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Dahili Propaganda 
Ajanlığı Kuruyoruz 

Yanlış ve Memlekete Zararlı 
Haberlerin Yayılması Onlenecek l 

NA Z!YARElLI:.kJNl 
SlK~1JKU1 

.Berun, U (A.A.) - Yarı res
a.aı Alman ajansı olan Dlenı;t 
"- Ueutschland yazıyor: 

Bütün cephelerde Yunan nakliye kollan böyle gayret ediyorlar 

An:kara, 1 ı (Telefonla) -ı Dahiliye Vekaleti tesisine ka· 
Dahiliye V e!kaleti dünya vaziye- rar vel'diği bu ajanlıkla me.ınle'ke
tinin arzetmiş olduğu nezaketi ti alfı.kıad'ar eden her nevi haber• 
gözönünde bulundurarak bir Da- )eri toplayacak ve ajans vasıtasi_ 
hili Propaganda Ajanlığı kurma. le efkarı umumiyeye bildirccek
ğa karar vermiştir. Bu :tedbir ef- tir. Kurul'masına karar verilmiş o
karı umumiyede fena tesirler ya- hın bu ajanlığa Dahjliye Vck-ale'ti 
pacak yarıhş ve memleket ıçın Maha'fli İcfarcler Birinci Daircai 
zararh haber ve pyialarm yayıl- reisi Necmettin tayin edilm~ir. 
masmı önlemek için alınmakta- Ajanlık p'Ck yaimlanda faaliyete 

«Tilr.ıdye liarlc.lye \'ek.ili Sa
l'acothınua. Ankaranın adenu 
~ille siya etine denun ede
cetı \e JıAdlsclerJ büyük bir 
dikkaııe takip e.yUyooetı lıa.k
kııacıa beyanatta bulunduğu, Al
Dıan 11lyast mahfillerinde aICıka 
Ue tiğrenllmlşttr. Berlln ,·a:ı.lyetı, 
Allkarawn munhasıran Türk 
hleııtaatınden ınlilhcn1 olmıyan 

, kararıa.r almıyacağı nokııı.smdan 
luu-eket ederek mUtallia eyle
llıe.k tcdJr. Ankararun battı harc-

:1 ketı «müteyakkız:. «fakat bilhas
ııa ki) asctıi» filfatlarlle ta \lilf e
dilnıektcdir kl, bu \asıllar .half
~rdakt '\."B:ı.l;tet.1.e müı;bct bir 
81Yı&set m wısı tazammun eder. 

Jf 
Bern, 12 (A.A.) - Natlonal 

Ze.ıtung gazetesinin Berlln mu
ltabırı yazı)or: 

lierllndc, Hitlerle lsmet lnönU 
~ındakl mesajların teatisinden 

l \on .Papen'fn fasılasız bir 
1 faaı.ıyeı sarfettf~I blldirllmekte

dJr. llilhıı sa son günler zarfrn
d& ~ıın bllyUk elçJ 1 Türk zı
lrla.nıdarJarına yaı>tığı ziyaretleri 
&rttıruııştır. 

Jf 
berun. 12 (A.A.) - Alman 

Qaatbuatı, Tllrklyenln bltaraflıtı
llı JfJUhafaza arzusuna dair Ste
!::11 ajan ı tarafından ,·erilen bir 
ı...~fı «Türkll enin sakin hattı 
~etlıt başlığı altında güze 

~t.cak ekllde ne2retmektedir ..... 

Mihvercilere Göre 

Alman - italyan 
· Kuvvetleri 

·Ohride Birleşmiş 

Yugoslav Başvekili 
"ilk Muvaffakıyetsizliklere 

Rağmen Zafer Temin 
Edilecektir .. Diyor 

Berne, 12 (A.A.) - Ofi: 
Alman radyosu, huswi bir emis
yonunda Afman ııesmi •tıebiiğine 
göre, A}mnn ve ltatyan kit'aları
nın, 1 1 nisanda Ohri'<ie buluş
tUklarmı biLdirmektedir. 

* Harekat eahası, 12 (A.A.) -
Stefani: 

İtaılyanı k~taları dün Ohride 
gölünün şark sahilinde kain Oh
rida se'hrin:i işgal etmişlerdir. 

~t'osik'letli Bereagl" eri ktf a
larile Alman alayları arasında 
Ohrida 'da irtibat tesis edilmiştir. 

Yugoslav ıBaıvekilinin Nutku 
Yugıos)av:yada bir mahal, 12 

(A.A.) - Yugo~lav Başvokili 
General Srmovjç, umumi karar
gahından radyo ile aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

<- AiırniftYlUlın hize ıneıtnı 
hiç bir .dbep ohnaci.an tahımil' et-

li tiği bu harptle, karşımızda kıyas 

B• ka'but cun,zyecdt derecede daha arp ıze 'k~etli ve adetçe daha faik bir 

G 1 düınıan bulunduğunu müdrikiz. e ecek mi ? Fakat milletimwn manevi kuv 
....___ vetinc, ordumuzun kuaretine, Al-
A man tecavüzünıiin hemen arifesin-
fa~len gelmesine sebep yok, de akidıolunan hususi bir paktıla 

at gelirse göreceği var, -bağlı butunduğumuz Sovyetler 
'Y Birliğinin dıoStıu'ğuna, ln1gilt-cre ve 
;:,,~: Ahmet Emin YALMA~J Amerikanm vadeııtiği ~knik ve 
ili;& ız ÇOk mesut bir milletiz, macL'Cli yardıma itam&:dımız var-

tara ÇUnkü dünyanın bir çok dırSeri surette illk Alman muvaf
fi flarında göz gözü görmedi- fak.iyetleri vuku& gelc'b\lir. Faka:t 
lıaı~e ~aranlıkta yol arandığı bunlar, bizim cesaretimizi kıra
dera~ bız iptidadanberl mukad- cak ma'hiyette değildir. Alman
ditni ltnıza. sa;hip kaldık, ken- lar, fili adet faikiyeti sayesinde 
~ 8~e §e.ffaf ve berrak bir pren değil, fakat harp Han etmeden 
U.Ur:aseu çizdik, bu prensipler yaptıkları hücumun aniliği saye
~iı kınde ilk önceden verdiği- sinde bazı muvaffakiyetler etde 
'eler ~rarıardan, günlük hadi- edebilmitılerdir. 
t'tltrıak ~!'§ısında kll kadar ay- K)t'alar,ıımız, d'üşmanın ilerle-

\!: lhtiyacını duymadık. mesini durdurma1k için esas mu-
~\ia~.duz, çünkü vicdanımız harebe hatları ü.zerinıde şimdiden 
!'itl etıhtir. Verdiğimiz sözle- tahaşşüt etmc!ktedir. 
~er:huna daiına sadık kaldık. Vatandaşların vazifesi, soğuk
cl1ı1t linizi, namusumuzu koru- ıkanlılık'.Jarı ve cesaretl'eri ile bü· 
~~nı A~i zamanda da kendi tün mem~ckette nizamın muhafa. 
~oıc:'e~ıınizin icaplannı de- za-sına yardım etmek ve memle
lit ıc:sı cephesinin emniyetine keti:mizin asil gayretlerinin neti-
1.if ett_Plarla azami derecede te- celerini tıemin eylemektedir. Va-

\r ~k. tam:laşla.r, ordunun ar4caşında ka-
~~ \ ~akit bir nevi beşinci n~klık tevlidi iç.in muhtelif tarz· 
tııa.r d telkıni altında şöyle fısıl- da dü manın çıkardığı yalan ha· 
~U ttıtUYuluyor: cTürkiye sözü- berlcrden çok ihtiraz etmelidir
"llllb :rı~~ mudur? Harbe çok- ler. Bütün memleketin sakinleri, 
~ ~ fııJen girmiş olması la- bu defa da vatanın şerefi ve re-
~ e ?nez miydi? fahı için ağır darbelere gururla 

~t bf ;e '?ir söz sarf edenlere ra- tahammül etmiş olan Belgrat va. 
~tıiı: .;ıcdanla cevan verebilir- tandaşllarımn kahramanca hattı 
t~ kiye daima sözünü hareketini, kendileri için imtisal 

t~l'itıe ' ~a:hhütlerlnin icabını nümuncei olara'k almalıdırlar. 
ll'li 8.getirmiştir. Hem de ted- · Bı.ıgün'.kü vaziyetin güç ohnası
(~Yaseti sayesinde bunu na rağmen, hakılı davamızın, or-
~ Sa. 5, Sü. 1 de) X*X (Devamı Sa. 5, Sil. 6 da) +* 

tiu Hl ·l!iitf l!lt1l'4 O 
A.iens ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 

....._ Mühim Hadiseleri 
"{" ~ t 

,, rina şimalinde tnglllz - Yunan ve Alman kıtaları arasında ,,ıd
"etıı 
lıty lnuJıarcbeler olmaktadır. Londra, bu muharebelerin kati ma-

"'" \> etı haiz olacağı fikrindedir. . 
hulıro lavların 80 Alman tankı tahrip ve bir general ealr ettikleri 

""" lt dlrUınektedir. · · 
... 

1"1ncı ve dördünell Yugoslav orduları <'enuba doğru çekilmekte
"- ""'tler 
"{" ~ . 

h~bvercııer, Alman '\.'C İtalyan askerlerinin Otırfde blrlcştfkJerlnl 
'4- ~J dlr-rnektedlrler. 
'4- \> te llınanı dbrt saat bombardıman edildi. 

de:roıııav Baş\•ektll radyoda, Yagoslavyanın sonuna kadar harbe 
trnıaın edeceğini \"e Jlk mu,-aflalcıyetslzllklere rağmen zaferden 

'4- \> 11 0ldufunu blldlrdl. 
~ A~llaıı kralı, milletine hıtaben bir beyanname ne,,retti. 

--.er.ika, Groenland v• A8or adalannda üsler kurmak nl,yetindedir 

~~------------

1-Amerikanın 
Niyetleri 

Groenland Ve 
Asorda Üsler 

Rooseve~·t'in Yeni 
Bir Kararı 

Donavan, Kafilelere 
Amerika Harp Gemilerinin 

Ref akatini istiyor 

dır. geçecek'ti!. 

Irak Devleti 
Parlamentosu 

Kral Naibini Azle· 
derek Başkasmı 

Getird; 
Bağdat, 12 (A.A.) - Irak 

Parli.mentosu, dün yaptığı f ev
kalade toplantıda, Emir Abdül
llahı Kral Naipliğinden azlet
miş ve yerine genç kralın rüş
tünü isbatına kadar, Haşimi 
ailesinin en yaşlı azası olan Şe
rif Şeref geçmiştir. Karar, itti
fakla alınmıştır. 

