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I 
PAIAB 

Balkanlar 
Tekin 

Değildir 

lnsilizlerin Italyanlardan aldddan bir hava dafi topu muayene eduıyor 

İtalyan Adisababa 

Tehlikede 

Kismayu'da 
Beş Vapur Zapt 
Edildi ve Alb 

Som alisinde 
ltalyan Zayiah 
Şimdiye Kadar 

21000 Kişi 

Sovyetler 
Uzak Şark 
Nizamını 

Kabul Etmiyor 
Japon Hariciye Nazırı yakında 

Berline gıdeccktir. Japonya A· 
merikaya göre üçler paktının ba
zı prtlarından memnun . değildir. 
Bir şikayeti de Sovyetler Birliği
nin vazıyetidir. Ruf'}'a Avrupada 
yeni nızarna seyirci kalmı , halbu
ki Uzak Şarktaki nizam için mu
haliftir, Çine açıktan açığa yar
dam etmektedir. Avrupa nızamını 
kabul eden Rueya Uzak Şaıik ni
zamını kabul etmiyor. Japonya 
Ru9)"a ile temasa gclmi tir: fa. 
kat anlaomaya dair bir emare 
yıd]ctur. Bir Japon - Rus anla~ma. 
aı So'V'):etlerin Çini ıterkctm~ılc 
mümkündür. 

(Radyo Gazetesinden) 
B. Matauoka Berline Gidiyor 
\'a.\'lngton, 8 (A.A.) Rcuter: 
Japon h:ırfcıye nazıı, Matsuoka'

nın Berllne gidip gltmlycccğı mese
lesi çok bUyilk bır alAkıı. uyandır

maktadır. Öyle zannediliyor ki, şa
yet, Mntsuoka Bcrllnc giderse bu se
yahat HIUerln emı ile değıl, fakat 
Japoııyanın hesabına yapılncnktlr. 

Vaşington& gelen haberlere göre, 
bu ııeyahatin başlıca sebebi Alman
Japon muahedeslnln tatbikatına alt 
meselelerin mUzakercsldlr. Fılhaki· 

Juı. mczkQr muahede, Almanyaya bıu;ı 
ka bir de\ Jet taarruz ederse Japon· 
yanın Almanyaya yardım edeceğini 
tasrih etmekte ise de Japonyaya 
ba~ka bir de\ let taarruz ederse Al· 
manyanın da Japonyaya yardım e
decet;tne dair hiç bir kayıt ihtiva 
etmemcktedır. 

Cenubi Çın sahillcrlndc bazı yer
lerin Japonlar tarafından geçenler
de l~allne ehemmiyet vcıilmcmck
tcdlr. 
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Yunan Trakyasına gösterir harita 

Yugoslavya 
Sıkı Bitaraf 

Fakat Mihvere 
Dost olacakmış 

48 Saat İçinde 
Yunanistana 
Taarruzdan 

Bahsediliyor 
~ Londr .' 8 (A:A) - Müstakil Londra, 8 (AA.) - Aaso 

Fran ız 8Jansı bıldırı!or: ciatcd Prese'in Sof)a muh11b 0 rme 
. Almanları? ~u garıstandaki ~le. göre Alman k.Jt'alarının 48 ııaat 

n hareke:tlcrını tacı) ~tmderıne 1 za fınd M k d b. y 1 r a a c onya ve par ı 
ve . ugos avyaya yaptıkları taz- Trakva üzcrme yiırumesi \'e Yı.ı-
yıkı arttırmalarına i,aret eden ga- nan · t k b 1 
zctelerin umı.rmzyetle zanncttık- ı hatna aklr~ı taarruza .. şama-
l 

. . y sı mu eme ır. 
erme gore, ugosla\ya bitaraf-

lığını ilim edecek fa ·at Berlinle Yunan Hududunda 
dostluğunu tnkvıyc eylıyccektır. 

Daıly 1 elegnıph'ın Bdgratta 
diplomehk bır kaynaktan öğren
dığine g0re, Belgradın bu sıkı bı
taraflığı ve mıhverlc dostluğu 24 
aaat ıçınde ıl:in cdılecektır. Al-

7 Alman Fırkası 
Mevzi Almış 

manya ile Yugoslavyanın aynı za. Bı"r Alman Ültı"ma 
manda ve hemen hemen ayni 
mealde birer beyanname nc!lret
meıi ve Berlinin beyannamesınde 
Belgrada kar ı sulhpervcrane 
maksatlar bcslend iğinı bildırrncsi 
bcklenmdttcdır. 

Nıhayet, gar.eteler, Yugoslav· 
yanın, mcısuliyet kabul etmeksi
zin, Yunaniatanla halya arasında 
mulava ıt. rolü oynayacağını zan
nctmeğe mütemayildir. İtalyan 
taleplerinın iptal cdilec('ği ve Al
manların Pa1ra ve Scl~nikte ü lcr 
elde edeceiı -ylenııtektedır. 

Muhalif Liderler 
Milletin T envirini 

istediler 
Belgrat, 8 (A.A.) - Reuter: 

itimada değer .bir kaynaktan ög
rıenildiğine göre, parlamento mu· 
halefet parti.tıi reisi B. Crol, men. 
ıup olduğu radikal partisi ile Yu
goslav milli partisi ve eosyalistlcr 
namına Prenı Paul'a ıbir muhtıra 
göndererdc Yugoslav milletinin 
halıhazırda oer~yan etmekte olan 
kat'i hadiseler hak4kında ıtenvir 
edılınedığıni ve millcttn bu hu
ıueta fskri sorulmadığını bildir
mipir. Muhtırada deniliyor ki: 

FikrimW:e bu tarzda hareket 
pyanı arzu bir hareket değildir'. 

(DevMnı: ıs.. 6, u. 6 da) •x• 

tomu Bekleniyor 
Sofya, 8 (AA.) - Rcutcr: 

Alman kıt'aları muMm miktarlar
da Bulgaristıına gınnekte devam ı 
ederken, buradaki ıntiba, bir ' 
haftaya kadar ve yahut daha az 
bir zamanda Yunanieu.na bır Al- ' 
man ülhmatomu vcriLmceının bek 
lcnebileceği medcaindcdir. 

Takrıb('n yedi Alman fırkası, 
malzemosilc beraber, halen Yu· 
nan hududunda meovaı alm-.kta,. 
dır. 

Bu cana.da, Romanyada, Bul
gan tana geçe11 kıt'aların yerıne 
yemleri gelmcktedır. Bıriei tama. 
mile motorlu olmak uzere iki fır
ka, bu son haftanın ilk üç günu ı 
ır.ınde Romanyaya gıtmek üzere 
':'ıyanadan trenle hareket etmıı· ı 
tır. 

İngiliz • Yunan Görütü A)'lli 

Londra, 8 (A.A.) - Timea 
gazetcınnin Atına muhabiri bildı
riyor: 

A eı i mevzular hakkındaic.i 
Yunan ve lngıLz goru leri ayni
dir. lngihz buligı !hakkındaki Yu. 
nan !hiaıııiyatı her zamandım daha 
1'.uvvf'tlidır. Her sınıf Yunan hal
kı lngılızlere ve id eı llerıne kartı 
aynı birlrk imı gıbi derin bır §ef· 
kat ızhar etmdttedır. 

GONON SESi 

Sinir 
Muharebesi 

Yazan: 
lllŞAT NUBI 
Bu~ La :ı-·ontaıne'l kant· 

hrmak faydlM!lz olma)or. o.an 
«'l'Wd ile Hl•dllM111 1M8111191 oku
yerwu: 

Bir tilkinin h&umlarma k1U11 
bir ağaç, bir miktar hindiye kate 
hizmeti görUyordu. 

Hain mahHlk, ağacın etrafını d<>
lıu~ıtıktan ve hindilerin nöbet bekle
diklerini gördUktl'n sonra: cNe o? 
Bu hayvanlar benimle alay ediyor
lar? Alemin geçtiği yoldan kcndı· 
lf'rlnln geçnılycceklcrlnl nıl sanı· 
Yorlar? GörUrUz bakalım> dcdı "e 
hemen harekete geçti. Ayın parlak 
ışıkları hindiler kalesinin mUdafaa-
111.nı kolaylaştırmak tstıyor glbly· 
dl. Muhasara fenninin accmı i ol
mıyan tilki dağarcığından çıkardı
ğı hileleri birer birer tatbike baş
ladı. KAtı arka ayaklan Uzerlne 
kalkarak bir zıplayışta ağaca çıka
cak glbl tl'lıdlt tıareketlerı yapıyor, 
klh sırtllsttı yatarak yalandan ölll
yor ve oııra yine dlrılıyordu. Hiç· 
bir tiyatro oyuncu u onun kadar 
uataııkla 114!kll ve şahsiyet değişti· 
remezdl. Kuyruğunu kaldmp ay ı
ıptınd& parlatıyor ve daha buna 
benser bir sUril hokkabulıklar yı.-

Pl10l'dlL 

Bu esnada hlndılerden hiçbiri gl). 
zUnu xıı pınağa cesaret edemiyordu. 
l>Ufman b~relerin dikkatini bir 
nokta tlzerfnde miltemadtyen &'•rili 
tutarak ıııihlnlerinl fllflrtıyor, göz· 
Jertnl kamqtırryordu. Böylece hln
dılcrln yarıdan fazluı bırer birer 
ağaçtan dUştUler ve tilki arkadu 
onlan kendi yiyecek dolabına nak· 
Jetti. 
K--.a hlMe: 

Tt>hltkf'"" fazla dikkat etntek ln
&ant o w.atllMla ti ~ne dötö
riir. 

* Sinir mUbarebeebün IMIDdu 9 
ha vede bir taavlrtnl yapmak un
nederlz ki, mllmküa detlldJr. AJ
maalar Ç.ekoelo\'akyadu -...,.,_ 
rak bUttln küçük A \ rapa mlq,tle
rlnfl tattttk etUk1er:I tabl1tıfl, hll· 
tün \ariante'lerlle, bu .....ıclall 

kopye eımı, gibidirler. 
Onlann rotu La Foııtaıne'lll ta

birince, tilki ark11da91n yemek do

labında •ıra •ıra yahyorlal'. 1111-
glin 11ıra :r.avallı YusoaJavyadlıdır. 
Komed)a yahut farla bütlln ....ıam 
mlzallMlftlerlle pmdl OllU U,. 
onünde oynanmaktadır. 

'l'Ul(Ml&\'YA ela Bulpriıt1aa pbl 
mf'!lfum manyatlırmaya keadlnJ ,..,_ 

tıNrak dllJft"ek mi f Yokaa kaJtra.. 
m- kollllf ... Yanaal9taa gibi •iDi· 
rlnl pek tatarak kendini kurtarma
#• muvaffak olacak mı f 

La Foatatne'I• hlndllerln ucak 
yandan faı.laaınm dllştUtttnö tu
rlll ederek lllkAyeyt Ue&a J'ama 
bmllanumda bir ldkmet u..u 
IUnndlr. 
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Anlatan : Nuri ( Paşa ) 
Kıymetli Hediye: Küçük Bir 
Mavzerle iki Sandık Fişek 

11-
- 11 - 1 top, tüfek ve makinclitüfeklerin, 

Bir Gece Baskını külliyetli cepane vo mühimmatın, 
11,1·· h' 1 ) d'" erzak ve teçhizatın, elhasıl Trab-
n uca ıt er ya nız U!!manın 1 1 · · ''d f ı·· ...ı • 1 • ·ı · · ik 1 lct us eya ctının mu a aasına u-

uıhen ıı te manı erını aran ı a l I · · k , k 1 1 k 1 · . zum u o an her !icyın vaktıle, ya-
·e.:p geçere· ta yan a~ er erının ni :bombardıman ba~lamadan ev-
mu .ııH>tanna kadar gıtmek ve 1 h' d k ı l 

l k b
. .. f . h ve • ııe ır en çı arı amama arı ve 

t:.ı ı:ın eln.c · g ı mun ent are- · ki d'l 1 · k 
J_ 

1 
"- d gerıye na e ı ememe erı anca 

.,.e:ı c r c ,. t ta etmez er, •uazan a _,L 1 t "b · l'k • d b" • 
1 

ccna e , tecru esız ı , .. c ırsız-
ıo.... • ... ı .... e>pıu ve kumanda ı ge- ı:ı- _ı, 1 ki 'f ı b' • · 1 B ıı. ve şa'1""ın ı a tavsı o una ı-
cc o~ .. ı.ıırı verır er. u suret· ı· p k b" ''k b' h t ·d· B 
ı ~ ı T 11 ır. o uyu ır a a ı ı. u 
c, ,\lısıa.a ııar ve avurga ı ar b I .. uı._• I · · k · 

H b h k 1 d k
. se cp c, muscuoıp erının as erı 

omsun a çe enar arın a ı L'k d' 1 k ·· hk u'h f 1 İt 1 mna CJneye tev ı o unara tec-
muat~ .em ve m a aza 1 .a - ziye edilmeleri gerekti. 
yan ı en karakollarına (yerlıler 
buna assa derler) t şubat 1912 Trablusta düımana. 'bırakıl~~ 
aıc!lamı karanlık bastıktan sonra 20 den fazla top, onhınlerce tu
bi r" ba:kın ;>.ı,.ı:mağa karar ver~ fek, bol cepane ve sair mühiı_n
mışıeıdi. Dü~anın assasına bas- mat ve levazım. buradan va~t~le 
kın cesurane oldu. Fakat düş- çıkan.~a~dı, çekılen bunca şıl~ 
man hazır ve uyanık olduğundan ve muhunmat yıoksulluklarına l~
ça'buk silaha sarıldı ve bu suretle zum kahnayarak T~ablus~n m~
baskın daha ziyade küçük bir ~af~ası bamb~~ka hır şekıl a.la~ı
muharebe halini aldı. iki saat a· lırdı. Fakat böyle olmadı, elım~
lCf teatisin-den {yani Trablus a- ~e bulunan m~z.~l, modern sı
rapcaaınca münaveseden) sonra lah ve cepaneyı du:mana bıraka· 
geri dönüİdü. Tabiatilc, lbir kaç rak sonra yerlilerin .. Nuh ~ebiden 
yaralı ve şehit vardı. Nurinin an· kalma. çakmaklı tufekleı:ile .mu
lattığına göre, ıbu gibi muvaffa· hareheler vermek mcoburıyetınde 
kiyetaiz ıbaskınların bile lt.al!)'an- kaldık. 
lan daimi korku içinde bırakmak Çakmaklı Tüfekle Naııl 
ve ilcrilemelerine mani olmak . Muharebe Edilir? 
faydalan vardı. 

Çok Kıymetli Bir Hediye 
Bunun İçin Nurh henüz Azizi

yeye ve Lc:bdaya vaımaclan ev
vel, yolda geçeceği tarihi Nalut 
kasabasında iken, _{lbilabare İtal
yanlar tarafından asılan mücahit 
Halife ibin Askerin kardeşi) bu
ranın belediye reisi Ömer bin As~ 
ker ona ça1c.maklı tüfekle nasıl 
mubarc'be edildiğini talim etmiş-
tir. 

(Arkası var) 

Maarif Haberleri: 

Asistanlarımızm Terfi 
Lista:eri Geldi 

VATAN 9. 3 - 941 
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Belediye Haberleri: 

Şişhane 
Unkapanı Y o~u 

Büyük Bir Cadde 
Olarak Açılacak 

Şişhaneden Azapkapıya, Un
kapanı köprüsüne inen \•olun a· 
c;ılmasına karar verilmi;tır. Bu 
yol sağ taraftan itfaiyenin ve ço
cuk bahçesinin bulunduğu cıhet
ten açılacak ve buradaki binalar 
İstimlak e<lilecektir. Bu suretle 
Şişhane ile Unkapanı köprüsü 
birbirine geniş bir cadde ile bağ
lanmış olacaktır. Yapılacak is
timlakler ve inşaat için lazım ge
len tahsisat ta bulunmuştur. 

Taksim - Harbiye 
Yolu Nisana 
Bırakıldı 

Taksim - Harbiye yolunun in
şaatı meıvsimin uygunsuzluğu do
~a)'lsile fimdilik tatil edilmiştir. 
Jnşaata tekrar niııan ayı içinde 
başlanacaktır. Bu y.olun matluba 
muvafık bir şekilde yapılmama
sından doğacak ıbütün zararlar 
müteahhide ait bulunmaktadır. 
Otomobiller Şiıhaneden Tünele 

ÇıkabiJecekJer 

Tekerlekli nakil vasıtalarının 
acfalt yollardan geç.memesi kara
rından sonra otomobiller Şişhane 
karakolundan yukarıya doğru 
geçmemekte ve yeni yapılan as· 
falt caddeyi takip etmekte idiler. 
Gidiş ve gelişte seyrüsefer güçlü
ğünü gözönünde tutan İstanbul 
Belediveai Şişhane bahçesile Bey
oğlu Kaymakamlığı arasındaki 
yoldan otomobillerin Tünele çık. 
masına müsaade etmiştir. 

Kaymakamlıktan yukarıya ba
dema otomobil geçımiyecek, cad
deye Tepebaşı tiyatrosunun ar
kal!ından geçen ~oldan çıkılacak
tır. 

Taksim Bahçesi. Dolmabahçe 
Yolu 

Taksim bahçesinin köşesindeki 
Dağcılık klübünün yanından Dol-

iş Bankası Mukavelesinde Piyasa Haberleri: 
Yoğurt 

Geniş Tadilat Ucuzlıyacak 
T em:.ttü Hissesi ve Hakkı 

Huzurlar Kaldırılıyor 

idare JJ/eclisi Azalarıyle Umum 
iJlüdür Bareme Göre Maaş Alacak 
İş Bankasının bu ayın 27 sinde 1 remınde verilen nisbet dahılındc mıı

Ankarada yapılacak senelik toplan- aş alacaktır. 

tısından sonra fcvkalMc bir heyeti İhtiyat akçelerlle birinci temettü 
umumiye toplantısı yapılacaktrr. Bu hissesinin tevzllnden sonra safi te
toplantıda banka esas mukavelena- mettnden kalacak bakiyeden evvel
me~inln mUhlm maddelerinde tadi!Al cc yUzde altmışı, ikinci temettü his
~ apılması kararlaştırılmıt gibidir. sesi namı altında hissedarlara, yüz
Tadil edilecek maddeler arasında mu de 15 1 mecllsl idare azasına, yUzde 
kavelenamenln en mUhim hUkUmlerl- 5 ı banka memurlarına. yüzde 10 u 
nl teşkil eden 12, 24, 33, 36. 42 ve 58 mümessil hissedarlara ve yUzde o
inci maddeler başta gelmektedir. nu fevkalA.de ihtiyat akçesl aynlır-

Yenl yapılacak tadllA.t ile banka· dı. Yeni şekilde evveltı yüzde 10 ı

nrn nama muharrer hisse senetleri kinci tertip fevkalAde ihtiyat akçe
ferağ ve intikali meclisi idareden sa- si ve yUzde on mUmcssiller ayrtldık
JA.hlyet ve imza hakkı olan lkl kişi- tan sonra, yüzde beş vukuu muhte
nln huzurlle yapılacaktır. Meclisi 1- mel zarar karşılığı ayrılacak ve ba
dareye aza olmak için evvelce yUz kiye miktarın y\lzde beşini geçmc
hlsse sahibi olmak kA.fl iken bu mlk· mek üzere ve birer aylığı tecavüz et. 
tar 250 hisseye çıkarılmıştır. İdare memek şartlle müdl\r muavinleri, 
meclisi azalarının alabildikleri temel banka memur \'e mUstahdemlerlne 
tU hisseleri \'e hakkı huzurlar kaldı- iltramiye verilecek geriye kalan kı

rılmaktadır. sım da hissedarlara tevzi olunacak-
Meclls azalarına bankalar baremi tır. 

mucibince alabilecekleri miktar da- Hissedarlara tevzi edilecek olan e-
bilinde aylık verilecektir. Bu aylık 

tayini hakkı heyeti umumlyeden alın 
makta, Vekiller Heyetine verilmekte
dir. 

Umum mUdUr de hiçbir temettU 

sas temettü \'e ikinci temettU hisse
leri mlktan tediye edllml~ olan ser
mayenin yUzde 15 ini geçmezse fazla 
miktar tediye olunmıyacak ve fev
kalAde ihtiyat akçesine l!Cı.vc edile-

alamıyacak, kendisi bankalar ba- cektir. 

