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· Y annki Sayımızda 
Haftalık Radyo 

Programı 

Bir Türk 
Annesinin 
Hikayesi 

Varlığımızın ve kudretimi
zin en büyük sırrını yakın
dan sezdim, size de anlata
cağım. 

Yazan: Ahmet Enıin YALMAr. a i~ İngiliz papası on yedin
ta. cı asırda bize dair bir ki
'ti~ Yazmış. En başında diyor 
ca' «.Allaha inanının. Kuru ağa
'lil:~. verir, ölüyü diriltir. Her 
A..ıl ıgı mucizeyi yapar. Fakat 
dalı ahın bile Türkiyeyi bir sene 
... a yaşatabileceğine inan
uarn.:. 

-a 'l'iirkiye, bu sözler yazıldık
~an sonra asırlarea yaşadı, i
Ji ~~~ kasmgalara göğüs ver 
1c • ızı parçalayıp mirasımıza 
~Illna~ için akla sığmaz dolap
\le Çevırdiler, içerideki cehalet 
liğ· taassup yabancılarla ig bir
la~ Yaptı. lş başında bulunan· 
da n Qoğu, sandalyadan, .para
dü n:. debdebeden başka bir şey 
ek Şun_~ediler. Düşmanlarının 
kofegıne yağ sürdüler, kulu 

esı oldular. 
ın:akat bunların hepsine rağ
gu ~.Türkiye hem yaşadı, hem 
lerı~~n ~irinde canlandı, kuvvet
Seldi~· layık olduğu mevkie yük-

lıı~u nıucizenin sım nerede? 

81rJ1di hesaplara dayanan bu a
gö~ bu sır pek çoklarımızın 

I" 
Y unanistanın 
Şimalinde 

Bek:endiği G:bi 
lngiliz-Alman 
Kuvvetleri Dün 
Tem asa Geldi 

Atina, 11 (A.A.) - ln
giliz orduları kararg!hının 
tebliği: 

Şimali Yunanistanda iler
liyen Alman kuvvetleri ln
giliz ordularile bugün te-
masa gelmişlerdir. Sarki 1 
Makedonyada vaziyet karı
şıktır. Garpta Alman kuv
vetleri Yenice ve Manastı
ra varmışlardır. 

~ .1 İngiliz motörlü kuvvetleri bir Yu nan tehrinden geçiyorlar 

1 Balkan arda 1 

Alman~ar Kaçanik 
boğazını geçemedi 

Yugoslavlar 
Zagrepten Cenuba 
Doğru Çekildi 

~ 

Bulgar 
Askerleri 

ürk hududundan 
Uzak Bir 
Mesafeye 

Çekilecekmiş 
Berlin. 11 (A.A.) - Bir 

hususi muhabir bildiriyor: 
iyi haber alan Berlin 

mahfillerinde, Bulgar kı
talarının Türk hududun
dan çok büyük bir mesafe
de geriye çekileceği temin 
edilmektedir. Trakyada bu
lunan Alman kıtalarının da 
bu misali takip etmeleri ve 
Türk hududuna yakla.şma-

\. 
nıaları gayri varit değildir. 

,1 

. ... 

Kaçanik 
Boğazındaki 

Yugoslav Ordusu 
Oskübe Doğru 
Şiddetli Bir 

hücuma geçmiş 

Gümü cüne ve 
İskeçedeki Bir 
Avuç Yunanlı 

Aldıkfan Emre 
Rağmen Teslim 

Olmıyorlar 
«Yugoslav • Yunan cephelerindeki 

harekAta gelince: Almnn ordulan 
bUtUn Yugoslav ccphesınde ileri ha· 
rekete devam edlyorlnr. Eski Avu& 
turyadan llerl!yen Alman kuvvetleri 

.. Zagrebl işgnl etmiştir. 
cBulgar • Yugoslav hududundan 

hareket eden kuvvcUer, ~imdi Sara:y 
bosnaya doğru Hcrliyor. Pcrlepeyl 
işgal eden moUSrlU kuvvcUer Ma· 
nastıra girmiştir. 

f 

"Sovyet radyosuna göre 

•• \ Kaçanik boğazında toplan· 
ımış olan Yugoslav ordusu 

ı O~küp istikametinde şiddetli 
bır taarruza geçmiştir. ' ltat ne birdenbire çarpmaz. Fa

ki ~thı biraz eşersek görürüz 
ana rk fedakarlık ve feragat 
ann ne~erini yaşatan bir Türk 
llrıa esı Var, O annelerin bu ası1 
titd~le~e uygun olarak yetiş
~ı l?,n Türk yavruları var. 
n '!'ürk varlığı böyle bir ka
linYa temel atmıştır. Bir mille
ltad~rlığını devam ettiren mu· 
!%;es ateşleri o kaynaktan a
Ya • Asrın maddi ruhu bu ka
b~1karşısında acze dü§üyor, 
an11 ~e senclik Türk v rlığı bu 
l'eu~l'i_n kucağında, 91:>nların 
da ""'i~lrQiği yavruların omuzun-

Almanlarnı eline geçtiği bildirilen Manastır fdırİ 

Alman Makineli 
Kolları Esas Yunan " 

İngiliz Hattına 
Yürüyor 

İngiliz bombalarile ya nan Berlin Opera binası - "Almanlar1 Yugoslav hat 

!arının gerilerine paraşütçü· 
ler indirmişlerse de bUnlar 

sarılmış ve esir edilmiştir. 
Manastır Şehri IMacar Kıt' aları 

Almanların Elinde Harekete Geçti Nev:york, 11 (A.A.) - Tass: 
NeV1YOrk Times gazetesine göre, 
Avusturya hududundan ve Cratz.
dan Sava ve Drava vadileri bo
yunca ilerlemekte olan iki Alman 
kolu bugün Zağr~ • Liubliana 
hattına v; prkta daha ~ağa var
mışlardır. RQmanya hududundıı
ki V:nsac'ıdan ilerleyen Alman ko· 
lu Belgrad' ın banliyösüne var
mıştır. 

Sofya Halkına 
Yeni Talimat 

nsarsıınıaz destekler buluyor. 
..ar:ıı~n böyle bir Türk annesini 
lçİlıi nn. Size de tamtsı.caiım. 
it~ açılır, şu veya bu hadise 
oOtgu Inda bir saniye için olsun, 
~ehlik nc.u bir hisse krupılmak 

lngilizlerin 
Hava Hücumu 

Şehri işgal Edenlere 
Ağır Zayiat 

Verdirdi 
,e.tina, 1 t (A.A.) - itimada 

değer !bir kaynaktan bildirildiği· 
ne göre Almanlar Manastır'ı iş
gal ederken İngiliz ıhava kuvvet
lerinin müthiş lbir hücumuna uğ
ramışlal"dır. İngiliz tayıyareleri al
çaktan uçarak tan'k ve zırlhlı oto
mobil kollannı ezmiş ve düşmana 
insanca oda ağır zayiat verdirmiş· 
}erdir. 

Naip, Bir Beyanname Neş
rederek Eski Macaristana "it Toprakları Almalc Ozere 
Macar Kıtalarına Yürüyüş 

Emri Verdiğini Bildirdi 

Müstakil Bir Hırvat 
Hükumeti Kuruldu 

Buda peşte, 1 1 ( A.A.) - Ma. 
car ajansı bildiriyor: 

Kral naibi Hort°h)·, ıMacnr mil
letine hitaben bir ıbeyanname neş
rederek, 19 18 de Macariıttnn'Cian 
aYJılan Yugoslnv arazisinde ya· 
şıyan Macar halkını anarşiden s~
yanet için Macar "Ordusuna emır 

(De,·amı: ısa. 6, Sü. 15 te) /§/ 

Yı,ıgoslav:yanın doğu - cenu
bundnki vaziyeıt istikrar kesbet
mi.ştir. Almanlar Kaçanik boğa· 
zından geçmeğe muvaffak ola
mamışlardır. Yugoslav kıt'aları 
mevııilcrini muhafazaya muvaf
fak oldukları takdirde Üsküp'te· 
ki Alman üslerini tehdit edecek· 
!erdir. 

İtalyanların Alman kıt' alarile 
birle.şmek 'Üzere Karaorman bo
ğazını geçmek iç.in yaptıkları dön 
teşeh'büs akinı kalmıştır. ltalyan-

(De\'a.mı: Sa. 15, ü. G da) ** 

Sokakların Ortasından 
Gidilmiyecek, Çocuklar 
Y aln12 Çı~arılmıyacak 
Tramvaylar Saat 22 
den Sonra lşlemiyecek 

Bulgar Mekteplerin 
de Dersler Kesildi 

Sofya, 11 (A.A.) - Gazete· 
ler, ~ehır halkının bundan sonra 
tabi olacağı hususları bil<Jiren bir 
nizamname neşretmişlerdir. Bu 
nizamnameye göre yaya yürüyen
lerin sokak ortasından gitmeleri 
ve sokakta gazete okumaları ya
saktır. Bundan -başka yedi yaşına 
.kadar olan ç.ocukların yalnız ola-

(Devamı Sa. 5, Su, ı de) +*+ 

'l'a esıne karşı nşı:lanırsmız. 
dtı-. ~ı~ığım anne, asker karısı
~ğu ırı kız, üçü erkek dört ço
ı:le Pe~a~?ı:,. Çocukların dördü 
6lna . kuçuk yaşta iken koca
~~n~~ş, yatalak olmuştur. 
flit.ur Turk kadını, bir saniye 
~ ~etinniyerek dikiş dik
\arlı~aşmış, çalışınış, feda
l~en 'b n, feragatten, mücade
Caanı 1 aret bir hayat içinde ko
t>Jtıt~ hakmış, dört çocuğunu Kız:ıldeniz Amerikan Vapurlanna ====================================== 

R..:'::::T~;~~~~;A~0;ı:,.!: Teşrii Masuniyet Meselesi ~ş, yetiştirmiştir. 
li gu klardan her biri sıhhat
hta ~büz, istidatlı, dürüst, ha
~a fiarer cihetle hakim birer ka· 
b!lillin Ç~sıdır. Mesut anne her 
tiderı ~zerine titrer. Mektebe 
l\~ı:r en her birini sabah, 
~a.'>ı13ın kendi elile ta mektebin 
~\iş b'a kadar getirip götür
bltine b~ türlü işi arasında her 
~~l 're~ muhit yaratmış, ar
ll:ı.t!den ar.ını seçmiş, hiç sezdir
:Uıtıai· 1:adelerini, fikirlerinin 

sında Kızıldenizle Aden körfezini 
Amerikan vapurlarına tekrar aç· 
tığını bildirmi~tir. 

Mısır Başvekilinin 
Beyanatı 

Garp Çölünde 
lngil!z Kuvvetleri 
Her Gün Artıyor 

~da ını hiç kırmadan her a
. tıu .. rehberleri olmuştur. 

~ıtil'ltı~: oğlu geçen sene liseyi 
~be ~"'r. Hangi yüksek mek· 
~lısi~rrnesi münasip olaeağı 
i~n Ço eı>arn edip giderken, bir Kahire, ıı (A.A.) - Mısır Baş-
!~ilttı.iCUk annesinin kar§ısında vekili Hüseyin Srrn Paşanın Elmısır 

ı. ......_ A.ş Ve demiştir ki: gazetesinde neşredilen beyanatına 
~ !rit~ne, ben yüksek mekte- göre Garp çölüne gelen İngiliz kuv-

-...., ~· ~eceğim. vetıerinin mlktarı gün geçtikçe art-
' .~Çın oğlum? maktadır. Şarki Afrlka harekltı bit. 
~:~kü istiklalimiz için mek üzere olduğundan bu takviye 
ke~di e ihtimali var. Ben kıtaatının bUyük kuvveUer teşkil e
~littı.ı d 1!1esleğimi ve istik· deceğine muhakkak nazarile bakıl· 
\1 \et.in Uşünmezden evvel mem maktadır. 
'lan .Va.rlıbnı düşünmeliyim. Başvekil, lngillz BU~1lk Elçisi 

(.::;ıkla! içinde yaşamaz- Lampson'un ııskerl vaziyet hakkın-
~ı: a. 5, Sü. 3 te) =* (Devamı Sa. &, su. '1 de) *** 

tıffiırnı • rn ·tf EtWG ti 
Aj~ns ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 

~ Mühim Hadiseleri 
ll(.tıı 

"'- Ilı~ n ltıalıflllcrl, Bulıar askerlerinin Türk hududundan uuak blr 
"'f' "-ı fc)c ıılınacağım temin ediyorlar. 
':it J\bllıanıur l\lnna tırı işgal ettiler. · 
1'- fr_ llanııır, Kaçanlk Ro~'1lzını geme~e muvaffak ola.nıaıhlar. 

""l:a ı ı .. _ il ktc toplıınrın Yugosla"· ordu unun 1) kiibe doğru lddetll bir 
"'- ""'""u ~ Şın ~il geçtiği blldlrlllyor. 
':it 0,

1;\lı l'unanlstandıı İngiliz \'e Alman kıtaları tema ıı geldiler. 
liı:t )etler - Japonya ticaret anlaşması · mUzakerelerl sona ermek 

1'- l'edir 
l\tnı,:a • 
har r kıtnlnnnıı l'ugosla\'yııdııkl eski l\lacar arazi ine doğru ileri 

eket emri 'erildi. 

Büyük Millet Meclisi G3neral Kazım Karabekirin Tavzihini 
istediği ''Son Devre., Tabirinin 

Tavzihine Lüzum Bulmayan Encümen Mazbatasını Kabul Etti 
Ankara, ıı (Telefonla) - B. M. 

Meclisi bugün Doktor Mazhar Ger
menin başkanlığında toplanarak İs· 
tanbul mebusu General KUım Ka
rabcklrin TeşkilAtı Esasiye kanunu· 

nun 17 inci maddesindeki mebusluk 
mUddetlnin hitamı kaydilc dahili nl· 
zamno.menin ıso inci maddesinin i· 
kinci fıkrasındaki c:Son devre> tA· 
birinin tavzihi hakkındaki lakrlrine 

Bqıbozuk - Harp canavan yaklafıyor diyorlar •• 
Nöbetçi - Korkma, biz aiperdeyiz! 

ait ve mevzuu bahis tAbirlerln ta.v
zlhlne IUzum bulmadığına dair Teş
klltltı Esasiye Encümeni mazbatası· 
nı kabul etmiştir. 

(De"·amı Sa. 15, sn. 4 te) x 

Berline Hücum 
ÇJk Şiddetli o:du cAiman radyoları, Makedonyada. 

teellm olan Yunan kuvvcUerinin SO: 
(De\.'Bllll: Sa. G, Sü. 3 te) *=* 

Büyük Opera • . 
T .1 y d Harp Vazıyetı 
amamı e . an ı r---·--==-::~-.----

ibsa;Böiwı 1 Birçok Saraylar, 
Binalar ve Üniversite 

Hasara Uğradı 
Berlin, 11 (A.A.) - İngiliz 

hava kuvıvetlerinin ıhücumuna 
maruz kalan bedefler arasınıcla 
Almanyanın en güzel opera81 0 • 

lan Berlin devlet operası da bu
lunmakta-dır. Bu bina tamamile 
yanmıştır. Bu sebeple, Roma 0 • 

perasının 20 nisanda Bcrlinde 
me~ur ibinEtda vereceği temsil 
İptal edilmiştir. Devtet kütüpha
nesi de ağır hasara uğramıştır 
Maddi zarar ç.ok büyıük.tür. Kron: 
prinz'in sarayı ile o civardaki bir 
9ok l>üyük binalar ve üniversite 
de ha~ara u~amıştır. Ötedenberi 
ecne:bı devlet reislerinin ikameti
~e tah~i~ edilen Bellevue sarayı 
ıle Harıcıyc Nezareti ve Potsda 
daki küçük saray da hasara. ~: 
rayan binalar arasındadır. 

Sovyet - Japon 
Müzakereleri 

Mübadele Esasına 
Dayanan Ticaret 
Anlaşması Bıtiyor 
~T~kso, 11 (A.A.) -0.N.B.: 

Hukumet namına. 'beyanatta .bu. 
lunmağa memur zat Japonya Üe 
Sovyetler Birliği arasında bir ti
caret muahedesi ak\di !hakkında 

(De,·amı ~a. 6, Sü 2 de) ++ 

(Emekli Kurmay Subay) I 

Yugoslav Cephelerinde: 

1 - '4 üncU 'l'ugo lav ordusu 
mıntııka ında, AvUbturyııdan iler
llyen ve Dra\'a ncbrliıl cenuba ge
!,'ıen Alman ktW\Ctlerl Zagreb ~eh
rinl işgal etmiştir. 

: - l inci YugO!ila\' ordu u 
mıntaka8ında, Macarf!ıtandıuı ı

lcrliyen Alman kuvvetler1 No\'I' -
tat şdırl şlmalindckl l:'ugo lı:.v 

rnUdafaa me\'zllerlnl ökeırnıınıtş

tlr. Romanya hududundan Derli· 
;y<ın Ahnan kuvvetleri hakkında 

bir haber yoktur. 
8 - % inci Yugoslav ordusu mm 

takasında, bu ordunun Arnavut,. 
lığa giren , .e 1 kodmyı lşgaMcn 

ııonra Drlna nehrinden cenu~ 

g~n kunetleri ileri harekete 
de,·am etmektedir. Bazı kun·etıe
rln deı Debre, ~truma'ya doğru iler 
lcdlklerl haber \'erlbncktedlr. Kal
kandeleıı - l'erlepe hRttından sürat 
le Arna\'Utluğa Ucrlemcsl çok 
muhtemel olan Alman eti blrllk
lerlnln hareketini önlemek için 
l~i bir tedbirdir. 

4 - 5 ,.e 4 Uncu l:'ug05lav or
duları mmtaka.8ında; Nlı, - Kal- • 
kandelen - "Csküp • Pcrlepc hattına 
\-aran Alman motörlil birliklerinin 
yeni h&rckct "·e lıstlkamctlerl hak
kında hcnUz bir malflmat yok

tur. 
Alınan ordusu tık hu!lut muha

rebelerini kazanarak şu fnyd:ıtan 
temin etti: 

(Dc\'amı Sa. S, U S ele) -•-

GONON SESİ 
Hangilerine 
Acımalı? 

Yazan: 
BIŞAT Nni 

Balkanlar ateş l~mle yatuyor. 
Hengllrneyi kolayca gözönUne ge

tirmek mUmkUndUr. Yeni yeşermiş 
kırlarda, dağlarda top, tank. tay
yare ateşleri altında yüz blnJc.rce 
insan boğuşuyor, şehirler, kasaba

lar boşnlıyor. Yine milyonlarca er
kek, kadın, çocuk, 1~ yollara clö 
kUlmUş. 

Bunlar toprak ,.e taştan bin güc
lü.kle ekmeğhıl ı;lkarae bir talmaı 

hendi halimle, namustı insarıuc.l..r. 
ki, bu felakete ı yık olmak lçfn 
hl!;blr şey }'npmaınışıa.rdır. 

Romanya ve Bulgaristaııdıı on• 
lara bakarak haline şü.kredenkr 
\ar mıdn"T Her halde olacaktır. 

l.'oksa bil bunu onlara bir suçun 
(istlklıll \'C mllii şerefi müdafaa 
kaygusundan ibaret bir suçun) ce 
Zll6r olarak tasvir edenler ebtk 
değildir. 

Fakat, lstlkliıl l.iyle bir h88talık
tır ki, bir kere tutulan için öime
<llkrc ondan kurtuluş yoktur. Ba 
lıastalıfın ateşinin sardığı kafa ,.e 
kalb için ha~at ~ hUkUmıl~n iba
ret kalır: cBütUn bu ktyıımet trltı· 
de :tıerblriııalzln payına dilşecek re
~akirhk nihayet bir e n değl.l nıl
<lirf Bir mıı ki, köle olarak yaşa. 

.(Litfen aarlaJ"I çe•iıiaia). 
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Yakın Tarihin Acı Hakikatlerinden biri " 1 

Avşaroğlu 
Büyük Hikaye -

I._ Y<ızan: Ertaırul Şevket l 
-6-

Kendisinden merak ve heye
·~n içinde cevap bekliyen bu Üç 
ııemunma sükunetle: 

ini~lerden kaymııı ve nahiye mey. 
danında durmuştu. 