----o----
SOVYETLERİN SOFY A 

AT AŞEMILITERI 
Sofya, 12 (A.A.) - (Ofi): 

Makedonya 
Komitacıları 

Trakyada Müstakil 
Hükumet Kurmak 

istiyorlarmış 
cMakedonya komitacıları bir 

telgrafla Mareşal Cöringe mü
racaat etmişler ve Trakyada 
müstakil bir hükCımet kurmak 

için yardımını istemişler. Cö
ring de muvafık cevap ver

miş. Komitacılar bir de beyan

name neşretmişlerdir. 
Bu beyannamede Almanya

dan bahsederken (büyük müt

tefik> denildiği halde ltalyanın 
adı bile geçmemesi dikkati çek-

Frorinadaki-1 Florina Şimalinde 
Muharebeler 

Kati Mah:yeti 
Haiz Olacak 

Pire Dört Saat 
Bombal2ndı 

Yunanistandaki lngiliz 
Kıtaları Kumandanlığına 

General Vilson Getirildi 

Motörlü Kuvvetler 
Arasında 

Şiddetli Muharebeler 

Yugoslav Kıt'aları 

Seksen Tank Tahrip 
Ve Bir General 

Esir Ettiler 

- RADYO GAZETESi -
"Florinanın şimalinde ln-

gilizlerle Almanlar arasında 
şiddetli bir muharebe baş
lamıştır. Bu muharebe ile 
Balkanlar harbi ikinci safha
sına girrniş oluyor. 

<Bir habere göre, General Slmo
vlç hUkQmeti harbe katıyetıc devam 
etmiye karar vermiştir. 

Sovyetlerin Bulgaristandakl atn.
.şemllitcri geri çağırılmıştır. Vazl!e
slnl muavini yapacaktır. 

miye layıktır... ' 

"Osküp civarında Yugos
lavlar, el bombalarile 80 
Alman tankı tahrip etmişler - Radyo Gazetesi -

Demokrasiler lehine yeni kararlar 
İngi:izler 

alan B. Rooaevelt Almanlarla Çarpışır-
v •tintl'9on. 12 (AA.) - B. k rr l d 

Yugos avya 
Bu!garlarz Korku 

lç!nde ve Müdafaasız Roo-aevelt:'in Ameriıc. gcmilerL en L ayyar - eri e 
nin yakında M•ıra harp malze· D ·· JIA d 
mcsi ihraç edecekleri hak1un<laki uşmaan ınüiema ; Bir Vaziyetle 

Bulunuyorlarmış beyanatı Balkamarda.n gelen ha· llu .. cumda Bulunuyor 
(De,·arru: Sa. 5, SU. 4 t.e) =+ -

s.ovy.etl~r 
MACARLARIN 

Yagosıavyaya 
T eıcavüzünü Hoş Görmoctiler 

Mosİcova, 12 (A.A.) -Tass 
ajansı bi}diri}'IOr: 

Macar sefiri B. Krisboffy bu
gün Hariciye Komiser ~~avini ~· 
V:içinski'yi ziyaret e~«ır. Sefır, 
hükiımdti na:mma beyanatta bu
lunarak Macar kıt"a~'anntn Yu
gosılav topr&ldLarına ginnesi se· 
bep:lerini anlatinış ve bu hareke· 
tıin Sovıyet hükumeti tarafından 
hakh görjileceği üımidini izhar ey_ 
lemiştir. 

B. Viçinski aşağıdakıi cevabı 
vermiştir: • 

c- Eğer bu beyanatın hC'Clefi 
Sovyet hükfuneıtinin fikrini öğ
rcnm~kse, Sovıyet hük~ı:"etinin 
Mac•İstanın bu hareketinı kabul 
edemiyeceğini bHdirmek .. m~bu: 
riyetindeyim. Sovyıet .ttü'kumetı 
üzer.inde bilhassa f.ena mtrba ha
stl eden nıalcta. Macaristanan Yu
goslavyaya, bu memleıketle ~edi 
dosıtlulk paktını im2aladık.ıtan yal
nız döt1t ay 80nra harbe ~aşlamış 
olmasıdır. Buza•t Macanstan fe· 
lakete düşerek parça pa.rça olsa 
idi Macarista·mn ne vazıyette o
ıa:aığını an'lamak zor bir şey de
ğildir. Zira Macırr.istanda da mil. 
li dcafüyetler mevcuttur.> 

Sefir. Sovye.t hüklıll}etinin bu 
beyanatını hü~~etine bil~irece
ğlaj vadeytlanı.ştır. 

Manastırda 

Bir Piyade Cüzütamı 
· imha Edi_.di 

Londra, l 2 (A.A.) - Sala
hiyettar bir membadan öğrenil
diğine göre M.ana'6'.tn mınlak~~ın
da bulunan ke'Şif müfreze1erimiz

den biri dün bir düşman piyade 
cüzü'tammı kamyonlaroal') iner
ken yakalayarak tamamen, ımhtı 
et.mi~ir. lng_iliz müfrezesi hiç bir 
.zayiata uğramamıştır. 

Atına, 12 (A.A.) - Yunanistan- Sofya, ı 2 (A.A.) _ (Stefa-
da.ki lnglllz umumi karargılhının tcb n?) : •Bu sabahki gazetelerin Yu
liğl: . goslav' hududundan aldıkları hld.-

1nglllz hava kuvvetlerinin ağır 
berlere gör~ hududi.ını ötesinde 

bombardıman tayyareleri 10/11 ni- Bulgarlarla mes'klın olan topralk
san gecesi cenubi Sırbistanda ktı.in 
KöprlllO ve Perlepe şeh!rlerlle şlma- 1arcla tam bir karışılk.qık ve anarıi 
u Yunanlstanda kAln Kılkış köyUn- hüküm sürmeiktedir. Belediye re.. 
deki Alman tecemmnıerinl bombar- isleri ve hükumet memut.lıarı Sırp 
dnnan etmişlerdir. Hava şartlan !ev- orıclusilc birilikte kaçm~rdır. Bu 
kaUide tena idi. Bu yüzden bombar- suret1e sup rdare memurları tara
dımanların tam ncticclcrlnl görmek fııl'dan tahliye edilen t'Opralklarda 
mUmklln olmamıştır. Bununla bera- silaMı sırp aSker'feri do1aşarak 
ber bombaların infilakını beyaz - tetıhiş ve yıağmalarda 'bulunuyor
yeşillmtrak bir ışık takip etmiştir. lar. Bulgar ha'l:lu k.orku içinde ve 
Gece karanlıkta şimalden Kılkışa ı müd'afaası:z.dır. 

(I~evaou Sa.~ Sü. 1 de)*='----------------

Yunanlstanda İngiliz ve Yumın kıt'alan ifhirliği-yaparak dütn-..an 
kuvvetlemi mütemadiyen hırpalayan İngiliz pike tayyarela; 

. dir. Osküp bölgesinde mu-
• • • • 

1
, lharebeler artmış olduğun-

Yunanıstandakı 1ngıhz ~ alan dan meşhur Kosova ovasın-
kumandanı General Vilson d b". "'k b" d 
Lomh, 12 (AA.) _Bir ta- a uy~ !r .mey an m~-

raftan 1ngHiz _ Yunan orduları ve j harebesıne ıntızar olunabı 
diğer taraftan A'lınan kuvvetJ.cri lir. 
aruınlda F'lorinanm şimal bölge- cAlmnn orduları, bllUln Yugoslav
siı'Wde gayet §kldct1i bir muhare- ya cephesinde ileri harekeUerine de-

(Devamı: Sa. 5, Sü. S te) =• 

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

İllaan BORAN 
(Emekli Kurmay Subay) 

Libya Cephesinde: 

Blnga:ı.l ve Derne şehirlerini l!i

&ale mu\'affak olan Alman - ttai
yan motörlU birlikleri şarka doğ
ru 70 - 80 kilometre daha UerJe
m1,ıer ,.e Tobnık nehrine Yannış
lardır. 1nglllzler Doğu Afrlkadao 
kU\'Vet nakline ve oyalama mu
harebelerlle l\lısır lıududuna çeki
len tnglllz kun·ctıerlnl tak\'iyeye 
başlamışlardır. İngiliz donanması, 

Alman - İtalyan blrllklerlnlo ana 
\"atanla muvasalasını devamlı u
rette kesmcğe mu\'affak olursa, 
yeni taarruz kuvvetleri getlreml
yecekle.rlnden Alman - İtalyan blr
Ukleri durmağa mecbur olacak ,.e 
yeni bir İngiliz taarruzlle garba 
atdablleceklerdlr. 

Yugoslav Cephelerinde: 

Şimalde Alman , ·e İtalyan seri 
birlikleri Lublana - Zagreb hat
tını Ct">nuptan gecnılşttr.~lacar kuv 
vetlerl eski Ma<'arb.ıtan toııraklan
ru elde etmek için Ti a - Tuna şe
hlrlerl arasındaki mıntakadan Yu
gosla\• hududunu tecavüz etmlşler-

(Del-amı: Sa. S, Sü. S te) -

vıı.m ile Sava nehrine kadar gelmiş-
lerdir. Buradaki ı inci ve 4 Uncu 
Yugoslav orduları cenuba doğru çe· 
klllnektcdir. 

cMacıı.ristandan akıp gelen Alman 
orduları Zagrebl aldıktan sonra ne
rJ harekete devam ediyor. Rumen 
hudutlarından ilcrllyen Alman kuv
vetleri Belgradın yakınına gelmiş 

bulunuyor. Bulgarfstandan gelen kuv 
vetler de Moravayı geçerek Belgra· 
dın 160 kilometre :mesafesinde bir 
kasabayı işgal ct'mlşlerdir. 

"Alman kıtaları, bu l'N.l

vaffakıyetten sonra Yugos
(De\-amı: Sa. 5, Sl\. 3 te) *=* 

An ad olu 
Okullarına 

Gitmek lsteyen.~ere 
Tasdikname Verilecek 

Ankara. 12 (A.A.) - Maa
rif Vekilliğinden tebliğ edil
miştir: 

lstanbul ve Trakya bölgesin
de bulunan orta okul ve lise
lerdeki talebeden Anadolu o-
kullarına gitmek ~iyenlere 
müracaatlarında tasdikname 
verilmesi ve kendilerine kolay
lık gösterilmesi hususunda o
kııllara tebligat yapılmıştır. 

