatı gen1'lemelldlr. Bır 

tarlasında 10, 12 biçim lemin eder. 
Toprağımız azotu fazla olduğu ı

çlnyoncnlarımızın gıda kıymcU 

yüksektir. Bugün baş yoncanın 1~1· 
tosu beş kuruta. satılıyor. 

4 - Köy işleri: KöylUnUn boş 
zamanlarını kıymeUcndinnek diye 
İktisat ve Ziraat Vekfı.letlerlnin 

beraberce hazırladıktan program 
için enstitü, köylU muallim yeUş
tlriyor. Bunlar pamuk, yün, keten, 
tırtık \'CSalrcden iplik bükmek ve 
tuaAhluda dokuma ,yapmak, ne• 
baU boyaların solmıyan nevılerlni 
ö~enmek &'ibl mevzulardan ameli 
bir kurs görüyorlar. Bu kurslarda 
yaptıkları halılar ve kumaşlar cid· 
den kıymeUI 'eylerdir. Bu faaliyet 
sayesinde mCJ1elA tekoçyanın o ka
dar betendiflml:s kuma,larını köy 
lcrlmlzde yapmak mUmkUn olacak
trr. Memleketimizin bazı yerlerin· 
de hasat zamanı kısadır, kış uzun· 
dur. KöylUnUn kıymetlendirllecelc 

boş vakti çoktur. NUmune diye ha 
zırlanan kllçUk bir halıya beş yü:ı: 

lira kıynıet biçilmiştir. 

Bunlar gibi meyvooıllk, scbzccı
lık, sUtçUlUk, bağcılık, soğancılık, 

tohum işleri, haşeratla rnUcadcle, 
Rize çaylarını işlemek, kctenc11lğt 
llerletmelc, Adanada mebzul suret 
te yetişen ve cKayne.na dlU. deni· 
len ncba\lan çu\•al yapılıp yapıla· 
mıyacağını araştırmak gibi enstı

tUnUn sayısız amı!ll tetkllc mevzu. 
lan vaı·dır. 

Yeni Yazı Arkada§larımız 
Bunlatdan hCl" birinin arkasında, 

dünyanın her köşesinde ameU tec· 
rllbe toplamış, vazifesini benimse
miş, bıuıun mesullyetıni seve seve 
taşrmağa hazırlanm1' idealist TUr"k 
gençlerine tesadüf ediyorsunuz. 
BUtUn enııliUlde bir tek dericilik 
pro!esörUnden başka ecnebi kal
mamt,or. 

Ziraat cnsUtUaU, yalnız r.lraate, 
zUral sanatlere, baytarlığa ve or· 
mancılığa alt bir tedrlıı ve araştır 

rna Yeri dectl4lr. Muayyen usuller· 
le çalıtmanın ne gibi netlceler ve
rebnt:ocfini ortaya Jı:oyan bir tabo
ratuvaraır. 

Bu MUhlt, ~etin yannı 
hakkında insana ciCk1en en mtıs
bet tlmltıer veren yerdir. Burasını 
ruhumun ihtiyaçlarına o kadar uy. 

gun buldum ki enstttUde haft'alar

ca, •Ylarca kalıp memleketin ame· 
11 bir takun ana davaları hakkın· 
da bir kurs gtirmek ihtıyacmı duy· 
dum. 

Gazetelerlınlzln bu gibi can ala
cak memleket meııelelerl hakkında 
ki ihmalleri bUyllktUr. Bunlara ni
hayet vermek Uzere Ziraat enstı
tUıUnün gene ve idealist doçentle
rinden kendi mevzularına dair mu
Bahabe ş<'lttlnde yatılar istedim. 
B~ta umumi klUp ve eski B&M· 
tecı Doktor Kerim Ön'lcr Çatlar 
olmak Uzerc böyle deva.mtı yruıılar 
yazacaklarını vadettiler. Yalnırz zı
raatıc u#J'apnların defil, memle
ket işlerine merak sardrran her va
tandaflıl bu yazıları allk& ile oku· 
yaeaklaruıı umuyorum. 
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1 SiY ASi iCMAL 1 
Bu Defa Ağır 

Bedeller 
Ödemek Lazım 

Yazan: M. H. ZAL y ugoılavyada olup biten 
iılerden dolayı Almanya 

hiç de hoınut değildir. Bunu 
gi.ıJiyemiyor. lz.ahat almak için 
sefirini 1$elgraddan ~erline ça· 
ğırmıştır. Alman tebaasının Yu
goslavyadan aynlmıya hazırlan
dıklanna dair de ıozıcr vardır. 

Dığer taraftan \ ugoslavy• 
üçüzlu pakttaki imza&ını yırtmak 
ı.uretilc ortaya bır mcs~ıe çıkar
mak iıtemıyor. r akat bu unza
nın tatbikatta hıçbu· kıymeti 
olamıyacağı ~Un gıoı a§ıkardır. 
Kral Alekgandr'ın kuraugu Pi
Jam esaslara uygun bir yol tut. 
mut olan yeni ı ut>o~ıav hükU
mctı, utudahne saı .. p ve hakim 
olmak, bu ugurda icabında ölü-1 
mü göze ıı1IT.ak azim ve kararın
dadır. Kcnaıs: gibi istiklal için 
çırpınan '."! .. , • dele eden dost 
ve miıtl .. ı ın & un mstnnı arka
dan vumıa makşadile keneli 
topraklanndan askeri malzeme 
bile geçirilmesine meydan bırak.! 
mayı, astikl~linin icaplanna el
bette uya-un sayamaz. Şayet Al
manlar üçUzlil pakta dayanarak 
Yugoslavyadan silih falan ge
çirmek gibi bir talepte bulunur
larsa Yugoslav hUkfımeti, mem
leketteki umumi hialerin böyle 
bir talebin tatbikma meydan bt
rakmıyacağmı ve bu yolda nak
liyatın emniyetini garanti etmİ· 
ye imkan bulunmadığını hakkile 
ileri sürebilir. 

Zaten turası A§İklrdır ki as
keri malzemenin asker berabe
rinde olımyarak Y unaniatanın 
timaline .evkedilmainde bir 
mina yoktur. Almanlamı bütün 
ümidi, «aaker de seçmiyec:ıek» 
priile paktı bir defa inua ettir
dikten ve faaliyete ıeçtikten 
aonra herhangi bir vesile icat 
ederek serbestçe asker geçir
melden ibaretti. Yugoslav hüku
met ve ordusunun böyle bir 
zaf göstermiyeceti muhakkak 
olduğuna gÖre Almanlar yarm 
diifman olabilecek bir aahaya 
beraberinde asker olmadlft 
transit teklinde harp malzemesi 
göndenneyi bir saniye için bile 
htıbra .. tinWir a mi? 

f ı ıu nokta,-a varıyor ki Al
manlar, Yusoalavyac:la; Roman
ya ve Bulsariııtanda olduiu sibi 
el ~bulduiu yapam&mlflır. Y u
goslavyadan geçmek için harbe 
tutuıınayı ve ıağır bir bedel öde
meyi, Yuıoılav hun madde 
kaynaklarından mahnnn kalma
yı, bütUn dünya kal'Jısmda yeni 
ve ağır blr metuliyet alma,.., 
Sovyet Rusyayı büsbütün danlt
mayı ve bütün Balkan mUletle
rinin dostluğundan ebediyen 
vazıeçmeyi gôze almak icap 
eder. 

Buıüne kadar Almanya, de
rebeylerine mahsus usullerle be-

1 

davacılıia alıımııtır. Bu defa 
Balkanlarda pek ağır bedeller 
ademesi ve hatta intihan göze 
alması lazım gelecektir. 

YOKSEK MEKTEPLERDE 
OKUYAN MEMURLAR 

Ankara, SO (Telefonla.) - Ywcsek 
mektepte okuyan \'C hcnUz mekte· 
bin yarı dcıs senesini llmıal etmıyen 
memurların ya mcmuriycUcrlnl \'O

ya tahslllerlni lerketrntye mecbur 
tutulacakları hakkındaki kanun pro
jesi Dahiliye EncUmcnince tetkik e
dilmiş vo tadılc uğrayarak kabul e· 
dilmiştir. Kanun projeslnirt encü
mende aldiğı şekil şudur: Bu kanun 
merlyete glralğl zaman yUksek mek
teplerden her hang-1 birisinde veya 
herhangi bir sınıfında tal<ıb6 olarak 
kayıtlı bulunan memurlar mel<teple
rlnc devam cdebllcceklcrdlr. Ktınu· 
nun neşrinden sonra yeniden :ıuzme
te alınacak memurların mektebe de
vamlanna. müsaade olunmıyacakbr. 

TAKAS TETKiK HEYETİ 
Ankara, ~O (Telefonla) - vuı· 

fe mUcldetıert 7.a.ou tarihinde bite
cek olan Taltas Tetkik heyetinin el
ltrlhdc bulunan işleri tayın edilen 
müddet zartmda bftlremtyeceğinl an 
lıyan hUkOmet Takas Tetkik heyet
leri vazifelerinin S0.6.9U tarihine ka 
dar uzatrlmuını kararJıafUrmıştır. 

YA'RJNIN ŞAFAKLARINI IŞIK· 
LANDIRACAK ÇO<JUKLA&DIK 

Yurtta Utman yardım ve tef
katlDe malltaç poculdan 28 :Ni· 
11an Çocuk BalTamr ve h&ftaaın
da sedndlmıek için yardımlannız
Ja (*'ak Esirgeme Kurumunu 
ını tleııdii'hılz. 
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[.____• _S_P_O_R_•_) 
İTİRAF Milli Küme Maçları Oç Bölgede Birden Başladı 

Yazan : Necil ABAŞ 

Sedat koltuğunu :>Obaya biraz pdk uze.k olan bir maziye çevir
do.ha yaklattırarak kıztl bırer kor mekten kıorl<arak omı. hiç bir şey 
parçası olan kömiirlere gözlerini açmadım ... Bir gece i§te bu bah
dıktı. Sıkıcı bir ruh mücadelesi:n- çede büyük ı;alm ağacırnn altında 
de olduğu belli idi.. kendini ne oturuyorduk. Birdenbire ellerini 
kadar müdafaa etse, hayatın hiç avuçlarımın. iç.ine bırakarak: 

F enerbahçe Ezeli Rakibi 
Galatasarayı 1 - O Yendi 

bir zevkini almadan, bir kö~ye - Sedat, dedi. Saadetimizi 
çe~ı:ilerek Ömrünün sayılı günieri... tehıdit eden iki göz tarunrorum, 

Beşiktaş-İstanbulspor 1-1 Berabere K a!dı 
nı tükctmiyc uğra~an Siiheylıantn Millt küme maçlarına dUn her ıkl 

d A • ondan kaçalım ... Buna da zayıf 
ınti.kamın1 unutam1yor; um. g-, bölgede birden başlandı. İzmir maç-
zından blBtün hakıkati öğrenmek, hissiyatının i.ni bir krizi diye lan İnönü k°'usu dolayısile tehir e
ın.ce bir kızı en hassas noktasın- ! chermniyet vem_ıeıd'im. Ba~ını dildi. Jst.anbu1da bUyük bir alAka ve 
dan vurduktan. sonra içi~i sızlat-ı 'kendime doğru c;.elkerc.k.: Fener stadında. 7-8 bin kişilik birse-
mak ıçin biraz daha do~.ruldum; - Hep botuna evham ded"'1. ylrci kütleei toplıyan maçlardan iki 

- Peki dedun. Onu boyle .. dag 1 Böyle kuru vesvea<l>ere kapılma- ezeli rakip Fenerbatıçe - Galatasaray 
başında~i ınzıvasında gordülkçc mak. için kend.ınc biraz a.cırsan karşılaşnasında sarı IA.civerlliler ra· 
hiç mi hır acı duymuıyors~, has- olmaz mı? Pek çok şeyler bıli- kiplerini 1 .. O mağlCp ettiler. !stan· 
•a• bir kalbi nasıl varaladıgını an. yormuş g bi ba§ını cid.di ciddi sal- bul şampiyonu Beşiktaş ta. !stanbu!
'lamıyor musun} Gözlerini imdat la.dı: ~ spor önUnde gilçlUkle ı - ı berabere 
arar gibi etrafta dola~tırdı: _ Tanıyorum ve korikt.Pyoruım kurtulabildi. 