- Haklısınız, dedi. Burada ö. 
··nür çok fena geçiyor-

VATAF ---=--=-- •' -= 

•~ y~ ~ r• 1 ~R aı; ~ ~ ~"- ~) ... R- :: ~, ı==. ~ ' ~ rt..-'~ .:: ~ ...... \"'-~ ~·------------------=..._ ________________________________ """"""'_;;,a 

Tramvay İdaresi 1940 Yılında 
483,120 Lira Kar Etti 

Tünel İdaresinde de Kar Miktarı 939 da 52 Liraya Kadar 
Düşmüş Fakat 1940 da 11,690 Liraya 

12. 4 - 941 

Neftyağlı 

Motörler 
IC)) emokrat Politika» nıfl 

perşembe günkü sa>"5'' 
nın birinci sayfnsında bir resİJ!'• 
resmin altında da şu yazı var:. 

« Y unanistanm muhtelif li
manlarına sevkolunduKları h•' 

her verilen lngıliz ınotörlü kU1' 

vetleri» 

.Sonra başını kaldırdı, tekrar 
onların yüzı.ine ayrı ayrı rbnktı. 
Yanaklarını acaip bir kızıllık, göz 
!erini tuhaf hır ışık kaplamıştı. 
Bı.itün di!! .erini gôstererek güldü 
ve bir gözünü kırparak son sözü 
-:ü fısıldadı: 

Avşaroğlu, kendisini selamlı. 
yan nahiye müdirile jandarma 
kumandanı ba§ çavuşun suratla
rına bile bakmadı. Düşünceııydi. 
Oturmaktan ayakları tutulmuştu. 
Güç bela kımıldadı ve yaylıdan 
atladı. 

Jtk suali şu oldu: 
- Buradaki halk Türkçe bi· 

, akiı rs~eri ·cin ,ı 
' 

Yükselmiştir 

·ı, Romanya ile-~ 
~ 

Resme baktık: Bir dağ Yo'. 
lunda Ingiliz ve Hint ukerle" 
kahrlara yükledikleri malzecrı" 
yi nakledıyorlar; moti>re beJI' 
zer hiç bır şey yok. 
· Önce gazetenin dalgınlrid" 

hükmetmek istedik. Fakat aoıı 
ra duıunduk ki «Uemokrat fO' 
lıtıka» cııar katırları bc1ki cil 
nert yağile işleyen motôr far..,. 
diyorlar. 

- Bu mütarekenin esaslarını 
yarın tesbıt edelim, dedi. Yarın 
'olm.:ız mı? 

Lıç ngız birden, ayni keiimeleri 
l)'ni co~ırun eda ile bıtğırdı: 

-- Hay hay efend:miz. emre· 
Jersınız efendimiz. 

Avş.ıroğlu sokağa çıkınca. ne 
•adar çaresiz olduğunu bir defa 
:!aha anladı. Mücadele yapabil
mek için tek başına nasıl uğraşa· 
bııırdi. 

Demek, mutasarrıflığın :nuahe 
ıesi halk tarafından bilinmekte, 
muvaffak olamıyan Avşaroğlu· 
1un son hareketlerini kırmak lÇin 
kendisine bir suiistimal dünyası 
~österilmekteydi .• 

Yarım saat sonra, nüfus ve a· 
qr mcmurlarile tahrirat kattbi 
t"!vkif cdildıler. -

* Avşaroğlu, bütün gÜnünü ka· 

lir mi? • 
Ba~ Çavuş cevap verdi: 
- Hepsi efendim. 
- Halk zengin mi? 
Baş çavuş saklıyamadığı bir 

hırsla içini çekti. Cevap verdi: 
- Zengin efendim. 
- Ne iş yaparlar. 
Nahiye müdürile baş çavuş ön 

lerine baktılar. Avşaroğlu biraz 
serbestçe sualini tekrarladı: 

- Ne iş yaparlar di)'orum? 
Nahiye müdürü yutkundu. 
- Şey efendim, kimin ne yap 

tığı belli olmuyor ki. 
- Ya, kaçakçılık? 
Baş cnvuş söze karıştı: 
- Her gün peşlerindeyiz e

fendim. Dün akşam yine iki vu- 1 

kunt oldu: Üc jandarma yaralan 
dı. Biri ağır, altı tane de kaçakçı 
öldürdük. 

AV§aroğlu, başını çavuşun ak· 
si istikametine çeyirdi. Dicle, ku
rumuş otların arasından akıyor· 
du. 

- Peki, dedi. Bana, nahiyenin 
ileri gelenlerini getirıniz. 

YapJan Toplantı 
Dün \'iliyette \'ali 'e Beledi

ye Reisi Doktor LQt:fl Kırdarın 
başkanlığı alhnda \.'Bil muavin
leri, emniyet mUdürU ,.e kaı.a 

kaymakamlannın lştlrakUc hir 
toıılantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda hlikümetln, mU
teknlt "'e eytam erıımU ile ken
di anusUe İstanbuldnn diğer kı· 

Kö prü üzerinden geçerken gösteriyor 

sıınlanı gltınclc io<tly(•nlrriıı mec
canen nakleılilc<"ekleri hakkında 

\.'erdiği kararın tatbikatl üze-
rinde görUşülnıü':'tilr. Tramvay, :T'unel Ye Elektrik I yekunları yekdiğerine yakın ol· 
Bu lıtlerln bir intizam dahilinde Umum Mı.idürlüğünün 1940 yılı 1 makla beraber kar miktarının en 

oiıançosu ve işletme neticeleri fazla oluşu, Tramvay idaresinin 
yaıııtabllıne 1 için iıtarc amirle- dün Beledıye Umum meclisinde İstanbul Belediyesine devrinden 
rlrıc bazı direktifler verilml';'tlr. tetkik edilerek kabul ediimiştir. sonra masrafıarda tasarruf yapı.· 

1 19 2 3 yılından 1940 yılına ka- dı.ğını ve bu suretle iyi bir idare 
I dar tramvay hasılatı üzerinde ya. ya_pıldığını açıkça göstermekte· 

19 Mayıs Spor Bayramı 1 pılan istatistığe göre ilk sene ha- dir. 
Hazırlıkları 

1 

sılat 3.346,670 lira ve temin edi- j Tünel idaresi 1923 yılından· 
O

.. b .ı... V 
1
. B 1 d' len kfır da 2 l 9,o28 liradır. Esk: beri en fazla hasılat ve kar ilk 

un aa an a ı ve e e ıye . d . · 
Reisi doktor Lubfi Kırdarın baş· ıda~e z~manın ~ temın edilen en s.enede elde cdiımİ§ ~e 204,489 
,_ 1 v lt d M 'f "d" .. faz,a kar haddı 19 2 7 yılında l lıra hasılat, 40, l 6 7 Jıra da kar 
ııı.an ıgı a m a aan mu uru ve 3 - 0 7 3 l' d B • 

Ticari V:ziy Jt 
Roınan;'l'lı ile kllrlng \azlyetlıniı 
dllzelmiştlr. Rmnanyaya yapılıın 
taahhiltıer ve stokların ıneHuılu 
nlsbetınde bu memlekete ihracat 
yapılınaı;ına mli aade edllect>k
tlr. ı;ımdiye kadar Ticaret Ve· 
kntetıne yapılmış 'e kabul edil· 
memlş mura<'aatlar ~erine yeni
den mlic;aade lstenlldıği takdirde 
bu yolda \likl olacak muracaat· 
Jar tetklk edilerek müsaade \C• 

rUecektlr. Rumen kllrlnglrıo a· 
vans olarak lthal edilen matlar· 
la henüz ithali bltmeınlş olanla· 
rın bedeli 7"17 bin llra<lır. Bu mal· 

1 

1 

tarın bugltnlerde tamamen ithal ı 
edileceği limit edilmektedir. _______ J 

Macaristana ihracat 

Devam Ediyor 

Son Sözlerin Hakika~ 
'\! ugosıav ana Krahçefl 
1 raoyo<ta: «A:r.ız ::>ıtı" 

Hırvat ve- .,.uven mıueum» au' 
başıayan oır nıtaoecıe buıuno"' 
bu nıcauc şoyıe oıtmekteaır: 

«\,etın saatlerde sıtah ar"'° 
daşınız ve mutevctta l{raıaJ11' 
AleKsancır'ın sozlcrıni halın~ 
getırınız. Aleksancır'ın son ,ar 

. "O' lerı: l' ugoııavyamn bırlıgtnı 

ruyunuz, oımuştur. 
«bugün ben de size ayni rtı" ,. 

saJı teKrartıyorum: l' ugosıa")' 
nın birlığıni koruyunuz.» 

Bu hıtaptan bir gün sottf' 
Hırvatların yenı bır hükUJı>" 
kurautcıarını, bır kaç gun e.,.,. 
Kraıa sadıraat yemtnı edell r.t" 
çeK'ın de t:lırvntuıra yeru hiİI'"' 

çakçılara ait işlerle geçirmiş, tah 
rirat katibı, aşar ve nüfus memur. 
ıarın:n mahkemelerinde bulun. 
mu~ ve eve henüz ge•r.1işti. Çok 
yorgundu. Yatağına. girmek ve 
bir iki ş_atır kitaıp okumak niyetin. 
de :di. Gaz lambasının fitili eğri 
yanıyC'T, lambanın şişesini isliyor 
du. htılm bir tdrafındnn uzanan 
a't:v; ı: erdeysc iambıı ,•şesin. çat 
ıııtacaktı. Kalktı, tırnak makasını 
buldu. Tam işeyi çıb.racuğı sı

'rdda sokak kapısı acele occ:~: ça· 
\lındı. cMutlaka mutasarnfhktan 

Av.şaroğlu, nahiye müdürile 
birlikte hük\ımet konağına girdi. 
Dıııardan baş çnvuşun dik sesi 
gdiyor, jandarmalara verilen kı
sa ve kat'ii emirler, Avşaroğlu
nun kafasındaki istifhamın kuy
ruklarını oynatıyıordu. 

l
'k d 1 · t' k ttJ'v· b' t J , 4 ıra ır. u kar on beş ı bulunmuştur. Fakat bundan son· 

a a a ar arın ış ıra e gı ır op· b' . k d d'' .. 
J t 1 k 19 

ın lıraya a ar uşmuştür. ra hasılatta kar miktarı da dü"· 
an ı yapı ara mayıs 6J>Or •1• "d . h''k' v b 1 " ba .. · d .... ··1 ek b ramvay ı aresı u umet tara· mege aş amış ve 1939 da 52 li-

Macaristania aramızdaki ticari 
mübadelelerde klerinıg hesabın. 
dan röpor olarak 646 bin liralık 
bir hesap kalmıştır. Bu röpor 
memleketim 'zden lhracat tüccar• 
larımız lehine istimal edilebile
cektir. Bu itibarla Macaristana 
ihracata devam olunacaktır. 

. . il!, 
mete ıtaat tavsıye cttıgını o,,-

bir tcl:graf gelmiştin> diye düşün 
dü. Odanın camını açtı, tahta ke
ıpcnkleri itti. Kapının önünde bir 
lkadın haya\i vardı. 
' - Kim o? 

Diye seslendi. Kadın cevap 
:verdi: 

- Benim, Hano. 
Hano bacının sesi titriyordu. 

:A~ı:oğlu, Memoyu düşündü, 
kapıyı açıp açmamak için bir te· 
reddüt devıcsi geçirdi. Sonra, 
ıüratle merdivenleri indi, kapıyı 
açtı. Hano bacı, titreyen elini u· 
zattı, Avşaroğlunun elini tuttu 
ve eğildi lbu eli öptü. ·başını kal· 
dırdığı zaman gözleri yaşlıydı. 

- Bu gece, dedi. Burayı ba
sacaklar, seni öldürecekler. Bu 
ışi, Haydo tasarladı. 

Ve sonra, kendisine şaşkın şaş 
kın .bakan Avşaroğlunun bir ke· 
lime söylemesirıe me.ydan verme
den ilave etti: 

- Burda durma, kaç. 
Ve köpek scslerile çın çın Ö· 

ten karanlık sokakta ilerledi. Av. 
şaroğlu, şaşkındı, başına bir de· 
mirle vurulmuş gibi sersemdi. Bir 
aevıki tabii ile jandarma kumanda 
nının evine yürüdü. Vaziyetten o
nu ha'berdar etti. 

Gece yansından biraz sonn, 
jandarmalar. kimseye sezdirme. 
den Avşaroğlunun evinin dört bir 
tarafında mevzi aldılar. A vşaroğ
lunun evine hücum etmek istiyen 
ler, şiddetli bir yaylım ateşi kar· 
.ııamda durakladılar ve ölmeyen· 

• leri yakayı ele verdiler. 

* Avşaroğlu, bir hakikat keşfet· 
ıtiğine kanidi. Bu keşfettiği haki
kati gözle görülür, elle tutulur bir 
hale getirmek için nahiye ve köy. 
leri teftişe çiktı. Sarsıla sarsıla j. 

lerliyen yaıyh, jandarmaların mu 
hafazası altın.s:Iaydı. 

Avşaroğlu kanrdi ki, alacajı 
yeni tedı'bir, haOcı kaçakçılıktan 
ve ölümden kurtaracaktı. Bu se· 
fer muvaffak olacağına imanı var 
dı. Yaylı dik bayırlan tırmanmış, 

ır.asına zaten lmklln yoktur.-. 
t,ı böyle alan lruıanlar Jı;lo ate.'} 

hı.ttının öte yanında yaşı)anJar da
ha az a<.,nnuya IA)ık biçareler dc
ğlllerdlr. Onlar ki, öz yurdwnuz 
deıdJkJerl topraklardan yabancı or· 
duların gelip geçtiğini, yol kenar· 
Jarınc1an, hoyuıılan bllkilk, elleri 
Jwıtuklnrında ı;cyrcdlyorlar; onlar 
k lstıkUıllmlzin koruyucusu dedik· 
lerl ı;ll!ıhların, kcnlli formalarıııı 
'kfyen askerlerin elinde l>lr dağ '.'O. 

banının !lsasından claha Jüzumsu:r. 
ve Aciz durduğunu sörüyorlar. 

Eli, kolu bağlı, kendilerini laban· 
cıya tesllın edenlerle onun ate-:lc
rUe yananlar, tanklarına çiğnenen· 
ler arasında bir mukayese yaıııJır· 

- Hasso da gelsin, Süloyu u
nutma! 

- Nahiye müdürü, kaymakam 
beye yaranmak için ellerini uğuş. 
turuyor, kahve, çay isteyip isle· 
mediğini soruyordu. Bütün hu su 
allere menfi cevap alınca, dışarı 
çıktı. 

Avşaroğlunun kafası çok meş· 
guldü. Gözler.i, iki kntlı hükumet 
konağının ayvanına çevrilmişti. 
Bu ayvanın dıvarlnrında mavzer
ler, kamalar, martinler asılıydı. 
HeJ>sinin üzerinde de ufak bir ka
ğıt parç_ası vardı. Avşaroğlu, si· 
lahlara yaklaştı, kağıt parçacıkla_ 
rına sülüs bir yazı ile bir takım 
ibareler yazılmı§tı; ckaçakçı kürt 
Ha.sodan ;i,-ıinam edilmiştir.» 
cmeŞhur ve maktul azılı kaçakçı 
Rızonun silahıdır.> 

Avşaroğlu, gözlerini dışarı çe· 
virdi: kel bir dağın eteğine kurul 
muş olan nahiyenin evlerine bak 
tı . Bu evlerin h~si iki katlıydı 
Taştan yapılmışlardı. Alt katla. 
nnda kalın ve mutlak arka<lan 
desteklenen kapıları vardı. Evle
r:n duvarları ikinci kata kadar 
pençeresiz olarak yükseliyordu, 
Tkinci katlar, küçük, birer maz
gal deliğini andıran pencerelerle 
çevrilmi~ti. Bu pencerelerin ön 
taraflarında kalın tahta kepenk
ler vardı. 

Bu taş yığını evler, soluk renk 
!erile insana ilk bakışta korku ve_ 
rİyorlnrdı. Bu nahiyelerin içersin 
de neler geçüğini bilmiyen bir a· 
dam, bu evlere bakmak suretile 
bir cskıya inine gekliğini anlıya· 
bilirdi. 

Avşaroğlu. kaçakçılığın neden 
ileri geldiğini artık ~nlamıştı. 
Halk. yalnız, nafakası için darı 
ekiyort. diğer ihtiyaçlarını temin 
için de kaçakçılık yapıyordu. Sü
rü, yalnız, e~afıo elinde vardı. 
Büyük tarlalar eşrafındı. 

Avşaroğlu, istikbale ait planla 
rım- tasarlarken, bulunduğu odaya 
basma donlarının paçaları siyah 
birer bezle bağlı, sırtlarına koyu 
renkli ve dallı acaip birer cübbe 
gi;ymiş, kafaları külah veya sik
ke bozması birer kavukla ziynet· 
lenmı!I eşraf girdi. (Arkası var) 

sa lldncllerln nlsbeten daha bahtı· 
~ar S&)ıhnası Hi:umdır. 

İnsan adlna Jaylk insan Jçln e
linde 61lülıllc ölmekten daha büyük 
ı;aadrt yoktur. 

nugliııkU çarpı,manııı neticesinin 
ne olacağım kimse blJnılyor, Fakat 
ı·ugoslav ve Yunan topraklarıncla 
hu bahar olına:rsa. ütekJ baharda, o 
da olıuazıııı bu dağlarda biribirl ar
dı ım ı;elCCt'k baharlartlan mutla
ka birinde yeşeren, ı;:lçeklencn toı>
:raldanmla ölenlerin çocuklan Is· 
tlkll'tl şarkılarını yeniden s<iyllye
r.ekler 'e bu glinlerin cleminden ha
zin, fakat tatlı \'C şerenJ bir hatı
radan başka bir ı;ey kalmıyıu:aktır. 

REŞAT NURİ 

yrk amı1 uzerın.1e ~
0t.ruşu er a. fından satın alınıp İstanbul Bele· raya kadar düşmü .. tür. 1940 taki 

zı arpr ar verı mış ır. d ' . d d-ldik k' 11 69 1 
B 

.. k d l h ıyesıne evre ı ten sonra arsa , O iraya kadar çıka-
ugune a ar yapı an azır· 19 39 . d 2 . 

1 ki d ·· d · ·ı · t' sencsın e ,669,251 !ıra rılmıştır. 
1 ar a goL e~ geçır~ mış ır. hasılat temin edilmiş ve 285,209 Tramvay idaresinin tesis kıv-

Vafinin Dünkü Teftişleri lira da kar kay.~edilmiştir. meti bugün 191 O rayicine ıgö~e 
. , . 1940 senesınde de ha51Jat 49974591' 74k 

Hububat Birliği Azaları 
Ankaradan Döndüler 

L'\f'~lKı ved Beldc.?ıyeTReıbsi dodktok: 2,809,726 lira ve elde edilen kar 'Tu• 1 d ıra. uruştur. 
ut ı ır ar un epd aşın a ı da 483 l 20 ı· d · ·ne i aresınin tes.is kıymeti 1 lu:bubat Birıiği azaları Anka-

inşantı teftiş ederek bazı direk- 1940 ı~adır. elde , edı')en ise ilk tesis kıymeti l " 19 7 589 ı·- radnn dönmüşlerdir. Aldığımız 
'fi . . Ş ,,__. . sencsın e • ' ı 1 . Al l 1 l tı er vermıştır. cnır tıyatrosu· kar haddi 192 3 ten sonra en yük. ra iken bu miktar 19 39 d ma umata göre man ar a >:~~.ı . 

nun iki yanındaki çocuk ba'hçesi· I se"id' I 923 hasılat a makta olan hububat satışı goruş· 
le Halk bahçesinin bir an evvel g ır. ten sonra 787•827 liraya düşmüştür. meleri bitmek üzeredir. Yakında 
lbitirilmeıi içın in!}aat daha ziya- • ihracata başlanacağı da ıı<Wle~i. 

;de süratlen'Cfirilec~ktır. JJ(j Kesik Kol ve Bacak \ yor. Almanların A ve B klering 
- hesaplanndan alacakları olan 

lstanbul Sokaklarına 5000 
Lamba Daha Konacak 
İstanbul Belediyesi, şehrin ten

viri için cad'cle ve sokaklara 50-00 
lamba ilavesine karar vermiş ve 
lazım gelen tahsisatı da koy
muştur. 

Dün Geç Vakite Kadar Bu Feci 
Cinayetin Esrarı Çözülemedi 

Dün zabıta henüz mahiyeti 
belli olmayan leci bir ha'Cliseye el 
koyrnuş,tur. 

Beşiktaşta ŞenHkdedede do-

Hava Denemeleri Yarın laşmakta olan iki üç kişi çayırın 
ortasında kesik iki kol ve iki •ba-

EminönÜ ve Osküdarda cak görmü ler ve derhal zabıtayı 

ıeç vakte kadar bir ipucu elde 
C'tmek imkanı olmamı~tır. 