Mal Yok 
Tevkif 

Müşteriye 

Manifaturacı 

Diyen 
EdiAdi' 

Fincancılar yokuşunda manifatu- DUn mahkemede mağaza sahibi 
racılık yapan Nobarla Yervant 9 Klrkor şahit olarak dinleniyordu. O 

giln evırel Milli Korunma. kanununa da: 

Komisyon Fiyat
ları T esbit Ediyor 

Ticaret Vekaleti son günlerde 
yoğurt fivatlarının tetkikini em
retmiş olduğundan Ticaret Ve
kaletinin iki müfettişi tetkiklerde 
bulunarak yoğurt hakkında bir 
rapor hazırlamışlardır. Bu rapor
lar Vekalete gönderilmiştir. Ve
kalet, Fiyat Mürakabe büroları· 
na mezkur raporlar üzerinden 
y.oğurta fiyat konmasını emret
mi§tir. 

Bu raporlara göre yoğurtun 
Buruda kilosu l 6 kuruş, Sinan 
köyü ve Çekmecede 18 kuruş, la
tanbulda 60· kuruştur. 

Fiyat Mürakabe komisyonu a
radaki bu büyük farkı nazarı dik
kate alarak İstan'bulda yoğurt fi. 
yatlarının indirilmesine karar ver
mesi beklenmektedir. Halk bu 
suretle yoğurtu daha ucuza yiye
bilecektir. 

1470 Çuval 
Kahve Yakında 

Piyasaya Çıkarılacak 
Gümrüklerde bulunan 14 70 

çuval Kenya kahvesinin bölgeler 
arasında taksimi yapılrnı~ır. Bu 
taksime göre lstanbula 1030 çu
val, İzmire 440 çuval kahve düş
mektedir. 

Bu kahvelerin gümrükten çı
kartılması için Ticaret Vekaletine 
ya2ıl..-nışsa da henüz bir cevap a
lınmaq_ı.ğından şimdilik bu taksi
min yapılmasile iktifa edilmiştir. 
Tic!lret Vekaletinden cevap ge· 
lince gümrükteıki kahveler hemen 
piyasaya arzedilecektir. 

Biz Buna 
Şaşıyoruz! 

. ~ 
Geçenlerde NizametlJJI ~ 

zif, gazetemizde «Baya~ fi 
Benligül» hakkında bır f. 
yazmı§tı. Naci Sadullah, iı" I 
zıya dokunmak için, J<aledl'N 
dığı uzun bir fıkrasında 

ki: " «Cepheler ordularla . ~ 
Hudut boylarından bilesıJlllifi 
lıçlarm şakırtılan geliyor. 
çeıit buhranlar, çeıit çefit ~ 
tekirler türetiyor. Ve biitİİ' t 
hadiselerin aynası olınalart ...1 
zım gelen yükııek kaliteli~ 
telerirnizden birisi, uzun lıİ 
lannı sizin resminiz, ıizi• 
sinizle süslüyor ••• ,, 

Anla§ılan, Naci Sadull.ıs. 
le bir yazıya gazetede f'I 
riliıine §.B§ıyor. Şqıyor ad/it 
onun fıkraaına daha ~ 
tık... Çünkü, Naci 
ehemmiyetsiz addettiği bir 
:zuun, bu zamanda, 
geçmesini doğru bu 
anlatmak için, bq . 
uzun, hem ıde pek uzun 111 
ra yaznuf. Geçmiı bir lafa 
bir sürü laf ediyor! ••• ı,ı. 
buna §.BftYoruz ... 

Gazel eler yazıyor: 
yaya 730 bin füalık dert 
edilecekınİ§. 

Halbuki, ben, A 
derinin. harp dolayıaile 
laıhğını zannediyordunı. , 
kü, Abnanların iıgal ettili 
tün memleketlerde, •·• ... -,. 
deri, bir kemik kaldılarL-

Duydunuz mu? Fatih 
diye kadar misli gö ·· 
hırsızlık vak'ası olmuf. 
ğurtçu dükkanına hırsız 
fakat bu hırsız anadan 
çıplakmıf. Dükkanda 
yoğurtçunun kansı H · 
gözü önünde bir yoğurt 
sini alıp Jcaçmıı. 

Erteşi günü, Zuvvarada :bulu
nan Carptrablusu kuvvetlen 
umum kumandanlığı crkanıhar
biye reisi binlba§ı Fethi. Nuriye 
iki sandık cepanesile beraber kü
çük bir Mavzer göndermişti. Bu 
hediyenin iki cihetten ıkıyımcti 
vardı: Birisi Nurinin baş eğlence· 
al tüfek a.tmak olduğundan Jrab
lu.ta ona, 2400 f~eğile birlikte 
küçük çaplı bir Mavzer hediye 
etmekten daha büyük ve mükem. 
mel mükafat olamazdı. İkincisi. 
bütün Trablust.a zaten yalnız 1 
tane küçük çaplı Mavzer tüfeği 
~lunıduğund_an bunlardan bir ta. 
nminin Nuriye armağan edilme
sinin hu~i bit kı)'lmet ve ehem
miyeti vardı. 

.Su 7 küçük çaplı Mavzeri, 
T ra'blua harpten evvel gelmiş 
olan yeni sistem jandarmalar ge
tinnit. Bunlar esasen 12 kişi olup 
beti tüfeklerile döndüklerinden 
Traıblu•ta yalnız yedi tane kal
g>llf. lıte bunlardan birisı Nuriye 

'Ônlverıılteırln muhtelif fakUltele- ma!bahçeye kadar açılan 25 met
rindc çalışmakta olan asistanların re genifliğindcki yol İçin bütün 
ekseriyetinin vazifelerinde muvaffak istimlakler tamamlanmlflır. Bu 
olduğu anlaşılmıştır. Dekanlarca. ve- yol üzerindeki gazinolar kaldırı
rfien raporlar üzerine Rekt6rlUk ve larak tesviye edilecek ve yolun 

Maarif Veklıletl bunlardan çoğunu =a=ç=ıl=m=a=s=ın=a=b=a=ş=la=n=a=c=a=k=t=ır=.==== 

muhalif hareket ettikleri için tevkif - Ben dükk&nda değildim. Bir a
edllmlşlerdl. Asliye İkinci Ceza mah ralık geldim. Böyle bir m~terlnin 
kemeslnde dUn duruşmaları yapılı- geldiğini söylediler. KPr.dlsinl de bek 
yordu. Bunlar ve avukatları diyor- ledlm. Fakat tekrar gelmedi, diyor-
lardı ld: du. 

lan şahitler hakk .. 'ilki maddelerini 

- ltız müşterimize mal yok deme- Milddeiumumt, Klrkorun tevkifini 
dik. Mr.l vardır. 1''akat patron bura-
da değildir. Gelirse o siZe !!yatını bil- istedi. HA.kim ceza kanununun ya-

Dün çıkarılacağını yazdığımız 
470 çuval Brezilya kahvesinin 
gümrükten çıkarılması çar§amba 
gününe bırakılmıftır. Bu kahve 
yüksek fiyatla getirtilmiş olması
na rağmen toptancılar bu lkahve
leri daha az kar1a satarak kahve
nin fiyatını yükseltmiyeceklerdir. 

llOTonÇiviGeldi 
Dün Karadeniz yolile Alman

ya.dan memleketimize 11 O ton 
çivi ithal edilmiştir. Bu çivilerin 
tevziatı için Ticaret Vekaletine 
yazılacak ve gelecek cevaba gö
r~ tevzia'ta b~lanacak.tır. 

Ben, bu hırsızm niçin 
lak hıraızbk ettiğini cle;il 
çİn yofurt tenekesini 
merak ediyorum. 

Bilininiz ıki, meıhur • 
fimet, hamamda 
k~ aenedenberi zihnini 
eden, «Arıirnet kanunu• 
ğirniz kanunu kqfetmit 
yecanla, çırçıplak soka -
yarak: «Buldum! Buld 
ye Jıaylnrmağa batla.rnıf. 

gönd~riliyor. 
O, sonradan bunlardan bir ta· 

ne daha, para ile, tedarik edebil
diğinden, bu suretle iki küçük 
çaplı Mavzeri onnu~. 

f rabluaun İtalyanlar tarafın
dan itzali sırasınıda bizim orada
ki kuvvetlerimiz fazla seri ve te
lıi,tlı surette çekilc:Hkleri.nden. yer
lıler oradaki silah ve cepane de
polarını yağma etmişler ve bu 
suretle ellerine külliyetli miktar• 
da maki.nelı.tüfe.k fişeği gcçirım~
ıerdi. Bu fişekler yüzer adet o
larak müstatil kağrt kutular için
de ıstif edilmiş bulunurlar. Ma· 
kınelitüfeklerle küçük çaplı Mav
zer ayni mermıyı attıklarından 

>1 iıbare yerliler bu kutuları geti
rip Nuriye sa.tırnağa batlamı§lar
dı. Çünkü 7 tüfeğin ikisi onda 
idi. Mütebak& tüfekler de aynı 
veçhile pek mahdut kirnaelerde 
idi. Bu .uretle küçük çaplı Mav· 
zere cepane Nuride o kadar ço
ğaklı ki çaclınnın bir tarafı bun
larla dolmuıtu. 
Trablua Muharebe.inde Silih ve 

Cepane Meselesi 
Tra:bluata esaa tüfek büyük 

çaplı (yani 9 milimetrelik) Mav
zerdi. Bu nevi tüfek, küçük çap· 
uya nazaran blraz daha uzun ve 
ağırdı. Bu aobeple, küçük çaplı 
ı~ıavzer daha güzel ve kullanışlı 
ııdı; bun.da atıf aıh.'hati de fazla 
~i. 

Yerli mücahitlerin elinde bir 
ç.c:* ta ça&ma*b tüfek vardı. Bu
nun sebeıbi. Trablueta zaten mev
cut ve harp çıkmadan bir iki gün 
evvel Tralbluaa varan, ve yükünü 
boralttıık.tan .onra İtalyanlar ta
rafından orada batınlan, Derne 
va?urunun ilaveten getirdiği meb
zul aitih ve cepanen&n va.kit ve 
zamanile ıehrin haricine çıkarıla
r.it, cenuba. mesela Saniyet Beni 
Adem'e veya Aziziye"ye nakle-
clüememeai.dir. 

İtalya ile, mahza Tra;blue yü
zünden, harp olacağı, Akdenize 
hlkim olan ltalyan donanmasnıın 
ük yaıpacaiı fC)'in T ra'blusu bom
bardıman ve sonra işgal etmek
ten ibaret bulunacağı ve T rablus
taki c;ok e.ıti ve biç bir işe yara· 
maz tahyalann ounu men· e muk
tecfü olamayacakla~ o kadar a
,&ardı ki. buna rağmen Tr&'blu
-ın için*i fazla ve kotumauz 

namzet asistanlıktan asıl asistanlığa 
geçirmiştir. Bunlara alt kararname
ler dün Üni\•erslteye gelmiştir. Ken
dilerine yakında bildirilecektir. 

Yüluek 1icaret .Mektebinin 
Senelik T oplanbaı 

Yüksek İktısat ve Ticaret mekte
bi mezunlan ccınlyeti yeni idare he
yetini seçmek üzere dün Beyoğlu 

Halkevlnde senellk toplantılarını yap 
mışür. ldare heyeti reisllğine Mek
kl Hikmet Gelenbeğ, ikinci reisliğe 

İbrahim Berkan, umumi kAllp Fuat 
Sokay, muhasip ve veznedar Ali Rı
za, aza Mehmet Kavalalı, murakıplı
ğa İsmail Otar, Samiye Anasal, Na
fiz Otun ve Namık Conker seçilmiş
tir. 

Sömeııtr tntlli mUnascbctilc Hııtay 
seyahati yapan üniversiteliler dün 
Rekt6r!Uğe rnUracaat etmişlerdir. Se 
yahat lntıbalarını anlatarak orada 
yaptıkları tetkik ve araştırmalarını 
izah etmişler, Hataym muhtelif yer
lerinde tarihi aydınlatacak pek çok 
arkeolojik eser btilunduğunu söyle
mişler. Ayni zamanda da bu eserle
rin meydana çıkarılması etrafında 

blr faaliyet yapılmıuımı istemlşler

dir. 

RektörlUk onların bu isteklerini ka 
bul ederek vekAlete bildirmiştir. Bu 
iş üzerinde çalışacak bir heyet vü
cude getirilerek plA.nlar hazırlamak
tadır. t' 
* Orta mektep mua!Um muavinli

ği imtihanına 24 mart tarihinde sa
at on dört buçukta başlanacaktır. 

Yazılı imtihanlar için, mtlmeyylz o
larak seçllen profesörler imtihandan 
bir saat evvel toplanarak sualleri 
tesblt edeceklerdir. Yazılı imtihanda 
muvaffak olanlar sözm imtihana sev 
kedileceklerdir. 

TA il Vİll 
9 MART 19'1 
PAZAB 

AY: S • GO:S - 68 • Kaemı: 122 
RUMt: 1356 - ŞUBAT: 2-l 
HlCRt: 1860 - SEFEB: 10 

V il1T ZA V ALI EZANI 

--
GUNEŞ: 7,22 12,13 
ÖGLE: 13,25 6,16 
İKİNDİ: 16,41 9,31 
AKŞAM: 19,09 12,00 
YATSI: 20,38 l,30 
İMSAK: 5,44 10,35 

r 
Soruyorlar ? 

. ' Şişlide oturan bir okuyucumuz 
eoruyor ve diyor ki: 

dlrir. 
Halbuki iddia başka tfirlil idi. Şi- ve hUkümlerlni şahide hatırlatarak: 

kayetçi bir kaç defa bunlann dUk- - Mahkemede iı;te,.Eenlz ,ahade
kanına gelmiş, dört, beş saat bekle- tinlzden rücu edebilirsiniz. Kanun 
dlği halde bir tUrlU patron Klrkor 
gelmemiş, bu da mevcut malı yok bu hakkı size vermiştir, dedi ve ıs-
demek için icat edllml~ yeni bir usul rar ettiğini görünce de hakkında 

imiş. tevkif kararı verdi. 

Son günlerde muhtelif mem
leketlerden itıhal edilen çivi mik
tarı 300 tonu bulmuştur. 

Yakında külliyetli miktarda çL 
vi geleceği 6C>ylenmektcdir. 

3 Muhtekir Adliyeye Verildi 

Dün Fiyat Mürakebe Börosu 
memurları Marpuçç.ularda İ§por
tacı Ventura ve Mahmut,papda 
Sokratı makara ihtikarından, ya
kalayıuak Adliyeye teslim euniş. 
!erdir. 

Diğer taraftan Cumhuriyet buz 
hanesinde bulunan bir çok tene
ke peynirin sahibi olduğu halde 
bunu inkar eden Nuri Zolek dahi 
Mürakabe börosu memurları ta• 
rafından Adliyeye verilmiştir. 

Dünkü İhracat 

Acaba, bu hırsız da, 
da yıkanırken, ·bu dük 
leaiz yoğurt olduğunu 

fetti, dersiniz? 

Şahabeddin UZU 

Dört beş gündenberi 
bulunan Milli Müdafaa 
!et Ankan Ankaraya dl!ntn 

Tetkiklerini bitiren Dahl11' 
Faik öztrıık ta bu akşam 
gtdccektır. 

Emlı\ldmln 'ergllerlal mun
tazaman veriyorum. Altı sene 
evvel satın aldığım blr binanın 
da nrgllerlnl ,·ermiştim. Geç.ea 
gün bir memur gelerek bir lhb.v 
rlye bıraktı. Bunda (sabıka) kay 
dile tekrar veı;gt iııtlyorlar. Şu

beden tetkik ettirdim. MUlkUn 
bana satışrndan evvel eski mal 
sahibinin ,·ergiden bir miktar 
borcu kalmış. Bunu benim öde
mekllğlm lı.tcnlyor. Satıl} ııırasın

da \·ergt dalrC!JI eski mal sahibin
den nrgt matlflbatını tnhıdl et
memiş ise kabahat bizim mi 1 Bir 
de her tebliğ' k6A"ıdında yalnız. 

(Sabıka) kaydı nr. Nlçln bu 
kaydın yanına (filan) 8ellenln 
(sabıka) sı yazılmıyor \"e neden 
mesallh e1habı bunu öğrenmek 

için \"ergi dairlerine gltml:re 
mecbur bırakıbyor T 

Türk Okutma km ama ( elld Cemiyeti Tedriaiyei lalimlye) 
azalan dün Daritfafaka liaesinde toplananık ana niaanmamede 
yapılacak detifildilderi aÖl'ÜflDÜtlerdir. R911Dİmiz dünkü toplan
tıda hulunanlan pstameldedir. 

Dü~ ıyaıbancı memleketlere 
160 hin liralık yerli mahsulümüz 
ihnç edilm~ir. Bu ihracatla Al· 
manyaya kay?Sı c;e:kirdeği. diğer 
memleketlere tütün, balık gibi 
maddeler gönderilmiştir. 

Şehir Tiyatrosunun 
çeslnln bulunduğu yerde 
dllştlnlllmektedlr. Bu tasıt 
bir şekil almamakla beraııe' 
austakl tetkikler de\·am e 

- Hiç, hiç bir l}f'Y yok ..• 
- Ne dUIJUnUyordun T Bana söyle ... 
- Neye ııö~·llyeylm T Sen bana ber zaman 

ne düşündüğünü söylüyor musun T 
- Hana bunu hiç sormadın ki •• 
- E\·et, ımrdum .. 
- Hiç böyle bir şey hatrrlanuyonmı. 
- Sordum da sen bana: «Buctln oynana-

cak olan futbol takımlarından acaba hangi
si kazanacak diye dilijtlnllyoram.• Dedin. 

l\lalmlm güldü: 
- H~r halde onu dtlfllnllyordmn. dedi. 
- Hayn', eminim ki bambaıfka şeyler dü-

fiindün ve bana böyle slyledln. 
- Hayrr deme, çocupm. Sana yalan llÖ)'

Jemem. ••utbol dil'lllnüyonnn dedlmıwı doğru 
söylemlşlmdlr. Hem bana bak 'Erkekler da
ha baslttlrler. Kadınlar gibi karma karıttık 
~yler dllşUnıneder. Fakat 11en ne .ıu,tınü

yordun T YilzUnün mAnlsı tamamUe değl!f· 

mlştl. 

- Nllflıl olmul}tu~ 

- Bilmem T Fakat seni tamd.ımt zaman-
danberl kendine malunıs bir mAnln vardır 
ki onu çok se\·erhn. Seninle evlendiğimin 
sebeplerinden blrlııl de ylhündekl o mlntı
dır. Halbuki dılJ ytlzllnlln lladeel tamamlle 
değişti. Bambalfka bir IMan oldun. 

- Nasıl bir insan oldum, Mablm, bana 
anlat .• Ne oldum'? 

- Dlnle, canım ya\TUcutum: Sen k~llk
ken ııana hiç: tı:Razı kitapları okuma• de-

ÜZÜNTÜ 
Yazan: Dafne du Maurier - 47 

meclller mi T Meııela ..... senin gözttnden 
kaçırmak ~in baZJ maaır ki~ hiç ki
litlemedi mi! 

- ~·et.. 

- ı,ıe.. Beıa ele .-. llazı ~ dtlflln-
memenl lstlyormn. Öyle şeyler vardır ki 
senin bllmemen lı\ı.ım ••• Anladm mı! Yok 
bilirim, anh)ıunaum. Haydi şertalbd ye de 
bana ınzumsoz sualler aorına.. 

- Niçin bana hep aiti y&9111cla bir çocuk 
muamelesi ediyorsan 't 

- Naınl muamele edeybn istiyorsun! 
- öteki erkeklerin kanlanna yaptıklan 

gibi.-
- Bazan kadınlar kocalarmclan dayak 

yerler. Sen de mi lııüyorson ! 
- Niçin yine benimle alay ediyorsan! 
- Alay etmlyormn. Çok cld~ 
- Alay ediyonan. Göderlnden belli.. Be-

nimle bodaJa bir köçDk im imişim lfbl ko
nuşuyorsun. 

- Elbette küçlik bir imam. Kardeleni al
dın mı'! Baloda ~na takacak m ... ! 

Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

- Hayn' .. Almadmı. Hem göreceksin ba· 
loda ne güzel bir elbltıem olacak. 

- Haydi ıteftallnl ye.. Ve aPm dolu iken 
kon~mL Terbiyeli kızlara yakJl}maz. 

Yemek bitti. Ben merdiven başnıdald tab
loyu tetkike gittim. Cidden gtlzel bir reıdm
dl. Mlslıı Danve-rs'ln balda \'ardı. Ba beyu 
elblae bana da yakı!f&Cakh. Tablo Karolln 
de Vlnter'ln resmi idi: Makslmln büylllı: an
nesinin annetıl ... 
Zamanmın en güzel kadınlarmclaa biri 

ım19. Bu reııim lıentlz evlenmeden evvelki 
hali 1ını.,. Beyaz eJbleeyl kopya etmek kolay 
dı. Fakat baflnda krvırcık saçlan vardı. o
nu ne yapacaktnn. Benim dimdik ııaçlamnı 
böyle kıvırmak mümkün olamazdL Takma 
buklell bir uç yaptırmak lhlmda. Londra 
berberlerinden birine 1t1marlamalıydnn. 