- Ne söylcs~:n nafile, dedi. dedim. Maçların tafsUA.tına geçmeden ev-
1-tepiniz bana dü mansınız, hepi· vel bir kaç nokta Uzerinde durmak 
nizin yanında kabahat-liyim. Ken- - Pd<i o halde kimdtr bu? O istorlz: 

dimi haklı ç{urmak için yapaca· aakını' ~k ka~:r:~;;,a~: ~Yı:~ıg~:.: Evveli!. şunu kaydedelim ki, maç-
ğım müdafaa bütün sırrımı ifşa ~ tan bir gün evvel dünkU müsabaka-

d b ·ı· Jn bunun ıç· in -·suvc zaman ararnıız\Oa yabancı bir göı-• c ı ır • 'i .e "7U ., ... ların tahmirllni yaparıten, Beşik ta-· 
rum. ıakat •unu bilin ki; içimde ge vrmış gıbi şupne altında kaidı-:ı şın bir hafla evvel Fenerbahçeye 

kl t ahı açac .. 'k bı'r hakka sa 0ımı söyi~_-ebihrUn., sa ı ıs ır - • "'- karşı elde etliği 7 - ı lik galibiyet! 
hip ol~am in·sanlar arasında ba~ı.m Üzerin.den bir kaç gece daha Siyah Beyazlılar için tehJikeU gör-
yukarıda gezerdim .. ba,•mı yava~ geçti. Oışarı:da sert bır kxio.s fır- mu., ve tstanbulpordan Jyi bir neti-ı 

1yavaş salladım: tınası vardı. Yatağa. gi..rme.K. üze- ce bile beklediğimizi söylemiştik. 
ı - Anhyorum diyerek doğrul- re ıdim. Oda kapısının hızla açıl- Buna mukabil 7 _ ı ilk mağ!Qbl-
du.. dığını hi.sset:tun. Döndüm ağaıbe· yetin de Fenerbahçeyi kazandırabi-

- Nereden anlJ,yorsun) yUn. Gözleri vah§i vahşi parlıyor- ıeceğint ilA.ve etmiştik ve şunu da 
- Gözlerinden. Ellerile kaba- du. Arkasında kaim yollu bir pi- hatırlatmak istiyoruz: Bundan iki 

ran eaçlartnı kar;ştırdı: jama, elinde bükülmüş bir kiiğıt hafta evvel yapılan Galata!aray 
- Eğer gözlerim böyle bir ge .. vardı. YanJıma getdi ve: BeşiktB.f mac;ında Siyah Beyazhla-

vezeı ig" e cüret ed.ftrorlarsa onları B b-•'· .J_ ..ı" S adeıun· ,· ., - ana AA.o oeuı. a rın mağ'lQbiyetini de şampiyon takr-
hiç aqmamrya razty>m. Yanına yıkan kalbın istikbalden pek faz- mın istikbali için tehlikeli görmüş 
daha yaklaştım ve: la eminse, bunu okwnaKıa ik.tifa ve tamamen gençleştirilmiş, devam· 

- Sedat kardeşim dedim. l\e edersin, itte o kadar 1.. Ve avu- h galJbiyetlerle gurura kapılmış bir 
oluT hepsici söyle. Yemin ederim cunda buru~turduğu ,mektuıbu yü... takrmm böyle bir mağlQbiyetten son .. 
ta! sonra bu11.'U ben bile unutaca- züme çarpar gibi fırlabtı. Yine ra dikkat edilmezse bu fena netice· 
ğun. ayni hızla, ayni vakarla döşeme Jerin tevali edebileceğini yazmVJ ve 

Şüpheli şüpheli yüzüme baktı, tahtalarını şarsarak odad·an çıktı. tavsiyelerde de bulunmuştuk. 
başım şicldetle salladı: Artık hM; bir ş-c:y gör<ınriyordum. Beşiktaş, bundan bir hafta sonra 

- Fakat dedi. Fakat bunu A •-1 Jt·-" ·· " l n yaa.· anının a ~a suTul{ e.ne Fenerbahçeyl hiç beklenmiyen bir 
kirnoeye açmamıya aramızda söz kağıda boş gözlerle bakilım. Evet netice ne mağlOp etti. Bir çok kim
verdik. ağabeyime Mtap edilereık yazıt- seler bana bu yazımdan dolayı tariz

- Sö-z mıü vercl·iniz, kiminle? mt§lı. Ve SUheyli imzasını taşı- de bulundular. Fa.kat böyle bir ga-
lçini ağır ağır çekti: yordlL Bafk_a hiç bir ~y göreme· libiyeltn kendilerinden değil, Fener-

Dünkü F enerbahçe - Galatasaray maçından bir enstantane 

Sevilmenin ~ 
Sırrı! .. 

DUn !stanbulspor _ Beşiktaş 

maçından sonra. hepimizi üzen ~ok 
çirkin bir hAdise oldu. 

Halk, !etanbulsporun elde etU
ğl muvaffakıyetli dereceyi alkışlı
yor ve oyuncuları sa.hadan çıkar
ken teşçi ediyordu. Bu sene cen
tilmenlik kupasını kazanan şam
plyon takım oyuncuları, tstanbul
sporun muva!fakıyetıni aikışlryan 

halka karşı sahanın ortasında 

:iportmenliğe yakışmıyan çok çir
kin el hareketlerinde bulundular. 
Bu bizi olduğu kadar stadı doldu
ran yedi sekiz bin kişllik bir ae
ytrcl kütlesini de müteessir et
miştir. 

Ahmet Ademin idaresindeki bu o
yunda takımlar sahada IJU kadroTar
la göründüler: 

Fenerbahçelller sahaya Uç yeni e· 
lemanla çıkmış bulunuyorlardı. Mem 
leket futbolu için hakikaten bir ka
zanç olan Naim merkez muhaclme 
alınmıştı. 

Mua.vln hattında Esat yok. Yerin· 
de Zeynel, müdafaada da Cemal oy· 
nuyordu. Ve takım şu şekilde idL 

Cthat .. Cemal, Lebtp - Ömer, Zey
nel, Fikret .. KU('Uk Fikret, Naci, 

1 Xalm, Nlyarl, RebU. 
Galata!laray: Saim - Faruk, Salim, 

1 

Haltı, En,._·er, l\lu~a. - Barbaroı;;, l\lus
tafa,. Nlno, Eşfak, 1'1ehmet AJI. 

Beşlktıwı mağlüblyetınden sonra 
bizim düşüncelerimize rağmen Fe-

1 

nerbahçe taraftarlarında netice için 
limit yoktu. Fakat Fenerbahçe baş
kaptanının kurduğu taktikle 
S a r ı LAclverUiler d a h a şul urlu bir oyun oynamağa başladılar. 
Hiçbir Galatasaraylı oyuncu demar-

Bir İngilız as- Taarruz ·rabıi lng. lo 
1keri muharriri renin bu tekı. er 
Alman,yanın ln- bütün incelıkle-

giltereye karıı G u·· n u·· rtne kadar eıe· 
-hangi şartlar al· mi.ş ve ona guıc 
tında taarruz e- tedbirler alm~s 
deıhileceğini tet- olduğunu şüphe. 
kik elımeıktedir. yazan : siz teliı~ıü etmek 

İng.ilterenin mü- Hüsamettı"n Olsel icap eder. Ayıı• 
dafaası hak.kında zamanda İrlan• 
pek ketum dav- Eaki Bahriye Müsteşarı daya da tecavüz 
ranan muharrir ve taarruz cd~ .. 
Alana.n taarruz görü~Lerini birer me lhtimali göz ö.nünde bulundu ... 
birer ve dik<kallice tahlil ediyor. rulabilir. lrlandaya karşı hareı.e· 
Dikkatli ve aakeri bir görüş itiba. tin ana taarruza tekaddüm ede· 
rilc pek değerli ve mürfit olan bu cek t'ptidai bir hareket olacağını 
yazının en mühim parçalarını Va- zannetmek doğru olut. 
tan gazqtcsi okuyucularının isti- İngiltetcnı~ orta şa.i.·kt.a!\.ı ku ...... 
fa.delerine arzetmeği faideli bul- vetlerini ovalamak iç.in Almanya· 
dum. Muharrir lngilterenin harbi nın Balkanlarda ve O .. ta Şarkt• 
kaunr.ıası için yürümesi lazım bir harbe ıg.iırif~m·eği düı;;ündüğiı 
gelen çe-t:in ve artzalar ile dolu ae çok muhtemeldir. 
yo!larda lngiltere donanmasına' Belki Balkanlara karşı yapıl•· ı 
ve asıkcri Jtuvvetlerine düşen yük cak hareket, İngiltereye .. apıla-cak j 
eek vazifeleri de umumi bir ç.er· taarruzdan biraz evvel ba~laınıŞ 
çeve da.hihnde mütalea etmekte olabilir. Bu suretle Jngilterenin 
ve AUmanyanın bu tarruzu neler... nazarı dikkatini Balkanlara ve l 
den dolayı başarıı.mıyacağını da orta şarka çekerek ve hatıta bu· 
bütün çıplaklığı ile meydana ralara yardrm için lııgiltereden 
koymakta.dır. kuvvetler tefrik ettirereik ln.gilı:l 

ıngiliz aakeri muharriri diyor kuvvetlerini ana vatanda daha 
ki: Bugün tamamile aşikar olanı kolay avl,.nıaJk <mkanlarıru da 
bir h..kikat, Almanyanm lngilte- ,htıva edebılır. 
reye karşı tam ve yükse.k bir ha- Almanyanın iki cephede mu 
va hakimiyetine sahip olmam""'- har<>heıdcn çekindiği daima söy• 
d·ır. Zaman geçtikç~ Almanyanın !enımekte ise de Belçika ve H~· 
hava laiki•·eti de azal'açaktır. Bu- landa Ü!zerine harekete başlaıdıg. 
nu müdr:lc elan Almanyanın in· zaman Norveç harele.etine de- baı· 
viltercye !:arşı yapacağı taarruz· lanuş old.uğunu unutnıaımak icatJ, 
da muvaffakiyet elde edeceği na- eoder. Ayni zaımancla Almanya• 
eıl üımit edilir. ıun zaferini temin etım-eık için Ja· 

Alımanyanm takip ettiği hattı ponyanın (Üç taraflı pakt) icabı 
hareht ani ve kuvvetli adeta o)arak muhar<!heye iftiraki d• 
yıldırım• gibi bir sü.ratle kara as- ümit. edilc!b"lir: 
!·erini mü.th;• tayvare filolarının Bır millet hır taarruz karşısın<!~ • • ~ h ' ~ _._. 'ka '-- b" t• 
h!r:"tave.s' altında o~ara:k İn:giltere.- emen naııot :yjDCtmez. ve ır 
n·~ muhtel'f ve kendince mün- arru:ııda muvaffalciyetsizl.ik de M 

ı ı t--'" . . . e'tt" et 
.tehap mıntakalanna karşı müMe- men eaıunını 1ea..p ırm · 
rek harekette bulundurmak ·ve (9 14) hırrhinde_ Almanya Mar~ 
bw hareiketi rıuvaJfalciyete isal muharebeoindekı taarnrzu ka) ı 

tt. kt" Çünk" •• b ·· t"" t ilt bettikten sonra taımam zafer• c ır:me ır. u u un ng e· . , . . · .. fa•· 
re Üzerine hareki.ta kalluşınak elde. edilmesı. ~ort seneden 
ve bunu iJam., ettirmek için Al- la hır zaman, mılyonlarca a~r; 
r:ıa--·• loafi derecede tayyare fi- ve ço~ acı muhaTclb..lere ift~ • 
!olarına malik değildir. etımıştır. Bunu um~mamak ıcaP 

AltnarııYa bunun için son za

r~_3.nlıarda lngilterenin hava ima-

1.atilc :neşgul mücasesel-erine ve 
hava hangarlarına ve ayni za
manda ln.gHiz man~viyatını boz-

eder. . 
Almanyanın lngi!tereye yap•i 

" d " " ~' ca:gı taarruz: a ugnya.cagı mu 

- l~tc, dedi. Onun.la ağabe- dim. l.~te .~ g~eden.. sonr.a ~e~ g: .. l bahçenin çok bozuk oyunundan ileri 
ytmk .. dimağ-wnda birbiri üetünc çen gun uzerune bır .yrl gibı ~o·: geldiğini unutmuıtlardı. Nitekim Ga. 
düği.imlcnen istrhfam1arın arasuıa küyor, hen yaş•yan bır hayal gtbı lalasaray mağlQbiyetlnl bir çorap 
ince bir aydınhk gird'i. Sözlerini aranl2Jda dıola~yorum.: Y ın~ bir sökUğllne benzettikten sonra, Fener
kesiverecek d•ye kotka korka: ak~am ayni böyle soğuk bır kıt bahçe> galiblyeU üzerine sarı kırmı-

Her ne olursa. olsun bir ta
kını mağ1Qbiyeti ve beraberliği do 
~alibiyet kadar tabit görmeli ve 
5portmence kar .. ~ı:ılamalıdır. İşte 

lYenlldlğt günlerde bile yine saha
dan omuzlarda çı:kmanın sırrı! .. 

ke brrakılmıyordu. Hücum hattında mak için sivil ahali üzerine hava 
Nalmln güzel idaresi, Fikrettn aldı

ğı pasları hU.SnU istimal edişi, diğer-

fa'kiyetsizlik lııarbin ikinci döniil" 

noktasını teşkil edecektir. 13iriJJ· 
ci döniiım noktası Dıınl<:erk hare· 

ketidir. 

- Ağabeyinle aranızda bu gecesi kocaman bir .gbanın JSJt- zılıların çorapta açtığı sökUğU Fe
mescle gcrı;'ti mi? dedim. Hatbu- tığı odada ikimiz, iki kardeş h- nerbahçelilerln dUğllmledlklerini de 
ki o her zaman senin haline üzül- rar verdık, brr daha .. onu. g.onn,:ı- kaydettik. Beşlktaşın dUn tstanbul-

1 düğünü, sebdbini merak ettiğini yeccgız... Sedat gozlennt a~~r spor karş[sında beraberltğl güçlUk
oöyl\iryorıdu.. Fırtına kapalı pan- ağır kaldudı. Bakışları urı:arla. yu- · le elde etmesi lddialarımı.zda ne ka-
curlarda ıslık ç,.!arak uzadı. Yag- ·· d d J t B d a 1 

zum e o a-' ı. - en! en. cev P dar haklı olduğumuzu gÖStermlş ol· 
mur taneleri camlarda gi.irüitüJU. be·kriyor giıbi idi. Başını bıraz da-
oealn çJkararak yuvarlandılar. ha iğdi, kon~r değil, nefeo alır duFenerin dUğUmlcdl!';I sökük Beııik-
,J\•a;;ı salon'Cla.ki büıyük duvar sa- "b" b. 1 

• e gı ı ır ses e: .... •lılarm kendileri tarafından olma-
atı la.sılalı daı'belerle l 2 yi vurdu. ....., 
Sedat yeni ateşlediği sigarasınıdan - Bunların, dedi. Hepeinin dığmdan çUrük dUğllrnmllş ki, genç 
U.tüstc bir iki nefes çekerek göz- birer yalan, h~inin kaTideşıirnin tstanbulsporlular onu tekrar açtılar. 

d bana 4"0k go·'rdüg"'ü saadetime ve tahmin yazımızda da bizl haklı 
!erini tavana doğru yayılan u- "' 

ku•dugu" birer tuzak olduğunu pek çıkardılar. Ve hakikaten 7 - 1 llk 
manlara daldırd~ 

_ Hepiniz, dedi, bana düş- geç öğrendim. iş işten geçmi§'li. galibiyet Beşiktaşı dUn yendirecek 
mansınıız biliyorum. Günahsız bir Süheyli ben.im ihanetim diye J::>il· vaziyete soktu. 
k"IZt habız yere inlettiğim için ha .. diii bu teımiz a~k masalının kapa- Diğer taraftan 7 - 1 llk mağlQ-