Kesik bacakların üzerinde ibu· 
lunan çoraplardan hu feci cina· 
yetin bu bir kaç gün içinde yapıl. 
dığı anlaşılmaktadır. 

Hadisenin taNkikatına Müddei-
yapılıyor haberdar etmişlerdir. 

) ' a la · lemede ,,_ la umumi muavinlerinden Şemsı· 
~küdar ve Eminönü ka:zalan, pı n ın<:e •uun rın 

pasif korunma ve paraşütçülere erkek kol ve bacağı o>duğu anla. memur edihniş, kesik kol ve 'ba-

miktar 5,342,200 liraya inmiştir. 

Pİ~ ASA HAREKETLERİ: 

Dünkü ihracat 400 Bin 

Liradır 
Evvelki gün durgun olan pi· 

yasa biraz canlılık göstermiştir. 
ihracat için kilosu 29 kuruştan 
300 çuval susam satılm~ır. Ke
tentohumu için de kilosu 28,5 ku. 
ruştan alıcılar çıkmıştır. Roman· 
ya ve Almanyaya ihracat maksa· 
dile hazırlıklar kaydedilmektedir. 
lsviçre ve Macaristana da bazı 
satışlar yapıldığı söyleniyor. 

Dünkü ihracat 400 bin lira 

kar§ı mücadele denemesi için ha. şılmış fakat bu ha'Clise üzerinıde caklar Morga gönderihniştir. 
zırlıklarını bitirdiklerini ve dene· =========================~=== 

T F k ••it • tuhnuştur. Yunanistana arpa, Jn. 
ıp a u esı --, ı;iltereye kendir tohumu ve keten 

elyafı, Alrnanyaya deri, Bulga· 

me tarihlerini Vilayete L'ildirmiş. 
Jerdir. ÖnÜmÜLdeki pazar gÜnÜ r 
öğleden evvel ÜSküdar ve önle
den sonra saat 15 • 1 7 arasında 
Eminönü kazalarında pasif ko
runma tecrübelerinin yapılması 
kararlaştırılmıştır. Eminönünde 
paraşütçülerle mücadele tecrübe. 

ristana balmumu, Slovakyaya de
ri, Romanyaya paçavra, İsviçre· 
ye fındık, Amerikaya av derileri 
gönderilmişt.ir. 

An karaya Naklediliyor 

si yapılnııyacaktır. 
Denemelere yangın kulesinden 

verilecek düdük işarctlerile ba~
lanacak, ve bu ~reti müteakıp 
o havalide bulunan nakil vasıta· 
!arı oldukları yerlerde kalacaklar
dır. 

'l'ıı• J<"aklllteslnln öniimfü:deld 
ders yılında Ankaraya nakledll· 
mest alflkadarlan·a kararl~tr· 

rılmıştır. Ankaradaki Ziraat 
EnstıtüsUnlin bir kısmı Tıp ı•a.
kUJteslne tahsl'I edllecektır. Bu 
kısımda ıeap eden tadillere der-

hal başlanacaktır. Bir mUddet
tcnberl Ankarada bulunan •rı1, 
J"akülte'if Dekanı J'rofcsllr Ke
mal Atay nakil işinin Ankaraya 
ait kı-.ımlarını ikmal etmiş \O 

evvelki sabah ,ehrlrnlzo gelml~
tir. 

İç. piyas~larda satışlar gevşek· 
tir. lstanbul piyasalannda yjye· 
cek maddeleri üzerinde durgun· 
luk tamamile zail olmamıştır. Fi
yatların ucuzlaması ümitleri var. 
dır. Pirinçlerde kilo başına 1 • l, 5 
kuruş tenezzül olmu.,cıtur. Tosya 

- !!!L~. 

Odadan ı:ıktı. Otomobllln sesini duydum. 
Sonra ses kesildi. Gitmiş olduğunu anladım. 
Uşak gt'llı> çay mıısa ını toplach. Hayatın 

her giinkii seyri devam ediyordu. Adetlerı. 
nılı. hlc;: cleoğl~ıııeını,u. 

«Ar.aba )'fak~lm mahkemede" dönmemi' 
oll!&ydı da yine böyle mJ olarakh !» Diye 
dUşündUm. 

Uşak odadan ~aktıktan sonra klllse \'O kli
&enln mahzenindeki kabirler gözümün önü
ne geldi. Ben hiç oraya gitmemiştim. Ar.a
ba bu kabirler nasılllı 'f )taksimin nnıU.~'iinln 

babasmın kahlrlerl hep orada idi. ~onra ak· 
Jıma bu geldi: Acaba o yabancl kadının 

mczarıııı ne ~ apacaklardı ! Acaba yanlışlık· 
la oraya gömülen za\'allı kadın kimdi? 

Rllz(;{lrın \C dalgaların kurbanı olan bu 
klınseslı. biçare ar.aba kimin nesi idi? 

şını<ll bu malıı.encte yeni bir me:1.ar \Ur· 
dı: Reheka da burada yatacaktı. Bu anda 
ı>apa:t dua edl~ or, )lakslın Frank ,-e Albay 
Julyan da yanında duruyordu. Rebeka ıır

tık yoktu. Hlr m uç klil, hlr a,·uç to:r.clan ihıl 
retti. O me.zarda yatan Rel>t·ka değil, fakat 
onun , ar lığından arta kalan bir a\:uc: to:r. 

pirinçleri 3 7 kuruşa düı;rmüştür • 

ÜZÜNTÜ 
• 

-78- Çeviren: Rezzan A. E. Yalın: ~ 

kı damlalarla akıyordu. Pencerelerin kena
rındaki oluklar şakırdıyordu. Artık gi.ik 
gurlemiyorılu. 

Frit:lı'in odaya g-irdiğlni duymadlm. Pen
cerede duruyor, )'ağınurun yağmasım &eyre· 
<li,rurdunı. Ancak yanınıa gelince gördüm. 

Sorııyon1u: 

- Affedersiniz efı•mllın, ııraba )lister de 
''lnkr geç ıni gelec:·ek! 

- llıı)U, çok geç kaln1ar.. 

Rlrıır. teredılütten Mnra JUh·e etti. 
_ Birisi kendisini görmek istiyor. 
Ne t>ö)·llyr.<·rğlml hllemedlm. Mh;ter de 

''lnter'I görmrk için lsrar ediyor. 
- Klnulir': Slr. keondlsint tanıyor musu· 

nu1.! 

blllrdlnı. Karşıma scldlfl zaman serseriyi 
derhal tanıdım. Kaba saba ta\'uJarlle dal· 
ma şapkasız gczdikl için yanık duran y:llzlle 
darmadağınık saçlarlle kDr!jımda duruyor
du. Gözleri kan içinde idi. Sarhoş oldu~na 
lıilkınettiın. Hemen söze ba';!ladım: 

- l.\lakslm burada değil. Ne zaman döne
ceğini hllnıi)·orum. KendislJe baı:ıka bir gUn 
görü';lmek ilzerc bir rande\'U alsanız iyl 0 • 

lur. 

- Rekleml'k beni rahatsız. etmiyor. Hem 
~ok da bekll)'e<'eğiıııi zannetmiyorum. ı:·e· 

ınek odasından geçerken gördüm. :'.\fnkslnıln 
ı.ofraıla yerl hazırlanını::" Nerede ise ge· 
lir. 

niyoruz. 
L.avallı Kral Aleksandr ınetl" 

leketuıde ıku;K ve ayr\Uk ı0" 
memiş olsaydı, son sinleri:'~ 
gosıavyanın bırugıni kOJ'll ~ 
nuz» ~eKıındc bır ;rnıvarma 
mazcıı. 

Vakit Kalmıyor ki .. 
-

1 ngilizler Berlini ~ 
oır şeKıtde bombaroı~ 

etmı,ıer. tıır ı:ser&ın teıgra' 
göre 7\ımanyamn en guzeJ of 
ra binası oıan lierlın JJevle' ı)' 
perası tamamıle yanmıı, ı>e~I" 
Kutuphanesı agır hasara ~ 
mıf, saraylar, Universıtc, Ji...ııı 
ciye Nezareti, meşhur PotJO"" 
sarayı harap olmuş. .~ 

Bu güzel sanat eacrJeP"_, 
harap oluşuna acımamak d~ 
olmaz. Fakat müdafaasız "~ı~ 
çık Belgrat şehrinde ölen ~ 
çocuğa acımaktan Bcrlinde
binaların harap oluşuna •"' 
ğa vakit kalmıyor. 

TAKV r• 
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AY: 4 • Gtl:S: 102. n:o un: 15' 
RlDll: 1357 - l\IAR'l': $0 
ntcnt: ısao - Hcbllile' ,cı: l5 I 
\'AKİT ZEV Al.I t~zj\?'ll -- ~ı 
GÜNEŞ: 6,26 r;,St 
ôGLE: 13,15 g,JS 
İKİNDl: 16 57 

9 ~5 12.oO 
AKŞAM: l ,.. ],S6 
YATSI: 21,21 56 
İMSAK: 440 ~ 

toııraktı. 
saat yeıll~ ıı doğru yağmur yağmala baş· 

tadı. :t~n·ela gözle görülnılyecek kadar ım·e 
idi, sonra gök yli7.lindeıı duklilen bir şellflle 

gibi glirUıtUlii lılr hale geldi. Pencereleri 
açtım. Taze "e temiz lılr ha\'ayı teneffüs 
ediyordum. Yağmur yi.\zlimU ve ellerimi ıs· 

latıyordu. Bahçenin çimenleri Uzerln~ iri, &'l • 

Frlt:h sıkılmış görlinliyordu: 
- Y,\'et, eskiden buraya sık sık gelen hl· 

riııl.- lsrııi l\llstcr t'ın·elldlr. 
l'enrcreniıı önüne diz çökmil':tüın. 
Yağmur içeriye kadar giriyordu. 
t'rlth'e: 

- Ha~ ır .. ;\lakı;lm belki geç \'akit gele
cek. 

- Kaçtı ö)·le mi'! Evet sanki kaçıuağıı 
hakkı da ,·ar. Bazı lusaııla!' dedlhoclulara hiç 
tahammUI edemezler. Üyle ıleKll mi? 

ıllın. e11ı de 
llay(ll göreyim seni, J'rfth, it dC ~t 

frı~lat-a 'iski ko). !\lcrok ctnıe, seni 

- l\llster Fn\'cll'l içeri ahnıı. dedlm. 
Belki de t'a\'ell'I Makslın dönmeden sava· 

- Ne demek i tectiğinizl anlamıyorwu. 
- 8ah.I mJ f Haydi haydi bana bun&.1 f!!:'.lı• 

dıramazsınız f Siz şimdi daha iyisiniz ya. 
O mabkcnıclleki bayılmanız ne idi: Size 

vcrnırm. cıJ ı.~ 
Uşak fena halde sıkılınıı:tı • l:OS' ,-et' 

kaba glllUyor ,.e ı;Jgarasının kUlunU de • 
lero silkiyordu. Sine devamh: ) 

(Arkası .,ar 
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c~ s Kıt~ il~~™ Harp Vaziyeti 1 

S5ii~~ fBA H i S LE A. f Yazan 
1 

illıaa ıeuN 
Gavadan Bir Ses 1 [Siv ASI iCMAL 1 

Balkanlaı·daki 

Vaziyetin 
Bilançosu 

Bu Harbin 
Benzin ve 

Yağ Meselesi 
Yazan: 

Hüsamettin Olsel 
_ Ealti Bahriye Müatetarı 

Son istatistikler, yakıcı mayilerin 
harpteki rolUnc alt mUtchaıısıslann 
tilru~ıcrını memnuniyet verici bir şc 
lcil\lc teyıt etmektedir. Denebilir ki 
.\lnıanya petrol ve emsall mayiler 
l'U2Ullilcn tehlikeli bir vaziyete düş· 
nı~e mahkQmdur. Alman devleti bu 
"~IYctı ltarşılamak için harbi azami 
6urntıe neticelendirmek ve yahut ye
' nı gaz menbalarını eline geçirmek 
rnccbunyctindc bulunacaktır. Al· 
l'llanyada benzin ve makine yağları 

1 tıın YOklug"Undan dolayı, hele ziraI 
1i1er<ıc kullanılan motörlil vasıtalar:a Ve llakliye vasıtalanndıı. bUyUk 

, Uytık ladıllcr yapmak ınccburiyeti 
dtıYı.ılrnaktadır. Bugün Almanyada 
ııı-aı işlere mahsus makinelerin pek 
Ço~ kullanılamıyacak bir haldedir. 

i ı,ga1 ınıntakalannda şimdiye ka
dar kullanılmakta olan motör!U va
~ıta1ar oaundan elde edilen gazlar 
e tahrik edilmek üzere tadil olun· 

ll'ıa.lı:tıı.dır. Almanların <Rickschav) 
~t<liklerı Uç tekerlekli vasıtalar he· 
e I>olonyada adam kuvvetile tahrik 
tt:IUmektcdlr. 

d A.lmanyanın yağ ve petrol baknnın 
arı Uğradı~ı a~ı vazı:;cU lAyikilc 
Bnlıyabıımck için Rusya ve Roman
:dan elde etmekte olduğu yağ mik 

rı ile Almanyanın muhtaç olduğu ra,., 
rı 

6 llllklarım gözden geçinnek kA
dir. 

tıas senesi istatilıtiklcrlne göre Av· 
:Pannı bUtUn yaf! ihtiyacı (36) mil 
on tondan ibarettir. Bunun yüzde 
neıne 
1 n doksanı deniza~ırı memleket-
Crclen gelmektedir. 

1 Bu ınıktara göre Avrupa devlet
erınıı b lr ı ır senelik sarfıyatı a1'ağıde.-
1 listede göstcrilmiıjtlr: 
lngııtcre ız Milyon ton 
1')-anı;ıı. < < 8,1 
~ltnanyn 4,94. c « 
taıya. 2,6 c: c 
ltoıanda c: « ı 1.7 
l\•eç 1,3 c « 

.eeı ika 8 c c ~ o. 
4 ·o~•ec;; o.:>9 c c 

l>arıınıark!l 0,89 « « 
İsviçre 0,43 c « 

kı nutun dUnyıı.nın yağ istihso.H aı;a
cat:'ı'ukarı (2il) milyon tondur. İhra
lltıı Yapan memleketlerin (938) se
rı inde Yaptık\arı ihracat miktarla· 

ıııe: 

Sollıtıeşık Amerika 21,5 milyon ton, 
?.ü vtet Rusya ı,o nıilyon ton, Vene
~o e 1t 23,0 milyon ton İran 9,0 mll
trıı~ 'I'on, J.'elcmenk Hindlstanı 5,6 
t.ı ~n ton, Romanya 4 milyon ton, 
Yo: Sika ı milyon ton, Irak 4,1 mil
~an ibarettir. 

Sinemalarda Çocuk 
Matineleri Yapılacak 

On ·k· d w k" ÇQ ı ı yaşın' an aıagı ya~ta ı 

trı cuktarın sinemalara kabul edil. 

di~~esj hakkı!ıdaki emri nazarı 
trı ate alan bazı sinemacılar cu· 

'rteaı· .. 1 . b" ı:uk ~e pazar
0

.gun en ırer ço .. 
il l'natınesi terhJ? etmek kararı· 

ı "e . 
11 llnışlerdir. Bu matineler çok 
~cuı. olacak ve terbiyevi filimler 
Oaterileccktir. 

Modern Bir Karakol 
it, ~köyde eski Ay.nalıka.vak 

t;ık 1 
turı·· 0 u Yerine modern ve her 
tt\_ 

11 
konforu havi bir polis ka

'lllı olu Yapılmıştır. Yeni karako
<1,r açılış töreni bir kaç güne ka· 

ı::,:Ya~ılacaktır. 
"ıi l'nnıyet müdürlüğü bu gibi 
~ilk ~a~akolların adedini arttır
~n tahsisat istiyecektir. 

~-B_t ____ _ 

~l.llt 
tttı:ıııt;rı çıkan merdivenin başına 
\>e. ba erı zaman neşeli kahkahalar 
?Uıtıhoo~tışrna1ıır duydular. Ali Bey 

·· .. ecıı. 
~allba Vivel"ln misafirleri var. 
l'C h•et kimdir efondlm? 

l~ ~ııtı~tıın Vicdan. Onu kendi ismt
\cıılJ\ lllamızı ıstrmlyor, ndmt be
ı:lırı1y~1~1 için kendisine Vlvet de· 

t. 

' lt ltııı lllbukı Vicdan ne güzel bir l· 

'lıı:y0r[)~~ll illi? Deli kız bunu anle
<la.ı:ta,İ endıslnl ille de mektepte ar· 
'~tının taktıklan bu isimle ça· 
~ü ııı n ıaı l~tıyor. Biz de onun sö
lthı . rıkıımıyoruz. Hııydl gel yu-

f',•.--.1 
ını. 

Umumi dUnya lstihsaıtıtını temin 
eden memleketlerden: 

Birleşik Amerika 165 milyon ton, 
Sovyet Rusya 29 milyon ton, Ver.e· ı 
züelll 27 milyon ton, J.ran 10 milyon 
lon, Felemenk Hindistanı 7,3 milyon 
ton. Romanya 6,6 milyon ton. Mek
siko t,8 mılyon ton Irak •.2 milyon 
ton istihsal temin etmektedir. 
Ronıaııyanın lstıhsali gittikc;e a

zalmaktadır. Romanya dcvl<"tl bu is
tihsalin ancak yllzdc yirmi beşini Tu 
na yolu ile yapabilmektedir. Tuna 
yolu ancak bu kadar miktarın nakli· 
ne müsaittir. Romanya diğer ihraca· 
tını Karadenizc Boğazlara Akdeniz 
yolu ile yapmak mecburiyetindedir. 
Bugün ise bu yol Almanya ve ıtalya 
için kapalıdır. 

Romanya 'kaynaklarından alınan 

ynğlar. mnklnelcrln yağlama ''azlfc· 
sini görecek derecede saf değildir. 

Rusyada en iyi ve teınlz yağ is· 
tlhsali lmkllnı vardır. Bu yttğlardan 
Rusya 939 senesinde ancak (40) bin 
ton ihracat yapabilmiştir. 
Almanyanın kendi istlhSala.tı ise: 
Ham yağ (7~0) bin ton sentetik 

yağ (2) milyon ton (iki) Benzol ve 
ersantez yağ (500) bin tondan iba
rettir, 

Buna. Lehistan ve Alsastan elde 
edilecek (150) bin ton miktarı ham 
yağı ve Macaristandan alınabilecek 
(300) bin ton ve (Estonyal dan te· 
darik edilebilecek (200) ton hanı ya
ğı da iUivc etmek icap eder. 

Bugün mihver devletlerinin yağ 
ihtiyacı bakrmmde.n dUştUklcri buh· 
ran tunu gösteriyor ki dUnya harbi· 
ııe netice verecek l'ııııl!lcr arasına. 
yağ meselesini de ezıash bir unsur 
diye sokmak mutıakıı. ıazındır. 

Sovyet Rusyanın garbındaki A\ı'U 
pa. milletlerinin ya~ parfiyatı normal 
zam:ınında vasaU olarak c2:ı) mil· 
yon tondu. Bu mlkt&.rın hemen he
men (11) milyonu yukarıdakıcetvel· 
lerden anlaşılacağı veçhilc Al~anya 
ve İtalya tarafından saried!:mckte· 

dlr. 
Avrupadaki yağ islihSalin!n umu· 

mi sentetık istihsalin en ytlksek 
mi~tarı da hesaba sokulmRk şartilc 
a,ağı yukarı c 11) milyon tondur. 

Bundan anlaşılır k! Avrııpanın 
{Sovyet Rusya hariç) istihsali ile 
Jhtlyacı orasında (14 l milyon ton 
fark vardır. Bugijn Avrupanın bu 
kısmı hemen hemen mihver devletle 
rinln ve bilhaeııa Almanyanın işga
li altındadır. 

Almanya bu bUyUk farkı her ne 
şekilde olursa olsun tcıAti ve temin 
edecek mevkide ve vaziyette değil· 

dir. 
Almanyanm halini lfıyikılc kıı.v

rıyabllmek içın yukarıdaki izahat ve 
tafsilA.tı tetkık Uf!dir. 
Almany~. yağ buhranı kar~ısında 

dır Ve bu buhran gıtlikçe artacak· 
tır." Bu yUzden Almanya.nm motörlU 
vasıtaları faaliyetten kalacak ve Al
manya bu yUzden dllşınanlarına kar 
şı klfi miktarda motörlU vasıta kul
lartmak lmkAnından mahrum kala-

caktır. 