GONON SES 1 

istiklal 
Muharebelerinin 

Karakteri 

Y~zın: 
REŞA r .. -uli 

Diln btikltıl l\Juh&rebesl malfıl- . 
!erinden bir eski askerle konuşu
yordum. l'ugo la\·yadan bahis a
çıldı. İlk harp baftasımn bu mem
leket için neşesiz geçtiğini söyla
dlm. Galiba benbn de neşeı;lz bir 
ta\'TDU \'ardı, 

O. Ytıgoslavyadan ziyade b81la a
cır gibi bir acaylı> gUl1bnıleme Ue: 

- Ne çıkar? dedi . 
- .. ·a ıl ne çıkar! nk ~rpışrn. 

da bozguna uğrayan bir mllı.tln 
m!'ıne\ i kun·etı ..• 

Cümlemi tamaınlamağa nıe;ıılall 
'ermedi. Ellle ıııözUmü kesti: 

- AlelAde muharebelerde belkL 
J-"akat lsUklAI muharebesin! onlar
la karı,tırmamak llb:ımdır, O, bU.
bUtün a)TI şartlar \'e kanunlan o· 

lan bir harptir. Dört bir tarafı a

teşle çe\Tllmlş bir '\.'arlığın kendi 
nefsinden ziyade ztlrriyetınl ve 

müstakbel nesillerini zevalden Juı.. 

rumak için )·erine göre bir ~~ 

(.Liı.tfen sayfayı çeft;nia) 
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~raf, Avşaroilunun oturdu~;? 1 yaçlarmı kar~ıla,!'abilmek için ka. 

odanın kapısında pabuçlarını be- çak.ÇJ.Jı~ hapmaga mecbur kalı
layı uurmct ve n~akct çıkarmış yordu. Bu yllzden kazar.dıkları 
u •. ""' .. t<cn.k:Jcri bclır~iz yün çorap para•ıar da, evvelce, eşrat Lara..fın
ıdrının topukları yırtık, parmak- dan gayet pahalı oiara.k kendiıe-
• .ııı çor..ıp.arının on taraflarını rine '\o'Crcsıyc verileın gaz, tuı., ~e
t.. ... nıı~.ı. l"\.aJın bir kır tabakasde ker gibi maddelc.r içln cllcrlnocn 
,_,. •..ıımu~ bulunan bu topuk ve gıd•yordu. 
pa.rnail..ar, sahıplerinin ayakları Avşaroğlu, bu iş.c bir çare buj ' 
ı. ,ı..;.ı:umunoan fazla şışman gös- ı."Ilağa karar vermişti. Şehre ge
lce,) orlardı. lince, memurlar kahvesine girdl. 

\ VŞdroğlu, karştsına e~raf diye ı Bir kahve söyledi. Yorulmuştu. 
~ .illıan bu adami1arın kir ,işmanı Az sonra yanına şer'ıye kBtibl 
a) aKlarına baktıkça, ,ne söyliye- geldi. Sol elile sarığını bastırdı. 
cc~in 1 ~şırıyordu. Hcoslnin göz Ve sağ elile yerden kandilliyi 
ı~rı k.anH ve içleri acaıp bir aldat 

1 çaktı, 
n1d ı,ıgıle pırıl pırıl yanmaktay- - Müsaade buyurulur mu. e· 
dı. fendi hazretleri~ Dedi. 

- Siz.=nie, dedı. Kaçakçılık me Avşaroğlu, isteksiz isteksiz. 

lstanbulu T erkedecek 

Olanlar için Tedbirler 

Dün vlh\yctte \"arı ve Belediye rei· 
si Doktor Lütfi Kırdarın başkanlığı 
altında bir toplantı yapılarak rnU-

Ticaret Odasının Ayakkabı 
Nümuneleri Üzerindeki Tetkikleri 

seıesı hakkında konuşmak istiyo- - Buyur hocam, dedi. Otur. tekatt ve eytam eramll ile kendi ar-
rum. Beyhude yere kan dökülü· - Efendim zatı alinizi tasdi et zusne tstanbuıu terkedecek olanlar 
yor. El birliğilo bunun önüne ge- medim ya .. hakkındaki vaziyetler gözden geçi- Ticaret 

Sonra 
Vekili de N ümuneleri Tetkik Ettikten 

çebıliriz. - Estağfirullah. rilmlş \'e bu hususta bazı tedbirler 
Esraf önlerine bakıyordu. Kay - Galiba tetkikatta idiniz e- alınmak Uzere kararlar verilmiştir. 

ma.k~m sert bir çehreyle tekrar fendim. Alakadarlara Bazı Direktifler Verdi 
&ordu: - Öyle hocam. 

- Bu işi halletmek için ne yap Bu sırada. yanlarına jandarma 
malıyım, sôylesenize? neferliğinden bozma garson gel-

Yava~lığı nisbetinde tok bir ses di. Hocanı~ kapıdan girerken ıs
Avşaroğlunun kulaE:ını tırmala- marladığı sade kahveyi getirdi. 
dı: Hoca, bir elile garşonu tuttu, di-

Bugün Eminönü ve Osküdar

da Hava Denemesi 

Yapılıyor 
BugUn EminönU ile Üsküdar ka-

- Türki nizarw.m t ğerile .de. fincanı kaldırdı, bir yu· zalarında hava dencmelı.-ri yapılacak· 
Avşaroğlu şaşkın bir haide ev dum çekt~ tır. 

vela nahiye müdürünün, sonra da Sonra, garsonun kolunu bırak EıninönUndeki deneme öğleden ev-
jandarma kumandanının suratla- madan AV"faroğluna döndü. vel saat 10 - 12 arasında. ve ÜskU-
rına baktJ. Onlar atıldılar, _ Efen<lim, dedi. Bunlar da dardaki de öğleden sonra 17 de ya-

- Bu alçaklar efendim, do· bir nevi madrabaz. Kaç gündür pılacaktır. 
muzluklarından yaparlar efendin1 sade kahvemi şekerli cezvesinde ----<>----
Türkçeyi alasını bilirler, mahsus piı,iriyor, köftehorlar. Halbuki ... 
konuşmazlar efendim. Lakırdı, hocanm ağzında kaldı. 

Avşaroğlu, eşrafa döndü: Jandarma neferliğinden bozma 
- Öyle mi? Dedi. Bakınız. garson elindeki askının d;bile ho. 

ben sizinle hakiki bir arkadaş gi ca efendinin sarığına şiı:ldelle vur
hi konu\'Uyorum. Niçin, beni anla du. Elindeki kahve fincanı oola 
mak ietemiyorsunuz? .sıçramı~ olan hoca, faltaşı gibi a. 

Ayni tok s0>, ayni hakim tonu çılmış gözlerlle nefere ba'karken, 
ile cevap verdi: o belindeki futayı çlkaıtdı ve ho-

Şairiiizam 

Hamid'in 

Abdülhak 

Ölüm Yılı 
BugUn, bUyük şair Abdülhak H{l

midin OlllmUnün dördUncü yıldönUmü 
dür. lllaarlf Vekaleti Abdülhak H~-

Fiyat Mürakabe komisyonu
nu·n talebile standar.t tip ayak .. 
kapları hakkında Ticaret Odası
nın yapmakta olduğu tetkikler 
devam etmektedir. Odanın en 
aon yaptırdığı ayakkabı nümune· 
!eri, lstanbulda bulunmakta olan 
Ticaret V ekihmize gösterilmiş ve 
Vekilden hu hususta bazı direk· 
tifler alınmı~tır. Bu direktifler 
dahilinde yl!j>tırılacak nümuneler 
Vekaletin tekrar tetkik ve tasvi
bine arzedildfkten sonra, bu tip-

lerin vasıf ve ~ekilleri, kullanıla
cak malzemenin nevi ve cinsleri 
ilin edilecek ve isteyen kundura 
imalathaneleri hemen faaliyete 
geçeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre, bu ye· 
Ali tip üzerinde çalışmak üzere 
Ayakkabıcılar kooperatifine da
hil hulunmıyan bir kı!ım küçük 
imalathaneler, aralarında ayrıca 
birer mesai birliği yapmak kara
rını vermişlerdir. 

Ayakkabıcılar kooperatifi id'a. 

iki Kesik Kol Ve Bacak 
Tahkikatı Devam Ediyor 

- Nizanım l canın suı-atına fırlat.tı, 

Avşaroğlu, yapılacak bir şey - Bana bak hoca, dedi. Ben, O •• y l ı• J d K } 
kalmadığını anlatan çareoiz bir köftehor değilim. Ben askere a· rafından bir program hazırlanmış- Un apJ an nce eme e 0 
tavırla omuzlarını kaklırdı, yüzü lınmış bir adamım. Ben, kimseye tır. Bu programa gdre, bu akşam sa· v • 
nü pençereye çevirdi. u~ak olmak için buraya. gelme· at 9 da. merasim başlıyacak ve Ser- e Bacakların Testere ile 

Jandarma kumandanile nahi .. dim. Gözlerini aç da suratıma. bir vet GUrer ta.rafından Hamidln haya· 

ye müdürü, eşrafı ite kaka ve söy kere dikkatle bak. Zaten kabahat tınr ve eserlerini tahlil eden bir Kesı"ldı.gı". An aşı dı 
lene söylene dıı;an çıkardılar. sende değil, beni asker olarak konferans '·erilecek, mtiteakıben Ha.. 

Dı§ardan kayı~ sesleri ve tokat köyümden alıp belime bu futayı midin es<;rlerinden bazı parçalar O· Beşiktaşta Abbasağa parkında I Buna rağmen kesik el ve ayakla-
şakırtıları gclmeğe Qa,ladı. Nahı.. ba2'1.atan tereste. kunacaktır. bir çuvala konmuş olarak bulu- nn kime ait otduğu meydana çı· 
ye müdürü: Hoca, ne yapacağını şaşırmış- nan kesik iki k-ol ve iki ayak tah· karılamamı~ ve ce.set te buluna· 

- Beni rezil ettiniz, kahr İs· tı. imdat arar gibi gözlerini kay· kikatı devam etme"ktedir. T ahki· mamı,tır. · 
mile kahrolsun, ulan niçin konuş makama çevirdi. Avşaroğlu, hiç Yeşilay Cemiyeti Dün katı idare eden Müddeiumumi Morgun vereceği rapor hadi-
m•~rsunuz, niçin Türkçe cevap •esini çlkarmadı. A-·aö-. kalıktı, Toplandı · · T L •• M -..., ... rv oa- muavrnı anııln, orgun vcrecegı senin gününü tayin edecektir. Za .. 
verlJlediniz ~ Diye ter ter tep;ni- bahçe9en c;•ktı. raporu beklemektedir. 
yor ve suallerin arkasından sert Ertesi günü, memurlar kahvesi Yeşilay cemiyeti, dün EmlnönU Diğer taraftan el ve ayak,ar- bıtanm iz iıZerindc olduğu anla· 
tokat, kayış ve kamçı şesleri du- 18.ğvedildi ve halka açtldı. hş.lkevinde mutat aylık toplantıla· dak.i parmak izleri alınmıştır. şrlm~tır. Katilin pc.k yakında 
yuluyordu. Fakat bütün bu gürül * rını yapmıştır. Toplantıda YeşUay 1 Şimdiye kadar ayakların bir tes- m"ydana çıkarıla_!;ağı tahmin 
tülü sealeri ba-stıran hak.ün ses da- Avşaroğlu muntazaman halk cemiyeti reisi Profesör Fahrettin Ke tere ile kesildiği anlaşı1mıstır. e.diimektedir. 
1>a bıçaklaşmı,, daha ıslıklaıımış kahvelerine devam etmeğe bat- rlm Gökay kısa bir hitabe ne ce- ----------·--------------
bir halde kaymakama verdiği ce- !adı. Bu kahvelerden birisine ilk mıyetın faaliyeti hakkında izahat Darüşşafakalılar Bugün 
vahı tekrarlıyordu: girdiği gün, tavla, iskambil vesa vermiş ve teşkilAta giren yeni otuz 9 K 