Ne ise elbl8eme karar verdim. tçlm nbat 
etti. Artık lıt ısınarlaınakta- Onu ela mek
tupla yapM".ak ve ölçWerlml gönderecek
tim. 

Elin k'I ~nleree karma kanşık ohtu. f!,. 

yalana yerleri değişti. Bilytlk 
yapddı. Ben etrafta bO!J , .e avare 
Yapılan "lere biç kanşmadım. 

N .. ayet balo gtlnU grldl, çattı. il 
yecan ve te-ltış içinde idi. 

Ç-ok IJIÖkftr elbisem ''aletinde yeti~ 
TUına kıvırcık saçlanın da gtızel 
fıtlar itinde sarılmış duruyordu. ...al 
AÇlan prova ettiğim zaman a~_., 
nı taruyMnamııttım. Adeta güzel 
Makaim ve Frank elbisem baldd-" 
lfır eora..'YVJ'lar, fakat benden biç tJI 
alamqorlardı. 

Malaılm bir an merakla: 
- Salna komik bir kılığa glrmf" 

fUan gibi.. Diye ııortlu.. ...ılJ 

- Merak etme .• ElblSt".m rok ~ 
halde betenecekııln df!mekle ncttf• 

Akf&lll• kadar nklt bir tiirlil 
da. Çay saatinde Beatrls De kocıt" 
diler. Onlar da kıyafetimi merak 
ela. fakat apımdan bir şey kaçı 
kes benhnle nH!fpldO. Balo belllJll 
\•erlllyorda. Memnundum, her 1ıaldl 
leneceğlml UmJt edJ\·ordum. .j\rtıll 
olm°'tu. Giyinmek ;.manı getrnltd' 
çıkarken bllytlk salondan g-eçtlırt- rll 
ba gibi clavetlenı o kadar uygd!I 
Der taraf çiçeklerle ııliıılenmtııtl. tJJf 
mozlkllcllar Aletlerini akord edlfO 
şey \"e herkes eğlenmeğe ba .,r11 

(Arka91 
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Bozuk· Yağlar 
Siyasi icmal · 

Zehirdir 
DolltOf 1 • c. D. J 

Alimin Köpeği Nasıl Çıldırdı? 
Yugoslavya 

Nasıl Bir 
Vaziyet Alacak ı: Yazan : 

J nsan vUcudU yafamak için 
t Yemeğe mecbur bulunan bir 
i 'fekkUldUr. VUcudUn ışııyebllmesl 
Çın Cldaya. ihUyaç vardJr. Yaf&ma 

Ve il c ÇaJL~ma esnasında yıpranan ' -
Ut hUcrelerlnln tamiri gıda saye
~de mUmkUn olduğU gibi, aza ve 
<'lhazıardan her birinin faaliyet gös 
terebıırnesl için ıuzumlu olan kud· 
ret ve enerjiyi de ancak gıdalar 
ternın ederler. 

Cok muhtel!! olan gıda unııurla· 
tını Uç esasta toplamak mümkün· 
dUr: 

1 - AlbUmlnlcr. 2 - Şekerli 
?lladdeJer. 3 - Yağlar. 

Bunlara son zamanlarda bUyUk 
..... ' ı de '"" 1ennnıyet J;:aza.nıın, ,•ıtamlnler_ 
katacak olursak sayılarını dörde 
tkarnıış olunız. 

1 "·'orlnln wrıft· 
kendisine JAzım 0 an ,... 
Jılm bir kısmınJ yağlardan almak· 
t d Gündelik kalorinin ()ilzde 
a ır. lktan "'aflardan tedarik 

otuz) m J 

edlllyor. 
Bu ufak d~Unce ve hesaplardan 

aım vucude olan ıuzum ve 
sonra Y 111.1-tınu kolayhk· 
fayd&Jıının bUyUk wey 
ıa anlamış oluyoruz. 

K 
uııandığmllZ yağların men
,eıerl Jıayvanl ''eya neba· 

Udfr. • y·"'ların en gtlzcl örne· 
HaY'·an• -

l 
1 tereyalı tefldl eder. Tereyağı, 

I n k ııeaıeylcl ''e 
sal olmak ,arUle, ço 

k ıay bir maddedir. (100) 
haız»ı O 

t Yaıtı unlyette yanınca 
gram ere .._. ed 
(800) kalori hasıl etmekt ır. 

N bati yağların en besleyicisi lıe 

t
el ..,8~ıdır fyl bir zeytin ya:ı-

zey n., • • ., ki lh· cıoo> gramı (89-) a 9r a 
nın t ek surctlle kalorice tere ya· 
sıl cm 

Keloğlanın K orkunç Sese 

M 
efhur bir hayatlyat Alimi bir 
köpek Uzer inde şöyle bir ru-

hi tecrübe yapıyor: 
Bir zil çalıyor, 
Yemek veriyor. 
İki zil çatıyor. 

Dayak atıyor. 
Bunu gUnlercc tekrar !Jllıkten 

sonra köpeği t.et1'ik ediyor: 
Bir zıl çalındığı zaman, daha ye

mek gelmeden köpeğin salyalan 
akmağa başlıyor. Alınan mide u a
res!nden mide ekşisinin arttığı gö· 
rülUyor. 

lkl zil çalınca daha sopa görün· 
meden köpek bir köfeyc bilzUIU~or, 
J<albl •lddeUe çarpmatıı başlıyor. 

Anlatılıyor ki köpekte tek zil ile 
yemek, çift zil ile sopa arasında 

gayet kuvvelll bir tedai ıınaıl ol· 
muştur. 

lr kendini aldatmağa çalışır. tA ki 
helecan dursun ve krndl rahat et· 
sin. Halbuki tehlike drvuın ediyor
sa helecan durunca da 'Ucut a ıı· 
hııt edcıne:ı:. 

Sağlam olmıyan bir cruh> bu bo· 
calama içinde cbunııtın, Hpıtır. 

<Sinir harbb yapmak l Uycn 
dilşmanlar bu <tehlike '·ar>, cteh· 
Uke yok> havalarını sun't surette 
)'arıı.taraJ( bir memleketle veya bU· 
tUn dUnyada ruhtan sarsmata. boz 
mnğa çalı~ırlar. Bir <tehlike \'ar!> 
ha,·adlsl yayıırlar. Arkaııından cteh 
ilke kalmadı!> havadisi gelir. Ve 
bu, lnıııanlar Cillmln köpeğine d6· 
ııllnccyc kadar dc\'am eder. 

* Eski bir Ti\rk ma alı vardır, 

kısaca şöyledir: 

• • 
Cevabı: ''ineceksen in!,, 

Bir ev varmış, tekin değllınlş 

Burada yatan o gece ölUı mUş. Ev· 
ııızllk Keloğlanın canına. tak de
miş. Gidip o C\dO yntmağa karnr 

vermiş. Gece girmiş, C\ e ve yat
mış. Gece yarıs.ı lavandıın bir ses 
lşllnılş: 

- İneyim mi? 
Keıo:ıan aldırmamış. Ses tekrar· 

Js.mış: 

- !neyim mi? 

- E)'·•· lnecck"en in!." 

Ertesi sUn l'cloğlanın ulUsU· 
nU kaldırmak Uzero eve ge

len bekçi !le imam Keloğlanı sıh· 
Jml ~ e ııcşc içinde bulmuşlar. Ta· 
vaııdan lno ine para inmiş. 

Keloğlan meydnn okumanın, si· 
nlr kuwetlnln mUk6falını r;örmlif. 

Her TUı k mıısalında bir c:kıssa· 
d n his e> vardır. 

1• llhaklkıı sinir harbi TllrkUn sl
nırlcrlnl gevşl'lmemcklc, bltıilds 

Jrnvvetıendlrmcktcdlr. Asırların bit 
mcz tUkenmcz mUcadcl Jerl içinde 
çelıkle,ml9 olan bu sınlrlor iplik
ten değil çeliktendir. 

Tilı k daimi bir mUcadele hrye
canı içinde yaşamaktan zıwk nlnn 
belki ycgAno •mmettır. Tilrk her 
mUcadeledcn bir misli d:ıhn. kuvvet· 
il çıkmanın sımna crmltUr. O ken 
dl kuvvetinden ve yarınından e
mindir. lllç bir tehdit onu korku
tamadığı gibi ldç bir vaad da onu 
gcvşctemc.z. 

TehdlUcre karşı vcı·d.gı bir tek 
cevııp \'ardır: 

~ Celccekscn görcccğı:ı Hır: 

Nusret KÖYMEN 

A Jmanyanın, Yunaniat~ 
kartı bir taarruza ıeçme· 

den evvel Yugoılavya üzerinde 
tazyik icra edeceii .an hidite· 
lerle de anlatılıyor. Bir taraf 
tan, Yugoalav Kral Naibi Prenı 
Paul'un bir görüpne için Viya
naya çaflnlacafl haber verilir 
ken, diğtt tarattan IBulsaristana 
siren Alman kıt'alanrun, Yunan 
hududu ile beraber, Yuıoala. 
hududu üz.erinde tahıit edildiği 
öireniliyor. 

Hangi gıda maddesine bakarsa· 
nız bakınız onun terkibinde bU e· 
sasıı unıruriarın, prensip dahlllnde. 
az veya çok bir yer tuttuğunu gö· 
rtlrıunnz. Gıda maddeleri. bu gı~: 

tın• bile tele\'Vıık etmektedir. 
Fakat tere yağı, nebatı yağlara 

nazaran. CA) ,.0 (B) vılamlnle· 

Bir g{ln Alim şöyle bir tecrübe 1 ----------------------------------------

Fakat aııl mesele Yugoslav· 
yanın bir .Alman tazyikına nuJ 
bir cevap vereceğidir. Filhaki
ka, Almanyanın, Yunaniatana 
kartı bir harekete daha evvel 
aeç.ae bile, Balkanlardaki faali· 
yetini itmam için Yugo.lavyayı 
da tazyik edeceii muhakkaktır. 
Binaenaleyh, mütalaa edilecek 
cihet böyle bir te,ebbüa karfl
aında Yugoılavyanın alacajı va. 
ziyettir. 

Unsurlarını ihtiva ettikleri nlsbe 
göre kıymet kazanırlar. çunkll gı· 
da unsurlannm vüeudU beııeme J<a 
blllyeUerı birbirinin ayni değildir. 
lnsan dalma çalışmak. devamlı o
larak bir kUdret sartetmek mecbu· 
tlyetındedlr. 8 

Bir tahıs hiç çalışmasa. yatağ 
Yatıp istiraiıat halinde bulunsa .bl· 

dl a"' mıdc, 
le onun J<alp, ciğer, m 0 • ek 
barsak Gibi durmadan ff)em 

••• 1 var· rnecburt;ıetınde olan uzuv an 
dır. vU· 
Sıhhat halinde Yatamak için. 

eudUn tabii olan hararet derecesi· 
nl dalma bir kararda tutabilmek 
guddelerln Jfrazlarını temin ede
bılmek, teneffU.S, derl ve b6brek 
Yollan Ut!, ber dakika, vaki olan 
aar!iyııUn yerini doJdUrmak 14%11?1 

gcllr. 

B 
undan doları lnglllller. in· 
san ,-tıcudUne (Canlı 90ba) 

dmıı,ıerdtr. 
BOtiln bu J<udretlerln kaynağı 

150 ancak gıdalardır. 
lnsanıarm mUhtaç oldukları e-

nerji bir ııtrc aafl ııuyun harare
tini ~ır derece ywuıeıtmefe Jdlfl 
eıecek miktardaki hararet demek 

!ıan. (kalori) dediğımlz bir ölçU 
ııe hesap olunur. 

vasati bir hesapla pek çok yo
nıtnuıdan çalı~n. orta. Ya.flJ titr 
ınsanın j1lnde (3600> kalorıye ih· 
tıyacı vardır. Tam ısUrahatte bu· 

d ""'' zaman bu ihtl)'1lÇ (2000) 
ıun Ue.y 
kaloriye ineb1ldlği gibi. çok yor-
gunluk verecek !fler yaplıfı gün· 
lerdo de (6000) c knd&r çıkabl· 

d 
,.,..k zengindir. Bilirsiniz: ki 

rln en ,.-
erimlf tere yatları sade yağlarını 
teşkil etmektedir. Ucuz olsun diye 
tcro yafına, (Margarln), (olcomar 

1 ) vejetalin) vesaire gibi iç 
gar n , "'l 
yağlarından yapıtmış diğer yaı. ar 
J<atıJmak suretlle, tağşişler yapıla· 
bilir. Bu yağlar, fenni usuller da· 
ırcalnde yapıtmış ''e muayyen bir 
nlabet dahilinde, tere yağına ka
tılmış olurlarsa kalorlcc belki çok 
bUyUk bir dUı:sUklilk göııtermezıer. 

Fakat. m8'1e1A margorln. gibi te· 
reyağma ben:ıtyen bir takım Jg ya
ğı maJısullerl, yUkıck derecelerde 
erltılerf!k içlerinde !azla (Stearin) 
bıraJnlır1a ,.e bunlara. tere Yatı ye
rine susam. pamuk. Araşit... yağ
Jarı gibi nebaU yaıtar katılıraa ve 
ıçtertnde tasla su bulundunılunıa 

0 
zaman bUnlarm hazım olma ''c 

bUtenıe JtablliyeUerf, lereyatına 
na.saran. çok dUşkUn bir hale gel· 

mlf otur. 

daha yapıyor: 

B lrlncl zili çalıyor, lldncl zi
li bir defa hafifçe tıkırdatı· 

yor ve bırakıyor öyle ki k!Spek i· 
kinci zilin çalınıp çalınmadığının 

içinden çıkamıyor. 

Yemek mi? 
Dayak mı? 
Köpek çıldırma l'ınızı göstcı 1-

yor. 

* 
Bu gtlnlerdc moda haline gel· 

mtş olan slnlr harbinin me
kanizmasını bu lccı llbc pek g{tzel 
anlatmaktadır. 

EUllln hayvanlarda, insan dıı da
hil, mu,terek bir duygu vardır: 

Kararsızlıktan hoşlanmamak. Bu· 
nun sebebi goyct basittir: Rahat 
denen şey insanın dışarısı ile ktn· 
dl lı;i arasında bir mm·aı:enc kur
ması demektir. Dışarı~ı so~ık o· 
Jursa kan cildlmıze hUcum edrrck 
bizi mtır. Sıcak olursa vücut ter 
ı;ıkarır ve cildimizi serinletir. 

F 
azla olmak Uzere bunlar dıı Ayni surııtıe. duygulanmız bir 
tereyağından mevcut bulu· tl'hlikc sezdiği zaman böbrek • Us· 

:;i~~~o:ho;;~u~~~!'~~~;01~~ı~ tU keseleri (adrenal guddeleri> 
ifra:.9\tmı arttn ır. Kalblmız daha 

gıdai kıymeUcrl blr kat daha azal-mış olur. İç yağından yapılan bu stlratlc çarpmağa, ciğerlerimiz da· 
muhkll! mahsuller, eğer temiz ya- ha sık açılıp kapanmar;a başlar. 

Sinirler ı;eıil)r \ "C blilUn duyglıl•· 
pılmıyacak olurlarsa Jıusıılc gcle-.L __ .:_ an ıı..aaaıyoti artar. :Bu. .hücuma 
cek Yaıtan'a birçok muuvplann seçmek veya kaçmak lhtlmııllnu1c 
bulunmuı da mUmlcUn oldufundan, karşı vUcudUn önecdcn aldığı lhtl· 
böyle yatların bazı hastalıkların yat tedbirler yani JıazJrlıkl rdır. 
bulaşmasına sebep olabileceği de Tehlikeyi vakttle s02mlyen ve ona ı 
şUphcslıdir. karşı ıcap eden aksUltımcll gö ~re· 
Sağlam insanlann hazım cihaz• nuyen insanların ncaUlerl münkariz 

ıarında bile erimesi çok güç olan olmu,tur. BugUn arda katmış bu
böyle karlŞlk yağlann hastaların lunan insanlar b!Sbttk U!!tU f1Udde· 

llr~ıda wısurlarmın J<alorl verö~1e yemeklerine konuldufu zaman, on· ıerl çalıfkan olan yani. heyecan ve 
kabll!yeUerlni tetkik edersek Ş y· lann zaten zııyıf ve bozuk olan mi c:hclecan> kabiliyeti Ustun olan in· 

de ve baraaklarında naaıl hazım sanlardır. 
le görUrUz: kalori oıunabllecekler!nl ve icap eden ka-

(l) Gram AlbUnıln C4l t ı d bll ki ı · F akat .:helecan> uıun mO<Jdct dd (4) kalori ıorlyl nuıl em n e e ece er nı 
(1) gram ııtekerU mka 

1 
~! .... apmak· cidden dUştınmek IAzımdır. devam edemez. ln1an yonı-

(1) gram yağ (9} a 0 ' "' ıur. Helecanı bir mücadele takip şu halde yağların a;ıda! }uymct· 
tadır. ederse böbrek QstU guddeleri i!ra· 

1 
leri ve difcr vaaınan, hayal ,.e ıı-

u halde ııda unsurları fç n- zata devam eder. MUcadele ya ga· 

Ş de kalori hasıl etme kabili· nıuml llhhat bakımından, çok e- Ublyet, ya matlQblyeUe neuceıe-

ek 
adde yağdır. Bu hentmlyeUl bir mesele tClkll e· nlr. Her ilci ••kilde de ~ U udU bir 

yeti en yüks m y ""lar miktar itlba- der g~me kaplar. 
hesaba göre: 86 ' bir · u AeJ t ki lm rlle d!ğer unsurlara nauran Bu kadar mUhlm bir gıda mad· Helecanı m ca.. e a P c ez. 

1 'ıı den daha !azl& Jcalorl husule desi olduklarından dolay:ıdlr ki yağ ae vUcudQn bu gergin hail devam 
m s n ÇUnkO. yağ· .,. afi t edemez. Yorgunluk başlar. Ayni 

tiri ı r demektir· ların, ,..erek yapılış. &°er""' s ye ge yor a 'bO ) çoktur. 0 zamanda tehlike hlasl deum edı· 
ı t kiblnde (kar n ,.a tcmlzlikl~rl. dalma hUkQmetln arın er f1 kolay- " t t yorsa ,-ncut rahaunzlık hlHcder. 
\
' b (oksygene) e va '-·'cdlyelerln. en sıkı, bir e -e unun, evcut ol· ... uÇ> kta vucut rerrtn halde uıun zaman 

1 ki bl 1 •mo haSSal51 m "ik kontrolU altında bulunma • 
1 iL r e,. tta yanmak ,. ll kalma""a dayanacak kadar kuwet-

d 
dola"'ı vOCU ··e !cnnen de böyle olması zım -masın an J • ili eti pek • u defllae tehllkenln geçtiğine da-

~lc=:~~~. =:: .,=~ ~ i'i m·ie Ev ı e n m e ı i 1 
K 1 m Nasıl Yapılacafını ve Vereceğimiz 
[ Müsabaka°!ızıLn. t ini Albncı Sayfamızda Okuyunuz] 
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N • Pekiı~i Bayan acıye ıııekuııııuıea se-

24 Yaşındadır. Ak,.... loZ ~itıl bOl bir terzllıa· 
~n ilene mezun oldu. şaıııc11 pılf~klljl ,·e l!}Je.rlaln 

Bay Nafıı Kurar 
tuJI bOyl•. kamral, belık eti. ,.akıtık· 

S8 y~da. ~. BU-le taabJlt1t t9Jerlle l1Mlff1lldllr. 
1 d MUJlcncflewr• 3 .. ı ır. bir 1<11mnın M)-.batte prlrtr. ~ 
nayatınıa bUy\lkhlç met«1l1 c1ett14lr. Daha ziyade b
u• altka ı~ıerııe bir it adamıdır. Bir tek annesi 
zanç pe!}fade kofAI' 
,an11r. 

~ha llahlbldlr. Zevki aeUınlahl ~; şöhret ııaJılbl 
"1IUceınıne11yetl kencUalnl sündeD gil Uzak akrabaJa· 
ttınekte ~ e kazancını arttırıuaJdaclır. 
llnı'lan b~ka kimsesi yoktur. ______ _.._....ı.------~g·~~J 

[ v- ,_ı-pıı 1'-
; 

Sehirden Report: jhr : 

Musiki 
Meraklısı 

Şaban 
Şaban. Adanada fakir biı 

aılc çocuğudur. Anası bıı. 
ıbaeı di~inden tırnağından art· 
tırarak ona ancak lbir otla mek
tep tahsili yaptırabilmi,tir. Ço· 
cuğun musikiye olan bai';lılıj<. , 
kendisinde konservatuvara git· 
mek hevesini uyandırıyor. Nı· 
hayet bu hevesle Adanadan ay· 
rılarak Anka raya ~eliyor. V c 
konservatuvara müracaatla im· 
tihana giriyor. Buyirk bir heye· 
can içinde imtihan neticeeini 
bekliycn bu 90cuğa, ııöyle b"r 
cevap veriyorlar. 