= 

Kömür Fiyatlarına Zam 
Yapıldı 

istihsal ımasraflanm karşıla
mak, i'tihlak miktarlarını ar~tır· 
mak için kömür fiyatlarına bırer 
miktar zam yapılmıştır. Hazırla-
nan fiyat tarifesine göre Krible 
kömürüne Zonguldakta nakil va. 
eıtaınna teslim şartile 11, Ereğli 
ve Kandilli kömürlerine 10,60, 
birin<:i Tuvanana 8, 1 O, ikinci Tu. 
vanana 6, Briket Zonguldakta 

vaeitaya teslim §artile 11 .5 O lira 
takdir edilmiştir. 

Bu fiyatlara çöre c:leniz nakil 
vnıtalan navlun fiyatları tesbit 
olunm"Uotur. Bu navlunlar Münll· 
kale V e.kalctince tasdik edildik· 
ten ıonra muteber olacaktır. Bu 
tarifenin kömür fiyatlarına yapı· 
lan zamma rağmen bazı sebepler 
do}ayısile kış navlunlanna naz~
ran 'bir miktar daha dü~k olaca
ğı anlaşılmaktadır. 

TEFRiKA No. 11 

Genç kız trabzana dayann.rak dur
du. Dudakları titriyor, gözleri kara
rıyordu. 

- Ne oldun yavrum? Yoruldun 
mu? 

- Hayır. 

- O hıılde nicin ,yürümUyorsun? 
Bu suale cevaben Kezbanın göz· 

lerlnd~n iki iri damla yuvarlandı. 
- Niçin ağlıyorsun çocuğum? 
- Yalvarırım slzo lıoyc!endi, beni 

burada bırakınız, yukarıya çıkarma
yınız. 

- Nasıl olur Kezban? Hem ba· 
na neden amca demiyorsun? Kork· 
ma yavrum, yukardakilor fena in
sanlar değıllerdlr. Göreceksin. barın 

alıştı~ın gibi onları c.fa yadırgamıya-

Emekli kum>ay subayt :----
(Ba-:ı 1 incide) -*-

1 - ~·ugoalav ordularını şimale 

atarak Yunan ''" lnıtlb; ku\·vet
lerlnden ayırdı, t·enubi Yugoslav· "' 
yadan Adrlyatlk !iahlJine olan nıc
!i&fenin hemen )'Brısınt elde etti. 
Şimalden taarruz.& ve cenuptan i
hataya uğrayan "t"ugoııla\' ordusu 
cenup btlkamctlnde taarruz et
mekle bu mahzurların önüne ge
çebllir. 

'! - Yunan ordu!.u \"ardıu gar· 
hına çekllmiye mecbur edildi. Var. 
dar ,arkında. kalan ı·uııan top· 
raklan '\e Ege denlLI ~ahllleri ta· 
mamlle işgal altına alrııaeakhr. 
Yunan ve lnglllz orduları, Arna
\-Utloktakl cephf'yn uygun olarak 
Ohrl gölü ile \"ardar ağu nraıım
da ,ıınale miit<wccl"lh bir ıntida
faa men.Unde muharebe \'Crcblle
<"ekJerdlr. 

s - Cenubi Yugosla\'yadakl en 
iyi yollar, köpriiler ,·e dcmlryolu 
t'le geı,1rllmlştJr. l"unanlstana ta
arruz ~in bunlar llmıal bakımın· 
dan büyük rol oynıyacaktır. 

Bundan ıwnra Alman ordusu ne 
yapacak? Şu ha.reketıcrl yapması 
muhtemeldir: 

t - Perlepeye glttn 6Crl birlik· 
terle cenuba llerhımek, Manaııtırı 
işgal edert"k Kliprülil • l'crlepe -
Manaııtır dt'mlryoluna hı\klm ol
nıak. 

2 - Köprülil • Üı;kUı• • Ka1kan
delen rnmtaka11ına cıren seri birlik 
terle Arnavutluk hududuna llerle· 
mek. Bu hareketin iki lunıefl o
la billr: Biri İtalyan ortlu"'lle bir
Jeı:erek l'ugoslıı,·;\ ayı tamam ile 

tecrit etmek, diğeri Ü&küp • Kal· 
kandelen - Ohrl demlryolunu ele 
geçirmektir. 

S - DIKer cc)lhelcrde taarruı
lara de\'am ederek l'ugo lav or· 
dularını orta Yugo,,Javya)·a sıkı~· 
tırnıak ,.e muhasara çemberi lı;l

ne almak. 
Yugosla\' orduları haııkuman· 

danlığı, Almanların bu hareketine 
ancak l~nup lı.tlka.metlndc taarruz 
etmekle nıanl olab\llr. Ak141 hık

dfrdo Yugoslav orduları, orta l'u· 
goı;Ja"'Yadakl dağlara. çekilerek 
terıt ('t'plıelerle muharehehır ver
mlye mecbur kala~ak, harbi idame. 
için ikmal , .e tak\1yt"den tama
mile mahrum ola<'aktrr. :'.\tütteflk 
ordular ba!jlrumandanhğı SO l'u· 
go,,Jav tUnıeıılnln elden ~ıknıasına 
rn4al olmak için IJlmal ._tlkame
tlrıde t-rrua etmeyi elbette dü· 
~Uıvnüştür. Fakat bunu yapmak 
iı;in elinde ı:imdlkl halde küfi ku\ • 
vct yoktur. 

Yunan ,.e tngillz. kunetlcri Var· 
dar ~arkından \cya Dnyran gölti
:\fanaı.tır lıattından muhtemel bir 
Alınan taarruzu karşısındadırlar. 

Yapıla<"uk bir iş vurıoa o dıı - ev· 
Vf'lC'O Yugo!'la,·yanın nılh\'t're il· 
tıhak ettiğine ı;örc • ta'<arlanmı' 

olan mlidafaa pUınını tatbik et
ınektlr. Bu müdafaa ı•l:\nının csa
bl \ ·ardar ıı~zr ile Ohrl gölü ara
~mcta tjlmal ,e t;ılnıall şarki~ e te
"·eccUh eden bir miidafaıı. n1enlln
de verleşmek, A.rna,-utıuk eeııh.!
f'inl. bu y.-nl tutulacak menle gö· 
re düzeltmektir. 

l·ugoslav ordularım daha l'llma· 
Je silmıedlkçe ,·c Arnavutluktaki 
ttal;raıı ordularile birleşmedikçe 
Alınan ordusunun Yunan 'e in· 

Ilı ku''' etlerine taarruz ctıneı.I 
' z t .. muhtenıel dejlldir. I<"akat al ı gun 
dür devam eden muharebelerin ne-

t . . de orta ... ·a c;ıkan mahzur, 
ıc~ın "' . 

Yugosla\' ordularının ı;lmalo , ııtı-
k nıünferlden nıağlfıp cıll.ıne-

ıara .k 1 . 
.. 1 tehlikesidir, bu tehlı c ıcnul: 
~iiyümcml~ttr. LAkln Yunan • tn-

llz: kun·etıerlnln taarruı.a nmk· 
gt .. Ü d tedlr olamamaları yuz: n en epey-

h mh·et ke8betıııl!Jtlr. ce e cm -
Alman orduları, Yugosım.rn.yı 

lııİrp barlcl bırakmağa mu\ .ı: ,ak 

l M.. 0 zaman Balkawarda olur ar.-. 
Adrlyatik Ue t:ı;e denlr.l araıunda 
l'unan ,.0 tnglliı: kun etlt'rlııe kar
şı bir tek cephede harp etmek fır· 
ı.atını kazanacaklardır. 

caksın. . • 
Genç kız doğruldu. Yınc Nazire 

Hanımın sesıni duyuyorum sanmı~tı. 
Ona şöyle diyordu. 

_ Sakın korkma, kendini oradaki 
insanlardan aşağı görme ve onların 
bUtiln sözlerini karşılıyacak kadar 

-ur ve met1n ol! İlk günden 
mao• U ö 
kendini ezdirlrsen bllt n mrllnc:e 
seni ezerler. 

Bu uzak ses, ona yine sükunet 
verdi. Elinin tersile gözlerini sildi. 

__ Buyurunuz, çıkalım amca. 
o dakikada kalbinde esen fırtına

~'! onu yakından tanımıyan bir kim
senin keşfetmesi kabil değildi. 

Merdivenden gelen ayak sesleri, 
kahkahaları ve gığhkları susturmuş. 
tu . .Ali Beyle Kezban yukarıya çık
tıkları ,•şkit, kapısı açık duran sa
londa lnılunanların sözleri, gelenleri 
görmek için merdivene çevrildi. Bir 
ıkl kişi birden yerlerinden kalktılar. 
Kimisi yandaki salona geçti, bazıııı 

sofaya doğru yllrUdU. Kezban bir çok 
bakışların kendisine diklldlğlnt his· 

Yusuf Hilmi Bana 
Memleketinin 

Dertlerini Döktü 
r Yazan: Neriman iakmet 1 

Yusuf Hilmi Alfiyan 
vardı ki o lnonezyalıların Gandisl Holanda parltımentosu bunu kabul 1 
idi. Onunla bir tutulabileeeıc yiiksck etmedi. o zamankı Başvekil Co!ljn 

O hUr olmıyan bir toprağın çocu
ğudur. Birkaç sene evvel tanışmı~
tık. İstanbula iktisat tahsil etmek 
isteğilc gelmişti. Gazetecllik de ya
pıYQrdu. Somatrada çıkan 4Pan İl>· 

llLm~ gazetesine Tilrkiyc hakkmda 
yazdığı yazılarda lnkılt'ibımızdan hay 
ranhkla bahsetmektedir. 

Alflyan Yusuf Hilmi ile bu defa 
da Unlversite koridorlarında buluşa
caktlk. SözUnU dakikası dakikasına 
tuttu. Geldiği zaman her vakitkt tat 
1ı gülUmseyişi vardı. Karşılıklı bir 
banka oturduk. Alfiyan evvelll mem 
leketinln tarihinden bahis açarak; 

- Biz İnonesyanın en eski sakin· 
leriyiz, dedi. Millttan evvelki tarihi
miz kanştınlacnk olursa dinimizin, 
medeniyetimizin, yaşayışımızın bam 
başka olduğu görülür. Sonraları Hin 
dtılar geldiler, bizim kUltUrUmUzlc 
onlann kUltürli karıştı ba.şka. bir me 
denlyet meydana geldi. 

1nonezyamn kUçük adalarında bir 
çok krallıklar vardı. Slrinlcaya adın· 
daki kral bunları birleştirerek bit· hn 
paratorluk vUcudc getirdi. Zamanı 

en azametli en parlak devrimlzdir. 
İlim. edebiyat her şey yUkdeldi. Un!· 
verııitemizc Çindcn, Siy.dmdan to.lc· 
beler gelirdi. 

Fakat 1560 da Por,ekizler bizden 
kara biber almağa g~ldfler!.. Gel
mez olsalıırdı, bir de.hı\. gitmediler. 
Arkalarından lspanyoll:tr, sıra ile 
:Felemenkler; ormanları zengin top
rakları bereketll olan yurdumuza 
ycrleştllcr. 

- Peki ama, Alfiyan, bu ziyaret
çilere karşı sizde bir hareket yok 
mudur'? ... 

- Nasıl olmaz? Biz Türkiyeyi 
Atatilrkli lnönUnU niçin bu kadar 
seviyoruz:' Biz mUslilmanız fakat 
size olan hayranlığımız, yakmlığı· 

~
ız dindaş olduğumuzdan ileri gel
iyor. Bugtln artık biz Türkiyeyi 
r ideal glbt seviyoruz. B;.& ideal ve 

sc,·glde bir istikUıl mcşalestnln ay
dınlığı vardır. 

Evet sorduğunuz bu sualin cevabı 
bugUn bizde vardır. 65 milyonluk bir 
insan kütlesini UstUnde barındıran 

bir toprakta hiç hürriyet fışıklan 

bulunmaz mı? Bunun yurıın milyo
nu Hintli, 2,5 milyonu Etalit ve hı· 
ristiyan yerlilel'dir. Biz diğer geriye 
kalıın kısım mUs!Umıın hıonczyalıla· 

rız ... 
Bundan otuz sene evvel kurtuluş 

hareketleri başladı. lnone~yalıların 

kalbini istiklal kıvılcımları sarmı~

tı. Bu bUyük bir yangın halinde bu· 
ı;Une kadar devam ediyor. Bu uğur· 
da birçok cemıyetler, partller vUcu
de getirildi. 

- Bu partilerln sayelcri JlC idi? 
- Tabii istikltı.I! .. Fakat bunların 

çalışma yolları başka b\!~ka idi. Ki· 
mi halkı gcnçli~i yetıştlı ı •elt isliyor, 
ona milliyetçiliği a.şılamnl:\ı gayret 
ediyordu. Kimi bir 1sllı.m biı'!ıjği kur 
mak için uğraşıyordu. Ama yiı~e hep 
sinde ayni gaye blrli~i ve ateşi \'ar
dı. Mcselfl: Dcvanture, TamansisV"a, 
Halı Agus Salim gibi idealistler &':/'
rı yollardan ayni fikir için ileri ha· 
reketler yapan kimsclerclirlcr. 

- Bunların içinde en çok sevllcn 
hangisidir?. 

- İki bUyUk siyası liderimiz daha 
vardır. Yazık ki bugün onlar men
fada. bulunuYQrlar. Blrlsı Dr. Hutta, 
diıjeri mUhendis Sukarnodur. Bunla· 
rın parUJerinln adı da «Parti İnonez· 
yadın çok radikoldirler. Tam ihtilal 
ci bir ruh taşırlar. 

Bir de geçen sene ölen Dr. Sutomo 

bir insandı. Kendlsı ~ıp yUksek mek· Holanda lçın hiç bir tehlikenin ak-
tebinde profesör idi. 1936 da dUn- la gelcmiyeceğini sl)yllyerek itiraz 
ya seyahatine çıktı. Dönüşte bizdeki 1 etmişti. Bu sefer nlr harp patlarsa 
bu ayrı partileri bir araya toplayıp bunun 1914 deki gibı umumı olmıya 
birleştirdi, mlllı bir federasyon mey· cağını, yalnız Almanya ııc Lehistan 
dana getirdi. Hepsini bir çatı altına arasında kalacağını. yani Avrupa or 
aldı. Bizim lisanda buna (Gidon naıı· tasında başla:,,p biteceğini ıma etti. 
yonall deriz ki sizde (BüyUk Millet: Bu göru,un yanlışlığı bugi.lnkll hA· 
Meclisi binası) mtı.nfısına gelse gc- dlselerle belll olmuştur. 
rck .. Buna başka bir karşılık bula- Holandn hUkt)meti yerli ahaliden 
mıyorum. asker yapmıyordu. Ben memleketten 

Dr. Sutomonun yerini busun Ou· çıkmadan evvel 70 bin askl"rı bulu
navan adında biri aldı. Bununla. be- nuyordu. Bu lmvvctıcrle hangı taraf 1 
raber o yine unutulmamıştır. Halkın I mUdaloa edilebilsin, bunu ltestirmek 
isteği ile cesedi bu binanın bahçesi- ı;Uç ... 
ne gömU1mUştUr7 ı . Bugl\nkli \•azıyl.'t karşısında 

Dr. Sutomo memleketimizin tam şimdi sızce nıu;ıl hareket etnıck ıyı 

denizci olmasını istiyordu. Hele Av- netice verebilir? 
rupaya talebe gönderilmesine asla ta - Holandn hUkQmeti ne yapacak 

1 
raftor değildi. Tahsil için dalma TUr bunu bilmiyorum. Eğer benim şahs1 
klyeyi, Japonyayı tavsiye Nlerdl. fikir ve lrnnaatlmi soruyorsanız yrıl· 
ÇUnkü gençliğin Avrupa zihniyetini 

1 
nız bunu ııöyliyebUlrim. Bu da Ho· 

almasını istemiyordu. Asya hususi-, lt'indo hUkQmetlle birleşerek her han
yctıerinln ltaybedilmemeslne ehcm-1 gi lıir .taraftan. gelecek tehlıkeyl bir· 
mlyet veriyordu. Bunun da bir muhit ilkte önlemektır. 

! Yine bunun da yapılabilmesi için 1 
meseleyi ~lduğuna kani bulundu- Hola.nda hUkQmetının bize cdahlll bir 1 
ğundan Tllrklyeyi Japonyayı tercih l istlkU\l• vermesi irap eder. BugUn 
ediyordu. cJaponlar çalışkandır. On. en ](estirme, en gUzel hareket yolu· 
!arın yalnız bu tarafina dikkat cdı- d 

1 
. . ur. 

nlz. deallerınızi yalnız ve yalnız Yanından ayrılınca Alflyan Yu· 
TQrklyeden alınız. Türkiye sizin lçtn suf Hilmiyi dUşUnUyordum. Bllsenız 
başlan başa ideallerle doludur. 0 ne kadar samimi, iyi bir çocuktur 

İşte ben bundan dolayı tahsilimi ZekAsı ve duygularile mükemmel bir 
TUrklycde yapmağa geldim.. insandır. GörUnUşUnde Asyalı oldu-* ~unu gösteren hiç bir hususiyet yok· 

Bir aralık mevzuumuz bugUnkU 
vaziyete atladı: 

- Bugünlerde memleketten haber 
alamıyorum, dedi. Harpten evvel 
İnonezyablar, Felemenklere bliyUk 
mUşterek tehlikeye karşı bir olalım 
diyerek iş birliği teklif ettiler. Fakat 

tur. 
lnşallah bu harpler bitecek, dUnya 

sulh ve sUkt'ına kavuşacak. O da 
Ti\rkiyede tahsilini bltlrip memlı:Y.e· 
tine dönt\nce kendi topraklarında is
tediği gıbl bahtiyar yaşıyıı..ca1<.-

NER1MAN HİKMET 

Ziraat Musahabeleri: 2 

TOprak Mahsullerini Artırmak 
için Alman Tedbirler 

Köylüye Geniş Mikyasta Yazhk Mahsulluk 
Tohumlan Dağıtılmaktadır 

_ .. _Y_a_za_n_: _K __ er..--l __ m __ 6m ___ er _____ Ç_A_iL_AR __ ] 
lstihsali a:rt,tjrma baktTimdan 

Ziraat Vekaletince esaslı tedbir
ler alınmakta olduğunu bundan 
evvelki yazılanmızda bildirmiştik. 
Bu defa geçen sorlbahar ve kış 
mevsimlerinde ekilmiş olan tar
laların noksan kalan kısımlarını 
ekmek ve yazlık mezruatı çoğalt 
mak maksadilc alınmış olan ted· 
birler üzerinde duracağız. 

Malüm olduğu üzere "Zirai mah 
auller, ekim itibarile iki esı:ıs guru 
ha ayrılırlar. Bunlardan bir kısmı 
son baharda ve kı~ 'başlangıcında 
ekilirler, diğerleri de (yazlık mez 
ruat) adı altında ilk bahar ayla
rında toprağa atılırlar. Bu sene, 
kışlık mezruattan arta kalan t~r· 
lalan, mahsul itibarile pek ver~ 
li oazı ziraat nebatlarına tahsıs 
etmek için Ziraat Vekaletince?~ 
günlerde eS!_SJı teııeb'büslere gtrı• 
8ilmiştir. 
• Bundan bir müddet evvel zı· 

raat V ckaleti mütehasSJs1arı, 
memleketin muhtelif mıntakaları. 
na seyahat ederek mahallen yap
trkları etütlerin neticelerini birer 
rapor halinde Bakanlığa takdim 
etmişlerdir. Tetik.ikat vilüyetlerin 
bilhassa tohumluk bakımından ih 
tiyac;lnrını temın maksadile icra 
e.dilmiştir. Bunun üzerine Ziraat 
V eknleti vilayetlere bir tamim yol 
lıyarak 'bu sene Hk bahar zer·iyatı 
bakımından olan ihtiyaçları sor· 
muş ve vj)ayetlerce gösterilen 
noksanların telafisi için kararlar 
alınarak bir zamandanberi bu ih
tiyaçlar temin edilmeğe lba!;lan· 
mı,tır. • 

~--ı=::- --~-

Şim.di yurdun yazlık ekim ba
kımından muhtelif mıntakalarına 
mıBlr, patates, fasulye, nohut ve 
çcltık (Pirinç) ile p&rnuk nebat· 
larının tohumlan tevzi edilıyor. 
B.u tohumlar yurdun her !hangi 
bır mah\mlü en iyi yetiştiren mın
takalanndan tedarik edilerek il
gili bölgelere .gönderilmektedir. 
Bu tedbir sayesinde ımuhtelif yaz. 
lık nebatların tohumlarının ıslahı 
yapılmaktadır. 

setti. Ayni saniyede ylna uzak dost 
sesini duydu; 

- Cesaret! 
Sofanın ortasına gelmişlerdi. Ali 

Bey karısına: 
- Güzide, işte Kezban! dedı. 
Genç kız, yeşil bir elbise içinde 

ı;ok sUslü sörUncn bir hanımın ken
disine yaklaştığını gördü. Beynz bir 
el ona uzanmıştı. 