1 6 uncu l ılını utıuyor - Nizan1ml ire oynıyan oyuncular, oyun arını aza yemin etmiştir. • 
Av,;roğlu, ölü bir insanın üze bıraktılar. Kahveye bir sessizlik Bundan sonra, cemiyet azalarının Bugün ı.Jaru:,.;araKa titl uncu yılını 

rinden geçip giden manasız SU· c;.ök.tü. Av~aroğlu, istifini bozma.- temsil kolu tarafından tertip edil- kutluluyor. Darüı;ıı;ıafakadan yeu.,en· 

1 

Fiyat Murakabe Ko misyonu 

K.ontrolörleri Faalıyette 
Fiyat Murakabe Bürosu ıaaUyetl-

ni geni~leterek muhtelif maddeler ü
z;erlnde kontrollerine devam etmek-1 b. k J dik 1 d B' .. Jod' · t' K h · ıer, mekteplerinde toplanarak ~Ski ar gi ı, azı mamış ve en e,- ı. ır çay eoy ı, ıç ı. a vecıy miş olan Palavracılar ismindeki pi· 

mi§ aert toprakların arasından u· le biraz havadan sudan .kon~· yes oynanmış ve Ye~ilaycı gençler, hatıraları yadcdeceklerdir. tedtr. Büro kontrolörleri, bavul, çan-
zanan Dicleye gözlerini dikti. tu. bUyUk bir IDU\'a!fııkıyet göstermiş.- DarUşşataka, irfan sahasında mem ta gibi mamulA.tı yapan ve satan fir. 

Dışarda tokat sesleri devam Ertesi gün, oyuncular, tered- terdir. lekete yüzlerce münevver yetl\'tir· malarm defterlerini ve faturalarını 
ediyordu. Fakat, o hakim ses tit dütle birbirlerine baktılar. Avşar . mtftir. Ahmet Rasimler, S!llih Ze- tetkike b&JJlamı~lardır. Bu tetkikler 
remeden yalnız kini biraz daha oğlu, tavla oynryanların yanları- Haydarpaşa • Kadıköy Yolu kiler ve daha bir çok tanınmış mu- de fiyatlar dahi ayrı ayrı teabıt e· 
derinle~mit bir halde, bir kelime· na oturdu. hlm ilim adamlarımız bu nezih yu- dilmektedir. Hırdavat tetkikleri ni-

re•inde bulunan 220 ate1ye de bu 
tip ayakkaplardan günde bin çif. 
te kadar y~abileceğini alakadaı 
makamlara hildirmiştir. Beykoz 
fa'brika-sı d"a. iş vaziyetinin mü
saad'esine göre çalı!!lığı günler iki 
bin çift a}"Bkkabı vermek taah· 

hüdünde bulunmuştur. 

Bu ayak.kaplar 660 la 750 
kuruş arasınd~ satılacak ve bu 

suretle halkımızın çok mühim bir 

ihtiyacı karşılanacaktır. 

f sveç ve İsviçreden 
istiyorlar 

Mal 

Dlin birdenbire ihracat piyasasın
da. bir hareket belirdi. t~ıerln yeni· 
den ba~lıyacağı ümitleri kuvvetlendi. 
İsveç ve tsviçreden yenl yeni talep
ler geldi. Bu iki memleket muhtelif 
deriler, hububat ve yağlı tohumla
rmıızdan istiyorlar. GörUlUyor ki, 
piyasaların durgunluğu veya hareke
ti harp haberlerinin teslrlle gevşe

mekte veya artn1aktadır. Buğday o
fisin 9 • 9,10 kurtıtf !l)'atıa. yalfl)}; 
değirmenlere satılıyor. Susam, arpa, 
çavdar, mısır satışları ge~ktir. Pi
rinç satıcısı çok, alıcısı azdır. Ke· 
ten tohumu !lyatları ismen 28 • 28,5 
kuru~tur. Trakyanın çuvallı kUf y~ 
mi 7,20 ... 7,30, dökme Bandırma ku

ru baklaıu 8 - 8,10 kuru~tur. Arpa 
6,20 - 6,30, çavdar ismen 6, mısır 

8 - 8105, kum darr çuvallı 10,10 • 
10,20, ak darı 9,20 ... 9,30, anason i&· 

men İzmir malı 29 .. 30 kurw,tur. 
Keçi kılma talep vardır. Av derileri 
az isteklidir. 

Sansarların çifti (Karadeniz) 50· 
52 Ura, orta Anadolu nevi 42 • 45 li
ra, zerdov& çifti 60 - 65 lira, tavşan 
derisi adedi 27 • 30 kuruştur. Kun· 
duz çifti 30 - 35 liraya alıcı bula· 
bilir. Balmumu ihracı için henUz 
lisans gelmemiş olduğundan satışlar 
gevşektir. 

Fiyat 145 • 150 kuruş arasındadır. 
Dün yapılan ihracat elli bin liradır. 
Bunun en mühim kısmı deri ve ftn· 
dıktır. 

lik cevabını tekrarlıyordu.. - Ben, dedi. Tavlaya pek me Genişliyor vadan yetiştiler. hayct bulmuş ise de bir hırdavat tUc * raklıyım. Hadi bakalım, devam Haydarpaşa • Kadıköy arasındaki Darüşşafakalılar bugün saat 10 da carının ihtikAr mahiyetinde bazı sa- G I t L• 
Avşaro~lu, uğradığı her köy- edin. Bir iki gün sonra, kendisi sahil yolunun genlşletllmesi beledi- mektepte toplanacaklar ve öğle ye- tışlar yaptJğı görUldllğUnden evrakı a a asaray ısesi Resirı~ 

den ayni cevabı almıştı; de tavla partilerine ba,Iadı. yece kararlaştrrıbnı.ştır. Yol, deniz meğinl hep beraber yiyerek tatlı da- Fiyat ?.furakabc ı-:omtsyonuna. ve- Sergisi 
_ Nizanıml A~aroğlu, ilk teşrinde muta· doldurulmak suretile genişletilecek· kikalar geçireceklerdir. rilmiştlr. ıstlkl<lJ caddesinde bir ka- Dün Galatasaray lisesinde talebe-

1 azete enmız en uuuı e 
gözüme ilişti. Fransada, 

tımarlıanelerde bulunan deWe· 
rin meydana actu-dıkleri eserler .. 
den ve tablolardan bır &ergi· a"" 
çılmış, büyuk bır aU.ka ceıt>e!• 
miş. Mühını doktol::.0.r, eserler 
üstıinde tdkıkkrae bulundt.ıl<· 
)arı gıbı bır çok kı.r.,cler de, de• 
literın ıtablotarını akıUı ressanı· 
Jarın tablOUU"ından daha üstuD 
buluyor iarmış. 

Bir Çin hikayesi vardır: Çiıı 
ekabirmden birı çılgınlık isal 
göstermeğe başlayınca bir kaÇ 

ga.1diyanın hın1ayesinde bir k~ 
naga kapatmışlar. Gardiyanlar• 

zır deli nev'inden olmayan bu 
mecnunu haftada bir, binbİI 
tedbirle, gezmeğe çıkarırlarmıl 
Tahtası noksan zat bu ıekild• 
ıehirde dolaştınlırken birden' 
bire gardiyanlarına döner ve bİt 
sÜ11Ü halkı göstererek: «CanıJJl• 

yine beni bu delilerin içinde rV 
dolaştırıyorsunuz, haydi evİl1lİ 
ze gidelim» diye çıkııırmıf. 

Bütün bunlardan anlafıhyot 

ki delilık ve ıakıllıhk izati ıey• 
)erdir. Akıllı sandığımız kendi• 

mizin hakıki deWer olmadığı· 
mızı ve deli damga.smı vurOıl" 

ğumuz tunuhaneladerin de a•ıl 
1 d k . ıs'b•• akıllı ar olma ığtnı ım 

edebııir? 

Dünyanın bugünkü feci .,. 

elim hatme bakıp ta, müyonJar• 
ca delmın bır kaç bın veya ıııt 
kaç on b<n akıllıyı tımarhane!• 

re tıkturlan aonııa ortalı~ "•°' 
boyamaau<1at1na r.ıasıl hUl<J1lO" 
dueouır? 

Kör Kadı 
__...,# 

Ticaret Vekili Takas Limited 
:?ırıcerınoe 

Ticaret ~ t.:l\Ut .M.timtaz ökJJle~ 
dün lllıntaka Tıcarel ı.tUdllriüı;il•ıl' 
bir müddet meşgul olduktan son'" 
Ticaret odasına gıderek tetkikJerlJI' 
devam etmiştir. \rckll, l\.tani!atı.ıt'• 
cılar HirH n1n 1thal etmek i$tedfo' 