- Ses.iniz daha tekamül et
memiştir. Binaenaleyıh bu sene 
kabul cdilemiyecckşiniz. 

Musiki sahaıında ileriye doğ· 
ru büyük ümitlerle yürüyen za· 
valh çocuk bu cevap kar ısında 
tabiatilc inkisan hayale uğru
')'or. 

Şaban buna ra&nıen h•> allan 
ümidini J.eamemİflİr. Okumak 
ve istikbalini kazanmak istiyor. 
Ankaradan ayrılarak Eski§chi
re geliyor. 

D evlet Demiryolları çırak 
mektebine müracaat e

diyor. Fakat buradan da ııöyle 
bir cevıı.p a)ryor. • 

- •Bu mektep Devlet De· 
miryollarında çalışanların ço· 
cuklarına maheuatur. 

Parasız ve pul11uz fakir ana
aının, babasının yanından bir 
mektebe vinnck iç..in ayrılan ço· 
cuk Eakitehir eoka1tlannda do· 
lapnağa bqlıy.or. Nihayet bir 
tesadüf onu, Eekitehirde temıil
ler veren Muhlia Sabahaddin ;Jc 
karıılaıt.ırıyor. 

Seılnin güzelliii Mutılia Sa
bahadd inin yanında bir it bul
m111ma yarıyor. Şabanın aahnc 
hayatı ifte buradan baılamı§· 
tır. 

T a.m iki ay Anadoluda 
dolqı.)"Orlfr. V c turne 

bittikten ıonra l•tanbula aeli
yorlar. 

Bir akoaım yine aahnede oku· 
yordu. lneana dokunan bir aeai 
vardı. Kim bilir belki de, o do· 
kunaklı aeıı, çektiği acıların ifa
dc.idir. 

Şabanla tanııtım. Birkaç sa· 
at uzun uzun konuıtuk. Cözlcri 
dolarak bana acıklı hayatını an 
]attı, dertlerini döktü, -durdu. 

Daha ilk konu§tuiurn dakika
da, o bana anlatmadan hayata 
hakikaten küskün olduiunu an• 
larnıtbm. 

Tatlı emellerle, iatik'bale doğ 
ru ümitli ao1mlar. atan insanla· 
rın hayal inkiılarma uiramaeı ne 
kadar feci bir fcy •.• 

Şabanın yüzü aUlüyor, fakat 
belli kl içi ağlı~rdu. 

Kapılan yüzüne kapvıan 
mekteplerin miirac.aat veeikala· 
rınt !birer birer bana aösterdi. 

Zavallı biç durmadan dert 
yanıyordu. 

ı ns~mlar, hayalle yapr 
derler. Şaban da çele· 

tiii bütün acılara raimen Gmi· 
dini kC911lenlİf bulunuyor. 

- Ben bir muıaM~ bir beı· 
tekir olacaiım dil,'or. 

Belki olacaktır. Falcat büyük 
bir heveıle bir meıkteıbc girmek, 
ve i.tikbaüni temin etmek için 
ana9ının baıhaaınuı y.anından ay· 
nlan bu zavallı çocuk, buıün 
1-.nbulda ne yapıyor biliyor 
mu&unuz? 

Beyoilunda blr aazinoda bir 
lira recelikle ıarlu .c;,rlo,.M. 

Kemal ONAN 

Hacı Tarzan 
Antep !Jfüdafaasında Canla Başla 
Çalışmış Olan JJlanisa'nın 1larzanı 
Okumaktan Zevk Alan Bir lnsa::dır 

Saçı sakalı bimirlne ka-
rı§m~ iri yarı bir tip ta

tıavvur ediniz. Yaz ve kı!I soğuğa 
ııcaV.a a'dtrı" etmeyen, bütün 
gün elinde balta v~ya 1-azma ile 
oniki saat çalı~n bir adam. Her 
kes evinde ao'basının •haııınd 
ıaınmıya çalı ırken bu adam 
buzları kırarak SUY9 giriyor. 
P ltolarının yakalarını kaldır
mı~ yün eldivenli gençler titri· 
ye titriye caddelerden geçerken 
\:ıu adam yalnız bir maxo ile bııl 
dırlan çıplak, göğaU ve ıırtı ı;ıp. 
]ak dolaııyor ve çalı ıyor. Bu 
adam kimdir) 

..ı 

Maniaanan Hacı Tarzan'ı 

lbir alem olan Manisa Tarzanı
nın 13 aenedenheri bi9bir kötii 
huyu görülmcmİf ve işitilıme
ml§tir. itin en enteresan tarafı 
Mani ada bğle zamanı atılan 
eaatlenn ayar topunu Hacı Tar. 
zan her ~n 1!1~ntaz.aman ateıı
lemck vazıfcsıru de ifa etmekte
dir. Manisa Tarunının ~iricik 
arzueu var: E ğer iarni ve reami 88• 

. zctelerdc geçerse ona 
l\~an'8A Tarzanıl denila.in .. Ma
nıaa Tarzanı lngilizce bilır. Tar
zan &ibi dere tepe. dağ, bayır 
v~ .ormanları geze geze ~en
dmı her ~ürlü zorluklara alı&u· 
fnl~§h~. Memleketinden evvc)fı 
Hmchstana ıgitmiıı ve Hindiltan 
ormanlarını eCZJnİ§, çöllerd~ 
d~latmı • ausuz ve aç kaldığı 
gunler olmuı ve bilha110 ilk za· 
.ırnan inaanları gibi Hindi.alan 
ormenlarında vahoi hayvanlar 
arasında ahı acnc kad ar yap· 
mı lır. Manisa Tan:an .L • .. k J_ ı en 'llU-
yu ~uvvet ve saadetin aıhhat 
~ldbugunu her yerde tekrarlıyan 
oua acan 'bir adamdır. 

M. Nedim ŞENCONOL 

B unu tnnunıık içın onun 
bir yamacın .kenarında 

bulunan kuHiôesinc kadar :;\t· 
mek lüzımdır. Bu kulübe tek 
fakat ııenİKe bfr odadan tba
~ettir. f..şya denılecek ancak blr 
1 :üçük çekmece, <lört iakemlt>, 
bir uzun anıuın ve küçük bir 
le itap rafı ile bir iki parç ı kap 
kacaktan ibaretti. Odanın pen
cereleri k&ğıttıın pt>rdclerlc kn· 
Qalıdır. Kitnp rafı üzerinde 
\Omonlar, seyahatnameler, muh 
\elif mec.mua ve gazcı ... 
leler yığılı. Birkaç sinema mec
muası en göze çarpan bir yerde 
duruyor. Bu kulübenin sahibi İ!I· 
tc o adamdır.. Yrani Mani-la 
Tarzanı, Hacı Tarzan veya T,.~ 
zan /\hmot adıylıı. ıanınm., bir 
belediye memurudur. Manısa 
Tarnnı ibelcdiycdcn ayda kırk 
bee ·ra aylık alır. Alc"h para
mn biricik sarf yerini kıtap, ga· 
'tete ve meomualardır. Manisa 
Tarzanı okumaktan ze,•k almı~ 
bir insandır. Onun kuvveti ka· 
dar cesareti ve her iki meziyeti 
kadar da milli heyecanı vardır. 
Çıplak söi:::üne mıtircmediği 
için Milli mücaclelede hakctıı. 
ği btiklal madalyaaını küçük 
çekmecesinde eakl:ımaktadır. 
Maniaa Tarzanı kanaatkar bir 
adamdlT. uyaal, tabiata aşık. 
temiz yürekli, iyiliii seven ha· 
luk '>ir Bağdatlıclır. Ona hacı 
dcn:lmcsinin aebebi de Bağdatlı 
oluıudur. Ba~datlı Hacı A'hmet 
i te Manisanın tarzanı odur. 
TUrkçcıi arapça ile karıııktır. 
Hacı Tarzan Baidaıta bir Türk 
Bey.nin oğludur. Baba ocağını 
genç ya§tnda terkcderek Suri
yl'ye geçımi"• §ehir §ehir dola• 
oaralc Ca%.iantehe gelmit ve ora 
da yerletmiftir. Antep müdafa· r----·--------
Hında canla barla çalı~aralc fe
dekirlıklarda bulunmuftur. Ma 
nisaya geleli onüç ıenedir. 

BUGONKU PROGRAM B elediye bu çalı§kan a• 
damı fidanlık i lerinde 

kulla.nnut ve ona aylık bağla-
mlflır. Hacı Tarz.an ıehrin bU- 9.00 Prasram, 9,03 Ajamı haberle-
tUn ajaçlarını birer birer di.kmit rt, 9,18 Ma:...,ar \'e ha'lt 1 h b. · · ~) k ib' • .,.. • parça ar 

Yueoılavyanın ıon senelere 
kadar, muhtelif Avrupa bidiae
leri karflsında s()lterdiii battı 
hareket bugün için yapacajunız 
tahminlerde bir mikyaa olabilir
ıc, Balkanlann bu kö,eıinden, 
taarruza karıı Y unaniataıun ver· 
diii cevaba benzer bir cevap 
bekliyebiliriz. 

Yugoalavyarun Almanyaya 
kartı olan vaziyeti, Baıvekille
rin daiına tekrarladıkları ıibi, 
doıtanedir. Fakat, Yuıotlavya· 
nın bu dürüatane muameleyi an
cak bir i<omtu olan Almanyaya 
aöatereceiine de fÜphe yoktur. 
Zira, mütecaviz bir Almanyaya 
kU}ı Yuıoalavyarun istidiline 
dü,ıriin her millet aibi cevap 
venneai beklenir. 

Diier taraftan, YIJSOl}avya
yı, bundan evvel Alman tazyi
kına uirrunıı iki Balkan devleti 
ile - Romanya ve Bulıariatanla -
mukayese edecek olursak bun
lııra bir çok cihetlerden benze· 
mediğini goruruz. Romanya, 
fiilen aıkeri mukavemet ,öıte
remiyecek kadar wvvetaiz bir 
devletti. 8ulrariatan iıe, harici 
bir tecavüze kartı koyabilecek 
kuvveti haiz bir millet olmuuıa 
rafmen, aenelerdeııberi kendl
aini nazi aiyuetinin alına terket
mit buJunduiu -için nihayette bu 
ıiyaıete kurban .gitmek mecbu· 
riyetinde ıkaldı. 

Buna mukabil, Yuıoılavya 
nazi tahriklerinden aon derece 
kaçınmıt ve memlekette Alman
yanın manevi nüfuzunun yerl91-
meaine daima mini olmuıtur. 
Abnan taraftan bir sİyuet sil· 
den Stopdinoviç hilkUmetinin 
en nihayet iktidar mevlciioden 
uzaklqmaia mecbur olUfU Y u. 
1ro.lav milletinin ialiklile olan 

arzu ve imanınm en bariz bir 
ifadesi olarak kabul edilebilir. 

Bundan bqka, Yuıoılavya. 

da, memleketi teıkil eden ayn 
ayn milli unıurlar, .bir kaç ıene
denberi kendisini hiasettiren ha
rici tehlike önünde birleJ111eaini 
bilmiılerdir. Buna lca111 memle· 
ketleri içeriden fethetmek uau· 
lünii bir çok yerlerde tatbik et• 
mit olan Almanya Yugoılavya
ya ka111, ayn ayn wuurlarclan 
mOte,ekkil bir memleket olmaa 
bakımından buna müsait sörün.. 
diljii .halde, bunda muvaffak o
lamanuthr. Karadailılara iıtik· 
lal vaadi bu usulün daha pek 
yeni manevralarından biridir. 

Fakat Yuıoalavlar, milli iıtik· 
lil davaıına olan bağlılıJdarile. 
harici tesirlere kulak aamamaia 
muvaffak olmuılardır. Bunun 
sibi aiJlhb bir teca'fibe brp da 
milli 11n1urJann lizun plen ce
vabı verecekleri iimit edilebilir. 

Vahdet GOL TEKiN 

Antakyada Pasif 
Korunma Tecrübesi 

~~ e.rl ır~ı tlt ı~etr' çoHcu T~ı l (l'I.), 9,415 • 10,00 ıı:v kadını - Ye· 
ıtına ı e yet11 mıt u. acı ar. mek llst Antakya, 8 (AA.) - Dtın fehrt-
zanın kulübesinde yatak, yor· esi. ınizde ha'lia taıı.rnızlarma karfJ pa• 
gan ve yaahlt yoktur. O, her 12•30 Proenun, 12,33 Neşdl !a- alt korunma denemesi yapılmı9llr 
türlü riyazet zorluklarına alı§ık- Bıllıı.r, 12.~0 Ajana haberleri, lS.05 75 dakika aUren deneme «>.snaamda 
tır. Onun karyolaaı ve ya.taiı Neşeli !aıııllar programmın de\•amr, ekipler ve gençlik lefkll&tı \..Urld· 
odaaınd&ki uzun masadır. Ma· 13,25 • H,30 Radyo salon orkestrası. rint tam bir muvaffakıyetle y .. pmış, 
niaa Tananı elli y&fHU doldur· 18 halk atlki)n vo intizam içinde sıgmak 

mu'. 
oinr "evik ve "'OruhnaL •00 Program, 18,03 R&dYo caz .,..... v ~ " k lara gtrml9Ur. 

bikniyen bir adMtldır. On üç or eatruı, 18,CiO Pcfrcvler, saz se- ---o 
aenelik vazife hayatında bU- gün maileri ve şarkılı oyun havalan, Afıan Elçiainin Teberruu 
bile ifinden &eri kalmamıftır. 19,~0 AJanR haberleri, 19,45 Eski Ankaıa, 8 (AA) Haber aldı 
A1ıWt~ ~kımdan öme~ alına· KflğıUıancde ynrım ıınnt, 20,15 MU· ~mıza i'Örl', Af an bUytlk elçisi ı.·e
c.ak cır lap olan Hacı ~arzan 9!lk• liand ı Deb ~·~ .Muhammet H n dlln tedfin n1e• 

,,_ı·ir·• t..-·ü · 5 :..1.l .:- • c ı;o ussy - SonaUar ,, .... m~ - ve a.ç;r vene ...,.. • 20 4ıi ' raalml yapılmıf olan Diyanet İflerı 
lerdcn hiçblrlni kunıınmaz. Tü- ' Solfl!Jt okuyucular, 21•15 Ko- aeısı rutat narekçlnln 
tün içmez. Açlığa, fi\Jsuzluğa n~ma.. 21,30 Tem.sil, %2,30 Ajanıı ha- pderocCi çelenk bcd..,ııc:~:eaıne 
mtııeMmınil n kaantlclr bu berlert, 2%.'50 Dana mWt CPL) 23,2:5 JJraıı Türk hnu kunı l()(l 

adamdır. Hayatı ba'1ı ba§UJ ı 23,30 EapUlJlo qlemlfttr. muna tevdi 



! ~:~~1~~,~~in~nuıma··ı~rbıdr an Şikuyet Ediliyor 
\U" ... .. kaymakaınhğı.n faa1lyt"t gö. terme 

in arı kaJabahğl barınrhrao ka: - ~i Jilzrmdır. Ka. ... abamızda ha."lta· 
banııı:da ltwnar oynamak bir adet lnrınıı7.a, lliu; \:erttek bir eıezahane 
olmata ha lamL°;'tlr. Burada. M-ki· ~oktur. 1'1emleket ~lerloo alAka 
dı•n kunıara bu df'rttcıh· lptll<a. gü!!tPrllmi)or. Bf'Jedil'O ı--:ııeri ba· 
.\ol<tu. KuruJrnus olan (birlik) de kım~11:drr. Yurdun en güzel bir 

her ~iin o~ un O)'nanmak\aırhr. llal kü~l olan Bodnın1 bir cennet 0• 
kunııın ietınıaı M'\-"l)~i kwnara labllir. Bu derdhnlzln gazetcnh:de 
nıiı .. alt flhnamakla lwraber ah~ a.z.ılına~ını rlt·a. ederiz. 
mak \e gören('kt,.e.n kurtulmak i{'in N. A. B. 

BiR İSTEK .. 
Yazan: Celil 6ZAYDIN 

N ac· ·enın bir guncş ita .. 
dar parlak ve açık 

b~r yaz nunUn m::ıvılikleri 
kadar pürüzsüz çehresi ; engin 
hır denızin ma"1ıliklcrinr uyan 
derın koyu lacivert gözleri bil· 
hin glın uyumaktan müt<"vcllit 

kin bir hal alını tı. Hazin bir 
eonbaharın gökte yer yer birik· 
IIlı.$ bulutları gibi kıvırcık kum· 
ral saçları karma kar~ık bir 
halde idi. Dün ak~mki balo 
onu bir gece uykusuz bıraktı&ı 
ıçın bütün gun uyudu. Gün~ 
son ı~ıklanyle arza veda eder· 
ken acıyenin odası ufak dar
belerle sar:ı:ılıyıodu. Annesi o
nun bu aaate kadar uyu.masınt 
1<ıi.fı görmü , kaldırmak için ta 
odaoına kadar ç$.n'" h. Naci
ye eon darbcnın kulakları lır• 
mahyan hızıylc gozlerİni açtı. 
Günqin gönüllere hüzün veren 
z)yaaı camlardan sızarak odayı 
kı'-11 bir renge boyuyordu. Bu 
tatlı renk içinde kamaşan gözle. 
rını oğu turarak yatağından fır 
ladı. Gardrohun ayna ında ken 
duini bir müddet süzdükten 
eonra camları örten perdclerı 
araladı. Şınıdi gurubun gü,cl
iıklerini seyretmek, mor dağla
rın kızıla bürünen bulutlarına 
doya doya bakmak için pence• 
renin kenarına dayanmrş.. ak
~i balonun net' esi, Kemal 
Behçetm hayalim düşı.inmeğ~ 
başlamı~tı. 

N aciye, Kemal Behçetle 
bir aenc evvel yine bir 

balo geceıu tanıt'lllışlardı. Ara• 
da geçen bu uzun eene birbir· 
lerini bir çok defalar gördüler. 
Kemal Behçet i•ınin icabı sık 
sık şehirden ayrılıyor, uzaklara 
gidiı-ordu. Her dön·· ünde Na· 
ciyeyi ziyaret ediyoT, saatlerce 
konuşabiliyorlardı. 

Daha ilk görü te birbirlerini 
scvmi,lerdi. Buna rağmen, bir· 
bırine açıhnak için ikisiru:lc de 
bı.r çekinme hali vardı. f te aon 
balo onların bu mü küllerin 
yendı. 

~aciyc cazın kıvrak ahengı· 
ne ayak uydurarak kcndişint 
sara~ ıcak nefe11lerını ti du· 
daklarına kadar sunan Koırnal 
Behçetin oözl.rini hatırlad>kça 
heyec.anından yerınde dura.mı-

)~ordu. Onun son <ianı:;taki şu 
aon sözlerini hiç unutmuyordu. 

- Seni seviyoum Naciye. 
Tam bir sene bu sözü ı,1t

.ı11ek ~in adeta ıztıraplar içinde 
kıvran!n genç kızın o anda 
avakları ·titredi. Bayılır gibi ken 
c'inden geçti. &,ını genç ada
r.ıın göğsüne dayı-yarak: 

- Ben de oeviyorum Ke
mal, dedi.. 

N aeiye ikapıdan çıktığı 
zaman ayakları onu 

gayriihtiyari parkın tenha bir 
koıesine kadar sürükledi. Tek 
bir bankın üzerine oturdu. Kim 
bilir ne.kadar bir zaman gözleri. 
ni yeni açan bir gülün yaprak
larına dikm~ etrafı görmeden 
derm bir hayale dalm.,tı. Ne
den •onra kumlar üzerinde hı
şırdıyaro:k ona doğru gelen bir 
çıft ayak, ta yanına kadar yak· 
la an bir vücut gözlerine iliş.ti. 
Ba•ını kaldmlığı zaman kar~ı· 
aında Cemili gördü. O dakika 
limon gibi sararan yüzünde en
di e ve korku çizgileri belirdi. 
Ayağa kalktı. Bir tek söz söyle
meden uzakla1mak utedi. Ce
mil onu kollarından yakaladı. 

- Korkma dedi. Hakaret 
edecek değilim 

Elleri titrıyor, söylerken ke
keliyordu. 

- enden dece bir şey i -
Iİyorum aciye. Meaut günlerin 
de beni hatırla emi? 

Sonra kollarını bıraktı. 
- Buyurunuz dedi gidebi

lirıiniz .. 
Naciye parktan çılkarken o da 

, l· -ıi i tika.mette uzakl&§tı. 