_ Hoş geldin kızım. 
Bu yumuşak eli tuttu, hUrmf\tJe 

ağzına, sonra başına götürdü. Bunu 
mUtcakıp sırasile Niglı.r ve Fa.zile 
Hunımlann ellerini öptU, 

Kalın halrlar üzerinde korkak a· 
dımlarla yürürken l\ızarıyor, herke
sin gözlerinin kendisini sUzdUğünU 
hissettiğinden ayakları karışıyor, 
bUsblitün şaşırıyordu. Onun bu he
yecanı Ali Beyin nazarından kaça
mazdı. Kalbinin garip bir merha
metle sızladığını hissetti. N'thayet bu 
kız da onun kızı idi. Burada yaşa
mağa hakkı vardı. Bu dUşUncc ile 
Kezbanın elini tuttu, yanlarına gc-

len misafirlere onu tanıttı. 
Ya.,lt bir hanımefendi genç kızın 

ikl kalın örgü ile arkasına bırakılan 

kumral saçlarını okşadı. Onu alnın· 
dan öptll. 

- Baksanıza Nigflr hanım, yav

rucuğun ne güzel gözleri var. 
Nlgtı.r Hanım yaklaştı, hanımcfen· 

diye eevı:ıp verdi, fakat Kezban bu 

cevabı işidcmedl. Yanındaki kalın 

kadife perdelerin arkasından gelen 
hafif bir ses dikkatini. bllaihtiyıı.r, 

o tarafa çekmişti. İçerikl odada ken· 

dlslnden bahsediyorlardı. 
- Kezban hakikaten gUzel kız de

ğil mi Perit? Hele nrltasındald çln· 
gene pembesi elbise tam son moda ..• 

- Sus Vivet, baban işitirse kıya. 

metleri koparır. 
- Şakaklarının derilerini arkaya 

çeken saç örgüsUne dıkkat ettin nıı? 
Ya ayağındaki ince ve zarif kundu
ralara? 

(Arkası var) 

Memleketimiz muhtelif ıklim ve 
toprak mıntakalarına ayrıldığı i
çin ziraat ndbatlannm her taraf· 
ta ayni derecede verimli olmadığı 
malumdur. Kı!ilrk zer"iyatımız i· 
çin vasati on bir hasılat hesap e
diyoruz. Halbuki yazlıklar kışlık. 
larla mukayese edilemiyccek de
recede çok da'ha verimlidirler. 

Ziraa't Vekaletinin bir Vekiller 
Heyeti karan a1arak muhtelif vı· 
)ayetlere maliyet fiyatına dağıttığı 
yazlık tohumlaııdan mesela nohut 
için Çanakkalenin pek meşhur 

0
_ 

lan l~anyol nohudu t'Ohumunu 
seçmiştir. Bunun gi'bi Niğdenin la 
sulynsı, Bolunun patatesi, Adapa: 
zarının meşhur mısırları tohumiuk 
olarak dağıtılmalttadır. 

Bu husu. ta Ziraat Vekal : ens 
~itü iStasyonlannın islah ettı~i to. 
humluklara da geniş sahaiar tah
S;'l etmi7tir. P.frinç için v.e pa· 

Yazan: M. H. ZAL 
in.. lmanlann Fransadaki ta
~ arruzları sırasında işitti. 

ğimiz bir hikayeyi yeniden duı 
yuyoruz: 

- Almanlann bu kadar ça
buk ilerlemC5Ülc sebep, Yugos
la vlann bir ihmali imiş. Vardar 
köprüsünü atamaınışlcr. Bu sa
yede Almanlar, yolan üstünde 
müdafaa kabul eden ba§hca 
manialardan birini zahmetsizce 
aşmışlar, bütün heşapları altüst 
edecek bir sürat temin edebil· 
mişler. Almanlar, Fransa.da ol
duğu gibi, Balkanlarda da yıl
dırım harbinin ilk safhasını böy. 
lece sıd düımanlarının hataları 
yüzünden kazanmıı;ar ... 

Bugünkü harp, en küçük bir 
hata ve ihmali affetmiyor, plan. 
sızlığın, dütüncesizligin, cüret. 
sizlıgın derh~l gır cezasını ve· 
r;yor. !:Sonra foz:la ihtiyat la a
leyhe döniıyor. Ciiı'etli bir ku
marcı karşısında fazla ihtiyatlı 
ve korkak bir kumareımn çok 
defalar yuh.:.lduğu gıbi ..• 

Bununla beraber Y.uJ:oslavya
da görüldügü söylenen ihmali 
bugünkü cesur ve dürüst hü
kumetin hesabına knydedeme. 
yiz. Eski Damat fo" erit tipi hü 
lki.ımet, memleketi eli, ayağı 
bağlı bir .halde düşmana teslim 
için elinden geleni yapmıştır. 
Teslim olmağı kurduğu için mu
kavemete ait hiç bir hazırW. 
yapmamış, icabında müıterek 
hareket için Yunanlılar ve İqİ· 
lizlcrle hiç bir temasa yanapna. 
mııtır. Almanlar da yeni bükiı· 
metin ortalığı der.emesine, top. 
lamasına zaman bırakmada., 
baskın tertip ebnİJierdir. 

Çoktan hazırlanan cüretli bir 
düşmanın; aratannda ıhsüz bir .. 
lik kurulmayan müttefik kuv· 
v~~eri gafil avlaması tarihte ilk 
&'efa vaki olmuyor. Fakat mem
nuniyet veren taraf fudur ki Al
manların saman alevi gibi par, 
iamalanna rağmen ka111lannd;ı
ki askeri kuvvetleri aar&amP.,,Allf· 
~ at11l ordularla her,A temasa 
gelm~ ~<:ut §Bl'tJar 
altında yapılan bir baskının pe
ticeleri hakkında bir bilinço ya. 
pacak olursak memnuniyet duy
mamız lazımdır. Çünkü Yunan, 
Yugoslav, lngiliz kuvvetleri va
ziyete hakim olmasalardı işleı 
bundan çok fena olabilirdi. Asıl 
ordulann :kurl\ılmuş bı:lunması 
ve Alman piyade kuvvetleri yf'
tifinceye kadar aralannda işbir
l!fi kurmağa ve müşterek plan 
yapmağa imkan ve vakit bu). 
malan ümit uyandıracak aebcp
lerdir. Eğer Yugoslavlarla müt· 
tefikler arasında temas kurulup 
cephe devamlı ve müşterek bir 
hal alırsa vaziyetin mühim bir 
kısmı kurtulmuı olur. 

Macarların fırsattan &stifade 
ederek Yugoslavyadaki Macar
ları kurtarmak bahaneaile sal· 
dırmaları ve Hırvalistnn «mt.İs· 
takil» adı altında yeni bir hü
kumet kurulması askeri vaziyet. 
le alakası olm yan mevzii badi. 
selcrdir. 

muk için Ziraat Vekaleti ıstays
yon ve çıftliklerı.n en güzel tohum 
ları dağıtılmaktadır. 

Yazlık zer'iyatı çoğaltma ba· 
kımınd~n alınmış tc-dbirlcr Ji ul. 
nız tohumluk tcdarikıne mimha
eır olmayıp araziyı surmek ve ha 
zırlamak noktasından da çiftçile
re büyük yardımlar yapılmasına 
baslanmıştır. Mesela pamuk çift· 
çisinin en büyük dertlerinden bi
ri toprağı sürecek vesaite olan ıh
tiyaçlarıdır. Pamuk zer

0

iyatı için 
toprağı çok derin sürmek )azım· 
dır. Bu i!j traktörler 'tarafından en 
mükemmel bir şekilde görüle'biıe 
ceği içın .gerek Adana ve gerekse 
Ege mıntnkasına trnktör ekipleri 
gönderilmiştir. Bu traktörler orta 
Anadoludan oralara sevıkedilmiş 
!erdir. Ege havzası çiftçileri ıçın 
Nazilli pamuk istasyonundan, A· 
dana ve çevresı mustahsillerıne 
de Adana ro'hum ııılah ista yonu 
ve üretme çiftliklerınin Akula ne 
vilerinden tohum yardımları ) a· 
pılmaktadır. 

Hazırlıkları vaktinde yapılmış 
olan bu yardım hareketlerinin 
memleketimiz mustah.,illcrı iıze· 
rinde ~crın intıbalar yapacağı 
muhakkaktır. Ziraat Vekaletince 
bundan daha bır ay evvel açılan 
ankete ceı; ap 'ererek ihtiyac;,:ları· 
nı bildirmi~ olan çiftçilerden hiç 
biri yardımsız kal_mıyacaktır. Bu 
bahar için başlanmı~ olan 'bu yön 
den istihs:ıli arttırma hareketinın 
ilcrikı senelerde dnimn inkıNlf 
ederek ) urdun iklim ve toprak 
hususiyetlerine U) "'Un olduğu ka 
d .. r yine meımlekctin ·v.e zamanın 
ihtiyaçlarını ka.ı~ıhyacal. ;ı.ekildq 
ıd • .nc ed.le ... r.ğme t!niruz. 



VATA r.----------------__::.::......---------

Kuyruklu Yıldız 

Yazan : Necil MAllA' 
ümitsiz, tesellisiz, M;ınde ya.şat- ı keıs Necmi Rifa.tın Nahide ile izdiva-ı 

mıya bile ha.ddi olmadığlnı düşündü- ca nasıl razı olduğunu merak ediyor 
ğil bir aşkın esiri olmuştu. Necmi, 1 du. Pa.,anın çirkin ve huysuz kızına 
ı!tfatı seviyordu. Bütün teselUsl o-' da bu e\'lenme nttinasebetile Adeta 
r.un nikfıh g-Unil hu.susı b'r hatıra bir gurur gelmi,-ti. Kim.c;ıelere gözük
'~:n1ak üzere verdiği yU.Zilktü, Vali müyordu. Hanımefendi ile görtl:mce
P"<l atun konağında olup bitenleri dU- ha.nım L"'ie yaptıkları l1'1erin iyi neti
şUnmilyordu bile.. Günler geçtikçe, cesinden emin, bilyUk bir hu:ıur için
~ınde onlara kar~ı bir kin ale!Jlen- de çehiz hazırlı~ına nezaret f'diyor
ıııiye ba..,ıamı~tı. Niklhın ikinci a- Jardr. Yalnız büW.n bu mUddet zar
yında idi. Bir gUn annesine: j tında küçük hanımın son derece giz-

Anne dedi. Sen bugün konağa li olarak ahçı yamatı:ndan tosun gi
ı;ıdeceksin ! Ne yaparlarsa ne Böyler- bl bir oğlan çocuğu dünyaya gelmlş
lersf' kldırma. Sa.de benim hastalığım 1 ti. .. DUğün fevkalA.de mutantan ve 
dan, ve nikAh gününden sonra dil- debdebeli oldu. Beyaz duva.~ lçlnde 
ulemediğimden bahset. Nazife bin tUr1ü ihtimamla sUsıediği yUzU
kadrn esasen kızının fikirlerine iti- . nUn sekaletini örtemiyen vali pB.fa
raz nedir bilmezdi. Onun ç_ektlgi giz f nın kızı, kaytıana ve görl\mcelerlnin 
ı. derde 5ebt"p olanlardan bır intikam 

1 
arasında epey bir fısıltıya sebt"p ol-, 

almak dU.,Uncesile konağın yolunu, du t~ de, onların yanıldıkla.rmı tah
tuttu. Kapıdan içeri girdiği zam9.n min etmeleri. Ye akşama oğullarınm 
ummadığı tarzda bir hüsnü kabul her şeyi düzgün bulmasını temenni 
gUrdti. Gelin görümce onu odalarına t>tmelerl ile mesele uzamadı .. Koltuk 
aldılar, '"·e ilk olarak: ta ki şüphelerini aydınlatmak için ı::ıa 

Kuzum Nazife kadln dediler. Se atleri tple çeken Necmi Rifat ise ge
ıin kız nasıl? Hiç bir yere çıkmı-1 llnln yilzUnU örten ipek duva~ açın- 1 

)'Qr hasta diye il}ittik de. Nazife ka ea bUyük bir hayretle batırmaktan 
dın btiyük bir telA.fla: ktndini alamamıştı. Fa.kat Nahide-' 

Sornıa.yın Hanım efendiciğ;Jtı nin anide akan göz yaşlarını görün-~ 
dt·dı. NikA.h gUntinden beri bir tUrHi ce hareketinin pek kaba düı;rtüğtlnt:l 

düz.elemiyor.. lntijtal elti. Çirkin brr kadın ela ol
İki kadin sezdirmeden birbirlerine Aa göz yaşı en katr kalplere tesir e-

baktrlar. den b:ir ı>ilA.htrr. Necmi Rifat yavaş-
Naaıl ha.stehk bu cannn. Dok· ca gelinin elini tuUu. S('frlnc müm-

tor fi!An lttk:tı mı'! kli.n olduğu kadar mUIKyim bir ton 
- Yok btlyük &öztime tövbe, h1ç \'ermeğe çabşııara.k: 

doktora baktınr nn? - Af!edenriniz dedi. Aramızda bir 

Peki ner•i ağrıyor?* Nazife l<a anlaşamamazlık. bir yanlr.,tık var. 
d.m ba,,ıru yapmacık l:Jir mahcubiyet Sı.r.i ht( bir yerde gördtitüfni.l zannet 
le 1.Cdi. s•Mi çıkarmadı .• Ge!Jn gô· miyorun1. Rica ederim De.na yardım 
rtımce baflanna. birer balyoz yen1;f edin. Pek TJri.i'1klll bir mevkideyim. 
cibi sustular, ve artı"k gu.1.nceye ka· ı Nedir bu hal.. Vati Paşanın kızı omu 
da.r Naz.ite kadmla blr kt-Hme dahi zunu silkti. Kehmelt>ri yarım yarım 
konu,'"!laAiıln r .. Tekrar ya'!'ı?. kaldık· ve biraz peltek olarak: 
!arı zaman hafflm efendi isyanla ye - Hayır dedi hiç btr şey yok. Ben 
tinden fırladı: !'l:i:z;ln nikfthlınız Vali Pat:NlJlın da kı· 

Haydi bakD.lım ne yapacağız zıyım. Genç adam kendine imdat 
fim<li dedi. Gördün mu kahpenin ba buln1u~ gibi yerinden kalktı. 
fıır.ıu. oı·dutti çorabı. Ah bunu hep 1 - O hslde df'di. Size nikıih gtinil 

sen ya.ptın hanını ablR nuedt'n uy- hlr hatıra bırakmıştını onu lUtfeder 
1 1 . . , 

dum !'M!'flln sözüne. N;.ıh:de de otuzJ.-I m sınız -
nu yeni .,tı biraz a.Hıa bekllyemc.7 Nahide teIAşla yerinden kalktı. 

özdem Gazinosunda Bir Kavga 
Gazino Sahibi İle Garson Bedri 
Müşteriyi Sol Kaşından Yaralamış 

Devlet Demeyolları Tekaüt 
Sandığı kanununa bazı maddeler 
ilavesi hakkında tanzim edilen 
layiha Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmektedir, Lly :hanın ka
bulile bu paraların haczedilme-

-

Haftanın fılrnlerinden ı «Mukaddes vazife» den güzel bir 

Amerikada Yerl~şmiş 
• 

Artisti 1ngi1 iZ er 
ve Bunların Başta Gelen 

En Meşhuru Şarlo' dur 

Bugün Saat 1 de Tenzilatlı Matine 

'( Maziden Canlı Masallar ) 
Sivrisinek veLeyleL 

Tılsımları 
f sfanbul Horozları Niçin Erken 

Erken Uterlermiş 

Müsabaka 
1 - Anıı.dolıılılsaruıda Otağtl)

pe caddeo<I No. 6 da Bayan UMyo 
Erdoğ'an 80ruyor: Kim kiminle 
evleontell müsabakaııı l<;ln gönder
diğim zarfın tiı:erlne, (Kim ldm.ln
Je evlemnell sütununa) cümle.loJ 
yazdım. Postaya verdikten sonra, 
zartm Uzerlnl yanlış yazdığım zer 
babına kapıldım ve teffi!dllt itin
de ka1d1m. Bu mektubum bize gel· 
dl mlT 

Cevap - Merak etmeyiniz. Mek 
tubunuz geldi ve müsabaka zarf· 
ıarı arasına konuldu. 

* 2 - Borsada. Çekirge t·adde!'>ln-
de tüh.ınt•ü İbrahim hane5lnde Ba· 
yan J\ltikerren1 Glzer soruyor: Kim 
Kiminle e\"lenmell ınlisa.bakanızı 

fok caılp buldum. Buna. ben tle 
ı,tirak ettnek t~tlyorun1. Fakat 
bir ~ok nok~anun ,·ar. Bunların 
ikmali n1ümkUn müdür 'l 

Mektubu 
numaralan ne bedcllt'rinl Posta. 
pulu Olarak bize yoll&)-'lnJZ. Q~# 
zeteler derhal adresinize gönderı# 
lir. 

* 3 - Galatada tüccardan o. ıııot· 
dlkyan 1110ruyor: Ne9redllect1'. bl~ 
bro,tire dercedllmek Uzere, l f'rJ 
n1ah propaganda "\·e Uı\o hUro!'ill 

adre~u"' benden Uiln ıı;tedJll"r ,·fi' 

llü.n bedelini pesin almakta- ı8r&' 
ettiler. Bu, milli. müefl,\f'8e-Jerln ~· 
mulflbna ait re.,ınl bir hro11br mt1· 
dUr! 

Cevap - Yerli ?ı.fallar pazar1ıı1 • 1 r. 
dan ve di~er millt n1Ue5-ıı;ese e 
mizden sorduk. Bahsettiğ"UliZ: bre" ce· şürtin kendilerine ait oımad1it1 1111 
vabınr aldık. Binaenaleyh rt?S t>-' 
\'8 mil11 değildir. Şah!ii bir teŞf'"" 
bUs eseri olsa gerektir tıa.n ve P 

nıııll· 
şin para verip vermemekte 

Cevap - Noksan olan gazete tarsınrz. 



~LODO ŞERİF: 
Sayın Mareşal Fevzi Çak

rnıık'ın kızı rahmetfi Bayan Ayrıe 
Muazzezin ölümünün ikinci yıl· 
dönümü olan 18 nisan 1941 cu· 

f~a günü Hacibayram camii ~eri
ınde Mevludü Nebevi okunacak

tır. 

~VLENENLER: 

D. O. YoUarı momurlarından 
Kemal Mete'nin kızı Sevitıç Mete ., 
lıe D. D. Yollan memurlarından 
Mu,.tafa Güçsav evlenmişlerdir. * İzmirin tanınmış avukatla
rından Bay Abdurrahman Akalı-

nın kızı Bayan Behire Akalınla 
yüksek mühendislerden Bay En· 
ver İzmfrde evlenmişleJ1dir. 

Çiftlere saadetler temenni ede. 
nz. 

Üsküdar Halkevinden: 

13 nisan 941 pazar günü saat 
21 de Evimiz salonunda büyük 
şair Ab'dülhak HU.mit için tertip 
edilen gecede: 

1 - Ecvet Güresin tarafından 
şairin hayalı hak'kında konferans. 

2 - Eser ~rinden bazı parça
lar okunacak ve temsil edilecek· 
tir. 

Davetiyeler idare memurluğun 
dan alınabilir. 