leri manlfaturalara açılacak ~ 
ditlf hakkında takas L.nited ş1rıt.ttl 
müdUrU ~alihtcn izahu.t aıını~t:f• 
Manifaturacıların bazılarını kabul '" 
den Ticaret Vekili, bunların dileJ<le" 
rl üzerinde de tet~ık yapmıştır. »; 
nıfaturacılar, kendi! Mne bıraJtılbıJ 
Azami kA.rın azlığını ileri sUrereK .• 
niSbetin arttırılmasını istcmekt~. 

~~~ıl~;~~:=~:rı~~";;"::ı,:"'..ı; 
rek halk tipi kundurular hak}tlll ı.r 
kcndilerile görtlşmüş ve bu kUJ1d 
raların daha ucuza 1.mall için c;aıır 
malarını tavsiye clmistlr. 

TAKVı.fll 

PAZAR 

AY: 4 • GCl\: 103 - Ka>ını: ıo1 
Bt:)lİ: 1857 - !\lART: Si 
HİCRİ: 1360 - Rebl\Ucvvel: ıG 
VAKİT ZEVALİ Ez."1'1 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
:tKlNDl: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,21 
13,l:> 
16,58 
19,47 
21.22 

4,38 
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Fakat, o, tı\sımı çözmeğe mu· sarrıflığa gitti. Vilayette vali ile tir. Bu sahilin esasen sığlık olması Vali ve Belediye reisi Doktor Lüt- sap 75 kuru~a r.nrh üzerinden satıl- lerin eserlerini gösteren bir sergi a· 
vaffak olduğuna kanidi. O, der· görüştü. Bahara ait projelerini an dolayı:::ıile yapılacak ameliyat için fi Kırdar ba~ta bulunmak üzere bü~ ması ıa.zırn gelen kıvırcık etini üze· c;ılmıştrr. Teşhir edilenler arasında 
din nereden geldiğini öğrenmişti: 1attı. Her iki!ini de ikna etti. kWliyetli para sarfını icap cttlrmi· yUk bir davetli kütlesi bu toplantıda rlne etiket koyarak 80 kurufa sat- nazarı dikkati celbeden eserler bulun 
Halkı kaçakçılığa iobar eden eş· Onlar, yalnız hük.Umetin yar• yecektir. hazır bulunacaktır. tığından dolayı adUyeye ver~lştir. maktadır. -4' 

raftı. Çünkü, halkın elinde küçük dımını talep etmemesini, çünkü, '"""'"=""::"'.::7'::~:--::::::-::;;-::-;;;:;;=::~::..;;::;:;;~~====~===:;;;::~;:;::===========:::---::::::::'!;-::;:"".:'.':': _______ ,..._,,,,.. .. 
tarlalar vardı: Bu tarlalarda ye· i1k teklifinin muvaffakiyetsizliğe - Bu u'ak yan1an adamdır, de<U . .Bir ak· bakarak dcdl ki: 

1 
tl" 

jştirilebilen darı ile ancak bir ai· uğradığını söylediler. Fakat mi.- şanı Rebeka lı:tn '\'erdi, blzlmle beraber gez.. o z Ü f' • _ Rebekanın ıntıkamını ala<"ağın1 ~ ~0 .. 
kni:n ekımeği tem'in edrlchiliyor· nevi: müzaheretlerini kendisinden dl. Xe kadar lyl eğlenmcttlnl bilir, ta<;aV\'1lr u har etti» diyorlar. lntlhar ha! Bu aptal ıcıat 
:iu, Satılacak zıahire ekmeğe bu esirgeJTIİyeceklcrini de ili.ve etti. edemezo;lniz! nak hft.khn de Jntlhara karar veriyor. :ra Jt!Y 
küçük tarlalar müsait değildi. ier. 1 ti fiiiz de beninı kadar i'-·I blll'-·orsoouı: k-1 

( A..ı·-- ) En güzel kadınları o ç,ctm' . w ., 
'-laik, tuz, gaz ve şeker gibi ihti- .-....ı var Kı beka intihar etmedL UtJak o sırada viskiyi getirdi. -zarmış 

Yazan: Oafne du Maurier - 79 - Çeviren• !lezzan . \. 5.. Y dm. Bana daha fazla okularak f•'1ldadı: 4• 
hayvan ı:tbl tllıılle, tırnağUe yaptığı 

blr nllıal sava .• tır. Zaten her L"tlk
m muharebesi mağlQblyet "' ıı.tı
JI. ile ba.'lar, bunu kırılan hudut 1· 
"indeki karaktenb:ler, zayıfi<ır, 

menfaatperestler ve korkakların hİ
yanetl takip edrr. O r.aman milletin 
içinden onun öz \"&rb~, rubu, c:eklr· 
değ:I denecek bl.r zümre belirir. Ben 
belki anlatamıyorum. Fakat bunun 
tarifini, şayet ezberlnb:de değll•u.•, 

Gazinin Türk gençUğlne hitabında. 
bütlln ,artları ve Un!'turlarlle bulup 
tekrar okuyabllirslnlı. 

_ şu halde Yugor..lavlar ... 
- Bir kere Yugo~la.v tAblrlnl 

kullanmayın. o bence Ottmanhlık 
bl blr kelime. Sırplar dJyelbn ld. 

şa,ırmıyalım. Çlinkü l•tiklal mu
!ıattbellhllo blr knraı.ıterl de 
'l:HTAÇ OLDUG (l K~'DRETİ bir 

a\·nJ milletin DAMA.RLARl~ıi!)A;t"İ: 
A SlL KA.V..>A aramasıdır. 

Yur~i.JI· nö;c:{lrn,.tinl:ı son 
ho.ftal•ra l:~o.r d~vam edf"II 
zaaf \e tereddüdU içinden birden· 

bire bir milli mukavemet nllvesı 

fışkırmı,tır. Bunu böyle kabul edin

ce ba,langıçta fazla n* kıracak 
bir şey göremiyorum ben ... Düşma
nın ta"arlarunı' hü<"uınu Uk adrm· 
da. elbette hudutları kıracaktır, 

memleketin lc:indekl karakter11;lz ,.e 
bllhusa ekleme wısurlar elbette 
bozgun ;,.-apacaklardır. Yirmi gün 
ev,elkl bUkOmet darbesini yapan 
f:;ırplarda lstlklAl muı-"i'Cb~ .i yapa· 
cak bir ruh yok&& ilk OO:tgunlar kar 
şıkında. 1',ransızlar glbl, bir takım 
yük"ek riyaziye he'Japlarına koyu
laeaklar \.·e silılhlar ı ru elden hıra. 
karak dü-,mana boyun büke<><'kler4 
dtr. F·akat f.ıayet böyle değil de .)·lr
nli St>ne cv'\·eı l'itlk131 mulıarehe· 

n1lzJ yaparken bizde ya,anu' ruh, 
onlarda. da. ,·ar-.a. o '"·akit bir iki 
ba,ıangu; ma~IO:bJyetlne u.ldırnu\·a
eaklAr '\·e ht>nliz 88.pa,ağlaın ay~k
ta duran orduJarile beraber t<arı'j, 
karı'f memleketlerını müdafaa edl"
cekJerdiT. 

REŞAT ll'Jru 

ve "'1kılmı,h. Fa,·ell bardağı alarak ı"hk ç.aı.. - Değil mt T İntihar f'tmedlğlni !tl:t 
mata başladı. Sonra kUstalı blr tavırla. sor-
d gelecektir. Yarm sabah gelseniz olmaz mı T tahammül etmek epey gü~ bir !}ey ... Bunu blJlyoNıunuz. fpl il~ 

u: Tam o sırada. kapı n(ıhlı l~erl l\f11.J..""" .ıot" 
- Bu şarkı değil n1l idi! llanl o gece söy - Hayır, hayır, beyhude yere aksilik et- da. mlikemnıeı yaptJnrz, değil mi? Frank girdiler. 1\1,kıııılm kapı eşlğtnd" ~-ot"' 

lil'-'orduk. f'en hlilıi. kırnuz.ı so.tlı kadınlar. meyiniz. Ben de yorgunwn. Burada dinle.. Bu ttözleri 5Öylerken ddeta ayakta send~ •-J<.ı) ,, ,..., <lu. JHg ses çıkarn1adan ı-·a,·ell'e ..,... 
dan ho,ıanıyor musun! nlyorum. Benim klrnseye zararım dokun· JJyordu. Yine peltek ı>eltek ıöylenıneğe de· 

•·am ettı·. du. Nllıayet öfkeli bir Ne .. Je: 
Uşak ıukılıyor, fakat bir şey söylemiyor· maz. Niye beni kovmak Jro;Uyorsunuz? d 

Ben yine ce,·ap \·ermlyorduın. O de,·am - Rebeka beıüın akrabamdı. Kendlslnl - Burada. ı,t~lz ne diye sor u. IJll ctl'l"' 
du. Nihayet odadan çıktı: Fa.vell ayni kuoıtah ta,·ırla ellf'r . ı er' 

beri de ediyordu: ('Ok Sc\·erdlm. Ollin1il bcul tok milteeMSlr rlne sokarak 1\.lak!time doğru bir adırtı .., - Zavalh adam ... O zamandan 
zannetmiyorum kl pf'k e'leomı, olsun. Bu
radan çıkmak gtl(', izi• vermezler ki .. ~ 

Bir taraftan \.·l~kl içiyor, bir taraftan da 
küstah kü~teh gUlerek bana bakıyordu: 

_ Sankl )lak11 yemeğe gelmese işime <le 

gelecek. 
Ben hl(' ce\"ap \·ermlyorduın o de,·am e· 

diyordu: 
_ Sofradaki bu yeri bo' bırakmazsınız 

ya. Elbette beni davet edersiniz. 
Artık dayanaınıyarak ce,·ap ,·erdlnı: 

_ l\.Jlı,ter Fa,·eıı, terbiye haricinde hare
ket etmekten hiç hoşlanmam fakat size çok 
yorgun oJdu~umo ~ö:ylemeğe bent mecbur 
~dlyor!;unuz. Ba.~ka zan1an gıllniz. Burada 
onu beklemek. abes... Çi.lnkü belki de geç 

- Benden korkınayınız. l\faksiıu benlın etti. 
hakkımda ıdze kim blllr neler anlatmı•tır. y lcdl: ı tcı. 

., - E,·et, Jıakkmtz 'ar. azık oldu. _ l\lahkemenJn nrtice5l hakkıntla slı 
ı-~akat tnann1ayınrz. Ben zararsız bir ada.. _ Beraber büyUrnüştllk, arkada.~tık. 
mım. Blltlln bu multakeme e~nasın(la. !;lı;l 

c:ok beğendim. Cidden ccı;;urdunuz. Sizi teb

Ay-

rik ederim. 

Bu son sözleri gU~lükle bö.)·lüyordu. ller 

halde daha e,·,·elden de ltmı, olduğu belli 

Jdl. Frlthe bö.)·Je bir adan11 lterl almlllıını 

&öyledlğime pl,n1an o1dum. 

Senerl, söziln arka.,ını bıraknuyordu: 

- l\landerley'e geldiğiniz zaman buranın 