G eniş ba:hçeııile şırılda· 
yan havuz ba,ında iki 

vücut mehtaba dalmı, geziyor· 
Jardı. BuTa ı Naciyenin cvının 
ı;eni bahçeeiydi. Nişanlanmala 
rinin ikinci gecesini tes'it eden 
mesut çift bihirlerine sarılmış, 
auyun kulakları okşıyan aesmı 
dinliyorlardı. Bahçenin mu ko
kulu çiçekleri tatlı tebe .. ümle
rile onlara saadet müjdeliyor· 
du. Fakat bu saadet anında Na 
ciyenın yüzü bjr an durgunlag.
tı. Gözleri dalar gibi oldu. 

Belki saadetini" 80nsuzluğu
nu dü~ünüyordu .... 

Yuan Celil ÖZAYDIN 

Bugün M E L E K ' t e 
NEFİS VE ŞAHANE BiR FiLM 

AY DOG AR K EN 
:-;enenin en muhtC'tMJ ve bUyük miunsenll 

şah erJ. Ba"J R.ellerde: 

JEANEITE MAC DONALD 
NELSO N EDDY 

.'\ rı•·a en 80n ge1f'tt l'O. dıfn)·a. habet'lerl 

Rugtin aaa.t 11 de tenzılı\Uı matine 

Rrkarhğın azabını ... l~\.llll 4' ~iirprlzlerlnt •• Çılgın bir 
fh.tlra~ın zaferini gOnnek lıttlyenler? 

Bugün LALE'ye Koşun 
SACHA GUİTRY. ELVIRE POPESCO • MARGUERIT 
MORENO - BETTY STOCKFELD. ANDRE LEFAUR 

'-C daha 9 yıldurn ya.rattıgı 

Bekarla r KlübU 
Hıı\ahn hir nıua.mn r... Omrbıı bir ahlfCbL.. '· natın bir zaferidir. 

ı 

Bugt1n saat ı de tcMilılUı matine 
u ı I< K ~ T : 2 harp juronlı blrdeu: 

TURKÇE Brıt ' Para· ' 2 - cR U llt c A> Yunan 
munt'da Sicll)a suh11Ierlndc jurnalında.: c:Türk. Yu .. 
tcarşrlrına.ı lngHiz donanmıı
ailc tayy-areleri arasındaki 
harb .. Gt>neral De Gol'Un 
A!rikıı.da Uerleyışl • Amcrı .. 

uan kurunıu .. Harb ga· 

nnimi - Zafer şenlikleri -

Kadın, erkek bütUn Yu· 

....::..a~uı;:.,;b~a~~ın;;;,;d~a~ ......... ,...,:::.,...;;na;oi;;;;•;ta~n;..;har,;;;;lıd;e;· .... ,...L,.l l 

-

Tasfiri E!k<i.r dünkU sayısında 
Doktor Rıza Nur'un Vıiliı 

Nureddin'e hJtap eden llZUn bir ce
vabının Hk kısmını ne.p-etti. Bazı
sı uzun bazı~ı kı.cta sekiz madd d 
terekküp eden bu cevabı dik:aet~ 
le okudum. 1tiraf ederim az· d 
tum vaıa N . . . • ız os-

ureddın ın me.,rutJyet 
ve cUmhuriyet devtrıerimfzin tari-
hi etratmda . 
b en iptıdat bilgilerden 
u derece mahrum b 1 

ha te . . u unuşu beni 
yrc düşürdü. Zıra Doktor Rıza 

Nur sekiz madd . 
esınde ne söyle.rn.J~

se bunların hepsi hem tto.ır.. 
hem de bizllJl . e~ udur 
bflh nesıJ mUnevverJerJnin 
~ nesJirni.ze nıeruıup aute

ci~erın bunları bilmemesi mu~ak bir 
bılgf ~k~ıklJtidJr. Politika ve ne -
rJyat al.eminde bulunan h k ' 
k er~ya-
ın tarıhtn bu hıidi.aelt.rini, sahne

leri, dekorları ve e.,ha.sı ile bli k 

me:cburlyetindcdir. Zır& bu de~~r
lerı tanımamak yakın Türk tarihi
ni tannnamak demektir. Doktor 
Rıza Nur·un Y9ZJ8J her .satırında. 
a~cak tahrik edildiği e~a.~ıar Uze
nnde cevap vermek tltlzJ111-ı... .. o.a..ul go-
ze vurmakta olduğ"u için VıiJAnın 
Y~sıru göZdcn gcçirmeğe lüzun1 
gormemek lazımdı. Fakat V.ıi.lciya 
karfr duyduğunı arkadaı;ı:hk ve c:Rı 
za Nur hadiseYi demagojik bır tarz 
da tagyir etmıftir• gibi bir iddia 
ile karşılaşırsam boş avlanmamış 
olmak endişesi, bana Ak.şanın 25, 
lL 9U tarihli sayısını bir daha 
gözden geçirtti. Baktım: Doğru ..• 

Larusun bu ~slyet hakkındaki 
izahatını Vali!. baştan b14& fllphe 
ile kar~ılamı,. Binaenaleyh VAia 
hatalıdır. 

Evet... Rıza Nur Tera.kkı ve 
İttihat gizli komiteeine menıruptu. 
Evet... Rıza Nur Sinopludur. E\'et.. 
Rıza Nur, Tıbbiyede profesör, Meş· 
ruUyetin tık meclisinde mebus 
muhalif, gizil te,kllAt lider~ yan; 
azasına yapılmış olan işkencelerle 

meşhur cemiyeti hafiyyenln şefi idi 
Evet-. Rıza Nur gazetecilik et

miştir. Rahmetli avukat LQ.tfl Fik
rinin Tanzimat, Tanzifat. Tensikat 
veRaire gibi blri kapandıkça diğ'er
lerı neşredilmiş olan gazetelerinin 
dostu idi. Evet... Kendisi mütare
ke yıllarında avdet ettiği memle
ketinde hürriyet ve itilaf iit- birleş

mf'miş, işgal ku\-vPtlC'ri ilf'ı kolay· 
lıkla. anlaşabilecek bir siyMt du
rumda iken o devrin darülfünun· 

Iulannca bir sUrpriz addedilecek 
derecede şiddeU~ milli isyan cep· 
hesine iltihak etmi' ve bilh8S8& 
lkınci Sultan Ahmet mitingındeki 
nutku ile pek beğenılmiştı. Sonra 
Ankarada Saylav, nlaarif, içtimai 
muavenet ve hariciye vekilliklerin
de bulundu. :!tfoskovaya gitti, Lo· 
zanda MılU Şef 1nönti'ntin maiyetin 
de bulundu vesaire vesaire .•• 

B unlar ki. bir kısmı dUn Ta.a· 
virde "ıkmr~ ve bir k(!Smt 

belki bugün netredılecek ikinci ya-

ÇölUn Gangsterleri kımlerdır ? 
Kabirenln Esrarengiz haydudu 

kimdir? 

BUGON 

SARAY 
Sinemasına 

gidiniz vo (PETER LORRE) 

Mr. M O T O'yu en bUyllk ve 
ihttra~lı zabıta romanı 

Mr. MO'l'O 

:'Y.AZ'l\N: ~ 
Nfzameddln ·'. 

gazetecisi behrlyor. Bunlar Arn&· 
vutluk jandarmaları ile. müsademe. 
eden bir 8.81 ı;etenin yaralı reisini 
tesadüfen kurtarıyorlaı· ve onun 
konağında. misafir oldukları za. 
man arazlnin devlete att olmadtğı
nı isbat edecek vesikaları ylre te-
sadüfen elde ediyorlar. 

NAZİF 
zıs1nda rastlanacak esaslardır, bun 
tarla Rıza Nur·un karşısına çıkmak 
kaybedilecek bir mlbıaka.şaya gi
riımlek olurdu. 

Doktor Rtz.a Nurdan yalnız şu 

suale bir cevap aranırsa yerinde 
olur sanırım: 

«- Hiç şüphesiz Larus'da bir 
münevver vatandaşımız hakkında 

bu derece dikkatli bir not bulun· 
ması bizi memnun eder. Fakat 
memlekette sizden ula gert olmı
ya.n şahsiyetler vardır ki Laru8'da 
adları yoktur ve birçokları var ki 

kendilerinden ancak iki satırla 

bah~edUmi11tir. Sizin Pariste bu
lunduğunuz günlerde ha.zırlanmış 

olan bu '!'serdeki şu kusurlar ve 
dıkkatsiZlıkleri neye hamledebili
riz? Ve sizin gibi metinler Uzerin· 
deki hassasiyeti ile tanmm1' bir 
münevver, Larus'da adınm bu tarz
da istismar edilınif} olma.5ınt nasıl 

bir akslilAmel ile karşııam~r? 

Laru.• mtldürlüğüne bir mektup ya· 
zarak bu zuhulUn tashihini arama· 

yr dU~UndünUz mü dllşllnmediniz 
nıi .. 

Yerden Göğe Kadar 
Hakkı Var 

A kşamın 6 mart tarihli sayı· 
srnda, dostum VAIA Nured· 

din, hususi kAtiplertnden YUrük 
Çelebinin Bayan Şefkat Yurdaçla 
yaptığı bir mtilakati ne:ıretmtştır. 

Şefkat Yurdaç ... Yerli film stUd· 
yoJarından birinin dublAjlarma ne-
zaret eden bir bayan. 

Sinemacılığın esnaflık. tarafı U· 
zerinde cereyan eden bu mUlAJcat 
Bayan Yurdaç'm, yerli sinema san~ 
atı hakkında söyledlgJ fU sözlerle 
bitiyor: 

-Asıl bir meoaleye temaı. ebn&
olzl rka ederim. DublilJ, pek a.ıa, 

o da yapılsm. Fakat blllıaıısa bizde 

milli fllmclllğfn lokfşafı JA:ı:mıdır. 

Bu da ,ımdlkl osuJlerlmlrle olmaz, 
ı\dt>t edlnınl11tz, hep ayni a rtlstlflr, 
hep ayni artfı;tler! ... Amatörler a
rasından yeni yen1 şahsiyetler bu· 
Jup çıkar~ak, cmuıı.. f,;rfatJ nı ta
şıyan filmlerde A\TUpa. fllmlcrln
den parçalar kflOlp aJmama.k JA.. 
zundır. Aktd takdirde bütün emek· 
lrrln heba olduğuna kanllm. 

S ınema. san'aUnden anlıyan 

ve kendisine fuzuıt olarak 
bir .-milll.,. !irma.sı takan yerli film 
ciliğin küçük esna!lık ve kavaflık 
taraflarını yakından görüp incele-
mi' bir inean sıfat ve saIAhlyeti ile 
derhal kaydetmeliyim kı Bayan 
Şefkat Yurda.c; yerden göğe kadar 
haklıdır ve sözU uzatmadan bildir
meliyim ki eğer bu iş yüzde yüz 
devJetl"'Jtlrllmezse blZde istJhaaleJ 
Sinemacılık asla. teessüs edemiye
cektir. Kurduğu ordu her cephede 
her toın88ta kolaylıkla mağ!Qp e
dilebilen ).1'.ussoUni, dünyanın en 
kudretli sinema endüııtrisine aa?ııp 
olan Amerlkanm karşıamda muvaf .. 
faklyetle rekabet edebilecek bir İ· 
taıya film endflatrl.sl kurabllmit
tir. Neden? Zira bu ~I devletin 
yllkaek himayesi altına yerıeııtir

mekten başka care olmadığını an.
lıyabilml,tir. 

D Un ~am. İstanbul &!nema
larından birinde bir fllm 

Bu vesikalar, kasabanın b ~kta;l 
tekkesindeki eski vakfiyelerdlr. Bu 
tekkeye gazeteciyi. kur~armış ol
duğu ası Arnavut Beyinin kız k:.ır· 
deşl götünnüştor. Bu kız gQya 
TUrklyede tahsil etmiştir ve bunun 
için Türkleri sevmektedir. Ailesi 
bir TUrke kız vermek niyetinde d~ 
ğildlr. Gazeteci vakfiyelerin fotog
ranarmı alıyor, Meksikalılara ve
riyor, kızı da. kaçırıyor ilah ... 

A ıameti farika olarak Türk 
bayrağını kullanan bir fir· 

manın böyle bir eseri memlekette 
göstenneğe kalkışması hem sanat 
namına hem de milli hislerimiz na
mma nihayet hayretle karşılana

bıhr. 

1 - BiZ Türkler Arnavutlukta 
hUk1lmet aleyhindeki hareketleri ne 
teşvik ctmlşiszdlr. No do böyle ha· 
reketlere t~tira.k.. Arnavutlukta böy 
le hareket etmiş: tek devlet vardır; 

ttaıya. 

2 - Biz Türkler hiç bir zaman 
A.rna.vutıukta Meksika. şirketi ve
ya herhangi bir petrol şirketi için 
çalışmayı aklımıza getirmem.i"izdir 
Bunu aklına getirmiş ve yapmif 
tek millet vardır: 

İtalyanlar. 

3 - Biz Arnavutluğun en hücra 
ytrinde hiç bir devirde yabancı 

muamelesi gönnemil}izdir. Arnavut 
!arın yadırgadıkları bir çok millet
ler vardır. Fakat baJ;llarmda fU 
millet vardır: 

İtalyanlar. 

4te bu dllşUnceler sonunda hA.· 
d.ise kendiliğinden meydana çıkı

yor: 

B u film ArnavuUugun zap· 
tından sonra Arnavutluğu 

ltalyaya ıamdırmak niyeti ile ya· 
pılmllj bir İtalyan propaganda fil· 
midir ve bizde güya dub!Aj yapıl

mış ve film milllleşttrilmlştir. 

Hakikatte filmin kahramanı o· 
lan kız İtalyada. okumuştur. Gaze
teci İtalyandır ve Arnavut mnıt 

hUkQmetine isyan e<len Dağlı Bey 
İtalyan tahrlklltına Alet olmut bir 
adamdır. 

t.,te sıze bir dublaj .. 
İkide bir miill Arnavut hükllme

tl Unitorma.amı giymiş askerlere 
<Alçaklar!> diye bağrrılm.asma 

film sansörll nasıl müsaade etmlf· 
tir acaba? Bayır Tilrkiyede mllll 
Arnavut hilkllmetı üni!ormasma ha 
karet ebnek klmsenin aklından 

geçmez. Kaldı ki blZ. Arnavut adı 
verllen mllletln büyük ekserıyeti· 

nln «Konyar=Konyalr>olduğwıu da 
bllenlerdenlZ. 

Sinema sanatı, zek&nın, bilginin, 
mantığın ahengin ve her şeyin it
tirakinden doğmUf bir mllşterek ve 
mürekkep sanattır. 

Birk"" bin lira sarfedlp bir kar 
mera ve bir see odam tedarik et
mekle bu işi ba11aracaklarmı sa
nanlara nihayet f&IJllır. Evet YU· 
rük Çelebinin konuttutu Bayan 
Şefkat Yurdaç'm yerden göğe ka
dar hakla vardır. «Milli> sıfatını 

taşıyan fllmlere artık dikk~t ede
lim. «Milli> kelimealnln böyle ga
rip bir tarzda istismarına mUBaade 
etmekle lşledlğlın!Z hata, as!& u
fak değildir. 
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Bulgaristan, Bu Kadar Politika Velvelesine 

Kurban Olmasaydı Böyle Olmazaı 
muf ki bir türlü uyuyamamış. Er- için eııya arabalarında. da oıaa ,ıı· 
U..i Babalı ömründe görmediği bu meye hazırım. 
h~anlann ne olduğunu otelciden Konsoloshane bUrosunda bil• ~ 
sormuf. Otelci de tahta Jruruaunun den bjr adnn ayrılrnıyan ai"11 P"" 

Fransızcaoı olan PUnez kelimeainl gar pollsile beraber bizi beldl).,,o 
söyleınlıı. taksiye binerken Kançııat r;tY' 

Fakat Mis Kiyel Patrik PUnezden ~kUr, veda ettim. Kon.al~ 
de bir t>eY &nlıyamachğı için niha· nenin k.&vaaını yanıma vetnP'-
yet anslldopedlye mUracaata mec- İstasyondaki valizleri çı~~ 
bur kalnııf. Bekleme salonunun öndoo Glf""'" 

Harpten evvel bir akşam Parls- koydurdUk. 
te sinemaya giderken bana bu hi- lstaayon hıncalunç dolu. o!JI~ 
kllyeyi yolda &nlatrluftı. Kahkaha- de bu kadar köylUnUn bir aı
larla gillmllftUm. Bu akşam ben toplandığını görmemiştim. tt" 
de o .gWüşün cezasını çekiyorum. On bir buçukta beklenen tGI' 

B ulgaristanda gün daha er· 
ken ağarıyor. Saat albda 

sabah ba~lıyor. A\Jllğrkl caddede 
simitçiler, satıcılar dola.şryor. sa.
at sekizi bulunca .t:ili çaldım. Bir 
müddet sonra otelcJ yine cckot:aiz, 
mavi gömleği, ayağında şıp fıp 
terliklerile karşıma geldi; 

- Bana lQtfen biraz sıcak süt 
gönderebllir misiniz? Dedim. 

- •Peki> dedi ve gıttl Yanm 
saat sonra kapı vuruldu. Otel U• 

şaıtı bir elinde bir bUyUk kıl.seye 

parça parc;a konmuş yoğurt. öbür 
elinde ince sarı kAğıt içinde bir 
parça. toz şekeri ile içeri girdi. AI
tik sabrım azalmıştı. Otcl sahibi· 
nin bürosuna gıttim: 

- Efendi dedim; sizden sıcak süt 
istedım. Bana yoğurt gonder<ll
niz. 

- Yanh.,lık olmuş? Dedi. 
- Peki, yanlıl}lık olsun, Fakat 

yoğurtta k8J1ıksız yenmez. Bi.r tep-
siye konur, tabak k8J1ık bir arada 
gönderilir. Siz avuç içinde şeker 

gönderiyorsunuz. Her halde Bul
garıs tan için iyi bir propaganda. 
ya.pmryorsunuz. Bütün gece tahta 
kurulardan uyuya.ma.dıın.. 
Adamcağız kÖS dinlemiş, boylc 

aözlere ahşkm .... 
Dedi ki: 
- Hanon Efendi burası çok ye

ni bir oteldir. Buraya hep büyük 
amlar g • Geçenlerde Yugoe

lavyadan birkaç tane Türk geldi. 
Polis onları da buray& koydu. Yol
lar o vakit su baskınmd&n kapalı 
idi. Burada beş gün beklediler. Az 
kaldı oteli yıkacaklardı. Bunda be-
nim kabahatim nedir? Polis Türk
leri başka otele bırakmıyor. İster

seniz otelin altındaki lokantaya i
nin, orada istediğinizi bult11'1'unUZ. 

U fak bana yol göıoterdl. Lo
kantaya indik. Oraaı da ko

ca bir bodrum... Maaalar, lı!kem· 

leler hep yolunda ... Kö9ede bir bar, 
bir genç Bulgar kızı barda.klan te
mizliyor. Sıcak süt istediğimi gUç 
hal ile anlattnn. İşaretle biraz bek· 
lememi söyledi. Orada. da yarım 

saat geçti. Haııı. sut yok! saat do· 
kuz. Nihayet sokak kapısından. bi
raz evvel ortalık temizliyen hizmet 
çl, elinde bir \Jlll"ap ŞifeSİle, içeri 
girdi. Bardaki genç loz, yarımna 

kadar sıcak oUt konmut ,arap şl· 

şesini önüme getirdi. t.,aretie bır 

de bardak ve şeker istedim. İ'te 
nihayet her ~ey tamam oldu. ıra

kat sütü k&hve rengi şarap flııe

ainden bardağa doldurunca etrafa. 
fena bir IJ&r&p kokusudur yayıl.dL 

Anıa,ııan şarap şifesl yıkanmamış, 

içindeki artık 'l&rabm üzerine ıü
tü koymuşlar. Biraz beyaz peynir 
De ekmek yedim. Hemen yukan 
fırladnn. 

Zavallı kUçUk Bulgaristan. bu 
kadar politika velvelesine kurban 
olmasa bu halde bulunmazdı. 

on beş buçukta geld~ Ben bD 
vaiizlerlmJ kompartımanın rııfll"" 
na doldurttum. ŞUktir ki ko!JI~ 
manda yanlızdım • 

Tren kalabalık,, birçok adaıol" 
koridorlarda duruyorlar. BUi~ 
çok meraklı insanlar, ikide 
kompartımanın kapısını açıp: sııi' 

- Bu e~alann hepsi ııeıılJl JI' 
Diye soruyorlar. Hepsi de 'J')lt 

bıllyor, sonra da n<reden gel~ 
ve ailem hakkında taf.u&t ı•u;;,ı 
!ar. İptidai ve basit insanlar•; 
sus bir merak, Tanınıadiğl 1 ~ 
tarın iç yUzUnü öğrenmek •-d 
ifinl bırakıp k&rŞIBDldaldnin ,,, 
ite meşgul olnıa.k. .. 