Fenerbahçe -Beşiktaş 
Yar n Karş1laş:yor 

is. spor da Galatasaray la Oynıgor 
Ş Milli küme maçlarına yarın 1 karşısında yer alacaklardır. Bil· 
I cref stadında devam edilecek ve hassa Fener müdafaa hattında 
atanbul şampiyonu Beşiktaş Fe- yeni •bir oyuncu yer alacaktır. 
ncıhahçe ile, Galatasaray da İs· flkret te asıl mevkii olan solaçık. 
lıı.nbulsporla. karşı karşıya gele- ta oynayacaktır. HaCtalnrdanberi 
<:ektır. oynaya.mıyan Esnt da takıma g!-

ft· c~.nün en mühim ~üsabak~sı r~ektir. 
ıç ŞUphe y'Ok ki, Beşıktaş • f e· Bu suretle fener müdafaası 

l\eıbahçe karşılaşmasıdır. kuvvetlenecek, Fikretin solaçık 
Bu :maçın sampiy.onndn oyna· oynamasile hücum hattının gol 

Yacağı role bi; de B~iktaşın bun- kabiliyeti de düne nazaran yüz· 
ban üç dört hafta· evvel Fener- de kırk hatta yüzde elli artmış 

ahçelj 7 - 1 gibi farklı bir neti- olacaktır. . 
~': ile yenme.sinin yaptığı tesiri Şu var ki, Feneılbahçe - Beşı~-
~"e edereek bu kıırşılaşmanın ne taş karşıla~ması senenin en çetın 

tıuyi.ı1: bir alaka ile beklendiğini maçı olacaktır. 
~l\latınak için fazla söz sarfetme- ~ Bu mühim maçın idaresi Ad· 
l::e lünı:m olmadığı kendiliğinden nan Akına yerilmiş bulunuyor. 
lc~ahür eder. Şu muhakkak ki, bu arkadaşın 

Bçşiktaşın Fenerbahçeye karşı omuzlarına ağır bir ~'.ük yü~len: 
~l:e et~iği neticenin gayritabii ol- miştir. ~u ço~ .müikul . vazıfeyı 

ğu sıyah beyazlıların İstan'bul· baı:arabılmek ıçın çok dı~kat .. et· 
'i>or ÖnÜ'.lde gu"çlükle berabere mesi lazım-dır. En ufak hır musa-
"-1\ - h k t 1rnnlarile de meydana çıkmış· maha veya yanlış are et ortaya 
t' Nıtekim Fenerbnhçeliler bu bir hadise çıkarabilir. 
r'k~lı mağıubiyetten sonra ezeli İstanbulsporun milli küme maç 
d~ •1Pleri Galatasnrayı yenmişler- l~rından elclı: ettiği muvaf fakiyet
çit, O Galatnşar y ki: Fencrbııh- ler neticesi olarak yapacağı Kar
~c • Calatasarııy maçından bır şıla~malar büyük bir alaka uayn
rr:~fta evvel Beşiktaşı mağlup et- şılaşmalar büyük bir aliıka uyan· 

•t tı. dırmaktcıdır. Yarın Galatasarayla 

Beşilcta~lılar milli küme maçla. yapacağı müsabaka hiç şüphe yok 
~~rıa iyi bir vaziyette girmediler. ki, zevkle seyredilecek bir karşı· 
.• c. hergün mütemadiyen kuvvet_ )aşma olacaktır. Ve lstanbulspo
~~rınden kaybediyorlar. H albuki run oyunları artık evvelden tah· 

er, ~rliler günden güne formları . min yürütülemiyecek maçlar va
~it girrne-ktedir. Bugün Avrupa· ziyetine girmiştir. 
ın birinci sınıf :bir antrenörünün İstanbulspor ve Galatasarayın 

lltsıre.tj altında çalışıyorlar. yarın yapacakları maçtaki gal!h.i-
lt d e!iktıışlılar yarın her zamanki yet şansları her iki takım ıçın t rolarını muhaf azn eıdecekler· yüzde ellidir. Yani müsavi ~art
ıeır. Buna mukabil sarı lacivertli- larla karşılaşmaktadırlar. 

r en kuvvetli ~ol<lllerile Beşiktaş Kemal ONAN 
~ 

Sofya Halkına 
Y ._ni Tali mat 

L (Ba'jı 1 incide) +*+ • a,. 
<lu sokağa çıkmaları da memnu-
•ııı~ Kczaıık sokaklarda grup ha. 
"a e toplanmak ve yürümek te 

•ak d ' · · T l llt &<!! • e ıımıştır. ram vay ar sa· 
~<b· kızc kadar normal tarife mu. 
~il lllce işlemekte, sekiz.den sonra 
ll\~tnııar saat fasıla ile sefer et• 
İlıç ~~c!irler. Saat ondnn sonra 

li ır tramvay işlememektedir. 
1\fı ~va müdafaa komutanlığı ta. 
tıa:: an da ayrıca bir çok .:>eyan. 
tı~ e:er neşredilmiştir. Bu beyan. 
dıı. e erde hava akınları esnasın· 
tdıtllsıl hareket edileceği izah 
«lıı l"rlektedir. 

~tanda Mekteplerde Ders· 

:;.. Kesildi. 37 llkmektep 

S tıkurnet Emrine Verildi 

lıı 1·"0fya, 11 (A.A.) - Sofya 
er · ııa, F'·İttesile, Mustafapaşa, Var. 

~k J ibc ve Oupniça'daki yük
dcr,~ekteplerde dünden itibaren 
lıiıı "Ct kcsilmi~r. Zora gazetesi. 
llle1Q Ctdiği bir habere göre 3 7 ilk. 
(tp8~hn Maarif Nezaretinin emrile 
~ı§tır. 

Sovy:t - Japon 

Müzakereleri 
(Bıı'ı l in<'i<le) ++ 

cereyan eden müzakerelerin sona 
enmek üzere olduğunu mebusan 
meclisine bildirmiş ve anlaşma· 
nın mübadele esasına istinat ede
ceğini ilave etmiştir. Müba.dele 
edilecek emtianın cins ve miktarı 
tes'bit edilmiştir. 

* 
.Moskova, 11 (A.A.) - D.N. 

B.: Japon Hariciye NaJ:ırı 8 . Mat. 
suoka Moskovaya dönmek üzere 
bu sabıı.h Leningrad'ıdnn hareket 
etrni tir. 

Amerikan Sulanndaki Franaız 

Vapurları Mu.sadere Olunacak 

Vaşington, 11 (A.A.) - Hi.lkfunet 
crkfını, bil.len kulla.nılmakta. o
lan yabancı vapurların musaderesl 
hakkında. Roosevelt tarafından tek· 
lif edilen kanun projesinin parlfunen· 
to tarafından lmbullinU mUteakrp A
merikan sularında bulunan Fransız 
vapurlarının mUsadere edileceğini 

tahmin ediyorlar. 

Ilır ll'ran ı:r. gazetesi: «İlerde tarih Yunan tebllklerlnl arryacaktır. 
llu kadar a51lflııe \'e <'.ı:tnlı bir tarı.da ya7.ılmıı, olan Yunan tebliğleri 
ll!>keri btiltenlcr antoloji inde seçilmiş hlr l·er alacaktır.» diyor. 

l>ropagnnda makşadlle şl~irllen 'c hlnıa:yeslı. .!]ehlrlerıte ~oluk ço· 

l'UJtun bombardımanını tılle büy\i~ mu\-nffakıyet olııral< ilandan 

!.'~kinınlyen tebliğler lOnımla, muhakkak ki, Yunan tebliğleri tari· 

lılıı nnı;)ııcnğı katlar dıığru öıJiı ve ııçık üzliidiır. Fakat l'unan 

tchlij;lorindeıı daha w;U:tne ve daha canlı yıu.ılmakta olan bir şey 
\·a b l'\'lır ki, o da nlsbet iz dUşmanlar karşı ında Yunan askerinin 

iQ.nt )azdığı 'e )azacağı kııhrnmanlık dcstanlandır. 

Bir Türk 

Annesi-nin 

Hikayesi 
cna.,. 1 in('ide) =• 

sa mesleğin de, hayatın da ne 
kıymeti var? Babam hayatta 
olsaydı elbette böyle ynpmamı 
isterdi. 

Türk annesi bir saniyelik bir 
mücadele geçirmiştir: Kucağın
da büyüttüğü , bir giln bile ya
nından ayırmadığı bu yiğitin, 
dört sene daha yüksek mektep 
talebesi diye yanında kalaca
ğını. dünya fırtınalarını mek
tepte geçireceğini iç}n.~ .~o~: 
muştu. Fakat bu şahsı u:ıuntu 
bir saniye bile devam etmiyor. 
Kadın . kocasının daimi bir fe. 
dakarlık içinde geçen asker ha· 
yatını gözönüne getiriyor: 

- Peki, oğlum, diyor, senin 
hakkın var. 

Anne tatlı tatlı ağlıyor, e· 
meklerinin mükafatını almıştır. 
Cocuğu en yüksek olgunluk im
tihanını şimdi geçirmiş, bir 
Türk annesinin ruhundaki ide· 
al örneğe tamamile uyduğunu 
ortaya koymuştur. 

Bu çocuk bugün yurdun bir 
köşesinde mert, bilgili, uya
nık bir topçu subayı sıfatile va
zife görüyor. Bir harp olursa 
vazifesini yüzde yüz dikkat ve 
fedakarlıkla yapacaktır. Yarın 
gazi dönünce kıymetli bir Türk 
edibi sıfatile benimiz az zaman
da adını duvacaP.ız. Kendi ken
dine eski yazıyı öğrenmiş, eski 
kitapları karıştırmış, eşini az 
gördüğiimüz bir şekilde yetişe· 
rek Türk fikri varlığının kök· 
lerile tam temas sahibi olmuş
tur. 

Bir, iki gün evvel Türk an
nesinin karşısına ikiz iki oğlu 
dikilmiştir: 

- Anne, biz yakında liseyi 
bitiriyoruz. Ağabeyimiz gibi biz 
de yüksek mektebe gitroiycce
ğiz. Evvela vatana olan borcu
muzu ödeyeceğiz. Memleketi 
ve dünyayı bir defa tehlikeden 
kurtaralım, meslek tahsilimizi 
rahat rahat yaparız. 

- İkiniz birden nasıl olur? 
Benim vanımda kim kalacak? 

- Bir Türk annesi ya şehit 
annesi, ya gazi annesi olmak
tan başka bir şey düşünemez. 
Hem senin bizi arama~a vak
tin olmıyacak. Sen de ablamla 
beraber çalışacaksın. Size de 
yara sarmak, her türlü bozgun
culuğa göğüs vermek, bizim 
cephede yapacağımızı gerilerde 
yapmak vazifcı:;i düşüyor. 

Türk annesi, bu sözler karşı
sında cennet ne demek olduğu-' . . 
nu ruhunda duymu§, bır msa-
nın yeryüzünde erişebileceği 
mertebelerin en yüksefrine var
mıştır. Tatlı tatlı aE-lıvarak yi· 
ne: w 

- Peki, oğlum, neki oglum, 
hakkınız var, çocuklarım.. de
miştir. 

Bu anneyi, bu necip ~ocu~l~-
n tanıdıktan sonra benım ıçın 
bütün dünyanın .manzarası de· 
·işmiştir. Artık hiçbir 1!1a?di he 
g n hiçbir endişe kalbımın yosa , 
ıunu bulamıyor. .. . 
~una imanım var: Boyle bır 

ruhu yenecek top •. tank, tayy~
re icat edilmemiştır ve cdılmı-
yecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kaçanik 
(B~r 1 incide) *=* 

bin olduğUnu söylemiştir. Mevsuk 
ttaynaklardo.n alınan haberlere \'e 
Atinanm resınt tebliğine göre, :Mn
kedonyada bulunan kUV\'ellcr 15 
bin kişi idi. Bunun bUylik bir kısmı 
Halkidiyadan, tedarik olunan deniz 
vasıtalarlle naklcdllmlştlr. 

"Gümüleüne ve lskeçe
deki tabyalar, başkuman
danlığın, teslim .~~mal~m 
için telsizle verdıgı emre 
rağmen, hala mukavemet 
ediyor. 

"Bu Yunan kıtaeıklarının 
bu kahramanlığı takdirle a
nılmak gerektir. 

cAlmanların, :Manastırı ve l{nl
kandelenl ele geçirdikten sonra Ko
koş • Elbasan istlkanıetindc hare
kete devam etrnelel'I çok hatalı 0 • 

ıur. 
..son alınan haberlerde, şlm:ıli Yu-

nnnistanda ilerliyen Alman kuvvet
lerinin dUnden itibaren İngiliz kuv
vcUerile temnsn geldikleri bildiriliyor 
:Manastrr şehri Almanların eline geç. 
UJtten sonra bu temas tablldir. Bu 
hat, arazi bakınundan mUdafna çok 
elverişlidir. 

c}dUttefık kuvvetler, Prcspe mın
taJcasmı muhafaza ettikçe bir teh
like yoktur ... 

- "Rnılyo Gn7f'tı! l -
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o Telgraf,. Telefon ve Ajans. ·~H ·a·be.rl_eri··" 

Adisababa 
Sarayında 

imparatorun Bayrağı 
Dalgaianıyor 

Adisa:ba'ba. 11 (A.A.) - im
parator sarayınn cumartesi günu 
• ıabeş imparatorunun bayrağı 
.ıalkın alkışııırı arasında çekilmiş. 
tır. 

Merasimden evvel Britany.ı 
1mparatorluk kuvvetleri kuman
danıığının bir subnyı, parlamen· 
to bina~ında toplanan Habeş ras. 
lan ile Somali ııeflerinin müme.s· 
sillerine hıtaben" bir nutuk söyle
mi:tır. Bu nutukta yapılacak daha 
bir çok işıer mevcut olduğu ve 
bunların yapılması;daki süratin 
Adisababalıların gayretlerine mü
tevakkıf olduğu bildirilmekte idi. 
İngiliz subayı §unları ilave etmiş· 
tir: 

<- Memleketin nııfiz kimse
leri olan sizlerden yalnız şehir da
hilinde nizamın hakim olmasını 
değjl şehir -haricinde de hıç bir 
tecavüzün vu'ku .... . mamasını te· 
min eylemenizi r,ca ederim.> 

İçtimada hazır olanlar bu ta· 
le'he §evk ve müsaraatla mfüıhet 
cevap vermişlerdir. 

Bunun üzerine Jmparator Haile 
SelEisiye tarafından imzalanmı§ 
1 7 tarihli bir beyanname okun· 
mu~tur. Bu beyanname Britanya 
şeflerine Habeş şefierile bilistişa. 
re harbin sevk ve idaresine mÜ· 
tedair tebligat yapmak salahiye· 
tini vermektedir. 

Şehrin iııgalinden bir kaç gün 
evvel Habeş vatanperverleri şe· 
hir civarında bir demiryolu köp
rüsür~ havaya atrnııılar ve bir as
keri trenin ,.lokomotifi yuvarlan
mıştı. Bu hadiseden sonra 12 saat 
şiddetli bir muharebe cereyan et. 
.miştir. 

Teşrii Masuniyet 
(Başı 1 tnddo) X 

:Mazbatanın kabulllnden önce Kfi.
zım Karnbekir aöz almı~ ve ezcl\m· 
le şöyle demiştir: 

c- Devre sonu, devrenin son iç· 
tımaının aktedildlğl gllndUr. Bina
enaleyh, yeni intihap yapılıncaya 

kadar. hakkında Jıerhangı bir iddia
da bulunulmuş mebus mahkemeye 
gitrnelldır.> 

Kllzım Knrabckir kendi fikrine ta
raftar olarak yalnız Bursa mebusu 
~evzat Ayaşı bulmuş, diğer hntıplcr 

Ktı.zım Karabekire muhalif kalmış· 

lar, bilhassa Tcşkl!Atı Esasiye En· 
cümeni Reisi Recep Peker şu tezi 
mUdnfaa etmiştir: 

- ML-clis mUstemlnen münaklttir 
ve biladavet içtima eder. Devre dört 
senedır. ;'.tebusluk sıfatı tntıhnp ne· 
ticeslnde derhal ıhı az edilir. Bin nen· 
aleyh eski ve yeni devre arasında 

inkıta yoktur. 
Bu fikre taraftar olarak kUrsUye 

gelen Rasih Kaplan da, Meclisin mUs 
te.mirren lnlkadının matlfip olduğunu 
anlatmış ''e demiştir ki: 

- :'\lcclis eğer davetle inikat et
seydi bir çok mahzurları olurdu. Biz 
yakın ve uzak tarihlerde, elli sene 
bile dnvet edilmiyen meclisler gör· 
dük. Şayet meclis mi.lstemlrren ini· 
kat etmemiş veya orada fasıla bu
lunmuş olsaydı, meclis aleyhine bir 
teşebbi.ls yapmak istlyenlcr mebus
lar hakkında dava açar ve mecliste 
ekseriyetin hasıl olmamasına sebe
biyet verilebilirdi. 
Öğrendiğimize göre Kazım Kara

bekir, mebuslanmızın teşrii masun!· 
yeti ha.kkındn bir kanun projesi ha
zırlıyarak :Meclise verecektir. 

Bundan sonra Posta Telgraf' U· 
mum mUdUrlUğU ile 1nhlsaı'lar umum 
mUdlirlUğli ve orman umum 
mUdlirlUğli 1940 bütçelerinde de
~işiklikler yapıl:nasınn ait kanun 
lılyltıalarınt tasvip eylemiş, Erzin· 
can ve civart yer sarsıntısından mU
teessir olan mıntakalarda zarar gö· 
renlere yapılacak yardımlara alt ka
nunun dördUncU maddesine bir fıkra 
HA.vesi hakkındaki kanunun da bi· 
rinci milzakeresini yapmıştır. 

Meclis pazartesi gUnU toplanacak-

tır. 

ASKER AiLELERİNE YARDIM 
KANUNU 

Ankara, 11 (Telefonla) - Asker 
ailelerine yapılacak yardımın şek· 
Uni tesbit etmek Uzere hazırlanan 
kanun projesi Meclis grupuncn. teş· 
kil tıdilmiş olan bir muhtelit encU· 
mene havale edilmiştir. Encümen bu 
kanunun eks~kslz bir hole getirilme
sine çalışacaktır. 

Meclise Gelen Layihalar 
Ankara, 11 (Telefonla) -

Ceza mahkemeleri kanununun 
bazı maddelerinin tadili, ceza ka. 
nununun 18 inci ve 403 üncü 
maddelerinin tadili ve Türkiye -
ltalya ticaret .seyrisefnin muahe
desinin tasdikı. Tür.kiye - Roman
ya arasında teati olunan ticari 
notaların tasdikı la;ihnları Bü
.,i;1< l\'1"11,.., 1\~ .. ı ·rır ,.,.,.lM: • r 

Üçler Paktı 

Yüksek Konseyi 
İhdas Edildi ve i lk 
Top ... antısını Yaptı 

Bcrlin, 11 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

Uçler paktmt ımza eden de\•Jetlcr 
tarafından Almanya, İtalya ve Japon 
ya arasındaki iş birliğini daha ziya
de teksif etmek maksadile ihdas e
dilen yUksek komisyon dUn Alman 
Hariciye Nazırı \'On Rlbbcntrop'un 
reisliğinde toplanmıştır. Bu içtımaa, 
hUkfimeUerinln sa!Ahlycttar ve dai· 
mi murahhasları sıfatlle, İtalya. bli· 
yUk elı;lsl Dino Alfleri ile Japonya 
bUytlk elçisi Hirota Oşlma iştirak 

etmi~lerdlr. Ribbentrop Uç devletin 
I~ birliği sayesinde ııiyasl askeri ve 
iktisadi ııaho.larda elde edilen ~

celerl izah etmiştir. Bu izahattan 
sonra yUksek komisyon üçlU paktın 
akdi sırasında. kurulması takaıTUr 

etmiş bulunan tAli komisyonun ya
pacağı işlerin umumi direktif'lerlnl 
tesbit etmiştir. 