1 b n'aının nasıl bir el tarafından ol- biyet te Fenerbahçelilerl ezelt ra-
na. d~ b.iliyorwnuz, ne o ur iraz ~ 
makul olsanız, onunla ayrıldıktan duğunu hala anJamıyoT... kipleri karşısında ve hem de şam· 
sonra bir türlü düzelernediği.me Bir müdldet ayni şeıkilde dur~ ptyonada rol oynayacak bir maçta 

· b" du'·tan -~nra hızla yerinden kalk- Uç puan kazandıracak bir galiblye-her geçen günün üzerune tr sene ~ .,,..,. 
yüklediiiine dikkat etocniz, ben ıu.. Sarsak adımlarla pencereye te ulaştırdı. 
kuru bir kardcqlik uğruna kurtban doğru yürüdü. Dışarıda'n kapalı üstünde durmak ıstediğimlz dl-
gitıtim, yalnız ben mi. haytr, o pan.cuTları sansan rüzgir gittikçe ğer nokta da. şudur: 
dahi.. durdu, koyu bir bulutla ecrtleşiyor. Gecen.in karanhğında Mil!! kilin• maçlarından evvel İs
kaplanan gözlerini yine sobanın vahşi k.öpek ulumaları duyuluyor.. tanbulsporun şampiyonaya girip gir 
oynak alevlerine dald.ırdı. Par- du. Sedat içini ezenı derdine beni memesi büyük bir Mdise oldu ve 
ma:klan açılıp kapanıyor, gog-su ortak ettiğinden bilmCJn ferahla- Futbol Federasyonunun verdiği ga
o-ık sık inip kal'k'Yord'u. nnş mı idi. Ben ise kendimi büyük rlp bir kararla. bu k!UbUmUzUn bir 

_ Yağmurlu bir bahar giinü bir yilk altında kalmış gibi yor- senelik mütemadi çalışması hiçe sa
&öprüden ayrılan ~ir vapurun 'ar- gun buluyor. tki kard·~ are.sm.da yılarak az kalsın sarih bir haktan 
kaa~nıd.an baka kalınca sıraların ~oğan bu rekabetin clıehşcti ile ne mahrum edilecekti. Gerek gazelele-
Uatüne dönmüş:tük. Benimle bera.. aöyliyeceğimi bilmiyordum. rln neşriyatı ve gerekse İstanbul 
ber vapuTu kaçıYan sonradan ha- N. MARAŞ klUplerinln müdahalesi bu y1antışbka1-)'&ti.Tıa bir fıtiyaç olarak giren rarr tashih ettirdi. Genç stan u ~ 
Süheyla idi. Canı benden daha sporlular, dUn elde ettikleri muvaf· 
sıkık görünüyordu. Onu ikinci Sade ve Zeytinyağcıların fakıyetıl netice ne futbol federasyo-

dela Adadaki kö,kün balkonun- Ten eke ihtiyacı nuna miliıklt bir cevap ta vermiş 
dan yandaki bah«.ede görüşümde oldular. Öyle zannediyoruz ki. dUn-
içitndc derin bir heyecanın kıv.. Sade ve zeytinyağı tüccarları ile kU neticeden sonra, Sayın General, 
rand1ğtn1, ka~imin d'övün-Ü!"ceai- ihracatçıları yeni mahsul yağlar •çın Futbol Federasyonunun kendisini 
ne attığım duydum. İstereeniz muhtaç bulundukları tenekelerin mik ne yanlış yollara. silrUkledtğinl açık 
bunların hen.sine yapmac~ diyin. tarını bildiren bir listeyi hazırlamak· bir misalle anlıyacak ve bu bilgisiz 
~u anda hiseiyatmıı açtkça söy• la me.,gul olmaktad!rlar. Yağ mın- kimselerden hesap soracaktır. 
Jcmiye karar verdim.. Sedadın takalannda bulunan yağ D.mll ve Be,iktat • fstanbulspor 
birdenlbire .sararan yüzünü bir ttıUstahsilleri de aral&L'I•ıua toplantı- Fenerbahçe stadında günün ilk 
kan dalgası kapladı. Bürun delik- loT yapmakta ve teneke 'htlyaçları· milli kiline karşılaşması İstanbul 
!eri mk sık açılıp kapandı. nı tesbite uğraşmaktadırlar. Hakiki şampiyonu Beşlktaşla genç ve ateş· 

_ Tam iki buçuk sene dedi. ihtiyaç miktarının tayiniı.aen sonra, 11 İstanbu!sporlular arasında oldu, 
yalnız karıılıklı kalplerimizin ay- yağcılardan mürekkep 1',r heyetin Şazi Tezcanm idaresindeki bu o
ni hızla atırııım d\ııydUk. Mcktebimi Ankaraya gideceği ve Ticaret Vekil.- yuna her iki takım d& şu kadrolar
bitirmeTn~tirn. Onu kuru bir ha- letı !le temasa gireceği haber alın· la çıktılar: 
>ale kaptırmakıtan ve dütüncesini nıış:tır. Beşlkta.,: M. Ali - Yavuz, Feyzi -

Yarın 
Elyevm Amerlkada 

Akşam S A R A Y Sinem~sı 111 
63 sinemada birden göstcrilm.ekte olan ve sinemanın yeni kralı Hohvud un en fazla 

ücret alan artisti 

Jıl J C K EY ROONEY tarafından yaratılan 

THOMAS EDlSON'un GENCLIGJ 

1 "lerinln topu ezmeden oynamaları ile 
...,. ____________ , 1 oyun üzerinde bir h~kimiyet kuruldu 

Rllat, Halli, l\lemduh .. SabrJ, Hak- ve Fenerbahçe hUcumları biribiriul 
kı, Şaki,., Şer~f, Şükrü. takip ediyordu. 38 inci dakikada bir 

tstanbulspor: Nevzat .. Sefer, Hay Fenerbahçe hücumunda hatalı bir ha 
rl - l\-Iuzaffer, Tarık, Celıil - Kadir, reket yapıldı. ömerin çektiği tavul 
SWeyman, ?\oltlkerrem, Clhat, İsmet atışı Naimin müdahalesi ile Naclnin 

Futbol Ft"derasyonuna bir cevap önüne düştü. Ve hafit bir vuruşu Fe· 
vermek ve şampiyon Beşiktaş kar· nerbahçeye yegane galibiyet go!UnU 
şısmda muvatfak.ıyetll bir netice el- kazandırdı. Ve devre de 1 - O Fener· 
de etmek azmile oyuna başlıyan bahçe lehine neticelendi. 
genç 1stanbul5porlular daha ilk da· İkinci devre baştan nihayete ka
kikadan, Beşiktaş müdafaasını müş- dar zevksiz geçti. Ve mühim bir şey 
kül vaziyetlere soktular ve hUcum- olmadı. Fenerbahçe müdafaası ve 
lar birlblTlni takip ediyordu. Belki muavin hattı başta Fikret ve ömer 
çok kirn!'eler, bu ilk dakikalardaki olmak Uzere bu galibiyeti tutmak i
ateşli oyun için, devam etmez, dedi- çtn iyi çalıştılar ve muvaffak ta ol
lcr. Fakat hiç te öyle olmadı. Dakika dular. Bu iki ezen rakip kar.ştla..,ma
lar ilerledikçe, tstanbulsporluların sı da ı - O Fenerbahçenln lehine so
daha ağır bastıkları görüldü. Bir na erdt. Bu suretle İstanbul maçla..
tstanbulspor hUcumunda Beşlkta' rmda sarı ıa.civertıiler gUnUn yegAne 
mUda!U hatalı bir h~ket yaptı. Sağ galibi oldular. 
dan bir hUcumda. tstanbulspor sağ 

açığı mUdafil ceza çizgisi dahilinde 
atlattığı: halde arkadan atılan bir 
tırpanla yere serildi. Fakat hakem, 
bu açık penaltıyı vermemekle za
vallı İstanbulsporlulan futbol ~aha· 

sında da laliin garip cilvelerine uğ .. 
ra.ttı. 

Sırası gelmifken şunu da kayde
delim ki, maalesef hakemlerimiz mü 
sabakaları klUplertmizin mukaddc· 
rıatrnı göz önünde tutarak değil, ken
dtlerlnf dU.Unerek idare ediyorlar. 
Eğer bu vaziyet Beşlktaşın lehine ol 
sa !dl, belki de bu kadar ince dUşUn
meden verecekti. 

KEMAL ONAN 

Ankarad ki Maç'ar 
DUn Ankarada yapılan millt küme 

ma~Iarmda Harbiye Gençlerbirliğinl 
3 .. 2, Demirspor da Maskesporu 1-0 
mağlQp etmişlerdir. 

ehlrler Arası 
in6nil Koşusu 

t.mlr, 30 (A.A.J - Bugün bura
da 42 vilA.yetten gelen atletlerin ve 
İzmir okulları atletlerinin de lştlr&
klle 7500 metrelik !nönU kOflUSU ya
pılm19tır. Koşuya iki yUz atlet işti
rak etmi11tlr. Koşuyu muayyen saat 
zarfında 158 kotucu sona erdirebll-

akınlarını teksif cbnelktc ve hun

l:ırı tahrir etrneğe çalışına!.:tadn-. 

Bundan maksadı da taarru:z günü 

geldiği zaman müm'kün olduğu 

kadar cfalta kuvvetli bulunmak-

tır. 

Bugün tamamile hükmedilebi

hı ki Allmanya taarruz günün-c: 

kadar sivi!lcr ve mücsscsat üze

rine yapmakta olduğu şimdiki a

cı hüıcum1arına dev<ırn edecektir. 

Bu suretle Almanya k'!'kunç ta

arruz g~ine kadar (Luft Waf

fe) nin bir •eyler •·apmağa kadir 

olduğunu ~teımdk .imkanı ve 

hissini elden btrakrna'k istemiye

cektir. 

F ı<lrat ayni zaman<lo. Almanya

nın petrol vaztycti itibarile bu 
şmıdiki müıtemadi taarnrzlarmı 

az:.ltımaıc is~ğini gösteren de

liller de mevcut!tur. Çünkü Alman 

ya um\U!l.İ taarruz gec.esl eHnd{. 

fazla petrol bulu:nduımak ihti-

yacındadır. 

Taarruz gününü ve taa·rruzun 
hangi şekillerde olacaiım takdir 

eıımek biraz güçtür. Fakat taar-

ruzun büyiik bir hava hücumu

na terfik edilecelk denizıd!en ve ha 
vadan memlel<etin muhtelif mcv

lcilerine adlcerl kuıvvetleT aev:ki 
şeklinde olacağı tahmin edilebi
lir. 

Bu ikinci döıWıın naktasınd•• 

şcmra zafere u:1aıımak için yin' 
yontcu, tdılikeli ve çıok uZU' 
yollardan geçmek rnecıburiyel 
varıcln. 

Bu dönüm nolctımndan ,,oP 

ra Allmanya.da (Nca.i) reiitfı'" 

nin hemen yıkılacaiına dair b<~ 
!enen ümitleri pek kıaranlrk gÖ' 

mck ica.p eder. Almanyada b~ 
rejim çok kuvvetlidir. Bunuolı 
bera'ber 'binlerce zayiata sd>.bı 
yet verecdk bir muvaffakiyctsi1'" 

)iği Alman halkmdan uzun ı•· 
man gizlemek te çok güqtür. B• 
muvaffa\c.iyetısizliğin makuo t.,.;if' 

!eri y.avaş yavaş görüleceiktir · 

Kanaatilınizce lngilterenin Alrn'~ 
kuvvetini y&mak için bir cepiı~ 
ürzerinde taarruz ve harbedere 

Alman a~eri kuvvetıni mağliıl' 
etmek ve Alman halkını te<Jlİll" 
yete icbar etmek için a.bluk""'' 
l<uvvetind'en azami istıfadeyi t' 

min eylcnıek ical' eder. AhTI"l~ 
hmn yaptığı gib.i cennet hub'•: 

içirdcle dalıp l!itımCk:tcnae bu !> 
'-il ·ı .. .. ı k .,,, ._, :at ı ·e yUZ ~-uze gc me tl 1 ı 

halde daha. iyidir. Bu hakik" ',. 
.- ren lngiltc • zaman ile bu P jf 

ticeye de vıaracaktrr. Buna efil 

olmak §ıamntzdır. "' 
Hüsamettiıı OLS.,.., r 

Eski Bahriye Müst~ tstanbulspor bask.ıSı 40 mcı daki
ka.ya kadar devam etti. Ve hakika
ten seyircllere zevkll bir oyun sey
rettirdiler. Bilhassa başta merkez 
muavin Tarık olmak Uzere SUleyman 
müdafaada. Sefer ve hücum hattın
da Cihat bir klAs oyunu gösteriyor

m~~~nun ferdi neticeleri fWll&rdır: ,S'ORUNUZ 
1 - Mustafa Kaplan <Ankara> 

lardı. 

Kaçan müteaddit gol fırsatlarm
dan sonra 43 Uncu dakikada. ant bir 
Beşiktaş hücumunda Beşiktaş llk 
golUnU kayd.ettl ve devre de 1 - O 
Siyah Beyazlıların lehine bittL 

1stanbu1"porlular ikinci devreye 
daha canlı başladılar. MağlOblyetten 
muhakkak kurtulmak azmile bUtUn 
enerjilerlnl orta.ya. koydular ve oyun 
da tekrar bir hAkimiyet kurdular. 

u D. 32 s. 2/5, 2 -Rıza Maksut so· YLl.YELI"1ı1 
<İstanbul> 24 D. 36 S. 4/5, 3 - Ar- r·-----------IJ 
tan c!stanbul> 24 D. 58 S. 2/5, ~ -
HU.eyin clstanbub 24 D. 59 S. i/5, 
5 - Eşref «İstanbul> 25 D. 1 S. 6-
All clzmlr> 25 D. 51 S. de. 
Takım itibarile! 
1 - !stanbul 9 puvanla., 2 - Ko

caell 28 puvanla, 3 - Ankara 29 pu
vanla, 4 - İstanbul cB• taknnı 61 
puvanla, ts - Ankara. c:B~ takımı 71 
puvanla, 6 - Malatya 91 puvanla. 

lstanbulda lnönU Koşusu 
İnönU koşusu, d!\11 saat 15 te Bal

mumcu çiftliği ile likör fabrikası a
rasında 6 kilometrelik bir mesafe ü-
zerinde yapılmıştır. 
Yarıta 835 müsabık iştirak etmlf

tır. 