yabanC"ısı tdlnlz. Bu kocanıan yerde birçok 
tanımadığınız insanlar \·arch. l\fuhlte uymak 
dava"ını lyl<'e b&.1}3rdınaz. IColay I') dt>_;lhll. 
Sonra :\lakbim aksı alla.muı biridir. On:ı. da 

nl ln.cıanlardan ho-;ılanır, aynı !l}t"ylerl se\.·er .. 

dlk. Çok iyi anJaşırdık. O ı;-akadan anlıyan 

bir kadın<h. Dünyada. hiç klmcıo onu benln1 

kadar se,·n1eıul!jtlr. O da beni c:ok Ne\'erdi. 
Rebeka.rı kaybetmek bana pek acı geldi. 

- Evet, tabii, hakkınız ,·ar. 
- ~ln1dl 1\-lakshn ne yapacaktır? Buna. 

l>f"k merak edJ)·orum. :\lalıken1e tahkikatı 

a<·alı> bir şekll aldı. Bu l'jln iıe,:inden nasıl !.'•· 
kacak"! 

llunu bana anJatır mı ınız? 
Bu sözl('rl söylerken bana. doğru ('ğlUyor

clu.. S~iııl l·ükselterck 'e gözlerimin ls,·ioe 

rlk etınek istedim, azi:1.hn. 

l\fak. imden de şu ce\· ahı aldı: '4"1 
,\ 

- Jfemen buradan 471kıp J:'ldlJllt· t.ı• 
d ı•.-arı ıı takdirde li'rank ile bir olup t;lzl 

nz. IJl'l 
~ıtıl'ı; 

- Sakin olunuz, Nıkln olunuz. 
1 

,-. 
·rıık ı 

I•~avell per\•~ıı:<"a bir !'>igara .. • 

tekrar koltuğa. oturdu. . ·Jflllhlr'" 
- Kapo.·ı kapat.ılıın. t·-.aklar ffl>) ,r 

• dU) 
rimlz.l duyn1asın. 1şinlzo hJç gcJnıct: 
Jarsa... .-1·•f nl< ,. 

Makslm yerinden kımıldadı. Frıı ·etıP 
~a. .aapı)·ı kaııattı ı·a,·eıı söı.cı de\"&Tl1 ,.t) 

(Ark8'ı" 
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insanlığın Sesi 
''Harbin Oldürdüğünden Fazla 
Adam Hayah Kurtaracağız ! ,, 
Atlantiğin öbür tarafından yük 

•elen :bir ses: 
d'··- Pek yakında, hu harbin öl_. 
urdüğünden fazla adamın ha

Yatını kurtaracağız 1 •• 
Diyor. Avrupada hıırp devam 

j'er, ~chirler yakılrp yı.kılır. bin
~cc ı~an top gü?lelcrı, t'8yyare 
le ~~aları, mitralyöz k1.ıl"§Unlari
t olup giderken Amerikada ba~
h a ıhir harp var. La'bortuarlarda, 

1 
&atanelerde hengi. kanser, grip. 

kıtrlilnı. dem ve ç.ocuk felçlerine 
t •rıı §ıd4_ctli bir mücadele ac;ıl
~ Ve muvaffa.kiyetle neticelen-

~ l;tc bu, senclcrdenberi .devam 

1 en llJ.ikadele sonundaki k~if
Cl· . 

FRENGi 
frcBi~IC§ik Arnerikağa 7 milyon 

lliili vardır. 
t ~r~nin, Fransız Sezary me· 
tltııdile Ve bi:mnüt ve arşenikle te
• 'viai kabitdir. Bu tedavi en a§a. 
il ii.. ..!•• --.... ~ort sene surer. 
,,.. f.Jcat. haırta?arın çoğu tedavi
.~ &onuna kadar ta.kip dmez ve 
~t tedavi esıiasında .ba§ka 
'n lıklar karı,gır ve yarım kal· 

a;;na sc'bep olur, 
.. ~rkta, cSinai dağı hasta· 
"~s· . 
Jlft ıı ıclo'ktorlannd'an Harold 
tinorna,, Hy.mam'la Louis Ctıar• 
Cd , frengiyi b~ günde tedavi 

i?flec.ek!srini ids!ia ediyorlar. 
~ l~avi usulleri de pek sade. 'ti: l"ldıkları ilaç: Af!enik, Bu
l'lo 1Ylıva~ yava§ k_ana şırınga edi· 

r ıı.r. 

~'ti diYnıans, ıhaıJtalığı ç~uk teda. 
Sl)lce~k için az nmanda kana 
~ rn~aja arsenik §ırııy~a edil
f' lka lazıın geldiğini kcşfetmi§. 
Ser· t, ıbunun bir mahzuru var: 
-~ 'Ve ç.ak ~rda yapılan bu 
dii nik. ~rı~asının ha~ayı öl-

?tn~ı t-'-lik . D en esı. 

~ ~r bunu, tbir tavşan üze· 
ctın .c Y'aptığı tecrübelerle is'bat 
~İtn 1§. !<ana, yük-sek miktarda 
F'ııltYevı bir ilaç karıştırıla.bilir. 
''ttUt, Yavaş yava§ karıştırmak 

e ..• 

ı~1Yırnans. Charrin ve arkada§· 
1,r ~atayı bir ya'tağa yatınyıor· 
~ l\~luna ba.tırdikları iğnelerle 
hc~tınga ediyıorlar. Şınngalar 
~ ve 8 _ 1 O eaat sürii>"<>r· 
ai')c •ta, 1ıer 3 saniyede 2 damla 
S tii rıik_ ~rınga edury:or. Hasta, 
d"r .ilde, 1 8 ayda alabileceii ka-

" ı İl A ' çalıyor. 
l'crı~~ıncı gün, yapılan kan mua
~<tata tde netice !!lenfi çıkıyor, 
Şu \lrt.uluyor. . . .. .. 

bir cf Phc:sız, ~u tı;davının buyuk 
leha lkkat ve itina ile ve .bir mÜ· 
ille d~ıa tarafından ve hastalığm 

e\"rcai.n<le yapılmaııı lazım ... 

Ka .KAN~ER 
l So 0nser, her sene Amerikada 
iılqij ~O. Fransada 40,000 kişiyi 
lltd ruYor, Hastaların sayHı se-

en a K . 'tbeh· eneye artıyor. anserın 
ti, >" ~- Tnecıhul olduğu gibi ilacı 
)( ... 

0ıt. Ba~lanomrta, radiyum ve , ~ .. a1 ·1 •• .,.,.. -
tld, .1 e rn_ikropları bir d'Creceye 
ltıtle ~ unha ediliyor. Fakat, tama. 

li eıdıı.visi henüz l<:a:bil değil. 
tcltr 't'1.ar'lı dokıt>or Piesscr"in fa. 
".'ffcık~c t~~anlar üzerinde mu· 
'<>~, 1Yctlı tecrüöeler yaptığı 

{) nıyor. 
·~ııv~nirnarkalı doktor Dam da, 
~tc h~'ı kan~er~e~ kor~~acak bir 
, Y ilJ> JllU§: K vıtamını ... 
l:ıııdıı. ra'ktı ncbatatta ve Soja ya
kı ıılttıl>~~ çok bulunan K vitami-
~il!?ı a"a kansere tutulmamak 
liııı·1l· 

~'tbırı ~: Kansere karşı açılan 
'
0

\ ııqk"zanılmaaı zamanı daha ... 
~ıırı '<AN ZIY Al 

il kcıt§J yeni bir usul tatbik 

ediliyor: Kaza veya herhangi bir 
sebeple kan zayi edenleri ölüm· 
den kurtarmak için bir başka a
damın kanı veriliyor. Fakat bu, 
istenildiği vaklt hemen buluna· 
madığı için bir ço-kları ölüp gidi· 
yor. 

Yedi sene evvel Rusyalı J udin 
yeni bir usul ke~fetti: İnsan ka· 
nını uzun s"Cncler muhafaza et· 

mcBk'". 1 A ik d b.. ..k b" u usu mer ra a uyu ır 

muvaffakiyetle tatbik ediliyor. 
Her hafta 1,400 Amerikalı Nev· 
york kliniklerinden birine gidi· 
yorlar. «Kızılhaç cemiyeti> için 
kanlarını veriyorlar. Mukabilin· 
de para da al.!llıyorlar. Bu kan• 
lar, harp yaralılarının, kazaya uğ. 
ray:cın sivillerin hayatını kurtar• 
mak için kunanılıyor. Ve bunlar, 
bir yabancının «~aniyet namı· 
n<aJ> ver.eliği kanite örumden kur• 
tuluyoı'!ar. 

FELÇ 
En korkunç hutalıklardan biri 

de fel9tir, kötürüm%ktür. Bunun 
binlerce musabı vardır. 

Felç nas;l tedavi ediliyor? 
Fransız me,todu: Serum §ırın· 

gası faydalı 'Cmma hastayı zııyıf 
dü~ÜrÜy?r• 

Kolombi,yada, doktor Klaua 
JungeQlut'la Murray Saudcra. 
Pastör'ıün metodunu tatbikle has· 
talığı farelere nakle ve bunlarda~ 
aldıklan serumla <la felci tcdavı 
tecrübelerine batılam~lar. 

Bu sahada da taarruz ba§lamış 
demektir. Zafer henüz kazanıl· 
maımıştır. Belki yann. öbür gün 
kazanılır, 

GRiP 
Yeni ke§iflerden biri de §Udur: 

Grip tedavisi ... 
Grip, 1918 de. Umumi Harpte 

ölenlerden fazla insanın ölümüne 
sebep -oldu. Bu hastalık. mikros
kopla görülemiyecek . der~cede 
küçük bir virüs vasıtasıle ınrayet 
eder -Rokfeller enstitüsünden 
Frank L~ Horsfal ile Ed.win H. 
Tenette, uzun çalı~m.alardan şO?· 
ra bunun çaresini bulmuşlar: Grıp 
a§'SI••• 

Üniversitenin profesörlerinden, 
doktorlarından, talcbelftinden ve 
hastabakıcı1anndan iki bini, A· 
merikada müthiş 'bir grip salgını 
hüküm sürdüğü ibir .sırada a.,ılan
mıtlar. Hiç biri gripe tutulma· 
mı~. 

Camilerin Tamirine Bir 
Milyon Lira Sarfedildi 
Vakıflar Umum Müdürlüğü ta. 

rafından aynlmı§ olan bir milyon 
liralık tahsisatla şimdiye kadar 
memleketimizin muhtelif yerle· 
rinde kırk cami tamir ettirilmiş· 
tir. Bunların y.irmi dokuzu lsta.n· 
bulda. ikisi Ankarada, beşi E.dır· 
nede ve diğerleri TrakyanJn muh 
telif yerlerindedir. 

Yine bu bir meyon liralık tah· 
sisattan beş senelik programla ta. 
mirleri yapılmakta olan y.ir.mi al. 
tı camiin de tamirleri bitmek üze. 
redir. Bunlar arasın<la Jstan'bulda 
Süleymaniye, Azapkapı ve Ka· 
dirgada Sokullu c!1ıffiıleri, Yeni· 
cami, Sultanahmet ye Şemsipa§a· 
da Beyazıt camilerile Ankarada 
Hacıbayram ve Bursada Y ~it ile 
Yıldırım camileri bulunmaktadır. 
Bu carcilerin tamirlerine sarfcdi· 
len ve edilecek o)an paranın mec
mu~ 681,81 1 liraya baliğ olmak. 
tadır. 

Beyazıt, Süleyman iye ve Y enL 
camie en çok para ~arfedildiği 