Macar Kıt' al arı 

Harekete Geçti 

Fransız Gençleri 
Sandallarla lngilte· 
. reye Kaçıyor, 

l spanyaya Geçiyor 

Müttefiklerin 
Esas Hattı 
Sağlam Olarak 
Durmaktadır 

Vichy, 11 (AA.) - Mareşal 
Petain' ın bus~i kaleminden teh· Alına,ıı (AA.) - Atına radyo~u j 
liğ edilmiştir: dUn akşamkı ne 1rıyatında dcmlştırl 

Mareşalin Fransız birliği hak· kı: 
kındaki son nutıku yabancı gazc- 1 Makcdonyoda dllmd:ır muharebel~ 
telerde çok çeşitli ve ekseriyet iti. rı ' 'eren Yunnn mUfrezelerınin tam 
barile ta'hrikamiz tefsirlere yol aç. bir intizamla geri çekllmeğe muva! 
mıştır. Hizzat Fransız matbuatının fak oldukları öğrenllml!Jtir. 
dahi nutKun hakıki manasını an· MUttefık kun·etlerln mukavemet
lamamış olduğu görülmektedir. !erini tanzım edeccklcl'ı esas ha.t, 
1>leseıenin ruhundan uzaklaşılma. tam ve sağlam duruyor. SelAnik'ln 1 

ması mü nasıp olur. Aynhk hare· mu\•akkaten kaybı, bUtlın Elenler U- • 
.keti bahsind~ Mareşal bilhassa zerinde ancak dcıın bir tesır uyn.n
Golıst tahrııdıtını istıhdaf eyle- clırabııu-. J<'aknt Trukyanın ve tarihi' 
mek istemiştir. Jşgal altındakı merlteı:i de dahil olmak Uzere .\\lake· 
mıntakada Alman makamlarına donyanın tahlıyesi, nslterlik bakımın 
karşı gizli hareketlere gİrı!jen ve dan bir kayıp olaı ak telfıltki olwıa

yahut eski General de Gauııe'ün mnz. 
adam kaydeden ajanlarının vaid. Yugoslavlarla Almanlar Arasında 
!erine kanan genç Fransızların !?iddetli Muharebeler 
şahsi mukadderatları için hal böy Yugoııla,yada, Yugoslavlarla. Al· 
le değıldir. Fılhakika hergiin bir maıılar orasında şiddclli muhıırebe
çok sandallar Normandya ve ıer yapıldığı b ldırllmektedir. Cesur 
Bretonya sahillerinden İngiliz Iİ· komşularımızın, kuvvet 'e şecaatle 
manlarına harekete teşeb'hüs et· anudane mUcadele edeceklerinden c· 
mektedir. Hergiin ispanyadaki rnin olunabıllr. Yugoslavlar, şimdi· 
konsoloslarımıza işgal altındaki den şımnll Arnavutlultta İtalyanla· 
mıntakadan, hatta memnu mınta. ra ltarşı muvııffakıyetler kazanmışa 
kadan gelen gönüllü gençler mü- benzemektedirler. Cenubi Arnavut• 

(Ba.' r 1 lncldft) /§/ racaat etrnektedı'r. Genç r.ransız-r lukto. ise bizlın kendi kıtalanmız f. 
vermis.· oldug~ unu bildı'rm 1",,, tı'r. Ma lar bu suretle enerı-ilerinı· isbat et. · · nısıyatlvlcrini bUliln şlddetile muha· 
car ordusunun hareketi, MacariS: me'kte iseler de aldanmakta, dn· faza etmektedirler. 
tanın istikbalde kendı'•ı'le sulh ha. ha doğrusu aldatılmaktlldırlllr. BU u ~ t n sınlı lcrınıızln pek yakında 
!inde yaşamak istediği Sırp mille- Mareşal, Fransızları yurdf..ın a· vultun gelecek muharebe Uzcrinde 
tine müteveccih değildir. feytıine dönebilecek bir propa· gergin olarak durduğU bu gilnUn ita· * , gnndndan çevirmek ~rctile ~rz- rnrsızlığındnn sonra, zafer gclecek-

R 1 1 (AA ) S f 1 zat Fransızları kendılerine karşı tir. TcreddUdUmUz yoktur. Zaferden 
oma, · · - le anı müdafaa ctmekt ) I~ • B d . . . . . . . e. on arı · ranı;a bır sanıye bile şUphtı etmiyoruz. ÇUn 

BJansına u apeşte <len bıldmlı- ıç.ın çok kıymetli olan bir kanın . 
or· 1 k . .:ı"k". . • . . .. I kU bllıyonız ki, Allahın ınayetilc \'O 

Y • , . • •• te rar 'CI~ uı~esı tehl~~esını gos· cesur \'e kudreti! mUttefiklerirn!zın 
Macar kıt aları Drava ıle I ıza te~.en netıcesız teşeh'bu~lere karşı 1 ve Atlantik ötesindeki dostlanmızıl\ 

arasındaki eski Macar arazisinde m~teya~kı~. davranmaga davet 1 ynrdnnr ile, zaferi kazanmamamıza 
ileri yürüyüşe başlamışlardır. ey eme te ır. ınıkdn yoktur. 

Amiral Horthy'nin Beyannamesi Bu esnada, karşıla~tığımız ımtıho· 

B 1 k 1 d nı gcçlrmeğc hazırız ve nzmetlT'ıs 

Budnpeşte, 11 (A.A.) BUtUn a an ar a bulunuyoruz. 
Macar gazeteleri Amiral Horthy'ıı!ıı İrtibatı Kesilen Yu.nan Kuvvetleri 
beyannamesini bUyl\k başlıklar altın- (Bn.'jl l incide> ** Mukavemete Devam Ediyor 
da neşretmişlerdır. Amiral, bcyanııa· lar büyük :layiat vermişlerdir. Atinıı radyosu, ayrıca şunları da 
mesinde Yugosıavyaya karşı 'Macarls Birinci ve dördüncü Yugosla,· söylemiştir: 
tanı müdahaleye sevkeden sebepleri orduları plan mucibince Novisad SeUınlğe doğru Alman yarma ha· 
izah etmiş ve 1914 - 1918 hnrblnln ve Zağreb' den cenuba çekilmiş- reketi ile irtibatı kesilmiş olan Yu· 
Macaristanı bin senedenberi sahibi lerdir. Yalnız az adette geri kıt' n. nan kuV\'etlcı !, Bulgar hududundil 
bulunduğu topraklardan mahrum et- lan muharebe etmektedir. dalma mukavemet etmektedır. Esa· 
Uğlni söylemiş ve beyanatına şu su· j Alman Makineli Kollan sen, Yunan ve Alman kıtaları ile. 
rette dıwnm etmiştir: N' k l 1 (A A ) T • Sellınik'in sukut.untl n ev-Yel k ll· c\')Or • . . - ass: 

«Macaristan ancak Yugoslavya - Associated Prcss' e göre, Almnn ml9 bulunan ırUbat, yc.,ldcn teessus 
Macar topraklanna knrtı hııı;a hU· makineli kollan Seliınikten Ege etmemiştir. 
cumu yaptıktan sonra mUdafaa tcd· denizı boyunca taarruza geçerek Alman kolunun açık kalan sol ce· 
birleri almıştır. Hırvat liderleri tn· Alemp bölgesindeki esas Yunan nahımızdnn Sc1Anlk istikametine 1-
rnfından Hırvat isllkllı.llnin illl.n edil· ordusile Jngiliz kıtaatma doğru nlşlnden sonraki vaziyet, dalma gay
ıncslni memnuniyetle karşıladık, Yu- ~ yürümeğe başlamışlardır. rl sarih olarak kalmaktadır. Alman 
gosıavyn artrk mevcut olmadığından Yugoslavyanın şimalinde, Kla- kuwctlerl, Scl(lnlk vadısinc mUşkli
JUlS ele Mncnrlsta~dan n:rTılnn top· j genfurt' dan gelep Alman maki- 11\ta maruz kalnı11.,dan yayılnuşlar, 
ı aklann cmnlyctlnı temin etmek ve neli kıt' al arı Bled şehrini işgal fakat mUttefiklerimlzle birlikle ku· 
burada yaşıyım bir çok Macarların ederek Liubliana istikametinde rulnn mUdafaa hatları ile temas to-
tiktbctlnl korumak bir zaruret hali- ilerlemektedirler. sis etmemişlerdir. Bu esnada, kıta· 
ni almıştır. Bu ıse derhal ifn edil· Rupel Kalesi Dayanıyor ıarımız, evvelden derpiş edilen ihU· 
mest icap eden ml1Ji ve mukaddes Atına, 11 (A.A.) Ofi Fransız mallere göre ycrleştırılmişUr. 
bir vazifedir. BlnacnaleYh cenupta. ajansı bildiriyor: 

Amerika Hava Ordusu Kuman
danı lngiltereye Gitti 
Vaşington, 11 (A.A.) - A

merika hava ordusu kumandanı 
General Arnol:d dün bir Clipper 
transatlantrk tayyaresile Nevyork. 
tan lngiltereye hareket etmiştir. 
General lngilterede Üç dört hafta 
kalarak hava ha~bınin son ekil
lerile yeni müdafaa usullerini res. 
mi müşahit sıfatile tetkik edecek
tir. 

ya.şayan Macarların imha edilmekten Bazı haberlere göre, Makedonya.
ve anarşiden korunmalnrt için nske- dakl Rupel kalesi hdl(l mukavemet 
rimize bugUn emir ·verdim. etmektedır. 

Askerleıinıın yapacağı harekat o
ramızda hiçbir fhtilıU bulunmıyan 

Sırp mllletlne mUteveccıh değildir. 

Biz Sırplnrln sıkı bir sulh halinde 
yaşamak istiyoruz ... 

Beyannamenin sonunda naip Al· 
!ahtan ~{acar millet \'C \'alanını ko· 
l'umasını niyaz etmiştir. 

Beyanname Londrada elim Intıba 

Husule Getirdi 

Londra, ll (A.A.) - Macar Nai
bi Horty'nin beyannamesi ve bunun 
elim neticesi olarak .Macar kıtalnrr
nın yUrUmcsi bur:ıda. oldukça elim 
bir intıba husule getirmiştir. Fil· 
hakika BUyUk Britanyanın .Macnris
tana karşı bir zaafı vardı ve İngll· 
tere bu memleketin şimdiye kadar 
nazik ve mUşkUl bir vaziyeti olduk· 
ça şerefli bir surette idare ettiğini 

takdir ve teslim etmekte idi. Şimdi 
bUtUn bu meziyetin tamamen Kont 
Telekiye ait olduğu sarih surette an
ıa,ılmaktadır. Kont Telelti, o zaman 
umumiyet ltıbarile .Macarlstana at· 
fedilen bUtUn şeref hissile hareket 
etmiş ve Amiral Horty'nin kabul et
tiği şerefsiz ve menfur hatlı hare· 
kete lilUmU t ercih eylemiştir. 

Ananeleri 1ngllterede bu kadar 
takdir edilen bir memleketi şimdi 
mihvere hoş görünmek için bUtUn 
menfur rnahiyetile İtalyanın işlediği 
cinayeti tekrar ederek en çetin im
tihanları geçirmekte olan bir mem· 
lekele korşı alçakça bir taarruza geç 
mt'k için mukaddes bir g{lnU inti

Perlepe • Florina Arasında 
Motörlü Nakliye Kollan 

Bombalandı 
Atına, 11 (A.A.) - Yunanistanda 

bulunan lnglllz kuvvetleri umumı ka 
rnrgt'ıhının tebliği: 

Perşembe glinU bUtUn gUn şımall 

Yunnnistanda havanın çok fena ol· 
masına rağmen İngiliz bombardıman 
tayyareleri fanllyette bulunmuşlar

dır. Manastır cıvıı.nnda bir motörlU 
nakliye kolu bombardıman edilmiş, 

u-cılarımtz Manastır tayyare mey
danında bulunan dUşman kamyonıaı·i 
le kıtaatını mitralyöz ateşine tut
muşlardır. DUşman burada ağır za· 
ylat vermiştir. 

Florina ile Perlepe arasındaki yol 
Uzerinde zırhlı kollar alçaktan uçu-

Lübnan Kabinesi 
Vlchy, 11 (A.A.) - Yenl LUbnaıı 

kabıncsı şu suretle teşekkUl etmiş· 
tir: 

Başvekil \'e Dahiliye Nazın: B. A 
Jafrek Racoche, ~afıa ve Posta Na 
zın: B. Amed Gauk, Maliye \'e İaşe 
Nazın: B. Yoscph Nagglar, MdarlC 
Nazm: B. Necip Gulos. 

lnra k muvaffakıyetle bombardıman M B k•ı 
edilmiştir. İki bUyi.lk kamyona isa- lSlr aşve l inin 
bet vllki olmuştur. Diğer blı· kam- B 
yonıın devrildiği bir dördllncUslinUn eyanatı 
de yandığı görUlmUştUr . .Xakllyc ıı- (8 ı ı aşı ndde) ** *' 
rabalarlle kıtaat mitralyöz ateşine da kendısine tatmin edici izahat \'er· 
tutulmuştur. diğıni de söylemiş ve sözlerine şöyle 

BUtUn bu harekata iştirak eden devam etmiştir: 
tayyarelerimizin hepsi Uslerlne dön- ! Son Mdiseler bizim için btr sUr· 

1 
priz teşkil etmemiştir. sı.m nutuk"' 

, larımda ve beyanatımda ılkbahal'lf\ 
h1dıselcrlc dolu olacağını ve en va
him vazıycllere karşı koymağa ha
zırlanmaklığnnız lfı.zım gcldiğlr.i so~ 

lemlştım. Bununla herhangi bir sı 

yası manevra hıısdetmc.ınlştim. Be· 
yanatrm doğru ve emin membalardarı 
alınan mammata istinat etmekte ı 

dl. Ordularını tam olarak muhafa· 

mUşlerdir. 

Selaniktc Tahliyeden Evvel 
Yapılan Tahribat 

Atına, 11 (A.A.) - Seltınıkten en 
son gelen bir zat, Yunan nsker1 ma
kamlarının tahliyeden evvel hava 
meydanlarını, sahil knlclcrlııi, lımıın 
tesisatını ve bcnz;ln depolarını tah
rip ettiklerini anlatmaktadır. 

lideri Drante Pn.veliç'in tensibi ile za etnılş olan tng!llz kumandanlıg-ı 
. B' H"k • • eline aldığım beynn etmiştir. Se\•kulceyş bakımından mUhim ınu 

Müstakıl ır Hırvat u umctı General Kvaternik ameleyi, köy. zafferlyetıcr Jmzandı:ğı garp çö!UııU 

hap etmiş bulunuyor. 

Kuruldu 1Ulerl, askerleri ve demiryollan me- iyi bilmekte ve tekrarlanan muharc
Bratlslava, 11 (A.A.) - D.N.B.: mur ve mUstahdemlerini yeni hfikfı· benin netıccsinc en tam itimadı bcs· 
General Zint Kvnternik dUıı saat: metin emirlerine ltaata davet eyle- lemcktcdlr . .Muhakkaktır ki, askeri 

6,15 tc Zagreb rndyosu ile ınUstakU mlştlr. mUtnltınların kıymeti sh·lllerln ılerı 
Hırvat devletinin kurulduğunu illin Biraz sonra Hu·vat Çırtçl partisi sUrdUğll mUtal~nlardan fazladır. BI· 
etmiş -.e kendisinin bu devletin reıs. rcısl Doktor Mnçekin bir bcynnna- ııaenalc~h neticeyi tam bir itimatla 
llğini deruhte ettiğini bildirmiştir. mesl okunmuştur. Maçek te bu be· bcklemckllğimiz icap ctmektedıı. 

General bu mUnasebeUe söylediği 1 yannnmeslnde bUtUn Hırvatları yeni Kendisine en bUyUk emniyetlmız o. 
kısa bir hıtabede iktidarı ve Hırvat hUkQmete rnUtavaatn davet etmck-1 ınn orduya ltlm t dcrek 1r1Uk 1''\ 
orduı;ıınun lnımanda~ını, mUltr('ll r ,1 '"- • • z. 
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A dliyede: Maarif H aberleri: İzmirde 

Sahte Pasaport Kullanan Üniversitede imtihanlar 

Göçmen 
Evleri 

Polonyalı Hapse Mahkiiın Oldu Üniversite<le imtihan hazır· İzmir, (Hususi) - Urlada. Uışa 
ltalyada kenidine sahte bir pa- lıkları nihayetlenmişti?. Serti.fıka ettirilmekte olan yllz göçmen evi bu 

aaport temin ederek istanbula ge.. uaulüne tıiıbi. tutulan talebeler im- ay sonun~a ikmal edilecek ve iskA.n 
len Polonyalı Milıail Lenciçin ti:han fişlerini profesörlerine imza dairesine teslim olt.HLacaktır. Yengm 
muhakemesine dün asliye altıncı ettirmişlerdir. sahasında yapılmakta olan bu ev
cezada devam. edilm i'~t i ı: . Edef>~yat Fakülte&inin eski ~- ler, kasabanın bu kısmını mamur bir 

tWı.an talimatnamesine tıibi bulu- hale getirmlş,Ur. 
MUhakcme neticesinde suçlu- n.an talebeler de bu fişl eri dol- * Ticaret Odası ta.rafından hazır-

nun sahte paşaport kullandığı sa- 1 I durmuşlardır. Çarşa.rrvba gunu lanan bir istitiStiğe göre, geçen mart 
bit görü düğünden Lençiç 1 ay tedrisatına hitam v.erilecek olan ayı içinde muhtelif memleketlerden 
hapse mahkum e<lilmiştir. inkılap dersleri imtihanları 15 ni- İzmir llmanına. 183,486 lira kıyme-* Alk.sarayda pazar yerinde, san salı günü yapılacaktır. Ya- tinde bir milyon 575,924 kilo muh
HulUsibey apartımanında oturan ball'Cı Dil ler mektcoi talcbesinın telif eşya ithal edilmiştir. 
ıeyyar satıc ı Mus~, geçende Sa- de imtihanlarına 0 gün başlana- * Ticaret Odası ReHıi Hakkı Bal
ra_!:haneba1ında b ir hırsızlık ye.p- cak ve nisanın on dokuzuncu cu- cıoğlu, umumi kAtip Turgut TUrkoğ
mış ve Ad liyeye verilmişti. martesi günü n hayet ienmiş bulu_ lu, pamuk müstahsilleri tarafından 

Musa o gün tramvay cadde- nacaktır. seçilen bir zattan müteşekkil bir he-

VATAN 

SD LMA CA 

Soldan Sağa: 1 - GU! bahçesi 2 -
Bir nevl kumaş - Bir işe yeni başlı
yan 3 - Bir nevi balık - Hararetlen 
4. - Nota - Kalbe ait 5 - NUzUl -

1 [ ill4 1 
n NtsAN 94.1 

sterHn 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

~DIŞ 
5,2{ 

129,20 
29,98 

0,9975 
12,9375 

3,175 
Yen 
Kron 

llollam ve 

31,1375 
30,745 

TallvllAI 

1933 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 

1938 İkramiyeıt 
1933 İkramiyeıt Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
1838 > > 

12. 4. 941 

Kızlar 
Kadınlar 

Birçok Genç 
Ve Genç 

Qençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi· 
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalm ışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan 
genç kadınların biaman düsmanıdırlar. Bedeni ve 
dimaği yorgun! ukların neticesi guddeler elastiki· 
yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edi· 
len avarizi (Rüzgar ve güneşin de tesirile) l>usule 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avarize 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. i 

si.nde kasap Haiilin dükk.cinda o l- Önümüzdeki salı günü Hukuk yet, pamuğa. kilo başına takdir edl-
madığını görünce dükk8na gjr- ' F ll'kültesini.n tale·hesinln askerii.k len 64 kuruş kıymetin arttırılması Mısra 6 _ _ sonuna (Ar) HA.vesile 1838 > > 
mİ§ ve 18.stığini ça.mıttır. Fakat i imtihanları yapılacak ve o gün hususunda Ticaret VekAletl nezdin- becerikli, açıkgöz • Durgun 7 _ 1932 Hazine Tahvilleri 

n 40 
19 65 
20 00 
19 00 
52 50 
52 50 
61 OJ 
15 50 
29 50 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ,.e sevdiklerine tavsiye-
den ball kalmadıfı Krem Pertev ile günde yapılacak S - 5 da.ki
kabk bir masajın ne gibi harikalar yarattıfln• pek kısa blr za-
manda siz de muterif ola.caksınız. Krem Pertev'in yaron 
beynelmllel ı,i)hretl a.tJtlStz değildir. Ondan istifade edlnJr:. 