Neticede takın\ itibarile Kabataş 
birinci, Atıetlkspor ikinci, fert itiba· 

Açıkbaş Gezmek Şapka Kanununa 
Muhalif mi? 

Antakyadan bir kari lm•aslle -
Antakya Erkek Llseol felsefe 

öğretmeni Falk Muzaffer Anaç i
le ayni lisenin beden terblyeel öl-
retmenJ, sokaklarda açık bat gez
dikleri ve maarif mUdllrlttğllııün 

bu bwıosta ihtarını dinlemedlkle--
rl tçln '8-Pk& kanununa muhalefet 
suçlle mahkemeye Vf'l'l1ml!j1er , . ., 
neticede beraet ka:r:anmı,lardır. 

Maarif müdllrlüğUnün bu hare
keti hakkmd& nkrlnlzl yazar mı-
!ITT11Z T 

Bir hücumda yine açık bir penaltı 
oldu. Hakem her nodense bunu da 
vermedi. Her şeye rağmen iyi bir 
netice almak azmlle çırpınan ateşli 
tstan bulsporlular nihayet 37 inci 
dakikada SUleymanın bir kata vunı
';'ile beraberlik golUnU kaydettiler ve 
devrenin eon dakikalarında Beşik
taş takımını ortadan silecek bir O· 

yun çıkardt1ar. Fakat maç, 1 • 1 be-
Şaheserl MÜSTESNA MÜSAMERE HALiNDE takdim edecektir. raberlikle neticelendi. 

ZAFER YOLUNDAKİ Bü"YÜK DEHANL"I fI.K TECRÜBELERİ .. DÜNYAYI HAYRETTE BIRAKAN 

rile 1'.1:entsa birinci, Ali ikinci, Meh· 
met üçüncü olmuşlardır. 

11rnsabakaya 63 takunla iştirak e
den KuleU lisesi İnönü kupasını ka
zanmıştır. Diğer kazananlara da 
kupa ve madalyalar verilmiştir. 

Cevap - Açık baş gezmek, Av
rupa ve Amerlkada. blr aralık çok 
umumt bir ~kil alan, takat sıh
hi mahzurları görüldüğü, göze de 
hoş görünmediği tçln azalan bir 
modadır. 

Bu modaya memleketiınız;ll' ~ 
yUk denizlerinde blle göz al""' t
nuştır. Anayurda g-eç !ltlhal< ',. 
tığ! için ııapkaya belki do ~ti 
mile alrşımamış olan bir nıulJ. 1

11~ 
bunun bir disiplin meoeJesl d 1• 
tell!.kkl edilmesini ho' görıııe!C •\ 
cap eder. Mahkemeye murat;,,. 
elbette fazla olmuştur. BU ilCI 
ufak tefek anıarımamazlıld"1" ııoı· 
tarafın iyi niyeti ile tatı!Y• uı.
lanmahdır. Bu saniyede dllf'1ı:'ayı• 
cek o kadar clddl t" var l<i. ıııtı 
bir meseleyi dedikodu nıt~i,r 
yapmak cidden değm••· :ıü tıJl• 
lerin mlnasını nazari rrı~n t\l~ 
değil, samtm1 bir iş berabertığid,if' 
bile karşılamak elbette d&h& 
rudur. 

DEHAKAR ÇOCUK •• lL!M ve l"AYAT .. TELSiZ TELGRAFIN DOGUŞU .. BiR TARiH SAHİFESi. 1 Galatasaray - Fenerbahçe 

•ıİiıİIİm••ıııııi•••••)·al'In ak.Şam için yerlerinizi evveldo:n uhlırınız.••••••••••• .. I Son mac;, sarı lAcivert - sarı kır
mızı karşıla.,ması oldu. 
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TAYIN VE TERFİLER: 

Vergiler temyiz komisy:onu 
azalığına yeddt azadan Vahit, 
Yedek azalığa da Merkez bankası 
lll~rtıkiplerin-dlcn Cemil tayıin edil
rnıslerdir. 

ÖLENLER: 

Bahr.iye itfaiye yüzbaşı~ığından 
emekli .l\lustafa Nuri Denizer~ öl. 
mü~ ve Eyüpsultanda aile kabri.s· 
tanına gömülmüştür. * Eczacı Bo'do ölmüstür. Ce· 
nazesi bugün saat on dört otuzda 
Taksimde Osgiteran Eır.neni ka· 
tolfA lkHisesinıden ka!dırılacak~ır. 

MAÇEK 
Kabineye Girdi 

(~• ı iaciıle) * 
hususta teessUr ve teessUflerlnl bil· 
dirmişlerdir ve hareket için A}man 
ofislerine eHerlnden geldıği kadar 
yardım etmektedirler. 800 kadar Al· 
ınanı hamil ilk hususi tren bugUn 
saat !?O de hareket etmiştir. 1klnci r 
tren gece yarısından sonra saat l 

de kalkacaktır. 

VATAN __ .;.._.;;;;;..__.::;-==..;;..·--;.;;;-...;;;.;=:;.....;~.;;;:;::;::;. __ ----------- 5 

Telgraf, Telefon ve Ajans . Hat;>~,rie .ri,--.. ~ Telgraf, Telefon ve Ajans . Haberieri,--.:: . . ~ . \. ,• . . . 

İngilizler 
Asmaraya 
Yaklaştı 

Rooseveltin 
Son Nutku 

Vaşington, 30 (A.A.) - RelsleUın

hur Roosevclt, dUn demokrat parti
sinin mılli bayramı olan Jackson gU
nU mUnaeebetile Potamnc yatından 
radyo ile neşredilen bir nutuk söyle
miştir. 

Matsuoka 
Rom ada 

Beri in, 30 ( A.A.) - B. Matr 
sua'ka bugün öğlede11> sonra Ro· 
maya hıırdcet ctmi tir. Japon na
zırı ynnn saat 1 8 de Ronıada ola· 
caktır. 

Arnavutlukta 

Topçu 
Faaliyeti 

* Devlet Şurası Müddeiumu
nıiliğıne başmuavinlerden Muhit
tin teıkal tayin edilmiştir. * Edirne vilayeti maiyet me
rnurlanndan Kemal Denizli vila· 
Yeti mektupçuluğu ve~letine 

tayin edilm~tir. 

Alman Sefareti Evrakanı Yakıyor 
Belgrat, 30 (A.A.) - Reuter bil· 

KONGRE ve KONFERANSLAR dll'iyor: ' 
Alrııan sefaretinin evraJnnı yak-

Kerenden Kaçan 
İtalyanlar Tamamen 

Esir Edildi 
c:Dlktatörler memleketlerinin itti

fakı Amerikaya, onun birliğine. de· 
mokraslslne ve hUrriyetine ana pren 
s1plerlni tehdit eden bir tehlike or
taya çıkarmıştır. Demokrasinin dUş 
manları şimdi bUtUn ,·asıtalara mU
racaat ederek Amerikan birliğini tah 
rlbe çalışıyor. Kullandığı başlıca sl
llıh. dalma büyüyen dalga halindeki 

MATSUOKA POTSDAM 
ŞATOSUNU ZiYARET ETII 
Berlln, 30 -(A.A.) D. N. B.: Japon 

Bütün ltalyan 
Taarruzları 

Akim Kaldı 

' GELENLER VE GİDENLER: 

Dahiliye Vekaleti müsteı:;an 
Ethem AyOCw An'karaya a;det 
Cf.ıni§tİr. 

Ordu malulleri birliği lstarrbul 
şubesi nisanın dördüncü cuma gü. 
nü saat on dörtte scnelrk kongre

eini aktedecektir. 

ltalyan Zayiatı 
10,000 

makta olduğu b1dlrllmektedlr. Al· 
man hava postaları dUnden itibaren 
Almanya ile Bclgrat arasında. tay
yare seferlerini ilga etmişlerdir. 

Çeteler Faaliyette Londra, 30 (A.A.) - Reuter a-
Budapeşte, 30 (A.A. l - O!i: jansının Kerendekl muhabiri bildiri· 

yor: propagandasıdır. Bu propaganda 

Bir Miktar 
Esir Alındı 

Atina, 30 (A.A.) - B. B. C: 

EVtENENLERı -
li E~~af mümeyyizliğinden emek
d' Huseyin Balcıoğlunun k1ZI Na
.1re Baıcıoğlu ile tütün e'ldsperle
rınden Şefik Çelikel Gcltboluda 
evıcnmi~lerdir. 

* f ürk istiklaline ait büyük 
zaferin· temel taşı olan lnönü 
muhare'besinıin yıl dönümü. nişa
nın birinci salı günü akşamı saal 
20,30 da Eminönü Haıkevinde 
kutlanaca·k1tır. 

<Pester ı ... 1oyd• gazetesinin Ver· 
sce'den bildirdiğine göre, Yugoslav
yadııkl Alman e\<alllyet grupunun a
razisi. Sırbistandan gcinderilen çete

. ıer tarafından mUlemndlren izaç e-* Tiıberküloz cemiyeti mutat dllmekte Alman muhacereti nrt-

Kerem:len kaçan İtalyanları takip memleketimizde tahrip edici devlet
eden müteharrik İngiliz kıtaları AS· ı lerln ajanları veya onlar tarafından 
maranm 40 kilometre kadar yakın· aldatılmış masum kimseler taraiın
larında bir mevJ<ie gelmişlerdir, Ke- dan yapıtnıaktadır. , 

Hariciye Nazın Matsuoka, Alman
yayı ziyaretinin son gUnUnU Pots· 
damı gezmeğe hasretmişti\. :Mntsuo
ka bUyUk Fredrec'ln kabri onUnde 
eğilmiş \'e mUteakıbcn tarih! şehrin 
sokaklarından geçerek Sanssoucı şa
tosunu \'e parklarını dolaşmıştır. Şn 
tonun galerlsinde Alman Hariciye 
Nazırı von Ribbentrop Matsuolta, 
şerefine bir kabul resmi tertip et
miştir. 

Mafbuat nezareti, üs gece<lenberj 
tekrarlanan İtalyan taarruzları do
layısile dün cephede şiddetli top· 
$U faaliyeti olduğunu hildirmi~t~r. 
ltalyanılar ağır zayiata uğramış

lardır. 

Deniz Harbi 
(nıı,ı ı incide) + 

harcbesinin şimdi.ye kadar malum 
~lıın neticcai dahi harbin bidaye. 
t'denberi ltalyan veya Alman 
ilosuna karşı kazanılan en büyük 
~afer n.cvzuu hah-solduğunu eös
lcrme'ktedir. 
.. Al:nirnlhk dairesinin tc/hliğine 

~<>re ta'hnp edildiği ş:mdrye ka
ar teeyıyüt eden be~ İtalyan harp 

tcın· inden Fiume kruıvazürünün 
'"'UVveti biıhassa tebarüz ettiril
tltck! edir. lnııa~ıı 19 31 de ikmal 

, ~ilen bu geminin sürati tecrühe
br canasınd'a 34,5 mil ~iba biı"'yük 

1: rakıkenuı. baliğ olmuştur. Ağır 
j1kahları arns:nda 200 milimetre
tı 8 top, 100 milimetrelik 1 2 
ap Ve 16 tane de hava dafi to

• ~ va.~ı~. N~ormal mürettehatı 
p 5 kııı ıdi. fıume 10.000 to~ 
k~ftu. Bidayeı:te Zara sınıfını teş. 
! ~ edoe_n dört kruva:OOrden ııimdi 
, ttı.lnız ın,.ası 19 30 da ikmal edıl-

1~/lan Corizia kalmaktadır. 
Ilı liıncenz.o Ciobe~ti torpito 

• cd ~inin inşası 19 36 da ikmal 
1
2

1 "şıi. Hacımi 1729 tondu. 
t-.0 tnilimctrelik dört topu vardı. 

, to 1ıı.eetrale tor;pito muhribi 1449 
hrı 1\ 'hıı.crninıdc dı ve ay.n\ toplara 

' 

alile bulunuyordu. 1934 de in· 
a --'"" 

' rı~~~ti. . 
r: !b ~ılız. gazeteleri denız muha-
~71 caj hak!kındaki yazdıkları ya· 
d arda Elen deniz kıuvvc:tlerinın 
lac bu zafere iştirak etmiş oLma' d:~~ı bilhassa memnuniyetle kay-

1Yorlar. 
' Kruv .. . .ı.. • l tind azor ve torp~t'o munrıp e. 
yinı en tnürckkep ltalyan filosu 
l\İ an denizinde Al.niral Cun· 
h,nıtarn"ın filosu tarafından mu· 
l'a rcı eye. mecbur edilmiştıir. hal· 
ğ1~ geınıleri itiyatları veghile da
bıq }' olmakla bera:ber bunlardan 
l'tıck a~ın,ı muharebeye icbar et-

' rtıuh 1~nı hasıl olmu~r. Bu 
) ltat ıı.rc'bedeki za')oıiattan evvel 
, lıcr~anların harbin bidayıetinden-
trı.ı.ıh rn~hakikak olarak 8 torp~to 
~ ribı kaybettikleri 'bildirilmi§ti. 
f:.p torpito muhripleri şunlardır: 
'le cra <geçen haziranda> Zefira 
bir rnınu~da~. Curtalıone tipinıden 
Air lorpıjto ımuhribi ceyı}uldu, 
tJb-onc tipinden iki 'torp~to muh
Nı.ıtıo «te§rin~:vvclde>, ~rancesco 
t bi Ve dıger bir torpıto muh-

B t:tCfrinievveld e>. 
~~rtolomf:o kruvazörü geçen 
lır, E. 'UU!a Akdenizde ba1ırılmış. 
bııtırı~ 11.2: 20 ltalyan den.izalnsı 

't •mı lır. 
~~i •rantodaki h.alyan zayiatı bu 
d\t~~~ haricindedir. Malum ~ 
'ııqr~'2:ere T arantoda CaV'our 
b~tlıl .an bir zırhlı taımamen kay
h<ttırll"lltş vaziyete girmişti. Kezd 
"our ardadır ki Tarantod.a Car 
~'ttor~ınıfından diğer bir gemi ile 
• k~~ ~.mfından da hir zırhlı, 

11~t h a~or ve 2 mııavinı gemi 
lia:b~ra uğramı~ı. 