halde muktaz.i tamirleri bitmiş oL 
mıya.ca'ktır. Vakıflar Umum Mü· 
dürlüğü bunlardan !başka daha 
ye~iden kırk camii tıamir progra· 
mına ithal ctrniŞtir. 

TEFRiKA No. 13 

'"· ·~ıı. Yaıan: Mua~~ il 
• ~a1tlll 
~ adım bile. En sonunda o Genç kız minneUe ona baktı. Ber& 

~<G)ıli ltt a1ı, daha doğrusu cahil bir bcr yürümek için blr adım attı; fa
:ir hır ıtdır. Burnd:ıkl mevkii de !a kat henllz işkence dakikaları bitme· 
~ o~•ba, bir nevi e\1fıtlık vaıJ mlşmlş meğer ... .Ali Bey onu herkese 
'l>ltı~ lttır. Ondan bahsetmeğe ı ayrı ayrı tanıtmak arzuııunu yenemı 

h ~·t~ • yordu. 
~llt:ıbı;e bu t:ılını :;özler Kezbanı 1 - Vicdan nerededir? Niçin gel· 
ı •. lltr h buıundu~u ye.re mıhlamış- miyar? 
~~l'(l ilrckct yapamıyor, nefes a- GUzidc Hanını etrafına baktı. 
~ lltı u. C<izlertnin yanından sıy~ - Biraz evvel burada. idi. Feritle 
h llaıı irı darn1a sessizce yanakla- iı:crlye gıtıniş olacaklar. Vlvct, Ferit 
• 
1lltıı tı~"arıandı kızıl penbe esva- gelsenize çocuklar •.. 
'lttı. erınde tkı' yuvarlak leke bı· 'Kadife perdeler aralıklandı, sarı 
~ lı.i't:ı d bir elbise içinde esmer bir genç kız 
ı lııtt~lttıta.<ıa mUşflk bir elin eli· zıplaya zıplaya yaklaştı. Güzelden 

11 ~ lltı, tatlı bir sesin şu sbz- ziyade çırkine yakın olan bu kızın 
l'ltıt(!itını duydu: yürUyUşU o kadar lfıtlt bir manzara 

1 ll<fal\~OCuQlırn, yorgun olmalısın, idi ki Kezban bir iki saniye gözlerl
t.~ lı'o. tötUreyım. ni ondan ayıramadı. Biraz evvelki 
ı'llllıı ~ ıııe llanımın sesi idi. Ne hain sözleri söyllyen bu çocuk muy· 

ı •rıına 0 ita 1 gelmişti? O hain söz- du? 
M.rnış mi idi? Ali Beyin sesi derin bir scv$'i ve 

Harp Vaziyeti 
Yazan 

İbıaa BORAN 
Emekli kuımay subayı 

... 
'iıfr:-ıfumaiıya liu<fudunda (Vrsak) 
dan Uerllyen bir Alman tan.rruz 
kolu B~lgrad lııtlkametlnde llerle
rnlye mu\·atrak olmuş ı.e ~ehre 

yaklaşmı~tır. 
:=-;ı~ı ı~al eden Alman kolu şl· 

ınale Jlcrll~ erek Para sin şehrine 
glnnl~tır. Daha cenu(lta Mora' a 
,-adl.,i boyunca garbe llerll~ en kol 
Krusen·u !}ehrl şarkmda l}lddetlJ 
Yugoslav muka•.-emetl ka~ıınnda 
durmağa mecbur olmuı:tur. t) \<lip 

ten Kaçanlk Jstlkametlndo llerll· 
ven Alman kolu da llerllyememlş· 
tir. Niş _ tJskUp hattından garba. 
,e ııılmall garbJyc ilerlemek lıitl· 
yen 'bu üç kolun hedefi, Yugosl~v 
ordularını cenuptan şimale dog· 
ru ısttrmek ve orta Yugoslavyada 
muhasua c:emberl l!;lne almaktır • 
YogoıılaYlar bu tehlike) 1 ııez.mlıtler, 
Vııktip ıstıkametınde mukabil ta
arruza g~mlşle-rdlr, nıuharebenJn 
nctl<"e~l henüz belll de~ldlr. 

Alman orduları şimalde hafif, 
cenupta kuvvetlldlr. Bu ku,-vetler 
tıaray _Bosna ısttkametınde taar
ruza de,·am edecekle.rdlr. Buna 
mukabil, 'l'ugosl&\ lar, şimal cep
helerinde az kunctlerle oyalama 
yaparak büyük kısnnlarlle cenu
ba yUrtimell, 'Ü&küp mıntakasında 
basltyan taarruzu t·t•nup i&tlka
m:tinde llerletmiye, buradaki Al· 
man kuvvetlerini mağUıp etınlye 
c,:alışmahdır. ArnaYutluğıı. llerll;\ en 
kun·etıcr taarruzlarına tle,·aın ct
melldJr. 

Yunan Cephesinde: 
Perlepeye giren Alman kun·et· 

Icrl cenuba ~ark ederek Manas

[ A N:A DOLUDA VATAN ] 
Ali Dayının Memleket ve 
Hayat.Hakkında Görüşleri 

Bir Yurt ki Dört Mevsimi 
Bir Arada Bulmak Mümkün 

Mersin yolunda yol Arkada· 
tıım Ali Çavuş coumuııtu. Diğer 
yol arkadaııımız genç elektrik 
mühendi!line kırağı ve sarma§tk 
hikayesini anlattrktan sonra dedi 
ki: 

- Okuma işleri şimdi nasıl Yazan : Cemal Bardakcı Ali dayı? 
Eü1 Konya Vallal 

- Çok §Ükür §imdi bu işler 
düzeldi. Bunun iç.in bütün köyler: 
cMc'ktep isteriz muallim isterız 

erkek~rin bulun<iukları yerlere diye bar baı:ı bağınyorlar> vaktile 
- Mühendis arkada§. bana gü k f (çocuklarınızı mektebe yollayın) 

cenme seni sevdim de onun jçin girm~eklenniş, pe i iyi e en- diye hük.ılmet bizi zorla, cezalan. 
söylüyorum. Ben işte böyle abuk dim ama, sığırı, davarı kim sağa· dınrdı. Şimdi iş tersine döndü. 
sabuk konuşurum. Ama Lir daha cak. tarlada bağda bize kim yar- Biz hükümeti (Mektep yaptır. 
tekrarlıyay-m. Her hangi i~te olur -dım edecek? Gündelikle adam hoca gönder) diye zorluyoruz. 
sa olsun azdan başlayarak ağır ve mı tutayım? Tutmak istesem bile sı'kıştırıyoruz. Avrupaya gidenler l 
eağlam adımlarla çoğa doğyu git lb 1 d k" D h I de Türk olarak geri dönüyorlar 
mek hayırlıdır. Ha~ bir de Anka· u amnz ım L 

8 ~ ne er, ne- ve memlekete faydalı oluyorlar 
rada tanıd.klarım var, demiŞtin, ler. ibakın hatırıma bır vaka gel- mış. Oc.miryollanmızı yapanlar, 
değil mi? Sep o tanıdıklarına ku ı di. Biraz kabacadır amma söyliyc fabrikalarnnızı kurup işletenler 
lak asma. Bizim tarafta «İnaana ceğim. Müderris a-rkadaş kusura arasında onlar da varmış. Cümhu
dayanma ölür, ağaca dayanma bakmasın: Bizim köyde bir Me· riyetin ç.ok iyiliklerini gördük. 
çürür, kendine güven kendine> miş dayı vardı. Oğlunu lstanbu· Görüyoruz. Bu idareyi kuran, 
d 1 Türklüğün §erefini itibarını yük· 

er er. la bir medreseye göndermişti. Ço 1 b"" ··k A 1--" 

Müderris Mehmet • Sonu «Alla- cuk bir ramazan köye geldi, baba ~:~~~t o~:n·. tamızın mer;;unı 
ha dayan Allaha olacak. 

f sile birlikte bağlarını görmeğe git Bu sırada kat.arımız Eskişehir Ali Çavuş - Canım hoca e en 
miııler. Olur ya, Memi;ı <!ayının istasyonuna girdi. Mühendis Andi, (Allah) gelip -de insanın tar· 
küc;.ük su dökeceği gelmiş. Geri- kara trenine germek üzere veda !asını sürüvermez ya. Kafaya ko· ,.. 

1 den oğlu bağırmış: etti, indi. Ertesi gün arkadaıolarlıı la kuvvet çalışırsın, sonra da A - ,, 
!aha tevekkül olur.sun vessetam... cBaha kı!bleye karşı durdun. lkonuşmalnrrmıza devam ettik. 

Günahtır> demiş. Memiş dayı ya Yoldaşlarımın oriı"inal fikirlerini Mühendis - Sözlerinde güce· 
nm sol etm~. bu defa da çocuk sırası geldikçe sayın okuyucularınecek bir şey yok, Ali dayı, sen 

fi1080f gibi k.on~uyomı.n, çok is- ~baba güneııin doğduğu tarafa ma lbil~ireceğirn. 

tıra glrmı.,. Ohrl chıırmda ltal~ıın tifade ediyorum. durma'k da caiz değildir> demiş. Aqama doğru Hacı &mından 
Hasılı çocuk o taraf poyraz. o a§ağıya. Çuku.rovaya iniyorduk .. 
taraf ta batı olmaz deyince Me· Her taraf zümrüt gibi yeşildi As 

kunıetıerl ile temas hasıl etml!) - Filosof ne demek? 
ı.e Yunan mildafaa meYzllerlnln l· 
ıerlslnde kalan Florlna:rı işgal et· 

-- Her şeyi olduju gibi gören, / 
mi§ dayı baıcımııı ki dönecek ci- malar yapraklannuıı. arpalar ba-her §CV:n iç "üzi.ne, özüne göz a. 

ml~tır. Se1An1kten hareket eden 
kol da \"ar<lar garbına g~ml!J ve tabilen -dam demek ..• 
Yeniceyi elde etmiştir. Bu &utttle - Evlat ben bir köylüyüm. 
Yunan - tnglllz müdafaa menli· Okuı:nuşluğum da yoktur. Bun· 
nln ı;ağ ı.·e ı;ol t'rnah mıntakala· dan ötürü pek de öyle derinlere 
randa Almanlarla tcm~ıı ha-:ta- ınemcm. Biz yamız babalarımızın, 
mı~tır. ~imdik! halde Almıuılarm 
müdafaa mevziine eri bir taar· dedelerimizin, bildiklerimizin gör 
nmı varit değildir. Bu nıiidafaa. gülerinden, öğütlerinden faydala

het kalmamış. sırtüstü yatmış, yü şak çıkarmıştı. 

zü gözü, Ü'stü ba~ı kirlenirken oğ lzmir taraflarından olan arka· 
)una seslenerek 0kalbahat sende daşımız Bay Ni:hat Okumuş dedi 
değil, seni medreseye gönderen ki: 

(ke .. ta) oda demiş. O günden - Arkadaşlar, bakın. biraz ev 

sonra kimse çocuğunu medreseye '\'el karlar iç.i!!den, kıştan geçtik. 