Yunan hududuna yaklaşal<ell 
lori!erlerl kestillll'. Tren ya"8f,!; 
vaıı soğudu. Buz dolabının 19"" 
oturuyonnufuz hissi venyor. 
nı,arda bitmez tUkenmeı ..MI 

kar tabaka.81 ... Gece, trenin ~ 
kararbldr. Perdeler sımsıkı ~ 
d.ı. Harp mıntakası, Yunan tel"· ... 
larmdan geçiyoruz. Baıım>d•Jtf ,.1 
pişonu iyice kapadım. Genif 
toma sarılarak biraz uyunıa1' 
yorum. Şu uzun. ooğuk g"""fo ..1 
gec;lrııem, aabl\ha kartı Edil'" 
olacağ'ız. 

Edime ... Bu lolm, lılltlln 

me bir alektrik cereyanı wrlf". 
rası ilk vatan toprağı ... Ancsl< 
y& vardıktan sonra hür bır _j 
olmak saadetini tamam.ile d...,. 

ğım. 1'. 
Bu gece uyku gelmiyor. 

gece yılba\11. acaba letanbul• 
tam vaktinde gelecek mi? ~ 
vimde olabllecek miyim T 
ve akra.balarnnm, htc; 
benim geleceğimden haberleri 
Bu ne ant bir sevinç olacak 1 

Tren her beıı dakikada ııl' 
ruyor gibi btr hal alıyor. So~ 
ne ağır ağIJ' yoluna devam ,Jll, 
Camların içi, dJ'1 buz tuf'.nlııt 
farda hiç bir yer görülmOY"' 
aralık koridorlarda Ttlrkçe 

malar iflttim. Frrladrm. 

- Türklyeyo geldik mi! 

- Hayır efendim, yenJdeJI 
gar topraklarındayız ... 

- Bu tren ne vakit ısrrııP' 
- UzunköprOden sonra-· ,; 

- A, bu ne bitmez lJll1r 
tan? 

Parlak aydmlık bir sa,b811 
yor. Tren bomb"'··· Fakat 
rum ki artık benim yurdunıııl' 
raklarmdan geçiyoruz. O 
kıskanarak ısevdiğim o ırııJC 
yurdun ... Pençeredeki buzlst' ııl; 
yarak dışarı bakıyordum- dl 
de gurur ve itimat var. sen •• 
vatanm htıB çocuğuyum. l<; 
tigJ zaman ben do bu topr .i 
için can vereceg':im. Ytnnl 

vatan borcunu ödemeye gel 
Yollarda kUçUk TUrk Y~ 

ellerinde yırtık torbalar, 

ŞEYTANET 
DüŞüNUVOR 

seyrettim. Mevziı Aı·na.vutiukta ce-r---------------
reyan ediyor. Kral Zogo hUkümou- Sağır, Dilsizler Bugün 

Biraz sonra sivil polisin berabe· 
rinde taıaıl De bizim konsoloehane-

den dökU!en kömür parça!~ 
larm içinden topluyorlar· 
onlan d&ha fazla ret&h Jçıocl' 
meğl derinden diliyor. 13uıı' 
men yine çok b&htiyardırl,,r~ 
Türk gözlerinde htır ve ~ 
bir vatana sahip olmanırı ,t 
var. Çaln/acaklar, çaıı~acsı<l 
yık oldukları saadeti er g-' 

ne karşı mücadele halinde bir dağ-

Fllmlnde ı;örllnUz. 
llaveteıı: FOKS JURNAL son 

dünya ve harp haberlerl 
Bagllo 11 de teıız11Atlı matine 

lı Arnavut Beyinin topraklannda Toplanıyor 
Meksikalı bir f)rket petrol buluyor. 
Arnavutluk hUkllmeti kendilerine 
imtiyaz vermiyor, zira petrol mm
takasmm mlrl araziden olduğwıu 

ileriye sUrll:yor. Bu sırad& iki TUrk 

GENÇLİK- MUSlKt .• SPOR... NEŞE •• .-e 
BtlTVN YAŞAMAK ZEVKİ. .. BOtün bunları: 

lkınct DEANNA DURB!N namı veriien yeni yıldız 

G LOR I A JEAN 

Bu hafta SUMER Sinemasında 
GörUlmeınlı/ bir muvaffakıyetle gösterl!mektc olan 

ACILMAMIS KONCA 
Btıylik musıklll filminde seyircilerine sunuyor. Sinemacılık tarihinde 
nıustesna. bir ınkıtap ... Hem gülecek, hem de mütessir olaca.ksıruz. 

Bugün saat 11 de tenzllıl.tlı matine. 

Saiiır. aıbiz ve körler bugün 
Eminönü Halkeviııde bir koı>gre 
yapacaklardır. Evvelce İstanbul 
cem~cüle İzmir emniyetinin bir· 
leŞtirilmesi için lzmire giden aza
ların oradaki tema-sları neticeein· 
d e aldık l arı neticeler h eyeti umu. 
miycye anedilecek ve birleşme 
hakkında bir karar alınacaktır. 

Amerikadaki Türklerin Yardanı 
Amerlkadaki Nevyork fehrindo bu 

lunan yurdda91arnnız a.ralarıncla top 
ladıldarı 561 dolan Keçiören çocuk 
yuvasındaki yavruların Jhtfyıu;lanna 

B&rfedilmck üzere Hasan SUleyman 
elile Ankarada Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu Genel Merkezine göndermişler· 
dir Yurttan uzak diyarlarda yurt 
yavrularına karşı her zaman va.ki 
olan candan bağlılıldarma Çocuk E
sirgeme Kurumu alenl teşekkllrlerlnl 
sunmağı bir borç tell.kkl eder. 

ye gittik. Bay konsolos rahatsrz
muı, gelmem~. Elimdeki tavsiye 
mektubunu ka.ptcdara verdim. Sa.
mimi bir kabul ile hemen vagonll
yo telefon ettirdl Fakat trende 
yataklı vagon Uç dört günden ev
vel bulmak kabil değllm!,. Ben o 
otelde bir gece daha geçirmemek 

.)U.kUNUZ 

caklar ... 

,.---~SÖYLİYELi.M 
ıamaz. Ağızlıklann zapted~ 
ği yalnız dumanın katranıdıt' 
iyisi ağızlıgm içine gttnd• 

1 

defa bir parça pamuk ıcoY"P 
manm bu pamuktan sosııı"' 
temin ebn~ktir. Bu 11uretlt ~ 
parçası tutunun bUtiln ıc• 

Usklldarda SeUunsızda Bakla 
Tansu soruyor: Sigara Uryakl>l
ylm. Afız!ılmz sigara içemiyo
rum. Her tiirlü ağıüık kullandım. 
Tüttlnün katranmdan bir türlü 
kurtulamadun. Yeni tıkan ve nl
kDUnl Uzeo bir takım ağızlıklar 
"-ar. Bunlar hakikaten tütönb.n 
katranmı ve nlkotlninJ alıyor mu! 

CEVAP - Hiçbir ağızlık tüt11-
nUn nikotlninl dumanda.n eilzüp a· 

' 
çeker. Altızlık dahi ka~ 
lenmez. Doktorlann ta vsi 
budur. 
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F enerbahçe - Galatasaray 

Bugün Karşılaşıyor 
.. F cncr'bahçe - Galataaaray bu

lun Şeref atadın da. karıılatıyor. r 
Otuz aencdcnberi ou iki eze 1 

rak· ·'- futbo· l 1P kar§ılafması Tür.& 
d~nda bir hadise teşkil etınekte· 

!r· Ve bu maçlaruı heyecaıu.nı 
hıç bir rnüaa:baka veımemektedır. 

Bu rnüaabakalar üzerinde .. ~e
rıcJerdcn beridir tabzn.İn. y·uk~kck kaıbil ı0lmadığı içındır l ı. 
~vvctlcr arasındaki mukaY.es\~; 

hıç bir netice vermeınektedır. 
tahınin yapanlar daim• aldanıp 
duruyıorlar. . k. Ui:k 

. .Bilgün yine beş ahı bın _ış ün
;1r. taraftar kütleei, :"~d. trd:ra-
crındc heyecaAd&I\ tiıtnylP .._ 
ca.ktır. ak için. 

Vazifemizi yapmıf ol~. e ala
•aldanma:k hatasını daı goz f e · 
'rak b .. k" Galaıtasar•Y - 'nd 

• __ L 1 ··re talumı Ankara rannda 
JtgpuU gu 1 • Ankara foto muhabirimizden 

ugun u .. erı e 
•rıerıbabçe kar§ıl~aıı ~z ..J bir 
t_ .. er~e 
~UVVetlcr ve netıce uz 
t~hnıin yapmağa çalıf8.~ırn~ada. 

F cnoe.ıi>ahçeüler bugun ti' bir 
lik. maçlarından daha kuç.:~k~ a· 
kadro ile yer alacaktır. t nokta· 

, ralarına bilbaasa en z•>? oyuncu· 
·ları olan müdafaaya yenı0 .• r ta. 
lar alarak çıkacaklardır. .ıge hat• 

ft . . d muhacun . 
;ra IMl Frkretm e .. lenrnektedır. 
·tında oynacağı llOY ~uv-Yet· 
'.Bu aurctle müdafaasını kabi· 
1 h" hattının 

: ~n<liren ve ucuınF J'bab~Jiler 
111'._etini arttıran .. ~nl~ ...örüne'bi· 
neticeden d aha urojt 1 

•-

llirlcr. S kınnızılılar 
O.• • .. akan arı ... 
ıgcr ... r . . karflSlna ta ... 

Jda ezeli ~ıplerı. alıtacaklar. 
ıkadrolarile çJunaga -~ıe bir kad· 
dır Galataearayın fO uhtemel· 
ro 

0

ile sabaya çıkmatı 111 

•di:r. k Adnan - Mu· 
Oaman - Fara • Barbaros, Sa· 

aa, Enver, Etfakf - Bülent, San
lahat!tin. Muata •· 
f.im. kırntnın da §U 

Fcneıbehc;e ta ihtimal dahi· 
kadro ile oyna.rtı•J.1 

l ·_...ı - ... __ .-1,tcıulf· 
lrK1C 5"0ruıııı- LeJbip _ ömer, 

Cihat - ~fikrc:t, Naci, Na· 
Esat Zeynel -

• .. 1 

ık' takımın vaziyetlerini ve 
Her ı ı "zönündc tuta· 

yunlarını go • . t 
son o ak t 'ceyi sarı lacıver • 

k Jurs ne ı d 
ca 0 

• örmek icap ederse e 
lilcr lehıne g 1 a'- ve okuyu· . a.pmı§ om ~ 
bunu ı§ y bir fikir olsun vermek 
culanrnıza 
. . yapıyoruz. . 
ıçınN . ..udur- Bu maçın galıbı, 

etıce ,.. · 1 •• 
ı... k 'ım olan ve şuur u oJ 

ı:. .. :.bına 118 d ek ...,.. k olacaktır cm 
nayan ta ım 
dahs doğru olur. . . • 
Ş f stadının i.kıncı karşıl~ş 
as~rietanbul ıampiyonu ~eşık· 

m 1 1 tarrbulspor arasındakı m•. 
taşa 

1
.8 bu maçın galibi olarak 

rA ge ınce, b'' b ' t ' e ,,,.. .. ek ta ıı ır ne ıc Be i.ktaşı gorm 
§ k kabul etmek ica~ ederse 

olara Jstanbulsporluların da 
de genç d 'l · 
k l 

J-olay mağlup e ı cmıye· 
o ay 'il; d - .. r 

cek bir takım olma ıgını soy ıye· 

'biliriz. 

Mektep Maçları 
Erkek liseleri arll3ı?,da~~ fut· 

bol şarnpiyıonasına dun oglcd~n 
Şeref stadında devam cdıl. 

sonra . B 
d" ILk müsabakayı Hayrıye • O· 

• ı. · · aptılar ve maç 1 - 1 bera. 
gaz.ıçı Y . 
berlikle neıticelendı. 

Jkinci k'arşıla111ma Galatasaray · 
lstari>ul liseleri arasında oynan· 

dı. Birinci devre gol•Üz olarak 
O • O berabere bitti. 

ikinci devrede güzel bir oyun• 
dan sonra iki gol yapan Galata· 
saraylılar anaçı 2 • O kazandılar. 

Son maç Haydarpaşa • Kaba· 
taş liseleri araaı~a . Kli. . Ba~tan 
nihayete kadar hakım hır oyun 
oynayan Haydarpa§alıla.r 4 • 1 
gibi açık bir huap f ark1lc saha· 
dan a,ı:rıldılar. 

Dünkü Voleybol 
• 

Maçları 
Futbol sahasının iki ezeli ra· 

kıbi Galatauray • F cncrbahçe 
dün saat J 7 de Galatasaray khi· 
bü lokalinde volc,>bol müsaba
kasının fınal müsabakasını yaptı· 

!ar. 
ilk karsılarnuı. B takımları ara. 

ısında idi. Fcncrbahçeliler bu mÜ· 
sabakayı iki sette kazandılar. 

ikinci müsabaka Fener - Ga· 
latasaray birinci takımları arasın
da oldu. Çok çetm bir ka11ılaı· 
madan sonra F eneıhahçcliler bu 
mac;ta da kıymdli ralkiplerini üç 
sette yenmeğe muvaffak oldular. 

im. N9'dİ. fjkret. 

-A . Borçka Kurtuluşla- Çimento Fiyat-
rtvın ve 1 . d. ·ıd· 

nnın 20 nci an ın ırı ı 

ı d ı 
Ankara, 8 (A.A ) - lktısat \'e· 

M · mle Kutlu a ı ar klıletlnden tebliğ edilmiştir: 
Yılını erası l•ti Çimentoların toptan \'C peşin Sa• 

. ind bir balo yer!lm.., r. 
.. ·t·•ln, 8 (A.A.) - .Artv_ ·lnlil

1
de;: ı evArt~•lnlller bu bayram vooUeslldcuoyr- tış fiyatları 2.7.9t0 tarihinden itlba· 

~ • in yı v- ' 1 den mert olmak Uzere fabrikada na· 
A......ı" kurtuluşunun 20 cı d sarsılmaz bağlılık ve nan 

• . ..... ah oşkun ve uya t k r ,.e te· kil vasıtaları içinde tesllın Portıand 
•nUmllnU her yıldan d a. c u .... ,ıarını bir defa dalıa e ra nevinin tonu için 17 ve SUperslman 
ı hürat içinde kU a.· ,.,-
daha neşeli teza 1 1 r ve yit etmişlerdir. nevinin tonu için 20 lira olarak tes-

BUtün resmi da re e * · mışlardr. •e mağa· rcka hal· bit ed!lmışti. 
hususi meskenler dllkkAn " . Borçka, 8 (A A.) - B<> bin· 

. zaıar milli renklerimiz ,.e yCJlllıktlııer kı ytrmlncl kurtuluş yılını dUn 1 1 Fabrıkalarca llAn edilecek ebat ve 
1 uyordu BU n k ı.czahUratı ç n· muka\'emette torbalar müfteri tara· 

le donanmış bu un ı:urak et· ıerce halkın çoş un ı e saat 11 e 
Artvin ve civarı halkınlO "T ban de kUtıamıştır. :Meras m taat: iç tından fabrikaya g!Snderilmek sure-

• miş olduktan merasime, halkevi ile bet kala atılan top üzerine Jcı çmlş tlle mübayaa olunacak her iki cins· 
· d•a.. 1stlk1Al marşı · ....t••Unden yürüyüşe ge ' ı ı kard yaz lı m<' dosunun çal o.o· ö emini teba· kale köpı..., d ka..,'Tilakam ,.e be ten çimento ç n yu a ı • 
b 1 

' 

ve gUDUn n • .-hir methalın e " rd u il tenzil olu . aş anmı nıUt:eakrp as· ve .,....... b ledlye \'e parti a· rı fiyatla an çer ra • 
rilz ettiren nutukları \'C teşekkUl· lcdi~·e reisi ile e istikbal edılmiştlr. nur. 
kert kıta ve rneJ<teplılcr zaıarı tarafından hal· 

• 1 ·apmı!Jlardır. kakları dolduran 2 _ Asgaı1 toptan satış miktarı 
ler bir geçit resm 3i Un halkevl ve Askerlerimiz so ek CUmlıurlyct 

Artvinliler bUtlln g • kın arasından geçer tuklan bir tondur. 
1 nnda mlllt oyun 1 ış , c söylenen nu 3 _ Ticaret maksadllc kendi lıe-

. belediye meydana ~•.,.el yıidönUmll· alanına gem e il resmi yapılmış· ""' 1 to a 
lar oynayarak bU ı;- dlr Yine bu mUteaJup bır g çk rtulU" gf.lnlerlnl saplarına !abrıkala.,.an ç men • 

U il geçınnlşler · . Borçkalılar u .,. lan tUccar n mUesaeseler. Portland 
. n neşe e ıı iz dikit ,.c biç· tıı. hUrat içinde kullnrken, nevi için 17, SUperalman nevi için 
ı gllzel vesile ile va mhalkevinde ha· çoşkun tezaşet tsmet 1n6nU olmak t lk 

l dan t :Mıııt 20 lira olan meı1 fiyata. eva ve 
ki yurdu tara ın h&lkevl taratın· baş a klerımıze karfl içten bağ belediyelerce kabul edilecek fabrika· 

ı zırlanan sergiyi ve !6rler kursunu üzere bUytl 1 defa daha teyit eyle- dan satı• '-'erine kadarki nakil mas· 
dan tertip edilen fO 

1 
t Halk ıılıklarını b r .. J 

d CUınhUr ye dlr raflarının HA veştle buıl olacak ye-
aı.;nuştır Gece e d halk· mlşler . A ol 
Parttsl idare heyeti taratın an kflna, evvelce ton batına il ve U· 

kkı d nan SO kurut yerine matua. depo 

Ç ıarı Ha n a ma.sratı. .. yı.ı ve k4r kaJ11lıtı °' t ek Kadın orap larak t.zaml ytızde s u4ve edeblllr-

P y . Bir Nizamname lcr~ - Tatbikat teternıatına ve ÇU• 

eDI ··d" ı:•klerı'ne ve Ticaret k d•po•ltolara mü r .. B vallar için almaca "' .. • 
la) - 1-ı nsat mu u bildueceklerdir. c· 

Ankara 8 (T cJdon Odalarına "ddeti bir aY· tedalr hu8U81ar vlllyeUere ve mın· 
' h -ı.ı·ıncla ye- verme mu Ud"·lllklerin• tamim J>elt kadın çorapları _.. B yanname taka iktısat m ... 

ni b' izaınnarne çıbnlftır. ~ dd~ır~. =====:~~:=::.:: edllınlştir. 
. ır n kad lann giyecdderı =- . . . AnlaıJDlllll 5 - Yukarda yudı yeni •bf tart 

!"Za.."rlname ı~ vasıflarını -T Jand - Hindıçını N B ti 
1Pe.'k çorapların cınıl ve h · • Y (AA) - O. · · lan 12.3.9'1 tarihinden 1 baren mu· 
l~it ct1nekt.e ve bu vallıfları aız Tıokio 8 .... 've yaihut az~t teberdir· 
ol !arın satışını men· Pazar g~n~ T land _ Hindıçı-

Tllayan çorap k' ni· t·"i gunu ay ve . T 'rler ee ı pazar ..., • alanmaaı 
cy}ezncktedır. acı lın"' olup ni aniaarn•ının irDZ • t bliğ ner 
ıaınnamelere göre yapı ... Jarın bu 'hususta bir resını ;. 
ta ellerin.de ibulunan çora~ lk- edilmcıi beklenmekte ır. == 
tni.ktarını birer be'.Yannarne 1 e r 

- · yım dedim· z ıuıer -• 
Canım wtedl, bira bir nyat ııöyleclL 

JdaŞJlrn&Z 
Balık~ı, yanma ya nyata Jöfer olur 11111 f. 

_.. ı!fıdiDI• bd - ıuat ,,._.. IP9 1111! 

- Ne ,_,.ıun baynıt• be ..ıam! 
- Lllferi• löllsil olur nUI ela JiferlD oınıaz mı f 

ıübil olur 
- K8f&I' peyalrlnln ıöferlD ıuıaıtı oıınaz. 
- Peyniri bilmem an• 
- Olur, pek AlA olar ııaymı. yiıll 
- Nuıl olar anlat ta ~le .:.tu)all Hlfer, HUmttll'· 
- Karpit _..... ,..._ 

1 

sıvu • ErsUrUJn 2 

sıvas • ıcrzurum 3 

sıvas • Erzurum 5 

- "" ı•.• 
29,98 

1 

t ,1111 
ı,nzş 

1%,8115 
S,115 

11,1815 
aı,ee15 

19,47 
19,47 
19,47 
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o ________ ___ O 
Main Sahalarında ! 