~'nl,'f ın 'bidayetindenbcri hal
k ti at :mevcut 6 zırhlı11m<lan 
l'ı.ı"a't~! haaara uğram1_şhr. 20 

'-r, ~rden 4 ü batmf§, 3 Ü ha
~ l'tı~n:l§tır. 8 ltalyan torpi· 
~ ~ batmıştır. İtalyanın 

aylık toplantısını nisanın ikinci 

çarşnm'ba günü saat 18 buçukta 
Cağaloğhmda Etlbba odasında 
yapacaktır. 

Demokrasinin 
Yeni Nizamı 

cna,ı 1 incide} *§* 
kalkmasmı. on dokuzuncu asrın 
aınai inlrnalbının yaptığı hat-afann 
tamir ed'lı:mc.sini, dünya yüzünde 
adalet ve ımüeavat prensiplerine 
dayanır yeni 'bir sınai inkılap ku· 
rulmasını hedef tutuyor. Lord 
Halıfa'ksa aöre, eskeri kuvvetler 
bu harpten ısonra da dC'\'8m ede
cektir. Fakat ancak Almanyanın 
vakit va:kit tu'tu!duğu he.gomoni 
hastahğından kur:tu duğuna ve ar
b'k ıdiğcr milletlerin emniyet ve 
raha:tını bozmryacağına kanaat 
geline.iye kadar ... 

Lord Ha1ifakıı' ın ilan ettiği 
har.p gayeleri lbütün insanların 
pek tabii idealleridir. Nazi müf
r.itleri hariç olnak üızere, Alman 
halkının da böy.lıe idealleri be· 
nimsemome.sine ihtimal yoktur. 

Bu itibarla Lord Halifaks"ın 
bir Amerika küıWM.inden ilan et
tiği hal'l' ogaye1eri dünyanın her 
tarafınrla derin ~kisler yapacak, 
Alman a-ıa!kı dahıl okluğu halde 
bütün insanı!nnn gözü önünde ye
ni ufukJ.ar ~tT. 

Ahmet Emin YALMAN 

lngilizlerl~ 
Fransızlar 

(Ba.,r J incide) -

güllelerden bir kısmını kara ba
taryalarma isabet ettirmişlerdir 
Fransız bataryalarının bu hartı 
hareketi üzerine harp gemileri
miz Fransız ticaret vapurlarile 
bu vapurları himaye eden gemi
lere haklı olarll.'k ate§ açabilirler
di. Fakat insani hislerle hareket 
ederek böyle yapımadılar ve 
Fransız vapurları da oraya yakın 
bulunan Nemours limanına gir· 
miye muvaffak oldular. Gemileri: 
miz Cebelüttaıık'a dönerken Ütı 
dıefa ıbir F ranea: bombardıman 
teşeklk.ülünÜin ıhıücumunıa maruz 
kalm~~larsa da hiçbir hasar veye& 
zayiat vu·kubulmamı~tır. 

------
Deniz KIUbü Umu:ni 
Hayeti Toplanamadı 

Dün Deniz klUbUnUn idare heyeti 
toplanacaktı. Tahmin edildiği gibi 
ekseriyet olmadığı için toplantı ge· 
lecek haftaya bırakıldı. önümUzde; 
ki hafta ~kseriyet olsun olmasın kon 
gre muhakkak surette yapılacaktır. 

tO'rPito muhribi ve ıtorpito filosu 
bidayeUe 70 gemiden müteşek· 
kildi. 

Londra, 30 (A.A.) -AmıiraL 
Jik daiTe11i ~kdeniz muhareıb~ 
ha1&ınıda aşağıdaki tavzihi nqret
mişt.ir: 

Muharebeye iştirak eden tay· 
yarelerimi%den yalnız ikisinin 
dönmediği tdbit edilmi:;tir. 

ôyı e "Ulhııevcr bir adamdır ki, değil lkl dc\·Jetln, lkl klsloln ka,·ga 
~ . 
~ lll\llllne tahamnıülli yoktur. 
.IJıute bütUn dün)·aya hükmede<'ek bir kudret ol&a top, tüfek bir 

tarar a, Ç&kı ne kelime, kan çıkar diye toplu iğneyi ortadan kal-
dıracak ... 
Oeçe . n KUn rastladım. «..~e iş yaıuyorsun?» dedlın. GUJcrek: 
« uıuı satıyorum» demez mi~ Çddıracaktnn. Temin blllAh etti: 
-ııo1 kan IU.da bir balıkçı lle ortak oldum: Tutup tutup kılıç n kal· 

ll&tı) Oruı; • 
)fa • 

Y Allah l~lllllnl \'erslu! Azkaldı ıllin~·a<lan iimldlml kesiyordum 

maktadır. 

Yugoslav Genel Kunna~ Rei.i 
Teeuür Beyan Ettı 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Ot!: 
BelgTBttan öğrenildiğine göre, Yu

goslav genel kUrmay reisi, askeri bir 
heyetle beraber dUn öğle Uzeri Al· 
man dçlsl von Heeren'i ziyaret ede
rek Alman turist b\lrosuna yapılan 
taarruz esnasında Alman ataşemi· 
ııter mua.v!nt yüzbaşı :Moscr'e knrşı 
fena muamele yapılmış olmasından 
dOlayı teesstlrlerlni bildirmiştir. 

Yugoslavyada Halk Emsalsiz 
Heyecan lçinde 

Belgrat, 30 (A.A.) - Avala: 
Yı.ıgoslavyada halkın emaall51Z he· 

yecanı içinde, fakat büyük bir dlslp· 
li ve intizamla cereyan eden hlldi
scler hakkında ,tefsirlerde bulunan 
bugünkü saooh"ga.zctelerl bütün mu.. 
Jetin genç hükümdarın etrafında 
toplandığını ve devlet işlerini elle
rine alanlara. karşı tam bir itimat 
beslediklerini tebarüz ettirmektedir. 
ıer. Diplomatik Faaliyet 

:Belgrat, 30 (A.A.) - Hükfımet 
merkezindeki diplomatik faaliyet mu 
aı.za.m bir mikyasta. kendini göster
mektedir. Türkiye bUy\lk elç!llği ile 
Yunan elçiliği yeni hUkQmetıe şim
dıllk bir temas muhafaza ctmelı:te· 
dirler. 
İstihlas Hareketinde Tayyare 

Subaylanmn Rolü 
Londra, 30 (A.A.) - Yugoslavya.-

dan gelen haberlere göre, genç ta.y· 
yarecl subaylar bu memleketin is
tnııa.s Jıar..unde büa'Ok bir rol OT" 
na:m111lardrr. Bu ııubaylar hıyanet 
etmiş olan nazırlıı.n tevkile ve res
mi binaları işgale memur edilmişler-
dir. 

iTAL YA ALEYHiNE 
NÜMAYİŞLER 

Belgrad, 30 (A.A.) - Ofi: 
Dün Hırvati.stamia İtalyan 

aleyhtarı nümayi'.,l'ler yapılmıflır. 
Polis Zargreb' deki ltalyıı.n konso· 
losTuğu önünde toplanan nüm~
~ileri kıolayca dağıtımı~ır. Hıç 
bir vahim hadise vukubu}mamış· 

trr. V 
ITAL YANLAR YlJGOSLA • 

YADAN AYRILIYOR 
Roma, 30 (A.A.) D. N. B. 

ajaneı bildiriyor: 
Son haberlere göre, İtalyan te-

baası ve ltalyan gazetecileri Yu
goslavyadan ayrılmıya başlamış-

rem:len yaya olarak veya kıtalarla 
kaçan bütUn düşman askerleri esir 
edilmiştir. 
1talyanların son iki ay zarfında 

verdikleri zayiatın JO bin klşıye ba· 
llğ olduğu tahmin edllmcktcdir. 

* Kahire, 30 (A.A.) - Eritrenln i-
d:ıre merkezi olan Asmarnya. doğru 
firar eden 1talyan ordusunun taklbı 
için Keren fatihi General Platt, İn
giliz zırhlı crromobillcrl ile asker do
lu kamyonlar göndermiştir. 
ERITREDE 3775 ESiR ALINDI 

J{(ı.hlrc, :ıo (A.A.) - Oı-tıı. şark 
İngiliz umumi ka.rargfihının tebliği: 

Libyada vaziyet değtşmcmlştlr. 
Eritredc Asmara.ya doğru ileri ha· 

rekctimiz muntazaman terakki et
mektedir. Şimdiye .kadar 68 i subay 
olmak üzere 3775 esir aldık ve bir 
miktar top iğtinam ettik. 
HabeşiStanda Harrardan Uerliycn 

kıtaıarmıız şimdi Dredaua'ya doğru 
büyük yolun bUyUk blr kısmını ka· 
tctml{lerdır. 

-----o---
Hava Harbi 

Londra, 30 (A.A.) - Hava ve Da
hili Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 

AMERiKAN LİMANLARINDA· RO ~ 
Kt İTALYAN GEMİLERİNE MANYANIN SABIK LON-

- ORA ELCiSİ DİYOR Kİ· 
SiLAHLI MÜFREZELER «YUGOSLAVYA BÜYÜK 

İKAME EDİLDi BlR HÜRRiYET ZAFERİ 
Vaşington, 30 (A.A.) - A- KAZANMIŞTIR.» 

merika deniz makamlan Ameri- Londrn, 30 (A.A.) - Romanya-
kan limarrların:cla bulunan 2 7 hal- mn sabık Londra elçisi, Tilea, Bal· 
yan vapuruna silahlı muhafızlar kanlar vaziyetindeki rom henüz bir 
iknme etmiştir. Bunların vazifesi istifham teşkil etmekte devam eden 
balyan tay.faların gemilerin ma· Sovyctıer Birliğinin hattı hareketini 
kine kısımlarını tahrip etmelerine izaha çalışmaktadır. 
mani olm&ktır. Tilea şöyle demektedir: 

Eılde edilen malumata göre bu cYugosla\'ya bUyük bir hürriyet 

Re&mi Tebliğ 
Atina, 30 (A.A.) - Yunan 

ba kumandanlığı tarafından ne§· 
redilen 15 4 numaralı resmi t<:b· 
liğ: 

Siddetli tooçu ve devriye faa• 
liyeti k11ydedılmişt.ır. Bir miktar 
esir ald ·. 

Tayyarelermiz düşman mühim
mat depolarını bombardıman et
tnişlcı:dır. Jnfilalcları rnü.tea'kıp 
yan1gınlar görülm~tür. 

Bütün 'lnY'·arelerimiz ~lerine 
salimen dönmüslerd~r. 

l.manlarda bulunan ltalyan va- zaferi kazanmıştır. Bu, ayni zaman
purlarının tayfaları gemilerin'Cleki dıı. hem lng!ltercnin, hem de Sov· 
makineleri tahrip etmişlerdir. yellerin zaferidir. Perşembe gUııU 41 - 43 YAŞINA KADAR 

Bu gece Pana·ma'dan Bos-ton'a Yugoslavya.da cereyan eden h!tdlsc- ERKEKLER İŞ BAŞINA 
kadar bütün Amerikan limanla- lcr TUrltlyenln vaziyetini de kolay- ÇAGRILDI 
rında bulunan hafyan vapurları- laştırmıştır. Londra, 30 (A.A.) _ 41 den t 
na askerJer -Jkarak vapurların c:TUrkiyenln huduUarıru müdafaa- 43 ik d la b'" ._... yaşına :a ar o n utün er- ı 

muhafazasını ellerin-e almışlarıdır. ya. mecbur lmldıkları zaman Sovyet. kekler 5 nisan cumartesi günü iş 
o lerın herhangi bir teeavUzUnden kork borsalarına yazılmak <$nrİni al-

Romen ve Bulgar mamBları Jfizım geldiği hakkında mı !ardır. Yalnız islerde filen ça
Moskovanın verdiği teminat, Yugos- hşmııkta olanlar bundan müstcs-

Sahillerinde lav ant esaret altına alınmasından nadır. Harp !hizmetlerine şu veya 
sonra Almıınlann Yunanlstanıı. ya- ı bu şe!kilde iştira1t edebilecek bü-

AI T 1 paeağı tnnlT\lz esnasında. Türklerin tün kadın ve erkekler kendilerini m an Q p ar 1 mUdnfanda knlncaklartna delO.let et- tescil ettirmek medburiyetindedir. 
1 

mekte idi. Şimdiye kadar SovyeUer, Ya'kında bütün dünya lbu ener· 1 
Berlln, Sll (A.A.) - D. N. B. bll- kU,.Uk ml\leUcrln müda!tl oldukları· .. . '!Ah __ L. diriyor: " Jının sı a ve t=-nızata nasıl inkı-

Diln gece dUşmanın İngiltere üze
rindeki hava faallyetl bUyUk bir nls- ı Alman denir.ellerinin faaliyetile 
bet dahUindo olmamış ve bilhassa., Knradenlzdeki ııumen ve Bulgar sa
İngllterenin garbı Uzerinde \'UkU bul- , hillndeki sevkulceyş noktalarına ba
muştur. Bristol kanalı mrntakasm· taryalar ycrlcştırilmcsl hakkında D. 
da bir yere karşı kısa. EUren bir ta- N. B. ajansı blr rapor almışt.ır. Bu 
arruz yapılmıştır. raporda şByle denilmektedir: 

m göstermek fırsatını ltaçırmumış· la_p et'liğini öğrenecektir. 
lıırdır. Son hAdlseler gösteriyor ki, o---
mazlde işlenen bazı hatalar tamir e- CENUBi AFRiKA TAYYARE-
dilebllmektedir:> LERİNIN F AALİYETI 

EVENlNG STANDART'IN 

MUHlM MAKAL.ESi 

Nairobi, 30 (A.A.) - Doğu 
Afrikası hava kuvvetlerinin teb-

* dJa.1&'4 Juranl4l denizde u11aY1P 
Londra, 30 (A.A.) - Hava Ne• gitmektedir. Buralara Alman bahrl-

zarotinin tebliği: yeslnln bataryaları yerlcştlrilmlftlr. 
Muharebe tayyarelerimiz dUn öğ- Dltşman Alman kıtalannm Uerlcme

leden sonra Belçika ve şimali l<"ran- sine bir denlz manevresi ile mani 
sa. Uzerinde teeavUzl keşif uçuş- olmak teşebbUsUnde bulunursa top· 
lnrı yapmışlardır. tar konuşacaktır. Bataryalar toprak 

Bir dUşman hava meydanı ile na· altı sığınakları ile muhafaza edll
kll vasıtalarına \'C demlryollarına mektedlr. Ateş açmağa mUheyya 
mitralyöz ateşi ile hUcum edllmlşUr. toplar Karadeniz kıyılarını telıdit et
Düşmaıı da!i bataryaları kesi! bir meld.edlr. Topların yıınıb~ıııda bir 
ateş açmışlardır. dllşman hareketinin istilzam edeceği 

BAYAN LUPESKO'NUN BU
TON MALLARI MUSADERE 

EDiLDİ 
Bülcreş, 30 ( A.A') - Neşro

luman ıbir emirname ile, Bayan 
Lupes'ko'nun Roman.yada bulu· 
nan bütün mallan devletçe musa. 
dere edilm~tir. Bu mallar topra1c 
ve bina olmak üzere 53 milyon 
700 bin ley kıymetinldedir. 

ilk ateşler için mUhimmat mevcut· 
tur. Arazi bataryalar için Şimal ''c 
Atlas deniz.! sahtllerlndeldnln ayni 
mümeyyiz vasıflan arzetmektedir.> 

NEYORK POST'UN BiR 
MAKALESİ 

Londra, 30 (A.A.) - E\•entng 
Standard gazetesi yazıyor: 

liği: -
Cenup Afrücaın tayyareleri Di. 

redaua bölgel5inde Adisaobaha yo 
lu üzeı:hıde motörlü nakliye gnı.p 
larını bombardıman etımiılerdır. 