Musa dükkinda .. n çıkıp kaçmağa nihayetlendirilmesine çalı~. ılacök- de teşebbüste bulunmak Uzere An- b. h u 
d f 

Sarp - ~Iuzur ır ayvan - zağı 

başlayınca Halıı yerın_ en ırta- tır. Anormal tedrisata tab ,· tale- karaya gitmil'lerdir. 
1 

·ı gösterir 8 - Rabıt ed.alt • Namaz 
mış, hırsız da etraftan yetişen er belerin askerlik imtıhön l arı ve - --<>-- kıldıran _ Köpek 9 - Bay _ tnhilı\l 
tarafından yakaianmıştır. kamp şekilleri için henüz hır ka- Bunanın Tenviri Bursa, (Hususi) _ Mayi mahru- et 10 - Devam ettirme - Bey 11 -

Dün üçüncü su ıh cezada du- rar verilmiş değildir. Bir nevi solucan - Kir izL 1 M 2 kat fiyatlarının yükselmiş olması do-
ru~ması yapı an J !usanın ay ~- layısile Bursarun tenviratı meselesi Yukarıdan Aşağıya: 1 - 1'.'luay-
hap .. ne ve 2 ay po is nezaretin- lsta nbulun lk'ı Aylık T'ıcar'ı h · t k b t ı yen vakit - Oyunda para yerine kul-
de bu ıunma51na karar verilm iştır. V e emmıye es e m ştir. Şehri bu 
Mu.sa muhakeıne e~nasında lev- aziyeTI endişeden kurtaracak olan transfor- lanılan ~eyler 2 - Bir çiçek - Dahi 

1· ıcaret Odası ou senenin ilk matör tsviçreye sipariş edilmişti. 3 - Çamaşırı düzeltmek için ku11a
ik:l ayı içınde lıııtanbuidaKi ticaret Bu transformatör ıo martta. yola çı- nılan Alet - Asıl 4 İ1Ave etme -
hareketlerini tesbit etmLŞtir. Bu karak tstanbule. gelmiştir, yakında Erkek - Tekit edatı 5 - Süt veren 
tceb,te nazaran bu aylar zarfında Bursaya getirllerek Merinos fahri- blr hayvan - Sıhhat 6 - Adet 7 -
şehrimizde 282 mUessese yeni- kasına bağlama ameliyesi yapılacak- Uzağı göSterir - Azim 8 - Bir mey
den kurulmuştur. Bunlardan biri tll'. ve 9 - Vezinsiz edebi yazı - Doğur
birinci sınıf bir anonim şirketi, Bu transformatör sayesinde hem mağa yardım eden 10 - Sual edatı 
biri ikincı sınıf limitet şirketi, yir- elektrik fiyatları ucuzlıyacak, hem - Ayrılık 11 - Bir çiçek - Kadın is

mi üçü üçüncü sınıf muhtelif şir- de elektrik kudreti yükselmiş ola- mi. 

kif edi t.ni~tir. * Dün de ihtikar yapan bir 
tik.car cürmü me~hut haıınde ya
kalanarak Adt,y eye verılmlştir. 

Mahmutpa~da 167 numaralı 
dükkan.da manifaturacılık yapan 
Hosep kendisıne gelen Antakyalı 
Mehmet adında bir mü!}teriye fi
yatı ) 5 kuruştan olan kıvırcık 
basmaların metresini 7 5 kuruşa 
satmııtır. l\lehmet dükkandan 
çıktıktan sonra, kendi memlekf:'
tuıde bu basma ların daha ucuza 
aatıldığı~ı dı.işünmüş ve işte ihti
kar oı-cluğunu görerek zabıtaya 
müracaat etmiştır. Yapılan ci.:r
mü me~ut neticesinde suçlu Ho~ 
a..ep yat..&.'.) narak Adliyeye teı1lirn 
eclııımiştir. 

Dün A.dliye<le ikmci ceza mah
.kemesınde Hosebi.n duruşması ya
pıunış.. muhtekır suçunu lnkar et

mıştır. 

kederden ve 2 1 dördüncü ve on caktır. Bu suretle şehrimiz ihtiyaç- EVVELKİ BUL!\lACANIN llALLİ 
bir de beşinci sınıf şirketlerdir. !arından en mühimmi karşılanmış Soldan Safa: 1 - Zebercet - Fe 
Bunlardan başka bir de fevka l8.- olmaktadır. 2 - İleri - Kırım 3 -~ Lamise - Re 
de sınıfa giren büyük bir şirket 4. - Ovalamak 5 - Lale - Ayal 6 -
ve sekiz simsarlık rrıüessesesi bu- Bir Kadı,;-Oç Çocuk Doğurdu Re - Nem - Na 7 - Nuh - İmkAn 
lunmaktadır. Diğer ı eri de ~hsi Ceyhan, (Hususi) - Cemile adın- 8 - Ah - AIAka - Le. 9 - Arz - Hik 
ve münferit müesseselerdir. da bir köylU kadını bir defada Uç met 10 - Ani - Kız - Un 11 - Si 

Geçen iki ayda 19 müessese erkek çocuk doğurmuı;ıtur. Yolda ve - Bir - Azim 
kapanmıştır. Bunlardan dört a- araba içinde dünyaya gelen bu Uç Yukarıdan Aşağı)·a: 1 - Zilzurna 
dedi ~hsi ticarethane, on b iri çocuktan birine (Yolcu Mehmet) a- - As 2 - ElA. - Ruhani 3 - Bemol -
beşinci, dördü üçüncü sınıf şir- dı verilmiştir. Fakat, ne yazık ki, Ri 4 - Erivan - Az 5 - Risale - Ki 
ketlerdendir. Alınan bu netice, yavrucak üç gün yaşadıktan sonra 6 - Elem - Ahır 7 - Ek • İkiz 8 ~ 
1941 .senesinin ilk ayları dünya . ölmüştür. Diğer çocukların ve ana- ı Tırmanmak 9 - Ayak - Muz 10 -
vaziyetin-e rağmen ticaret hayat tarının sıhhatleri yerindedir. Fırka - Aleni 11 Eme - Linet 

1~3i 

1935 
> 
> 

> 
> 

1838 > > 52 87 
Anadolu Demiryolu Tahvill 40 60 - - ---------------------------

Demiryolu Mümessil Senet 38 50 

T. C. Merkez Bankası 107 50 
Osmanlı Bankası 26 00 Cemal Sahir Jübil-esi 
T. İş Bankası (Nama. muhar.) 10 15 1'I emlek etlmlze Garp tekniğinde Jlk operetleri getiren sana.tkAr 
Aslan - Eskihlsar Çimento ş. 7 6° Cemal SahJrln jübilesi, önümüz.deki sah günU ak~am• Şehir Tiyatro ·u 

> > Müessis Hissesi 9 50 komedi kısmında zengin bir programla tekrar edilecektir. 
Şirk~tı Hayriye 26 00 J übileye, Moharrlr Nusret Safa. Co,kunun bir konu,maslle ba,-
TUrk Altmr (Reşat) 27 60 1 anacak, (Çard.,), (Saz - Caz, (Kerem ile Asil) operetleri temsil edi· 
TUrk Altrnr (Hamit) 26 70 lecek. Komik DUnbüllU tsmall bl.r komedJ oynıyacaktır. Jübileye, 
Türk Altını küçük (Hamit) 26 55 Şehl r Tiyatrosu sanatk.lrları, Ha.z.rm, Vasfi Rıza, Bedia. Şevkiye, Re-
Türk Altinı küçük (Aziz) 25 60 1 flk Kemal b.,ta olmak üzere, bütün snnatklrlar ve Muhlis Sababat-

t:- DOKTO&-KİMYAGEB ~ tin iştirak edeceklerdir. 

1 C~!ı~KANT-~; 1 ~'-------------'' 
vea..trenin tahlillerini .,.apar. Dl- 1 
'"'"' "

0111 ortasmda Tol. 2333t Devlet Demiryollan İlanları .1 

KCÇCK İLAN 
Okuyucularnnız a.ra.smda 

EN S ERi, 

E N EMi N 

EN UCUZ 
va.srtsıdır. Alım, satnn, kira. iş

lerin<1e iş ve işçi için istifade 
eCmiz. 

Muhammen bedeli (2683) lira. olan 10000 metre ince amerikan bezi 

(21/4/ 19H) Pa.zart"'l günü saat (11) on birde Haydarp.,ada Gar bi· 
nası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın a.IJ
nacaktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (201) lira (23) k~luk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme g'JnU saatine 

kadar komisyona müracaaUarr lAz.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 

tadır. 

dağıtıımal<

(2594) 

Tic:aret Vekili Mıntaka 
l icare Müdürlüğünde 
1ıcarct Vekiıil\ilıimtaz Okımen, 

dün J\ılıntaka l'icaret müdürlü
K"unde bıitiın gün çalı~ışur. Ve
.. ıl ıaşe işı uzerınde tetkikler yap. 
tıar..tan aonra halk ti:pi kunduralar 
uz:erınde bazı izahat almı§ ve ha
zırlanan raporu tetkik etmiştir. 
Ugı.e<ien ~onra manifaturacılaT 
\/ e.ıuıi :ı:ıyarct ederek kurdukları 
bmığın faaliyeti hakıunda bazı 
oı..c.ıı.ıerde b~lunmuştardır. 

ve faaliyeti.mizıde menfi bir rol 
oynıyamadığını tebarüz ettirmek 
itibarile dikkate fOyan bulun• 
maktadır. 

Kemani Sadi Musiki 

Sanatkarları Cemiye t ine 

Reis O ldu 

5Nisan 941 TarihindekiKliring 
Hesaplan Bakiyeleri ~~ı~L~i~R~A~~ 

, ____________________ _ 
firldye CnmJnulJ Jll 

Ankara, 11 (A.A.) - TUrkiye Cüınhuriyet Merkez Bankasından a ... 
hnan hesap hulAsalaruıa göre 5.4.941 tarihindeki klirlng hesapları ba
kiyeleri. 

CETVEL : 1 Musiki Sanatkarlar cemiyeti, 
idare heyeti seçimini Mıntaka Ti-
caret müdürlüğü tasdik etmiştir. Türkiye Cümhurlyeti l\l erkez Bankasındaki kllrlnjr h~apları borrlu 

Cemiyet reisliğine kemani Sadi\ bakiyeleri 
l.§ı1ay getirilrnL,tir. Cemiyet bir l Memleket 

iki güne kadar faaliyete başlıya

llktar TL. 

Biskü v i Fabrikalarına 
Ver ı l ecek 

Un 

cak.tır. 

Musadere Edilen Eksik 

Ekmekler 

Toprak Otısı tarafından bö- Beyazıtta Ordu caddesinde 
rex.çı.., aunıtçi ve perakendecilere 255 numaralı Tevfikın fırını ile 
verııece.k. undanı ayrı olarak his· ayni caddede 75 numaralı fırın-

t Un Verl. lmesı· da 2 7b kilo, Galatada Beyazıt 
xuvı abruc..aıarına 
taıkarrur elm~tir. Hi.sk.üvi fabrika- sokağında 26 nu~ara.lı '( orginin 
lorıeri ~nayı liirhğınde bir top· fırınında da 25 kılo e.k.-sık tartılı 
lantıya çağırıımı~ıardır. Toplantı.; ekmek bull!nmu~tur. Ayrıca, Be
da taorutatorler bir komite seÇe- yazıtta Bedrosa ait francala fırı
cekıer<lı~ Komite Ofisten alına-! nında 22, ayni caddede Salihe 
cak unla~ı fabrikatörlere munta- ait fırında 30 kilo eksik tartılı 

t 
· d kt " francala bulunmuştur. Fırıncılar 

zaman evzı e ece ır. 1 ceza andırılmıı ve noksan ekmek 

Vapu rlarda Yeni Ya:ı: 

T arifesi 

Devlet Dcnizyolları ile Şirketi· 
hayriyenin yaza mahsus tarifeleri .. 
nln tanzimi sırasında Haliç va ... 
purları için de yeni bir tar.ife ha
zırlanacaktır. Bu tarifede bilhassa 
iş saatlerinin ba~langıcı ve ni:ha .. 
yeti göz.önünde tutulacak. ve se
ferler arttırılacaktır. Bu sene Kiı. 
ğlthaneye de müteaddit seferler 
yapılm'!!'ı düşünülmektedir. 

Gazino Tarifele r i 
Kaza kaymakamları gazino tarife· 

!eri üzerindeki tetkiklerini yaparak 
raporlarını belediye riyasetine ver

mışlerdir. Bu raporlar bir komisyon 

tarafından ayrıca tetkik olunarak 

bir karar verilecektir. 

Belediye Umumi Mec:lisi 

Dün Toplandı 
Belediye umumt meclisi, diln öğ'

leden sonra nk,an devresi toplantı

larına devam etmiştir. Meclis saat 
15 te toplanmuı icap ederken rei
sin ve reis vekillerinden hiçbirisinin 
gelmemesi dolayısile bi&." aaatlik bir 
teehhur otmuş ve nihayet Faruk De· 
relinin reisliği altında toplanabilmi!J

tir. 

Dünkü toplantıda Büytikada, Bo

gazit;i ve Anadolu yakasile Eyüp 

mıntakası, Cihangir, Ayaspaşa, Dol

ma.bahçe ve civarı plA.nlan tizerinde 

müzakerelerde bulunulmuş, nafıa en

cümenine havale edilmiştir. 

Diğer tekliflerle, mazbatalar da 

müzakere edildikten sonra sair gilnü 

tekrar toplanılmak 

nihayet verilmiştır. 

üzere lçtimaa 

ve francalalar ellerinden alınmış-
tır. 

Kahramanlarımı:ı:a 
Hediyeler 

Kızılay cemiyet~ kahraman 
askerlerimize halkımız ta.rafından 
yapılan te!berruata tavaasutta de ... 
vam etmekte<lir. Kızılay, Ji.mdi
ye kadar sipari§ edilmit olanlara 
iliıveten ayrıca 15 bin çift yün 
çorap ördürmektcdir. Bunu diğer 
büyÜk partiler takip edecektir. 

Kızılay, nakden yapılan teber. 
ruatla da peyderpey hudutları
mızda bekleyen Mehmetçikleri
mize hediye almakta ve partiler 
halinde yollamaktadır. 

Mısır Çarşısı Tahliye 

Ediliyor 

Mısırç.arşısının boşaltılmasına 
devam edilmektedir. Bu çarşıda 
ancak bir kaç dükkanla lokanta
lar henüz n.akle<lilmeııniştir. Çar· 
şı dükıkanların naklinden dolayı 
karanllk içindedir. Yorgancılar 
Kapahçarşıya nakletmişlerdir. Ba
harat satan dükkanların naklediL 
mesine başlanacaktır. 

Tramvay ve Elektrik 

Tarifeleri 
Tramvay, Elektrik idaresi kömür 

fiyatlarının artması dolayısile tari
feler üzerinde tetkikata baş1amıştır. 
Bu tetkikat neticesinde zam talebin
de bulunulacağı da zannedilmektedir. 

Dantelsiz Kuru§lar 

T ramvııylarda Geçiyor 

Tramvay ıd.aresi h alka bir ko· 
!aylık olmak üzere d antelsiz ku
ruşları tramvaylard a kabule ka
rar vermi~tir. Bu pek yerinde ka. 
rarın tathikına da geçilmiştir. 

Almanya A hesaplarındaki borcumuzTL. 
Almanya B hesaplarındaki alacak TL. 1,368.000 
Almanya D hesaplarındaki alacak TL. 593.800 
Belçika 
Çekoslovakya 
Es ton ya 

Holanda 
İspanya 

İsveç D hesabındaki bOrcumuz 
İsveç A hesabındaki alacağımız 

İsviçre 

TL. 1.975.500 

İtalya A hesabındaki borcumuz 
İtalya B hesabındaki alacağımız 

Lehistan husust 
Letonya 
Macaristan 
Rusya 
Rumen Borcumuz: 

TL. 127.100 

TL. 

TL. 
TL. 

58.500 

321.700 
115.900 

Rumen kA.ğıt hesabı 
Rumen Globlent pet 
R umen alacağımız 

TL. 95.300 TL. 222.4.' 

TL. 21.900 Petrol hesabı 

Muvakkat TL. Hcs. TL. 96.300 TI. 118.200 

Yugoslavya 
Yunanistan A hesabındaki borcumuzTL. 
Yunanistan B hesabındaki alacağımızTL. 

CETVEL: 2 

434.300 
4.700 

7.521.800 

1.953.800 5.568.000 
665.700 
364.000 

12.000 
398.200 
279.700 

1.917.000 
23.000 

205.800 
299.200 
113.200 
216.600 

50.500 

104.000 
31.900 

399.600 

1\-luhtellf memlek etlerin Merkez Bankalarında tutulan kllrJııg hesaı•Iarın-

Finlandiya 
Lltvanya 
Norveç 
İsviçre malt 

dakl a.lacaklanınız 

alacaklarının mUnaka-

lesine tahsisen yapılmıt ihracat TL. 105.800 
İsviçre husus! yüzde 1,50 TL. 37.00 
İsviçre hususi yüzde 8,50 TL. 209.500 

753.600 
H.800 

108.400 

352.300 

NOT: Rumen kliring avans olarak ithal edilip henUz Rumen mal
ları memlekete girmiyen TL. 744.440 

Haşiye: Macarlarla yapılan röpor muamelesinden ihracatçılarımız 
lehine kabili lstimal miktar TL. 646.000 , 

Şirketi Hayriyeden : 
Önümüzdeki pazarteoiden itibaren eldeki tarifemize ilave 

olarak pazarlan 4 çıkıı ve 3 İniş, sair e\inlerd e Köp rüd en 
Boğazın her iki sahiline ve Bo ğ-azın h er iki sahilinden Köprüye 
ak§Anılan birer son sefer tertip edilmiş ve hareket saatlerini 

gösteren cetvel iskelelerle vapurlara asılmıtlır. 

Devlet Denizyolları ilanları 
Adalar Pazar Tarifesine İlave Sefer 
13 Nisan 941 pazar gUnünden itibaren her pazar, BUyUkadadan saat 

20,15 te hareketle Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Moda iskelelerine uğraya-
rak köprüye HA.ve bir sefer yapılacaktll'. (286J) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET E~ri..'li YAL~IA.'l 
Basılclı'1 Yer: VATAN MATBAASI 

• 

iDRAR TAM T "ID ti ,t 
ll<?yoğlunda Ağacamll ar,ıamcı. 

Bursa eokıık No. 1. yeni açılan 

'drr ya lAbor:ı.tuarmda halka kr 
!aylık olmak üzere yalnız (Pa

zartesi) günleri BlR LlRA Uc
retıe idrar tam tahlili yaptlm&k-

tadır. 

Do1r:ra.a 
HOBBORIN .i 
EmiOOnU Nimet Abla ırt.esı 

tinUndekl muayenehanealnde 
her glln h&ııtaıan kabul eder. 

Tel. 24131 

DOKTOR 

Çİ PRUf 
Cildiye ve Ztilırevlyo Mll
•W Beyoflu Yerll Mallar P,... 

r.an 1<arşısmcla P<ıeta ooı.atı 

kÖfClltnde Me,_t &pOlrimıarıı 

ı::.--- Tel: ~SSM 

VATAN ........ 
tLı\N FlYATLAKI 

~!ık maktu olarak 
1 inci S&y!a Santı..ı 
2» » > 

s • 
4 • 

5 » 
6 • 

> 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

750 
600 
MO 
800 
100 
75 
50 

%PARA 
' B AY.A.T YABIŞl!ffif 

· DİREKSİYONU DUR 

r T. iŞ BANKASI 
Küçük Tuamıf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE Pl.ANI 
KEŞlDELER: • Şubat, 2 Mayıa, 

1 Agwıtos, S İklncitafr!n 
tarihlerinde yapılır. 

194 1 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- ı. 

a • ıooo > = sooo.- > 
2 > 750 > =lŞOO.- > 
i > 500 • =2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

S5 > 
80 > 

300 > 

100 
50 
20 

, , 
' 

=3500.- ~ 

=iOOO.- > 
=6000.-

Ziraa ·ı Ban ka 
Ksaillf larllıl: 1888.- Sermayeol: 100,000,000 'nlrk lirMI 

llılbo .... ~ adedi: 2811. 
... ft tlDarl bıs nevi banka mııemel='wl. 

- - 1 - 211,- Un lkraml~ VWl79I 

1 

Ziraat B•n•N•"'°' kw:ah&raJı ve ibb&nDz taaarnıf ııeu.plarmdA 
•n as llO 11ruı bulunanlara - •de ' cleta çelrilecek kur'a ile ...... 
ılald pl&na c&'e ikramiye dağrblacalttlr. , ..... ,.--.... - ı. 
' • IOO • Z,000 • 1 109 .... 1111 11nlbls ll,OOI -
' > tSI • J ,"9 • Jll • • • ..... • 
... 1'1 > ~· UIO• •• .... . 

umKArı BMaplumdalcl paralar '* .... lçlııde ııo - ~ 
*1 411fm1:yenlere llı:ramln çık!J&t talrdlrde 'llo 20 faıılUllo veril~ 
---• -.ıı...-. 11 -.ııerı~ 

ll ...... iM ! (Mtl E 5 Mı'. 

İıınniııi eiıtM is BANK.urııo.l 
İKlllt.A.MİYEt..i HESAP A<;J'~ 

Bahçe ve Çiçek ..... 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini yetİftİnnel<, fidanlarına bııl<" 
malı: İçin mütehaas111 tarafından yazılımı eserleri okumalıdıl"lııt• 

Bu eoerler arasında ... ziyade tavsiye olunabilecekler: 

Gül Bahçesi 100 Kurı.ış 
Salon Çiçekleri 100 " Karanfil Yetiştirmek 50 " Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim oı:nu~ 

Matbaamıza Müracaat 