1 

100 Mihver 

Başvekilimiz 
Ticaret VekAletinde 

!Amerika ve Mihveri 
Amerika Fiilen Ankara, S (Telt>fonla) - Bıl'f· 

' ekH Doktor Renk Saydam, bu 
gftn lil~dl'lı e\"\'el Tlcartıt \ e- ' 
k41etlnc gtdel't'k iki saat kadar 
.kaJmı,tır. Ba8\'eklllml7. Tk'aret 
Vekllllc birlikte muhteJlf tıc·a· 

ret mest"lf'lcrlle me!}«UI olmu,-

Yunanistan 
Tamamıyle 

s~kin Gemisi Batmış Harbe Gidiyor 
Ncvyork, 8 (A.A.) - Ncv• Londra, 8 {A.A.) - MalOm oldu· 

ğu veçtılle kara ve deniz lnglllz ha· 
va kuvvetleri garbi A vrupada.kl ya
kın limanlara ma,>in döklllmeslne 
geniş mlkyaata yardım etmişlerdir. 

tur. 
1 
y.ork Sun gazetesinin müfceııirle· 
rindcn biri olan P}ıelpa Adama 
öyle yazmaktadır: 

lngiltcreye yardım meselesin, 
müzakere eden kongrenin nutuk· 
larla dolu cclaclcrinin tcşıkil ettiği 
duman pcrdc.i ar.kasında Rooac· 
vclt, hükumetinin mihver devlet· 
lcrıle açık bir harbe doğru ve 
sağlam adımlarla gittiği görül
mektedir. 

Yunanl ı lar 1500 
ltalyan Esiri 
Aldılar Şimdi öğrcnlldlğıne göre, mayin 

dökUlen sahaların onda biri nlsbetln 
de bir mıntakada ıoo kadar mihver 
gemf51 batmıştır. Non·cı; ısahıllerln· 

de olduğı.ı kadar Baltık denlzlnt'lı: \'C 

Akdenizde mayin dökUcUlerln gözün 
den kaçmış olan llmanlıınn, haliçle· 
rin ve seyrüsefere ııallh geçlUerln 
miktarı pek azdn'. Mesclft. t<tel kana· 
lına bir kıı.ç kere mayin dökOlcrck 
hasara uğratılmıştır. 

Geçen illtlı:Anundn dcmlı· madeni 
yUklU bir vnpur burada !ı:ıtmıştır. 

Vukubulan lnfllAk neticesinde kana. 
im betonlu olan dibi ve y ın duvar· 
lanndan biri yıkılmıştır. n: nal ta· 
mamlle tıkıınmaııu.ş oımu:na rağ

men ancak ufak tonajda gl'mllerln 
geçmesine lmkft.n \"ermrktedll . 

Ati na Ajansma Gö: e 

Bütün İtalyan 
Takviye Kıtaları 
Mahva Mahkum 

Atina, 8 (A.A.) - Atinıı a· 
jansı bildiriy,or: 

Mussolini'nin son zamanlarda 
Arnavutluğa gönderdiğı takviye 
kıt'alannın uğradığı zayiat hak· 
kında aşağıdaki tafsilat verilmek
tedir: 

Yardım Layihası 

Kabul Ed] ecek 
Vaıington, 6 (A.A.) - Reu

tcr: 
Demokrasilere yardım kanunu 

projcsirrc mümessiller meclisi ve 
iyan meclisi bır miktar tadil ila
ve etmişse de, kanun projesinin 
caası dcği{memi~tir. Liderler, kon 
grC)"9 14 kanunusanide tevdi o· 
lunan kanun projes.inın rahat bir 
dt-scriyctle taavip edileccğinı tc· 
yit etmişlerdir. 

Talıin garip cilvesi şudur kı bu 
harpte nazi Almanyaaının mukad. 
deratı üzerinde bu derece kat'i 
bir tcairi olacak bu kanun proje· 
sinin hazırlanmaeına, B. Rooae· 
velt' e, sanıldığına göre, Alman 
Ya.hudi aslından ıbir Ameri.ka· 
lı, yüksek mahkeme azasından 
Francfurtcr yardım etmiştir. 

Jnfiratc;ı lideri ayandan Whcc
ler, fı.yan meclisinin kanun proje
sini tasvip edeceğini bugün kabul 
ctmio ve .harbe karşı mücadele 
başlıyor> demiştir . 

Belgratta Araıbnnalar 
Bclgrat, 8 (A.A.) - D. N. B. a· 

jansı bildiriyor: 
Polis, demokrat partisi rclsı Mi· 

lan C:roll ne diğer bazı muhalin r ln 
evinde taharrlyat yapmış \'e ga) rl 
m şru bir tarzda dağıtılmnk iste ıl· 
len bir mlktnr beyanname ml\ ad • 
re etmiştir. 

Bu malumat. İtalyan esirlerinin 
üzerinde bulunan vesikalardan a. 
lınmıştır. 77 inci ve 78 inci piya
de alaylarilc 30 uncu topçu ala· 
yından mürekkep oları • roskana 
Kurtları> ismindeki 1 inci fırka· 
dan ıkincikanun aonundn 77 inci 
alaydan 350 ve 78 inci alaydan 

f k b' Almanyanan Rolü Vannl§ 
2 tabur kalmıştır. Bu ır n, ır Berlln. 8 (A.A.) - Bir hususi mu-
hafta içinde .k~vvetinin üçte iki· hablr bildiriyor: 
sini ka~betmıııtir. . . 1 Von Rlbbentrop'un Tayland elçi· 

Le~,ı~no f~rkasının 68 ıncı aln· sini beroyı veda kabulU, Almanyanın 
yı. 21 ıKındkıınu.nda .. ccp?cye gel· Jo"ransa • Tııyland ç-örU meler lndc bir 
maş ve T rebe5hına uzerınde ya-

4 .. ilik h b l _ _ı rol oynamış olduğunu göstermekte· 
pılan gun mu are e er<.ıc dl 
kuvvetinin üçte birini kay:bctmiş· r . 
tir. Bu alaydan 300 ncf er, l O Zil· 
bit ve btr tabur ~umandanı eılr 
alınmıttır. 

F .. anaizlar Ticaret Gemilerini 
f nailizlere Kartı H imaye 

Edecekmİf 
Paria. 8 (A.A.) - O.N.B. 

bildiriyor: 

Hükümetin, ordunun, donan· 
manın ve ıkongrcnin kumanda 
manivelalarını ellerinde tutanlar, 
harp haricinde alınacak lbütün 
tedbirlerin kafi gelmiyeccği neti· 
ccsinc manttki bir ockilde vieıl 
olmuşlardır. 

Ödünç ve kira ikanunu netice· 
de ıbu zaruri hedefe giden yol 
üzerinde bir merhaleden ibaret· 
tir. Kongre, Amerikanın haroe 
girip girmiyeceği meacleei ile de· 
ğil, ne zaman gireceği mesclesilc 
me gul olmak li.zMn geldiği ka
naatine vannı§tır. 

Mihver devletlerinin mağl\ıp 
edılmclcri lbım geldiği ve diğer 
bütun miııiihazalann ikinci dere· 
cede bir ehemmiyeti haiz olduk· 
ları kanaatine varmadan evvel 
hükCımctinin geçirdiği biltün saf
haları anlatan muharrir, İngiltere. 
ye yardım programının bir kaç 
milyar dolara mal olacağı ve bu 
paranın da ayan meclieincc kabul 
edıleceğini ya:ıımakıtadır. 

Adama, funlan illvo eyJcmck
tedir: 

lngiltcrcnın mihver kuvvetleri
ni mağlup etmek suretıle vazife 
ba ında geçirdiği hergün Ameri
ka hükumetıne vazifesini başar· 
mak ıçin munzam bir mühlet te-
m in eylemektedir. 

Bulgaristanda 
Alman Harekab 

A~manlann Bulaariatanda yap
tığı hazırlıklara mukabil Yuna· 
nittanda aükünet devam ediyor; 
Yunanı.tanda karar vcrınit in
sanların huzuru görülmektedir. 
Arnavutlukta Yunanlıların mev• 
.zii muvaffakiyetleri cereyan edi
)'IOr, Yunanltlar mühim bir dai 
aileilcsini ele geçirerek 1500 kal- · 
yan ceiri ve bol harp malzemesi 
almıtlardır. Yunanlıların mümkün 
kuvveti tasarruf için bazı cephe 
düz.cltmclerile mqgul oldukları 
anlaıılrnaluadır. 

- Radyo gazeteti • 

Yunan Matbuat Nazırmm 
Mak .. lesi 

ltalyan Tecavüzünün 
ilk Saatleri 

Atlna, 8 (A..A.) - Atına ajan.ııı 

bUdlrlyor: 
Neon Kratos mecmuaaı, matbuat 

nazm Nlkoludıs'ln bir makalesini 
nctretmektedlr. 

ltalyan tecavUzUnOn ılk aaaUerlnl 
anlatan bu makalede Nlkoludbı ez· 
cümle diyor ki: 

Metakl88, glyinmlye gltU. Yanm, 
saat aonra Atınaya iniyorduk. Bir 
ara bana doğru döndü: 

- Allah biliyor ve ıen de biliyor· 
sun ki, dedi, bu harbin önUne ıeç· 
mek için neler yapmadım. Fakat l
talya bizi, boyunduruğu altına al· 
mak istiyor Asırlardanberl, Yuna· 
nlstan bu derece bUyUk bir tehlike
ye maruz kalmamıftır. Şimdi çarpı· 
şacağız, Allah yardımcımız olsun. 

Evet. reisim, diye cevap ver
dim. Bu, )·unanlstanın takip edebi· 
leceğl yegft.ne yoldur. 

Berlin, 8 (A.A .) RC$lllİ Mclaksas bil' mUddct sustu, sonra 
tebliğ: sözlerine devam ettı: 

1 

Alman kıtaatının Bulgaraatan - Muhakkak. 1',akat hısslyatın 
daki harekatına, verilen emir mu. nedir? Başarabilecek mıyız? Onla· 
ç:ibincc ve d~lha musait hava şart· ı a mükemmel blr .ders ~ creceğtınız
ları ıçinde, devam ed1lmcktedir. den Ye alnJlarmı INıtlann& ,..Cn-.ce

Almanyanın Tokyo 
Elçisi BerlineGidiyor 

ğlmlzden eminim. Fakat harp, harp· 
tir, bilinmez ki . Bu alayın geri kalan kuvveti 

Aoos ile Drina arasında yapılan 
ve 15 den 16 şubata kııdar de
vam eden muharebelerde dağıtıl
mıştır. Halen bu alayın mevcudu 
2 5 O itil} iden ibarettır. Şubat lbı
dayctinde Arnavutluğa çıkarılan 
ve 1 1 78 ralı:nnlı tepede neticesiz 
bir mukabil taarruza geçerek bir 
günde 1000 kifi ka)"i>cdcn ve 
Trebeshina ve Senteli tepelerinde 
ağır zayiata uğrayan cStrozeeca> 
fır.katını da ayni akıbet beklc
mdctedir. 

Fransız hükumetinin i"gal al· 
tındaıki arazideki mümessilı büyU..'< Tokio, 6 (A.A.) - Alman
l'lçi B. De Brinon, bugün Pari le yanın T okio ibiıyu"k clçiııi General 
Amcrıkan €azct.cc.ilcrine, eğer in- Ott, bugün Sıberya yolile Berlinc 
giliz kuvvetleri Fransız ticaret gc- hareket et.mittir. General Ott, Üç· 
mılcrınc hücumda devam ederse lü paktın imzasındanberi Uzak 
Fransız filosunun Fransız ticaret ! Şark hadiseleri hakkında B. Hit· 
gcmilednin müeellah himayelcr.İ· lcr ve B. Von Rib'bcn'trop'a iza· 
ni üzerine alacağıni biklim1i"tir. hat verecek ve pek muhtemel o· 
B. De Brinon, bilahare, Amiral larak Berhndc üç hafta kadar lta
Darlan'ın Aancr.ika Birleıik dev· lacaktır. 

Doğrudur, reiıılm, fakat her şe
yin yolunda gideceğinden emlnlm. 
Size her zaman dedim : Bu harp, Tu
nanlstanı fan ve şerefle atıııllyecek

tlr. Buna llJ'llılmaz imanım var. Sı· 
ze gelince, zafer ala)'lnızı pek gUzel, 
gözlerimin önUndı: teceaııllm etUre
blllyorum. 

Evet, Mctaksaııın istikbalde zafer 
ekllllerı ile letevvUcllnU, bu trajik 
gecede pek gllzel görllyordum ve 
bundan emindim. Fakat bu saatten 
itibaren hurafl bir mahiyet alan bu 

Mussolini'nin Arnavutluğa yol. 
la.clığı bütün takviye kıtaları. ilk· 
baharın kendisi için müsait bir 
mcvaim olduğunu iddia etmesine 
rağmen daha e~clden katiyyen 
malwolmağa mahkum bulunmak· 
tadır. 

Yunan Muvaffakiyet· 
leri Devam Ediyor 

Jetlerinin Vichy büyük elçisi A· 
miral Lcahy'yi bu vaziyetten ha
berdar etmiş olduğunu da tasrth 
eylemittir. 

Balkanlar Tekin 

Değildir 
Atını, 8 (A.A.) - Yunan ordula· (Başı ı loctdc) /** / 

rı B&\lkumandanlığı tarafından 7 ziyctlcri çok zor ve çetindir. 
mart akşamı nefredllen 182 numara- Balkanlarda tecavüze 1ıeçtikleri 
lı N!8ml tebllg: takdirde arkalarında. lbütiın bir 

Merkes mıntakaıında yapılan mu· düpnan Avrupadan b&§ka diiıt· 
vaftakıyetll bir hareket neUce"inde man bir Romanya, jçin 1çin hoı· 
dUtman tabii ve f..,ıut ınUıtahkem nutauz bir Bulgaristan, ıküekiın 
me.,lıllcrden tardedllmı,ur. JO.ı> c- bir Ru.ya, ittifak taahhütlerine 
ılr alınmıştır. Bunların ard"·nda bir atkı sıkıya sadık ve Batkan barııı. 
kaç u.blt te vardır. MUhı'1\ mlktardc1 nın ve emniyetinin bozulmasın
nu Jr('me elimize g~mışur dan gayrimemnun bir Türkiye ve 

1 oyyarelerlmlz, harp meydanının her ilcriledikleri üııtikarnc.tle de 
aıııl·ert hedeflerini görlıı .l•· ::r!lce er· canlı bir mukavemet cephcei bu· 
ıe ı.ombardıman etme:1. suretlle hare· )acaklardır. 
kAta muvaftakıyeUe fştlral~ etmlf· Almanlar kııı yeni yeni teda-
tlr. rikle.rle gcç.imıiı olabilirler. lngi· 

BUtUn tayyarelerlınl.ı= füıleıınc dön- )izler bundan herhalde çok faz. 
mUflcrdlr. laeını yapmıılardır. Afrikayı tc• 

T k 
mizlemck, lıalyan askeri kudrcti-

Y unanblar' e rar . ni yıkmak ve Akdeniz sahHına 
Aıd aerinden derine kök salmak için 

Esirler ılar kıttan pek iıYi .i'ltifade ctmiolerdir. 
Atına. ı (A.A.) - Yunan bükO· Bütün bu manzara, Yuııoslavya• 

meU .oac:t11iln0n Atina rady08U tara· ya 0 derecede cesaret verecek 
tından nakledilen beyanatına g!Sre, bir manzaradır ki Almanlar, Yu
dOn bQtOn gtln Yunan topçusu faa.- goelav halkı bitaraf haberler ala
Uyette 'bUlunmuf ve bu eanada bir bildrkçc gözünün yılmayacağını 
çok dUfman bataryaları auaturul· pe.k iyi bıliyorlar. Bunun için de 
mu,tur. Topçu atefl çok tetirli ol· Yugoelavyadan il.k iıte'lclcri, ga· 
mut ve dilfman mevzilerine bUytlk zotelerin yalnız mihver kaynakla. 
zarar vernıl9tlr. Fena hava, harek&· rından gelen haberleri netretmc
tın daha genlf bir mlkyaa üzerinde ıidir. Pli.n buit: Evveli g0zlcri 
yapılmasına mlnl olmuttur. bailamak ... 

ltaıyan bataryaları mukabele et· Ahmet Emin YAlMAN 
mek tefebbüaUnde bulunmu9laraa da 
muvaffak olamamışlardır. Cephe bo 
yunca yapılan mevzll hareketler mu
vaffakıyetle neUcelenmlıpıc de Yat· 
mur, dolU ve ala harelcltın lnklta
tına nıAnl olmuştur. Düfman y.nlden 
tan'klarla mukabil taarruza geçm• 
ğe tefebt>Uıı etmlştır Bu muk lbll ta-

arruılardan birine baflanmak üzere 
iken vugeçllmifUr. 1taıy&n hatla. 
nndan çıkan birinci tankın parça, 
parça edllmeal üzerine diğer tanklar 
mevallerlndcn çıkınamıflardtr. Alı· 
nan eatrler ttalyan zayiatının eheın. 
mlyeUnl teyit clmltlerdlr. 

kudrelll adıı.nnn bir kaç hafta aon· 
Romanya Nazırlar Meclisind e ra. mUcadel nln tam ortasında, nl· 
BUkrCf. 8 (AA.) _ D.N.B.: Na· hal zaferden evvel, muazzam preatl· 

zırlar meellııl, dUn General Anto· jinl gösureceg-1 '\C belki de rlyuet 
neııkonun r lyaaeU altında blr toplan- edeef'ğt sulh kongr inden, Yunanlı· 
tı yapnu,tır. lçtlmada Ccncral An· taı ın bUyUk b r devlet olarak ı;:ıka· 
tone ko, Mıır al Görlngl" \'!~-anada ı cağı ııulh kongr inden ev~•l, f&n 

31 ıptığı mlU4knt hakkında. ka"lncyi ve ercf' Jçlnde öleceğini aklm1a ge-
temlr etmı tir. Urmemiftlm • 

De\'lct Nazırı Mlc~l Antonc5eo, 
devlet bUnyeslnde yapılacak ıslah t 
hakkında beyanatta bulunmutlur. 

Yugoslavya 
Sıkı Bitaraf 

(Rafi ı ı.elde) * x. 
Çünkü hu suretle fiiphe uyan
makta, maneviyat bozulmakta ye 
halkın hi.iyatı rcnddc edilmek
tedir. Bunlar ise halen bizi tehdit 
eden en büyük tehlikelerdir. 

Söylendiğine gÖre, muhalefet 
partılcri, halkın h&kiıki h.iaeiyatını 
bildikleri ve bütün memlekete 
hakim olan gerginliği izale için bu 
tenkitleri ya.ptlk1aruu muhtırada 
yurnı~lardır. 

AMERİKA YUGOSLA VY AYA 
GARANTi TEKLiF ETM1Ş 

Bcrlin, 8 (A.A.) - Stefani a
janaı bildiri.yor: 

Dienet Aus Ocutadıland gaze· 
teainin yaz.dıiına göre, Bcrlın ai· 
yaai mahfilleri Amerika tarafın· 
dan Yugoslayyaya Jngilizlcrinki· 
ne benzer bir garanti teklif edil
mis olmasını hueuei bir dikkatle 
takip ediyorlar, 

İngiltere Ültimatom 
Vermemiş 

Lon.dra. 8 (A.A.) - Britan
ya hükUınetinin Yugoelav hüldi
motine bir üJıtimatom verdiği hak 
kında'ki haberler Londrada tici· 
detle tekzıp Mli...,,f'k'tt-dir. 

Pakat Allah başka tnrlll karar 
\'erdi. Jean Metaksas öldü, i'ÖZ y..
lanndan 'e yaslardan sonra ~mdl 
vazifemizi, onun uerlnl hatırlamak, 
o eıcrl derlnlettlm1ek, anlatmak, o 
esere her gün daha ziyade ınanmak 
ve onun büybk ~e yUkaek eeaa pren· 
slplerl için mUcadele etmekUr. 

Arnavutlukta Bir Ayda 338 
ltalyan Tanar-i Diifirüldü 
Kahire, 8 (A.A.) - lnglll.z avcı 

tayyareleri blrlblrl ardından bef g1ln 

içinde Arnavutluk cephealnde 53 1-
talyan tayyareal dDtUrmUflerdlr. Bu 
mUddet zarfında 1ngtllz zayl&b 3 
tayyareden ibarettir. 
Şubat ayında havacılık baluınm· 

dan dikkate deter neticeler almnUf" 
tır. Yine bu ayın 28 günU içinde 818 
dllfman tByyareal yani gllnde 12 den 
fula tayyare dUgUrUlmllflllr. 