Rudolf gölü ~imalinde cenup 
Afrikuı ta.yıyarecileri rmotörlü 
nakliye kollarile müsta'h'kem mev. 
zileri bcmı'bardıman etmiılcrdir. 

Mareşal 

Badogliyonun 
ltihamlara Cevabı 

Atina, 30 (A.A.) - Atina 
ajansı !bildiriyor: 

fardır. BULGARİSTANDA ALMAN· JAPONYADA PASiF KORUN. 
YA ALEYHiNE NOMA YİŞLER MA HAZIRLIGI 

Nevyork, 30 (A.A.) - Nev
yor'k Post gazetesi Balkanlardakı 
hadise'lere tahsis ettiği b.ir maka
lede ııöyk demC''kıtedir: 

Yu~lavyadaki had»at Tota
liter kuvvetlerin pençeled arasın. 
da kalan ıbir hükfunetin teslimi· 
yetine ıblrşı haHc alksüli.melinin 
ilk tezahürü olara'k tetaklki edile
bilir. Bugün. Nazi mua'hedesi hal· 
kın reyile redldedilmiş bulunu~ 
yor. Harbin ba~ndanberi Avru· 
pa kıtasındaki miUctJer arasında 
faşizme ve nazizme karşı g&.rterL 
len bu ilk nefret afamcti bizi hak
ir olarak sevindir.mekıtedir. De
mokrat dünyBBt küçülür gibi gö
rünürıken ibirdenbire genişlemiştir. 
içinde yaşadığımız hürriyet siste
minin 'hudutlarını gcnişletere.llt ce
reyan etmdcte olan tarihi kalkm
m!.Ya layık olduğumuzu <göster
meliyiz. 

HiUer Yunanistana taarruz et· 
mek için evvelA Yugoslavyayı itaat 
altlnıı. almak mecburiyetindedir. Bun 
d:ın böyle bu mutavaatl şantaj ve 
blöfle temin edemez. Şimdi Hltler ya 
Sırplara karşı ;)1lrUme yahut Bal·· 
kanlardan vazgcçm~k zaruretinde
dir. Eğer pek yakın bir zamanda ha 
reketc geçmezse, yeni Belgral JıUktl· 
mcU mevGdlnl takviye edecek ve as
keri hazırlıklRn tekemmlil ettirecek 
tir. Hltler, ayni zamanda Tllrklye, 
Yunanistan ve Yugoslavya arasında 
daha sağlam bir anlaşma yapılma
sını da 'bekllyeblllr. Bu sırada İtal
yan müttefikinin ArnavuUuk ve Af
rika cephelerinde yeni hezimetlere 
uğraması üzerine İngilizlerin elinde 
Balkan mUtteflklerlne yardım için 
daha fazla kuvvet serbest kalmış <>7 
lacaktrr. BUlUn bu sebepler Bitleri 
derhal harekete mecbur edecek ma
hiyettedir. Almanya .şimdi harekete 
geçecek olursa arzu etmediği şart.

lar içinde ve geniş mikyasta bir mu
harebeye girişecek demektir. Buna 
karar verdiği takdiı"de Almanya. ne· 
tlceslni kimsenin tahmin cdemlyece
ğt bir sergüzeştin tehlikelerini gtize 
almış olacaktır. Bu tehlike HIUerln 
bUtün asl!ı:·rl tell'ikkilerine muhalif· 
tir. Fakat bu suretle hareket etme
mek glbl bir tehlikey" de llcaba gö
ze alabıllr mi? 

Yül.."'Sc'k faşist mec.lisi azasından 1 
Farinac:ci bundan ıbir müddet ev-. 
vel Ragima Fascista gazetesinde 
eski genelkurmay baŞkanı Mare
şal Badoglio aleYhinde ithamlar· 
da bulunmuş ve Mareşal Badog
lio da T ribuna gazetesinin 2 3 ka. 
nunuevvel nüı;'hasında bu itham
lara cevap VCl'\lllİşti. Bu cevabı 
ihtiva eden nüshal,!lr o zaman hü. 
k\ımet taraf ırnchın toplaınılmı§tı. 
Bunlardan 1biri elimize geçım~ir. 

Sofya, 30 (A.A.) - D. N. B. Tokıyo, 30 (A.A.) - Tasa 
Marfuor' da Alman a·leyhtarı bir ajaMı .bildiriyor: Matıbuata naza. 
nümayiş vukubulmuttur. Tezahü. ran, hava- taarruzlarına karşı mü
rat Sırplar tarafından tertip edil- dafaa tertibatı meselesi J aıpon hü. 
miştir. Üzerinde cAlm~nya~ y_a- kı.netini ciddi surette me§g\11 el. 
zıh büyük bir taş t~!.r e?ılm~~· mektedir. Miako gazetesi, Japon 
tezahüratçılar bu ta!ın uzerıne tu- hava müdafaa tefkilatının Tok· 
kürmüşlerdir. Tezahürat eısnuın- yoda ve 'bütün memlekette hava 
da icinde lngiftere ile birlikte Al- müdafaa üniversiteleri ihdasına 
manYaya kar§ı mücadele ediyoruz karar verdiğinıi yazıyor, 
ibaresi bulunan beyannalmeler da. 

ğrt~ıgosLA v MÜSLÜMAN 
cEMAA Tt REİSiNiN 
BE.YANN~MESl 

Belıgrad. 30 (A.A.) - ':'ugo.s: 
l a ımüsliiman cemaatı reı.sı ;;;;im Spaho, dinda§l.arına hıta
ben. butrün- •bütün camılerde oku-

RUMEN YAHUDiLERiNiN 
EMLAK VE EMVALi 

Bükreş, 30 (A.A.) - Rad~ 
ajansı bildirivor: 

P.erşemlbe günü neşrolunan hir 
kararn.ameve göre şclhir ve kasa· 
balarda bul'U'llan Yahudilere ah 
emlakin ~imla.k ve bunların dev. 
let emvali arasına ithali takarrür cak- olan bir beyannameyi ne§_ 

neretrni.::tir, Bevanna_mede bilhassa .,... ed etmi11ir. 
ı;öyle denilmekt ır: ı:::==========;;::::;:= Mühim 
• cBu aralık bütün faaliyetimiz 

raJ-malamnız kralın ve mcm. ve .,. ,,, . ··t-
leketin sclametıne tevcccun et-
melidir. Hepimiz tarzı harek~ti
mizle kral tarahnıdan ıhuk\ımete 
tevdi edilen ve bütün halk sınıf
ları tarafından hararetle karşıla
nan vazifenin ifaaını kolayla,tır-
ınalıyız.> ---e>----

Mısırın Rolü 
(Başı 1 incide) = 

Bu takdirde Almanya, askeri a· 
vantajtarının çoğunu kaybedecoktlr. 
Eğer Almanya, İtalyanın Arnavut
lukta ve Afrlkadaki hezlmr.tıeri gi-, 
bl bir ınağlQbiyete uğrayacak olursa 
onun yenilmez bir masal olduğu mey 
dana çıkaca.ktır. O zaman, Alman 
gaddarlığının bütun A vnıpada do· 
ğurduğu kin, her taı afta feveran e· 
decektır.> 

Almanyanın 

Tahribi 
Haberler 

* Nm'York, 30 (A.A.) Tass: As-
(Sa..~ı ı incide) X soclated Press bildiriyor: Fransa l-

tıman bloku tamamile harap ol- le mUta.reke şartlannın tatbikine 
muştur. Şimdi yafnız yJktk harici nezarete memur Alman komisyonu, 

1 
_q~ec1 · MarsUyadnn tayyare ile şimal Afl"l-

duvarlar görii me&• ır, ,-
Bremen' de 1000 kişi öllmüş ve kasma harekeı etmiştir. 

7000 kişi yaralanmıştır. Fooke * Budapeşte, 30 (A.A.) - D.N.B. 
vulfe fabrikaları tamamile harap Bulgar Ziraat ·~fazın Huşc!'ln Ziraat 
olımuş ve müessesenin üçte biri sergisinin açılışında bulunmak Uzere 
kapan:ma'k mecburiyetinde kal· t nisanda Budapeşteye gelmesi bek· 

ıcnmcktcdlr. 
mıştır. 

Hanovre.da Schanfclder Slun. * Ne\'YOrk, 30 (A.A.) - Tass: 
der ve Rohbock sokaklarının teş- Associated Press, 15 kadaor Japon 
kil ettiği mahallenin merkezi alı· destroyeri ile iki kruvazör ve 33 nak 
lan infilak ve yangın bombaları Hye gem!Slnin Şankhay'm 90 mil gar 
ile dümdüz olmuştur. Bir tek se-ı btnd3ki Sandhouse adası civarında 
cedc 250 ev yı'kılmıştır. toplanmış olduklarını yazıyor. 

--0--

AMERIKA HAZİNF.SlNDE NE 
KADAR AL TIN VAR? 

Vaşington, 30 (A.A.) - Kentucky 
hUkı'.'ımctl dahilinde Ford Knos'da A
merika hazinesi mahzenlerinde bulu
nan altının kıymeti 4 milyar :572 mil 
yon 591 bin dolara b:ıliğ olmu~ur. 
Bu dünyada mevcut altının takriben 
yarısını teşkil ctmekt:cdlr. ---SURlYE HUKOMETi 

Vlch, 30 (A.A.) - General Dentz, 
Yeni Suıiye hUkı'.'ımetlnin teşklli için 
Suriye ricali ile tcmcı.slarına de\•am 
etmektedir. 

SUUDi ARABlsTAN ELÇİLl
GtNlN BlR TEKZiBi 

.Mar~cıal Badoglio lbu cevabın· 
da Farinaccı0)"e ikar§J istihfaf edi
ci !bir lisan kullanmakla, ona as· 
keri ımeaelekre müdahale etmek 
hakkını reddetmekte ve şöyle de. 
mclQlcdir: 

Orıtalığı aydınlatacak yegane 
ha<lise?eri mahrem tutmak zarure. 
ti vardır. Bu hadiseler öğrenildi
ği zaman genel-kurmayın nasıl va. 
tanperverane bir hattı hare.ket it· 
tıhaz etmiş olduğu meydana çıka
caktır. 

Norveçte Yeni idare 
Londra, 30 (A.A.) - Norveç a

janııına gelen haberlere göre, Nor
veçtekl Alman komiseri Treboven, 
Norveçte resmen il~n edilmemekle 
beraber örfi idareyi merhametaiz bir 
.şekilde tesis eden bir beyanname nef 
retmı,ur. Bütün Norveç gazetelerin
de derç ve duvarlara asılmak eure
tile neşredilen bir beyanname bun
dan böyle gerek bizzat Alman ku\·· 
veUerine karşı, gerek Hıtlerln em
ri ile teessUs eden makama.ta karfr 
işlenecek her tUrlU cUretıer hakkın· 
da Alman kanununun tatbik edile
ceğini blldlnncktcd1r. ---o---

Kahire, 30 (A.A.) - Suudi 
Are:bistan elçitıği şu tebliği neş
re.thıistir: 

Suudi Arabistan hükumeti, Ba. İNGILIZLERLE AMERlKALI· 
ri radyosu tarafından verilen ve LARI ALDATMAK iÇiN 
İn"giliz Jcıtalannm Farsan adalarını Belgrat, 30 (A.A.) - E. B. C.: 
İşgal ettiğine dair bulunan haıber- onn Almanlar. İngtlız ve Amerikaı 
!erle Suudi hü:kUmetinin Cidde- gazetelerini nldabnak ma.ksıtdıle 
deki lngiliz elçiliği ne~inde bu Yugoslavyada lhtiıt'ıl çıktığı, İtalya· 
hareketi protesto ettiği hakkmclıa- da bir hUkQmet darbesi yapıldığı ,.e 
ki haberi kati surette tekzip et· Mussollnintn öldUrUldUğU rıvayetll"· 
mektt-dir. , r1nl yaymı, l ,ıır 
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Cenup Vilayetlerimize İpek 
Böceği Tohumu Gönderiliyor 
Buuıa (Hususi) - Yaklaşan 

mevısim için sıcak bölıgelere ve 
bilha••a Hataya, Adanaya ipek 
böceği tohumu scvl<iyatı 20 bin 
kuıtuya bal;.ğ oimuştur. Bugiinler
de a..:a.k muıtakaJardan ba§ka 

DiyarbakıT ve diğer vilayetlere de 
ipek boöcıcii tohwnu sevkiyatına ' 
ba..,fan.mqıtı'?'. Havaların müsait it 

gitmesi şaırtiie niısan ayı başında 
Bursa ve Buna böıgesine de to
hum tevzi edilece<ktir. 

Dl:MACA JZabıta Haberleri: 

................. ,0~I Bir OtobUsle Tramvay 
Çarpı~tı 

Dün bir otobU. bir traın•aya. çar
parak yolcularını oldukça 11i1Jo1i1t bir 
korkuya sevkebniştır. 

Şoför Hüseylnln ide.resindeki 3.1511 
numaralı otobUS, içinde yokıalar ol
duğu halde Sirkeciye gelmekte tMn 
Yedlkule - Sirkeci hattında if!iyen 
vatman Remzinin idaresindeki 4.2 nu.
maralı tramvay Ue çarptŞmlftır. 

Müsademe netice.sinde kırılan cam 
Jar tramvayın içindeki yolculara. s1ç
ramı11 tse de yo\Culardan Ağahama
mında oturan Niko kızı Anna Clda.-

Zücaciye we Halıcıların 
Hawa Kırumuna 

Teberr81eri 
ı.-t bildirmek ~en bir zat 

taratmdan 2500, 8uılt Kerlbar 1750, 

ZDcaclyecl ~ Hasotlu 750, 

SadaUalı Levl ff xamııI Halıcı 700, 

!klıal Kocaeli Nakliyat Şirketi 600, 

Beyrıdlnllel Şark Naldiya.t Şirketi 
500, Şeban /t)'din Halıcı .00, Albert 

Alfandarl Halıcı .00, Vahram Şbn

f!ryan Halıcı -too, Aram Barunak
yan Halıcı 300, İbrahim ve Nurettin 
ÖZkul 250, Abdülgani ve CelAlettln 

Halıcı 250, Agop Boyacıyan ve Bi-

Pasif Korunma Bir Şehir Rehberi 
Yapılocak 

Soldan Sağa: 1 - !rın, 2 - Sıh

hat - Başka, 3 - Yapı - Bir Vflllyet, 
4 - Sporcularda kuvvetli olur .. İs

yan eden, 5 - Kuranıkerhnde bir 

dan başka. yaralanan obnamrştır. 
Anna'nın bacağına. isabet eden bir raderi Haber 250, Aram Keşl.şyan 

·ı edbirleri 
1LmÜ (Hu u.,i) - Para~t teh. 

lik.esıne karşı tchrın muayyen 
semt..erin.de ydpııan muhtelif tec
rübeler çolc. ıyi nctıcc~er vcrmiş
tır. fvtetruz dY~ınan tayyareleri 
lccr\..I~ mahaııerıne met;ruz pa· 
ra~tsü.lerı bıra.11..ınıca, daıha evvel
den ttrltoa.t aaı1LŞ oı •• n m:U:cı.afaa 
ek~plcri ve yaı<t..ınıc.Jarı derhaı ~c 
baş.. 1. tardır. 1-"ara'§'ut.çi.uerin ço
ğunu ha va da a.en Unha etmıi.Şler 
ve dı.gerlerıni de yere ind.•Kıeri 
8'"ra.arda eıe geçırmışıerd.ır. 

. lOCad.ele N,. crıni teşdtıl eden 
eivilıler. her tü;ıu $lıiul ve tahrip 
vasıtaıarı .ue techa. ochl.n~er ve 
deneme esnasnıd.a cidoen bi..cyük. 
bır o. ravet gO.!termişlerd.u. t:kıp
leri aii\Ka.dar heyeu.er taiudi.r et-
:wşiero.ır. 

Bursa (Huouoi) - Şehıimtz<n 
bir rehberin.in yapılması için Baş
vekalet tarafından gönderilen 
profesör Erneıst l\ıla1.ınouri eskı 
eserler ve biJ'hassa Zin<:lankapı 
civarındaki s~rlar irzerinde tet
ıeiık.lerde ıbuıunarak bu kıy.metli 
eserlerin muhak.l.<ak muhafazıı:s. 

odlLmcıerini icap ettiginıi söyle
miştır. r·r.'hakika. bu tarını eser
ler ı'iı,Yı.k. olduğu ;(.iıde korun
maanak:ta ve hatta araı.arınd.a ev
ler bile ya,pılmaktadır. 

Tek Tip Ekmek Tecrübesi Çok 
iyi Karıılandı 

S.vas (HU8U•i) - ~cıhrimi.zde 
de tek tip eıkmc'.k çııkarma·k i.ıze
re valunız A.ktl lyıuoııanın d<rek
tifleri ile uu itle mcwu.I olma:ı< 
üzere tetC~ül eden :a..omiayon 

--o--- faaliyete goçer~K. ailodcı.n 5 ton 
Milis'da Büyük Bir Kap1- mikborında bugday alarak buna 

Yu.uidu ~o 1 5 ni.ıi>etınde çav.lar karı4'(ı-

Mı..., (Vatan) - K;oumıza rıla.raK. 'bu.nları ku.ne haline ge
bagıı.ı 1'.aıom .1..U\'.Uoıde. f*Dıd,()'e tU:ılan~ır. Y a.pdan ma6ra.f ve ki.r 
ka~ar e~ goı.U.meroı.§ buy~te heMptan teıt.ıtılk edııcrck bu ok.
bu · pıan ><••<UnwftU<. l:lu yut<· lmeğın ktl.-ınun 1U,5 lrurıqtan 
"' maıııw;. 'bu k.~ Ka.cmlı,;;y ava- N<mnası muvafık ıoönrlımüş İlle de 
rıncıa cııchc:a.,mJIŞ v.e ~ davar.ıatınil. ı e.k.m~.ğın •daha. ucu.za eatıimaa.ı 
musallat oı.ıua.ı< Lu ç.oit h.ayvan ,. içio lııı>misyon i.<:a;p eden tıctk&a
aabıp•er.u:ıi :.uar.o. ıııoJmıWjlbur. tına ba,lam bı.uunımak.ad>r. Per-
l,,~ ıw,..Lükrdcn S;o.l.ih ~ gUnki bir tecrube moheye

oğ'!u Heıtir kö ı:n:umııd.ı ~tii "'1>de o)ınek irıere a.a~ Çtkarılan 
eıru!a ı,.,. çalılı&.~ paıça.la.n- bu. t't> dınıdc. bi!ıa.a he.!Xınuz 
r. " hır ö.Uı.z ~ ııörmiif "" taraiımlan büy...lr. bir ra~et ile 
bunun. k.apJaJ> tuafmcian ~- hzpianmı.W-. 
lan<IJ&ıw ~.....,.ı. ey~ J.öy. Swa..ta tdt ~ dınıdt çııloanl
liaeıe ~- Köy>m abcıla- mHlDlll tecriibe ~i h\1$J
n o &kfam. c eı -fm buılnnd.u.ğu euoda bütün viı.iyellerden evvel 
yerde 1>.ir p"""1 ~ e vah- harekete geçmeei ve eeas dahi
§i b.ayvanı p;ı:!"'!'ip bdrlcmi,ye linıcle ük ad>mı atan vaUıniz Akif 
~-~ yanıye jyodıotlanı takdirle kart.J,amait bır 
t;elen ~l!a.n biraz 90nr& köyiiitc. mctnldtct borcu.dur. 
rm pcmıu..wıa uığranuııtJr. Ablan Canavar Düdükleri Tecrübe 
kU11unları.. 'IWUİllA kaplan 7&- Edildi 
~ uzoııe bwuıııctu.ıu öküz ceae- Kış. br ve yağmur.ardan arı-
dınin Y"tUll<l uı<aqıxı:ıg ve ckıhal za peyda elımesl ~ıiıuz olan ca
ölmüŞti.ir. navar düdükleri tecıübe edilmiş 

BaJtndan lcuıyruığuna kadar on ve um.uınwıwı iınza= olıcluğu an
~k.iz Luış uzwııJ.uiıtwıda olıduğu la4ıll.nl§tır. 
~ bu haran ,imdiye ka- Havaya KMJı, Pasif Korunma 
dar öldurul>eı> k.aplaniar ... en bU- Kom.i:ııyoou Toplandı 
y;;eü oadu.ğu ırıörulnıü,a.ıc. Vi!Bıyet havaya karşı pa~if ko-

rurıma \oom.iıııyonu valimiz Akif 
lyidoğanm ba~anlığında toplan- 1 

mış ve korunma içiın. icap eden 
kararları vermiştir. 

Tütün P&r-
Buna (HUBU81) - Bir müıd

det evvel açılnuş olaıı şehrimiz 
tiıtun pı>""""ın<Ja sa.tııoJar devam 
eiımeloıtedir. ~Ü hya.tlar or
taıama oıarırk 61 ile 65 kuruı 
ara mda değ ne.ktedir. Şimdiye 
ka.dar oatılın"'I olan tütoo ın""'tıuı 
2 mııyon kıloyu h~<. 

Hava Kunmwna Yardımda 
. Buiunanlara Madalya V ... Udi 
Buaı.a ( uswn) - Tüırllt Hava 

Kurumuna ıetır.ımizden ·yardım.. 
!arda bulunanla.u., Beled'i)'e salo
nunda y..prla.ıı. buyüj< bir mera
simde va. una Reti.k Kora.ı.ıan. 
Parıi ınii:fetl.l§i. H.ıva kurumu mü.. 
feıtit;ı l:.mi.n Aıi Y illflil, Hava. Iw
ruıınu 'b.>.Jkan.ı R" ı.ü Egel ..c oa
oou doldın:an ~~!ya alacıı.k 

olan ar ve davetliler hazır bulu
nuyodaı:dı. Mcr ... ımcle Kurum 
baıgkam v-e vahmiz ınera.Wnin ma. 
hıyeıiru ııeıbarüz ettıren çok heye
canlı nutul<.lar eöyu2~erdir. Sı'k 
aıık aik~rla ke4ilen hu nutul<
lardanı eonıra yınıe ak~ar a.ruın
d .. her v..tanclat mad~ al
mıt.ı!B". 

ı;..IJ<eairde Konfe-11111 
B..W....ır (liua.,.i) - Cümiıu

rıyet 1 iaı.. Pa?>tisi en.el sekrder
hği tara.fın.daa tert>p edilen lowı
feran&Jar meyanında, Ba.Wlcs\r 
Halkevit>Cle de Rue mehuau Fuat 
Si.rmen taralmda.n clün;ya vaziye
tı hai<kıncla ba loonferaııs veril
mı$ır. Çok buyiik. bir aliô.ke ile 
taiop edıl<:n bu konfera!lB bopar-
lcirıerJe 'ehrin her yanına ya.~ 
ve bu.ı.ı.in h.a"-a duıletı..ım;,tir, 

--o- -
Bir Çocuk Kütüpı.a.-; Açıldı 

Buma (Huousi) - HaLkevinde 
yapılan bir merasi:mlıe ııdırirnizde 
bır çocuik ioıJ,ti.ipbancei açilin~ 
Du kiw.üpbanode yalnız coocuJdar111 
.. ıifade edeceği eserler bulundu
rulacaktır. Bu J<ütiipbancnin ço
cuklar i.çm çok ioti.Ea.ddi olacaiı 
açılışmıda çocWdar tarafıı:ııdan 
gösterilen sarıMrni ,heyecandan 
bariz bir şekil.de anla.,ıımaktadır. * Havsa (Hu.uıııi) - Dün 
şehrimize ıı:elen Trakya Umumi 
Mü.fett~lıği Maarif mii§aviri fa
kir ErdCJ.'11, Maarif müdürümüz 
Yusuf Cemil Üner okuiları teftiıı 
dlımişler ve bu a.ahah Edimeye 
dönmiiflcııclır. 

Şina Demiri Geldi 
Karabüık. demır ve ~lik fab

rik.aları tarafından imali.oflarına. 
başlan-an Şi.na demirinden §ehri· 
miz a.raba imala.tçıtarı için de 1 5 
ton Şina dem.iri gelimiş ve hafta 
içeri.sinde tevzi.ata ba,lanmıştır. 
H .. evi idare Heyeti Toplandı 

Halıkevi idare heyeti hafta için
de toplanaraık HaLkevi ~!eri üze. 
rinde uzun eöriifme erıd'en sonra 
icap e.den kararları vennlş.tir. 

Kahve Geliyor 
Şeiıdmlı: kahve ıhti;yacll'lı kar

f1\ıımak üızeııe a.ynlan k.ahvenin 
Ziraat hankaeı vasıtasilıe gönde
rilmelt iRere olıduiu h.Jıcr alın
~~. 

lzma..ıe 23 Nisan Hazırbldan 
İzmİr (Vaıan) - Y aı:doın oe

verkr ceJmiyeti lzmir .,:beainin 
fa.a)iıyeti mjisbet aemere.ler vennı.. 
>'"' ~. Bir ta.rıı.litan yok
sul ailelere diğer taraftan da Y'ok. 
ou1 talebelere yarc:lırn eıtmckıteclir. 
2 3 Nioan. çocuık bayrauwııda ya.v
ıclara dağılllmak "ıiızere c;.ı>k mi;k
tarda pmfek. vesaire haurlaıttı
nlmalr.tadu:. Yerh fahrikalarımn
dan t..;.tn cdıloen bezlıerıckn biçi
l= bu ıröımlek.leı müesocsenın 
faal lr.oll:an taraiıı>d.an evlerde 
<hbiriimek.tedir. * Vilayet Ziraat müdiirlüiü 
'bai haetalıkılarına kal'.fl ıtlu.cıı.k 
tedbiri.eri bağcılara öjjı-e.tbek üze
re l>it Jwn; l!Sınakta<:lır. Bu IUl'd
le geçen ytl muhtelif h...ıta!ıklar 
yÜZÜnden husı.tle gel-en zararlara 
hu. sene meydan bırakıhmya.:ajiı 
kuvvetle üımt edJmcl<tcdir. 