Arnavudulc Hava M.,unı.nncla 
Tahribat 

Atina, 8 (A.A.) - Arnavut· 
luk cephceinclc alınan ltalyan eıu. 
!erinin if adelcrine göre, l"-iliz ve 
Yunan tayyareleri, son günlerde 
A"lonya, Oraç ve Tıran hava 
meydanlarında buy\ik haear ve 
ziyan yapsnıılardır. Hava ~Y· 
danlarınt ve bu meydanlarda bu
lunan kalyan tawareler.ini tahrir 
et,ni§le!.dir. _____ _ 

Mat.aoka Mikado'nun 
H usurunda 

Tokyo, 8 (A.A.) - Hariciye Na
zırı Matauoka, bugtın imparator ta
rafından kabul edilmlf ve Tayland
Bindlçinl To'kyo ıulh konferanaınm 
neticeleri hakkında lsahatta bulun
muftur 



·----

Müsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

Otuz Çift Birbirlerile Nasıl Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmadığı Nasıl Ölçülecek ? 

Müsa'bakamızın birincisine hediye edeceğimiz radyo, bu resimde 
sürüldüğü üzere Philipa acentaaının Voyvoda caddesindeki ma· 

pzumm vitrininde tqhir edilmektedir. 

Karile.rlmlı; mektupla, telefonla., 
şifahen soruyorla r : Müsabakanın 

tatbikatı nll!iıl olaca k ! 
Anlatalım : Bir defa h ergün P· 

uıtede namzetJer rıktıkça kr.secek· 
fiinlz. Kuponla beraber aklıyacak· 

8JDI:ı. 

Otuı; erkek \ e otuz kadından Iha• 

ret ~ri t a mam olunca bunlan bir 

aı-aya getirerek mevcut ı~·ınm, her 

erkeğe en uygun kadını ıııererek 

otuz. tlrti kendi takdirinize göre 

teşkn edccek!ilnlz. Mesel beş nu
maralı erkeğe 20 numaralı kadın, 

ı numaralı kadınla otuz numaralı 
erkek diyerek bize netJcele.rl llııte 

halinde blldlrooekı.lnlz. Biz blıtiin 
bu ce,-apları Noter Galip Bingöle 
tm·dl edeceğiz. Günü gelince bun· 
tar Noter tarafından J1Jte3enler de 

hazır buhınduğu halde bir ta nif 
3 apdacak. Me6elA bir nmnaralı er
keğin ha ngi kadınla evJenmesi hak
kında ek8eriyet bulunduğu araştırı
laca k. Eğer sizin \ erdlğiniz rey 
ek5er l;\·et reyine uygunsa o ,;ift iı:ln 
tam numara al.ac'aksım:ı. Her çift 
hakkında bu tasnif ayni usulle ya

pthnca neticede kim ekı;erlletln 

kanaatJne t"ll uygun seçmeler yap

nı.,u birinci lkramiye31, )anJ 275 

lira kıymetindeki F Jllps radyosunu 

kaza.nacaktır. Diğerleri i5abet &ıra

!itle diğer yü:ı elli hediyeyi al&4.·ak

larchr. 

:?75 liralık r adyo, Gala tada J<'llips 

mtiefiseMJSlnln cameikinında t~hlr 

edilmektedir. YOiunu tlişerse göz

den g~lrlnlz. 
, 

Müsabakamızın 150 Hediyesi 
Birlncilığı kazanana~ Bir lüks 

radyo. 
lkmcilıği kazanan iki kişiye: 

Birer çay takımı . 

'OçUnclilUğU kazanan iki kişiye: 

Birer kol saati. 

DördUnclilUğU kazanan iki kl§i• 

ye: Birer euak !;&ntaın. 

Beş:ınclllğl kazanan iki kişiye: 

Birer kadın el ı:antası. 

Altıncılığı kazanan Uç kişiye: 

Birer likör takımı. 

Yedinciliği kazanan beş kişiye: 

Bırcr vazo. 

Sekizinciliği kazanan beş kişiye: 

Beyoğlu &i~maları !çın altışar 

bilet. 

Dokuzunculuğu kazanan ~ ki· 

şlye: Birer mürekkepli kalem. 

Onunculuğu kazanan altı kişiye: 

Bırer kravat. 

On birinciliği kazanan yedi kişi

ye: Birer ipek çorap. 

On ikinciliği kazanan on kişiye: 

İkişer iyi cins mendil. 

On Uçtlnctlden yUzUncliye kadar 

kazanacak olanlara aşağıdaki te· 

selli :ıtediyeleı·i verilecektir. 

TESELLi HEDiYELER/: 
Kazananla rdan on dördüacUden itibaren verilecek tftelli hedlyelerJ

nln adedi yW. tanedir. Bunlardan O• kl,ıye birer liralık Tayyıne bileti, 
on kişiye tanınmaş ronıaneılanmır.ıa birer eeerl, Oll kişiye (Ra miz) in 
birer karikatür albümü, on Jdlflye GW Baltçesl kitabı, on kl , lye Salon 
Çlç~klerl kitabı, ou kişile fl'edlgiin) meanuasının 18tanbul albtimü, on 
kl~ye Omer Seyfetthıln hikayeleri, on k~ye birer para ~ntası. Birin· 
dllğl kazanaçak okuyUC1llftuza ~erecefi.miz (Lüks Radyo) Oa.latada 
BallkaJar ~desinde (J<,-ıpe) mfi&Za8nlm \itrlnJnde tq hir edllml,tır. 

Askeri Fab~ikalar Satınalma Komisyonu UAnJar; 

Oksijen Tesisatı Alınacak 
Elinde çnlrşır bir ..-azlyctte oksijen teslsatı olup da satmak lsteycn

leı in e..-saf ve satış .şart1annı bildirir tekllnertnl tetkik edilmek üzere 
en kısa. bir zamanda Askeri Fabrikalar Umum MüdUrlUğUne gönder-
meleri. (1703) 

Müddeiumumilik 
Davet Ediyor 

Askerlik işleri . 
tııt . Oümharl~ et Mikldelumwnlll- ı·atıh Askerlik .Şubesinden: 

A dliy ede: 
Sevişip Sonra 

Ankaraya Kaçmışlar 
Müddeiumumilik dün bir kız 

'kaçırma ve tecavüz iddiasını tet
kik etmeğe başladı. Validehanın_ ! 

1 da terzilik yapan Orhan ism inde 
bir genç hakkında tevkif karan 
aldı. Orhan 1 3 yaşında Naciye 
isminde bir kızı Ankanı.ya kaçı r
mış ve bır ay kadar orada kal· 
dıktan sonra Naciyenin babasının 
şikayeti üzerine yakalanarak İ ıı
tanbula getirilmi~lerdir. 

Orhan kendisini müdafaa eder
ken: 

- Kızla Harbiye tramvayında 
tanıştık. Soviııtik. Sonra da anla
şarak Ankaraya kaçtık. O rada 

1 
aııkadasım Ahmedin evind e bir 
ay kaldık Naciyeyi-zorla kaçır
madım. Bu buluşmadan doğan 
neticeye göre kendisile evlcnme-
ğe razıyım. O da bu arzumu ka· 
bul ediyor, diyordu. 

Kendisinin muvafakati Orhanı 
cezadan kurtaramamaktadır. M üd 
deiumumilik tahkikatını yaptık 
tan sonra suduyu Sultan ah mct 
birinci ceza mahkemesine verdi. 
Mahkeme müdafaasını kabul et
mcdipi için hakkında tevkif ka
rarı verdı. 

35 Lir.: lık Nişadırı 75 
Liraya Satan Muhtekir 
Asliye İkinci Ceza mahkemesi, diln 

bir nlşadır ihtiklrı davasını t etkik 
etmiye başladı. Suçlu Balıkpazarm
dıı Maksudlye hanında. ticaret y:apan 
Marko Pardo idi. Nişadırın sandığı 
35 lira iken Sabri isminde Anadolu
lu bir tüccara yetmiş beşer liradan 
beş sandık satmış ve para alırken 
de emniyet kaçakçılık bUrosu me
murları tarafından cUrmU meşhut 

halinde yakalanmıştır. 
Dlin ayni handa. attariye mağa

zası sahibi İstefo .şahit: olarak din
lendi. Bu şahit diyordu ki: 

- Ben bir beş yliz liralık bozdur· 
mak için Mnrkonun dilkkıinma. git
tim. O kasasını açtı. Oradan bir kaç 
elli imı.lık aldı. Sonra onları kasada 
bıraktı. Başkn yerden bir tutam pn
ra çıkardı. Bana 50 tane onar lira
lık verdi. MUlebaklsi masanın UstUıı.· 
de kaldı. Ben paraları aldıktan son
ra demir gibi bir <'l bileğimden tut
tu. Fakat orada bulunan Karabet: 

- Bırak onu o para boZdurdu, de
di. Beni bıraktılar. Benim nlşadır 

satışından haberim yoktur. Bundan 
sonra polıs memurlarından Sait ve 
Akif sandıkları taşıyan hama.! şahit 

olarak dinlendiler. Muhakeme, iddia
namenin hazırlanması için talik edil· 
dl. 

Zabıta H aberleri: 

Eoya Paras:m Vermeden 
Kaçarken Başma 

Taş Yedi 
Tepebaşında. seyyar boyacı BilA.l, 

iskarpinlerini boyattıktan sonra pa
ra vermeden kaçmak istlyen Artin 
isminde bir çocu~ taşla başından 

yaralamıştır. 

Artın hastahaneye kaldırılarak te
davi altına alınmış, boyacı Bilal ya
kalanarak tahkikata bıllanmı:ştır. 

* Beşlktaşta Dikılltaşta Saıt adın 
do. birinin evinden yangın çıkmış i
se de sirayetine meydan verilmeden 
ı;öndUrUlmUştUr. 

* Elektrik idaresi işçilerinden Ö
mer LOtfl, Kadirgadıı. bozulan bir 
elektrik sokak lı\mbasını değiştir

mekte iken merdivenden düşerek 

muhtelif yerlerinden yaralanmış, Cer 
rahpaşa hastahanesine kaldırılarak 

tedavi altına alınmıştır. 
* Hnydarda oturan 11 yaşında 

F<'ridun isminde bir çocuk Aksaray
da. arkadaşlarlle sokakta oynamak
ta iken dUşerek sol kolu kmlmıftır. 

Feridun hastahaneye kaldınlarak te
davi altına alınmıştır. 

Doktora Bıçak Çeken Hademe 
Üç Gün Hapse MahkUrn. oklu 
Bakırköy Akıl Hastahanesi 16.bora

tuvar şefı Doktor Neşet Hallli bıçak· 
Ja öldUrmek istediği iddia olunan 
Muhsin Karadumanın mıiha.kemesl 
dUn ikinci ağır ceza mahkemesinde 
neticelendirildi. Mahkeme öldürmek 
knstılc bıçak çekmeyi kabul etmedi. 
Yalnız Muhsin Karadumanm dokto
rtı. eseni öldUreccğim> dediğini sabit 
gördU. Kendisine Uç gün hapıs cezıu;ı 

verdı. MahkQmiycUnl mevkufen ge
çirdiği için de serbest bıraktı. 

Yeni Neşriyat : 

Karamazol Bardefler 
'Meşhur Rus muharriri Dostoyevs

ki'nın en maruf eseıi olan «Kara.ma
zof Kardeşlen isimli romanı de
ğerJI edibimiz Hakkı SUha Geıgin'· 
in zıırif ve fıı.ce kalemlle dilimize 
çevıilml.ştlr. 

tinden: Fatih Kıztaşı Açıklar Sokak Ce-

!stanbul halkının haftalarca sinema 
sını seyrettikleri bu roman Çarlık 

Rusyanın içyUzUnU en iyi anlatan 
büyük bir aşk ve ihtiras romanıdır. 
Eser 700 sayfaya yakın ve dört ki· 
tap iki cilt içerisinde olmak Uzere 
Ahmet Halit kitabevi tarafından ne· 

tatanbulda bıılunduğu anlaŞJlan lAI Bey apartmanmcla oturan yedek 

Nazlmiye c. Müddeiumumisi Musta..- sanayii harbiye asteğmeni Talha 

fa Girayın Acilen memurtyetlmize LQtfü otlu Mustafa. Şamllln çok a-

VATAN 

Bahçe ve Çiçek 9' 
Bahçelerini tamim, çiçelderini yet~ fidanlarına bak· 
mak için mütebamu tarafından yazılmıı eserleri okumalıdırlar. 

Bu eaerler aruında ea zi7ade tavaiye olunabilecekler: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 " Karanfil Yetiştirmek 5 " Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 " Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur. 

Matbaamıza Müracaat ' 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanl ırı 

Marmara Üssübahri K. Satınalma 
Komisyonundan: 

Toz Şeker i.ıbı 
l - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 37,75 kuruş olan 10,000 Jdlo 

toz şeker, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 11 mart 941 salı günü saat U le 1.zmltte tersane ka· 

pı.sındalti komisyon blnBBında yapılacaktır. 
3 - Teminatı, pazarlık gUnü takarrur edecek ihale bcdell Uzerin• 

den yüzde 15 nJsbetinde derhal alınacaktır. 
4 - lstekJileıin bu işle ilgili ticaret vesikalarile birlikte muayyerı 

gUn ve saatte komisyona mUracaatla.rı, (1756) 

* l - Mevcut marka ve cvsafları mucibince tahmin edilen bedeli 
<22443> lira olan 11 kalem boya. malzemesinin 12.3.941 çarşamba gU· 
nU saat 15 te Kasımpaşada. bulunıın deniz levazım satın alma komis
yonunda ayrı ayrı taliplerine de ihale edilmek üzere pazarlıkla eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün fş saati dahilinde mezkQr komisyondan be
delsiz alınabilir. 

3 - İsteklllerin verecekleri miktarlara göre kaU teminatları ile 
birlikte belli gün ve saatte adı geçen komisyona. mUracaa.Uan ilD.n 
olunur. (1700) • 

* 35 Kalem Oç ve dört çifte fllika. için kereste ve çivi malzemesi, 
3240 Adet Frenk kiremidi, .-Çimentodan olsa olur~ 

54. > Mahya kiremidi 
1 > Gömme kilit maa takını 
2 Çift Pomell menteşe 12 santim 
8 Adet Cam 60 x 48 
2 Kilo Cam macunu 

175 > Beyaz boya 
75 > Fes rengi boya 
:IO > Ndhudl boya 
25 > Siyah boya 
6 Adet Muhtelif numaralarda kurbağa mengene 

15 > 1/ 4 santim için filençslz pirinç valf 
15 > 3/ 8 santim ıçin filençsiz pirinç valf 
12 > Pılanya. tezgtı.hı bıçağı genişliği «35/ 40 m/ m> NU. gibi 

7 Kalem :Muhtelif ci11s malzeme 
Yukarda yaı;ıh 16 kalem malzemenin 10.3.941 pazartesi günü saat 

13.30 Kasımpaşada bulunan deniz levazım satın a.lma komisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. 

lateklfierin belli gün ve 11aaUe mezkCr komisyona mUracaaUarı ilAn 

olunur. (1757) 

I · Devlet Demiryollan İlinlan 
Muhammen bedeli (9598) lira olan 1000 metre kaynak apareel için 

bezli !Astik karpit borusu, 800 metre muhtelit ebatta Havayi muzayyik 
illetleri i~in bezli lastik hortum ve 50 adet bclleri on metre boyunda 
yangın tulumbası için bezli l~etik hortum (27.3.941) perşembe gtinU sa
at (15,30) on beş buçukta Haydarpaşa.da gar binası dahilindeki komis
yon tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu f~ girmek lstiyenlerin (719) lira (85) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun ta~in ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı 

ayni gUn saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine V<'rme-
1 eri llı.zmıdır. 

Bu i~ ait şartnameler komisyondan parı:tSIZ olarak dağ'!lılmakt.a.. 

dır. (1807) 

Toprak Mabı11llırl 01111 
Depo Aranıyor 

Halfcin iki tarafı ile Kadikaıyfuıde, Boğazın Rumeli c ihetinde Orta· 
köye ve Anadolu kımnmda Kuzguncuğa kadar olan yerlerde deniz ke
narında- ve rıhtrmı veya iskelesi bulunan sağlam, rtttubetsiz bllyük de
po aranıyor. 22185 No. ya telefon edllmesL (1816) 

Tlrkl1• cww•ar11eu 
Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi: 188&.- Sermayesi: 100,000,000 Türle lirası 
Şube v e ajans ad.CU: 265. 

Zlral ve tlcaı1 her nevi baüa. muamelelerL 
t>ara biriktirenlere 28,000 Ura Jvamlye vert,.or 

Zira&! Bankasında kumbaralı ve Dıbarsız tasarruf hesaplarmda 
en az 50 lirası bulunanJara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.şag-ı. 
da.ki pllna göre Daa.miye dağıtılacaktır. 

4 adet t,oeo Uraldl !·°" lira 11 IM adet 50 liralık 15,000 Hra 
' > llOO > ~.000 > 

2M 1 ooe > 120 > 40 > uıoo > 
' > » • 181 • 20 > ·a..200 • 

" » 100 > 4,000 > 
DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa· 

tı dilfml.yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazJaslle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 def&, 1 eylM, 1 blrlnclkAawı, 1 mari vo 

ı haziran tarihlerinde çıekllecektlr. 

mUracaaU. cclc şubeye gelmesi llAn olunur. fis bir surette basılmıştır. ' "••••••••••••••••••••••••••-
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Kendinize Beyhude 

Yere Eziyet 

Ediyorsunuz: 

NEVROZİN 
Varken lstırap Çekilir mi? 

Baş, Dlf, Nezle, GrlP 
~e üşümekten Mütevellid Bütün Ağrı , Sw, 

Sancılarla Romatizmaya Karşı: 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

KOLAYLIK EVi 
Umum Emlı\k ve A razi alım, utım, kiralama ve ldaretd 

CEZBi ÇET/NTAŞ 
Sa.bık Kadastro ve Kartal Tapu memuru, Kartal HükQmet cad. No. t-

~~~~~~--~--------~--------------~---'.:::::--' 
(.~ti" L~ ui 0·1:u:an. gı Saima:m :ı .C!>misyJ:tUJ tll 
Aşağıda cins ve mlkdnrlan yazılı iaşe maddeler; 10.3.94.1 gnnu ~ 

larında. yazılı eaı:.Uerde pazarlıkla Batın alınacaktır. Şartnameııl 
gtln komisyonda görülebilir. tstekltlerin belli gUn ve 1!18.8.tlerde Fil\~ 

lıda. satınaJma komisyonuna gelmelerl. c159S 
mlkdarı Muh. Bd. Kat't te. Pazarlık s. 

Ciru;l kilo L. K. L. K. saat dakil'• 

Yoğurt 

sut 
8000 
8000 

2720 
1600 

408 
240 

10 
11 

* ~ Beherine tahminen elli lira fı;, at konulan 100 adet komple (e ,_ 

semeri 12/ 3/ 941 günU saat 11 de p.za.rlıkla eatm alınacaktır. 'Mulı...,,,. 
men bedeli 5000 lira olup kati teminatı 750 Jlradır. İsteklilerin belli ı~ 
ve ııaatte Fındıklıda ııatmalma komisyonuna gelmelerı. (1661) 

* Keşif bedeli c79b Ura. 20 kuruş olan bir ambarın kiremit ak 
işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda. gcırtD 
lir. İsteklilerin 11.3.941 günU saat 10 da. Fmdıklıda. satın alma. koıtı~ 
nuna gelmeleri. (1803) 

Ressam Aranıyor 
Her gUn •aat beşten sekize kadar çalışmak üzere h&rita çtzm 

ve resimler üzerinde rötuş yapabilen bJr ressam alınacaktır. Ka 
mıza mUracaat. 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

llıramige Planı 

--

1941 

1 Met 2111 Liralık=! ........ , 
s > 1000 > = 3000·" , 
2 > 750 > = ı500·" , 
4 > 500 > =2000· .... , 
8 > 250 > = 200I·" , 

35 > 100 > = 8500-" 
80 > 50 > = 4()00·" 

300 ~ 20 > = eooo-.... 
Kefldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs. 1 

tos, 3 lkinciteşrin tareı1ertnd' 
ılır. 

ŞEHiR 11Y A TROSU TEMStLLE.Rt ~~ 
TEPEBAŞINDA 1.STİKLAL CADDESD"....-

D BAM il.i S Mi • KOMEDt KISMI 
Gtlndüz saat 15,80 da GUndUz saat 15,30 dl 
A~ saat 20.30 da AklJ8.lll saa.t 20,30 d• 
M E ş A L J; L E B KİRALIK onALAI' 

Her~ gifede çocuk temsilleri için bilet vardır· /, 
Beyazıt, Well, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobüs terrıll' 

Sahibi ve Nefrlyat MUdUrU: AHMET D ll.'i Y ~~ 

~ Yw: VATAN MATBAASI 