--0--

Hatayın Ticaret Bilançosu 
Anialqye (Husu:si) - Ticaret 

ve sana.yi odasının hazırla.dığı bir 
iıotaıtiatiğe göre, 1 940 yılında Ha
ta)'dan yabancı mernle'ketlere 
699706 lira luymetindc 6 milyon 
766,557 kilo muhteli.f maddeler
le 9296 baş hayvan satıldığı ve 
yine 1940 seneııinde lsiten.dertn 
limanına 77550 tonajlık 42 Türk 
ve 127,460 tonajlık 42 yaha""ı 
olmak Ü-zere <nU!htelif bandıralı 
48 tK:aret gemi.sin.in geldiği ve bu 
gemilerin İ!lken<krun limaruna 
29, 764,000 kilo mal getirdikleri 

ao~ 

kmm _ Erkek 
1 

Bu, 6 _ Vazrh _ kalın cam parçası kadını yarala.znur 
Vedia.. 7 _ Ust değil .. Sual edatı, 

1 

trr. Anna Haseki hastalıanesine kal-
8 - Sual edatı _ Aç, 9 _ Para .. Ni- dırılmış, şoför yakalanmıştır. 
da - Oyun lleti, 10 - Bula.şık - Kra,. Denize Atılan Tat Bir Çocuğun 
ilçe, 11 - Mah - Satılığa çıkarılmııı. Bqını Yardı 

Yukardan a.,.ağıya: ı _ Nazik de- DU.n Fenerde İskele kenarında oy-
ğil - Hede!, 2 - Fidan yeUştirUen namakta olan bir çocuk, bir adamın 
yer, 3 - Adam öldUrme • Yaprak- attığı taşla başından yaralanmıştır. 
lan kaynatılıp içilen bir nebat. 4- Fenerde oturan Hasan oğlu 12 ya
Bnyük vtlAyet .. RUstemin babası. şında CelA.l, iskelede arkadaflarlle 
5 - Nota - İtmekten emir ... Nota ... oynamakta iken birdenbire bağırmı· 
Akıl, 6 - !stikbal - Ayrılma, 7 - ya ve ağlamıya başlamıştır. Oradan 
Güvenme, 8 - Habeşistanda bir şe- geçmekte olan Kenan denize taf at· 
hir

1 
9 - MeŞhur bir Fransız roma· mak isteml.ş ve t.&!Jı atmPJbr. Fakat 

nı ... Evll olmıyan zaman, 10 - İle· taş denize değil, Cel!lin kafasına i· 
riye doğru sUrWen - Tadı fena, 11- sabet etmiştir. Çocuk tedavi edil
Nefer - Başına (ç) gelince çapulcu miş, suçlu yakalanmıştır. 
takrmı - O at. Yangın Bqlangıcı 
EVVELKi BULMACA.VIN HALLİ DUn Taksimde Receppaşa cadde-

Soldan sağa: 1 - Af - Kahve • tt, sinde 3 numaralı doktor özeny&nlll 
2 - Kasaba ~ CilA., 3 - Sırasız _ apartman bacasındaki kurumlar tu
Ha, 4 - !rg - Rahat, 5 - Ok _ A- tuşmuş ise de yetişenler tarafından 
yak - Em, 6 - Yün şal • Arif, 7 - ve ev halkının el birliği ile söndUrW
Al - Azman, 8 - Al - Aşı - Ar, 9 - mU.ştUr. 
Askı - Nısıf, 10 - Yakmak - Rev, ============== 
11 - Dar - Ak - Ukte. 

Yukardan aaşafıya: 1 - Ak - O
yala, 2 - FasikW - Sya, 3 - Sır -
Akar, • - Ka.rgaJJalık, 5 - Aba ... 

Yaz ... Ma, 6 - Has - Almanak, 7 -
Irk - Asık, 8 - Ecza - Anm, 9 -
Her - Irk,. 10 - İlhami - A!et, 11-
'l't. at - Fer ... Rey. 

Baş, Dif, Nesle, -~p. B.oma.tismaı 
• Nevralji, Kınl'rık •e Biltiln Ağrılarıaızı Derhal Keeer 

lc.uıada ıüaO. 3 , ... oı.aooUlı. UKLITI.!RINOEN SAltININIZ. 
HF.R YEl!'OF. FIJtLU 4'1c:UTl'L&RI ISRARLA ISTEVl"ltZ 

Tll'ldJ'8 CaınharlJ Jtl 

Ziraat Bankası 
Kurllillf tarilıl: 1B88.- Sermayui: 100,000,000 TUrk Una 

"'" ... a.ı .... adedi: .. 
ZINl ... t:ıcarı ıı.r nevi banka muamelııicl. 

Para blrlldinalKe :s.ooo Ura lkraml7e .. q.r 

Zira.at Banıradu- ıaımba.ralI ve lhba.raız taaamıt h-piannda 
en az GO l1rUı buluna.nlal'a •enede 4 deta çekilecek kur'a ll• &f&Cı• 
clalıi plina göre llrraml7e dağrtılacakbr. 

l adet 1,000 - .... Ura [' 100 -A~ 
4 • 600 • ı,o.ıo • 1 ~ llO - 5,- lira 
, • :ıze • ı,eM > ı:ıo • " • •,SOt • 
,.,. -· 4.-• Ulll> •• l,Mtlll 

ı>iKJtAT: Hoeaplarm4ald pa. bir .. ,,. içinde i10 Uradaıı .... 
&:ı ~enlere Ikrıunlye çıktığr lıkdlnle % 20 fulaslle ver!IMtk.ıt. 

&u'alar - ' clela, 11 mart, ll -.... 11 97JOI, 
11 Jllrlaclk&nunda çel<ileoeldlr. 

tık 
temtna.t 

3000,00 225,00 - mü-eseal için alınacak 10,000 metre 7er1! 
Amerikan beZI. 

1>76,60 42,57 Karaa~ muessesati için alına<:ak 66 çi.tt !Astik çizme 
Tahmin bedellerl lle ilk temınat miktarlan yukarda yazılı işler a:r

rı ayrı açık ekSUtmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve mua.meıt.t 
mlldUrltlğU kaleminde görU!eblllr. İhale 7.4.941 pazarte.oıi günU saat 14 
te da.imi encUmende yapıla.caktır. Taliplerin ilk teminat ma.kbuı; veya 
mektuplan ve 941 yılın& alt ticaret odasr vesikalarlle ihale günU muay. 
yen aaatte daimi oncQınende bulunmaları. (2246) 

* Zeytinburnund& kAin Çimento fabrikası hududundan Bakırköy Bea 
fabrikasına kadar tmtidat eden Devlete e.it sahilden tıç ytl müddetle Ye 

senede asgari 750 ton kum ve 750 ton çakıl çıkarılına.sı işinin resmi 
nisbisi açık arttırmaya konulmuştur. Kumun beher tonunun resmi ni:s

bi.91. 7 kuruş ve çakılın beher tonunun resmi nlsbisi 10 kuruş olup ilk 
temtna.t mıktan 28 lira 69 kuruştur. Şartname zabıt ve muame!At mü
dürlUğil kaleminde görülebilir. !hale 11.4.941 cuma günü saat H te dal
mt enclbnende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuZ veya mektup 
larile ihale gilnU muayyen saatte daimt encUmende bulunmalan ll· 
zmıdır. (2377) 

Halıcı 250, Da.vut Muaa.zade Halıcı 
200 er lira Ha.va KW'\DJ'luna te

berrude bulunmuşlardır. 

Yeni Neşriyat: 
ÇOCUK ROMANLARI - Bütün 

Türk çocul<ları tarafından Uk sayısı 

kap" kap" edilen ÇOCUK ROMAN
LARI'nın lklncl sa.yısı renkli resim

ler ve heyecanlı romanlarla bugün 

çıkmıştır. 

1 L 1 B A -IDBAB TAM T&mttt 
Beyoflunda Afacamll karşısı:ıd. 
Bursa sokak No. ı. yeni açılan 

"<imya l.A.boratuannda halka 'it,.. 

laybk olmak Uzere yalnız (Pa· 
za.rte..ı) günleri BİR LİRA Uc· 
retle idrar tam tahlili yapılmak~ 

tadır. 

--· DOllTOB --H· 

ÇİPRUT 
Clldlyo ve Zilhrevlye Mllteııaıı

ow Jleyotıo Yerli Mallar !'a
zan karfnmda Posta ookafı 

kU,.OIDde Meymenet ap&rtımaru 

Tel: 433158 ---B 
DOBTOB 

BOBBOBONİ 
Emlnönll Nlmot Abla gl,esı 

6ntındelcl muayenehanesinde 
her glln ha.atalan kabul eder. 

Tel. ~131 

...-.---1 .... _.. e. " 
7tlt -1 • • • 

• • ' . ' .. • • 
• • 
• • 

• .. 
• • 

---75 .. 
DOllTO&-lllrılY AGEB 

CEVAD TABiİN 
IDaAB • llAlf - KAZURAT 

9Malrenln tahllllerinl yapv. Dl· 
vanyolu ortumda Tol. 23334 

AIJoaı 'Ccreu 
DrldJ• •ılllıılli•-·· 

liadlk • •J"kk 1 :Q'ld< ~:, .. ~ 

1400 ne - 1il ::...·, 
Bartcı 1 1 • 
s..- ..... • t11bk A)1-~t 

r.oo Hl O BOfll{r, }Ok~-

T. iŞ BANKASI 
Küçük T.......af Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ!DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı .Alustoo. 3 İk!nclteşrln 
tarilllerlndo7apıllr. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet llOOO Uraiıiı: = 2000.- L. 

s > 1000 > =3000.- > 
2 > 
4 > 
8 • 

35 > 
80 > 

300 > 

7l!O 
ııoo 

250 
100 

llO 

20 

> 
> 
> 
> 
> 

• 

=WOO.- > 
=2000.- > 
=2000.- > 
=3600.- > 
=4000.-. 
=6000.- • 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

ld'ZEYYEN SENAB 

270423 N YAD ELLER - <Kahveci Güzeli filminden> 
0! ÇOBAN .KIZI - (Beste: Sadettin Kaynak) 

ABMED COŞKUNSES 
270421 N ŞAD OLURDUM - Bahriye çlftetelll gazel 

o: HER DERDE ŞİFA- Saba ga.zel 

KORO BEYETİ 
270424 N DAGLA.B DAGLAB - Rumeli şarkısı 

0! KOŞKtiM VAB - Rumeli şar~ı 

ADAN ALI 

270425No: 
AZİZ ŞENSES 

GELİN AYŞE - Halk şarkısı 
NE KARA lMIŞ ŞU ALNIMIN YAZIŞI 

- Daği ırar!a 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedeli (11900) lira olan 20000 Kg. KWçe kurşun (11/ 

4/194.1) cuma günü saat (15) on beşte Haydarpa.şada Gar binası dahl· 
lindeki komisyon tarafından kapalı zart usulile satın alınacaktır. 

Bu 1'je girmek isteyenlerin (892) lira (50) kuruşluk muvakkat 
teminat, ka.nunun tayin ettiği vesikalarla teklltlerini muhtevi zarflarını 
a..yni gün saat (14) on dörde kadar komi.syon reisliğine vermeleri lA· 
zmıdır. 

Bu Isa ait ...,.ınameıer komisyondan parasız olarak dağrtılmak· 
tadır. (2328) 

* Muhammen bedeli 9.000 (dokuz bin) lira olan (20.000J adet yerli A-
merikan bezinden mamul kum torbası 9.4.941 çarşamba günU saat 16 te 
kapalı zarf usulU ile Anka.rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerln 675 (aiti yüz yetmiş beş) liralık mu· 
vak.kat teminat ile kanunun' tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
ni gUn saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdtr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpa.şada Tesel!Um ve Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2%79) 

=== 

Devlet Denlzyolları 
İfletmesl İlbları 
31 MARTTAN 

7 Nis:na Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların f şimleri 
Kalla§ Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadeaia llaüma - Salı U de (Tarı), i'eı·şembe i2 de \liüney· 
su) ve Pazar 16 ela (Ankara). Galata rıhtı
mından. 

Bartm - Salı 18 de (Çanakkale), Cumarteai 18 d• 
(Ülgen), Sirkeci rıhtmıından. 

H-,a - Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarp.mba, Per,eııı· 
be, CWn& 16 da (Sus), Cumartesi 14 U 

(Tralt) ve Pazar 9,50 de (Sus). Galata rıJJ· 

tmıır---bmiranlık __ _ 

NOT: 

tnnırv'an. 

Pazartesi, Çarşamba vo Cuma 8,15 U 
(Tralt). Galata rıhtımmdan. A.ynca çar· 
9&"'i>& vo Cumartesi 20 de CA.natart&). ToP 
haııe rıhtımmdan. 

Salı vo CUma 1D ela (Seyyar). Tophane nıı· 
tımmdan. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rılıtımmd .... 
Çarşamba 15 de (Bursa), CUmarteııt 15 te 
(Saadet). Sirkeci rılıtımmdan. 
Pazar 11 de (İzm.ir). Gala.ta rılıtmund""" 
POI'fCIDbe 13 te (Tır!ıan}. Gal.&ta nııt:ıınII'" ..... 

Vapur octerlerl 1 •k- her tıırm malttmat llf&«ıda telefon aır 
maral.an ye::. 'ı a.centclerfm.bıden ~etıı"'fr .. 

Galata Daf .&..idi&! - Galata rıhtımı, Limanlar 

111.rUcl ~ • .. "" 

Umum Klldilrl:ıtll -
altmda. 423f.J 

- Galata nhtımı, 'Mntaka Ll-
ll'aD Re: JJğl binuı altında 401'3 

- Btrkecl, Yolcu ım.!>nu. 2"1''' 
(!6S6) I 

İDAııtsiıi aiuı İ1 BANICAS~ 
iKRAMIYEL.i \iESAP ~ 

ŞEHiR TIYATP"~U TEMSiLLER! 
TEPEBAŞINDA g 4.l''l'İKLAL CADDES:tNl'JI 

D & A il il l 8 l!l " 60MEl>t Kll>MI 

BU AKŞAM BU A.KŞAJI 
Sa.at 20,30 ela 

H
- . A Saat :?0,30 da 
urrıyet partımaı.ı. n A n 1 

Salı!bl..., N~at Jı!Jldllrü: AHMEr El!TDI YALCllA..'1 

Basıldığı ~en "VATAN MATBAASI 
Bor ,ııa glfedo ııocuk temsillort lçln bilet vardır. 

Beyazıt, lAloll, Aklaray, Şe1ınım1ıı1 tt 'l'opkapıya otobtls temin? 

Sahibi ve N"'1'1yat Mlldllı11: AHMET EMiN l' AL\\~ 

Basıldılı Yer: VATAN MATBAA.si 