yollamadı. f'{ihayet temelli kapa- Şimdi bahara girıdlc. Şu bizim 
dılnr da biz de kurtulduk. memlekette dört mevsimi bir ara menilnin iki ~ayı( nokta5ı ı.ar- nırız. İşte o :k!idar ..• 

dır: - Sizin köyde 
ı- Sağ cenah mıntakuında İn· mı~ 

t'e Karuu vadisi ı.·e sahil boyunca 

mektep var Bir de meşrutiyetin ilk yılların 
da bjiim kasabadan bir çocuğu 

da ıgörmek kabil oluyor. (Kim bu 
cennet vatanın uğruna ~lmaz ki 

u~ruuı Atına clemir,Yol i11tıikalll.

tl 5:'.ok kuvvetli futalmaltdır. Al
maıılann bu latlkametlerclen mü· 
dafaa mevziini yannata teşebbli!I 
etmeleri muhtemeldir. Böyle bir 
yarma taarruı;lle demiryolunu «-le 
g~irmek, blitUn mlldafaa mevzii
ni garba doğru <·enuptan ku~t
mak n-: Atina ı~tikaınctlerlne h!'ı· 

kim olmak imkanları ıııcn·uttur. 
z - Yeni müdafaa menll 

Arnavutluk menlile Ohri gölli d

ı.·arında birleşiyor a, bu nı1ntaka 
bih·ük btr çıkıntı tc.'}kll ediyor, 
ce~he fazla uzuyor. Burası da Fl1J· 
rina ,.e pogradecc üzerinden taar· 
ruza müı;alttır. 

- Beş scnoclen:beri var. Cüm· 
huriye:t kurulalı millet; mektep, 
öğretmen diye kırılıyor. 

- Daha ~vvelleri çocuklarını 
zı okutmaz mıydınız? 

Avrupaya göndermişlerdi. Ne d<'r 
.UUZ, bu çocuk Türk gitti, üç aene 
'80nra fren'k olarak geldi. Bizim 
memlekette kız yıokmuı gibi peşi 
ne Frengistandan ıbir de kokona 
takıp getirmi~. Kas~bayı ıbeğen
mediler, orada gÖrÜşecek konu· 
şacak kimse, eğlenecek yer yok
muş . .Şir iki gün kaldıktan sonra 
defolup gitlilerdi. Gidiş o gidiş 
ıbir dahn gelmediler. Bu haller 
ikarfısında o çocuğun anasının ba 
tbasının acı acı ağlayıp döğündük· 
!erini hüla hatırlarım. Aman mü
hendis, bu sözlerimden alınma tıa 
kın, tıen Avrupada okumuşsun 
ama bak değ.i~memişsin, bizi ya
dı~aml)'orsun. yanımrzda oturu. 
)'l<>r. Konu~yorsun. 

feda?} 

Müdenis ikmal etti: 
-- (Şüheda fl§kıracak topraiı 

•sıkıııan ~üheda) 

Ali Çavu~ yine gürledi: 
- Hakkınız var. Bir de bu va 

tanın her köş~inde, her çalının 
dibinde bir ıtnlan yatar, güzel 
yurdumuzda gözü olanlar bu ars 
!anları hatırlarından çıkarmazlar 
ea iyi ederler. 

Y enicc ,istasyonunda arkada~
)ara veda ettim. Ben Menine gi· 
deıc.ek katara taşınırken onlar pen 
cereden aesleniyorlardı : 

-- Gazeteci arka~. bizim kö 
ye de sel de bir fıkara çorbası 
içelim: 

Cemal BARDAKÇI 

Serbest S ü tıı n 

(Si"v ASi iCMAL 1 
Çörçil 

Amerikaya mı 
Hıtap Ediyor? 

Yazan: M:H. ZAL 
~ Çörçil'in son nutku ıi· 
c::l a binlerde ukdeler bırak· 
tı. Kör kadı gibi doğruyu &ÖY· 
lemek ve her tehlik~yi iptidadan 
bildirmek elbette iyi bir ,eydir. 
Bwıun İngiliz milletinin muka· 
vemeti bakımından ve lngiltt:re· 
ye emniyet uyandırmak cihetin
den faydalı tesirleri vardır. Bu
nu tecrübe ile gördük. 

Fakat B. Çörçil, son nutkun• 
da bu maksatları temin edecek 
haddi de aşmıştır. Gerek Bal
kan milletlerine gösterilebilecek 
yardımın mahdut olacağını ve 
gerek deniz zayiatı böyle ııider. 
se lngiltereyi sarsacağını söyli· 
yerek ıiki noktada bedbin bir 
hava yaratmaktan çekinmemit
tir. Kara haber İngiliz. milletinin 
mukavemeti için bir ıınnra te
siri yapmakla beraber diğer la• 
rafa olan tesiri de unutmamak 
lazımdır. Almanya ve ltalya 
propaganda mekanizmalan, ken 
di milletlerinin manevİyat1111 İn
gilterede sarfedilen bedbinc:e 
sözlerle beslemeği adet edin. 
miştir. 

B. Çörçil, ne makşat)a bu ka. 
dar ileri gitmi§tir? Bunun bir tek 
izahı vardır ki o da nutkun A
merikaya hitap edilmiş olması
dır. 

Amerika milleti, İngiltereyi 
demokrasi cephesinin ve binat 
Amerikanın ön müdafaa hatb 
diye kabul etmiştir. Ön hatlar
da aaraıntı peydn olursa elbette 
arkadaki hatlar harekete seçer. 
İtte B. Çörçil böyle bir hareke
tin sırası geldiğini herhalde A· 
merikaya anlatmak istem.iftir. 

İngiltere kıtm iyi bamleW 
yapmış, Afrikayı temizlemiftir. 
Fakat ilkbahar Almanyanm kuv 
vetli hamlelerile baılamıfbr. Şi.. 
mali Afrikada yeniden tehlike 
i~tleri belinniıtir. Balkanlar
da Almanlar çok cii:etti bir ku
mar oynamıılar ve ilk safbau· 
nı kaı.anmıtlardır. Vapur zayia. 
bnın lngiltereye ağır geldijini 
b~z:at Çörçil söylüyor. 

Bu vaziyet karıısında lnpte
renin teıebbüsü ele alarak yeni 
hamleler hazırlamas1 lazım P· 
liyor. Bunwı da baflıca•ı Allleır 
ribnın daha fili bir tekilde ı..r. 
be gİnneaidir. Meaela Amerika. 
kendi sevkiyahna İngiltereye 
kadar bekçilik etmeği üzsine 
alırsa ve Jrlanda sahillerinden 
sevkiyat ;çin istifade edilmeai 
hakkında Mandalılan yola pti.. 
rirse Atlantik muharebesini 1n
giltereye kazandınnak balmmn
dan epeyce bir himmet göater
miı olur. 

Amerika ileriye doğru o ka
dar kuvvetli adımlar atmıfbr ki 
artık gerileyemez, ön siperlerde 
vurupnlar için herhalde daha 
fazla bir ölçüde harekete geç· 
mesi beklenir. 

M. H. ZAL 
AimanJar, ıruıaıı , .e mal~cme~ e 

acımıyorlar. :Nende bir yol bulur
ıana bUtün motörlü blrllklerlle J. 

leri atılmakta tere.ldüt etmiyor
lar, yeni ıne' ı.fln ı;ağ cenahında. 
onmp dağı ı.·anıa da bu Alnl•nlart 
tnre Karasu ıstıkametlnde bir yar
maya teşebbüııten menehıılyC(·ek: 
tir. ş1mıdde Bcleıt Balkanı nıanı 
teşkil etmedi. ~lüdafaa menlln· 
de esaıı, her ,·aı;ıtaya müracaat e
derek tank taarruzlarına \C ın~· 
törlü birllklerin hareketlerine mü· 
salt ~artları ortadan kaldırmaktır. 
Tutulan meulde araı.1 bu l':lerl 

- Okutmak istemezdik doğ
rusu. Ama ·bu cahilliği iyi bir şey 
saydığımız için değil, biz okuma
nın kadrini, kıymetini biliriz, ev· 
liı:tl Nidehm ki okuyan çocuklar 
elimizden. k_<ıçıyordu. Vilayette, 
l~an'bulda okuyanlar köye dönün 
ce kimseyi beğenmezler, tarla, sa 
pan, davar sığır bir tarafa dursun 
analarını, babalarını bile hor gÖ· 
rürlerdi. tile memur olacağız di· 
ye tepinirlerdi. HaTbuki !bizler çıo 
cuklarımızı bizden daha. iyi çiftçi 
olsunlar, ~ayvan yeti§'tirmesini 
bizden daha iyi bilsinler, öğren· 
sinler diye mektebe yıollardık. So 
nu dediğim gibi olunca ne diye 
okutacaktık. 

- Çocuklarınızı medreseye de 
göndermez miydiniz? 

-- Medreseler daha lberıbattı 
oğul: Oralarda okuyanların söz 
!-erinden. konuşma1arından da 
bir şey anlamaz;drk. Sonra bizi 
türlü kılığa, kıyafete sokmak İs· 
terler, ~o günahtır. Bu haramdır~ 
diyerek elimizi kolumuzu bağlar. 
lardı. Bizi eski adetlerimizıden vaz 
geçirmeğe çalı~ırla.rdı. Kadınları
mız, kızlarımız sımsıkı örtünecek 
lermiş, evden çıkmıyacaklarmı§, 

Radyo Kanununda Değişiklik Lazım 
Vatandaşlara Lüzumsuz Külfetler Yüklenmiştir 

yapma.ğa. müsaittir. . 
~etke, mt:nlln ıtıal, tahkım ı.e 

müdafaa51Dd• ı;ağ' cenah ,.e nıer· 

ta•-•arı ıcun-etll tutulma· kez nım ..... 
Jrdır. 

şefkatle ona hitap etti: 
_ Vivet, gel çocuğum, Anndolu-

1 Yolcu asıl scnın misıı.flrin .. dan gc en 
d 'kı· ya" kadar var, onunla 

Aranız a ı ., 
asıl sen dost olacaksın. B~ndan son-
ra. bir arada iki kardeş gıbl yaşıya-

caksınız. 
Vicdanın burnu havada, ince d~-

dakları kısık. kUçUk kahve rengi goz 
lcrl istihza ile dolu idi. Ağzının ucu-

af·r "ana bUkerck ademl le· nu h ı çe ., 
nezzUJle: 

_ Hoş geldiniz ... Dedi ve elini u-
zattı. Gülmemek fçin çcnesile tuhaf 
bir hareket yapıyor, dudağını ısırı-

yordu. 
Kezban kcndieinl gUlUnç buluyor, 

bu :küçük :kızın bakışlarından kaç-

k ·~in 0 dakikada. yerin açılıp kcn ma 11; 
dislni içine çekmesini temenni edi· 

yordu. . .. 
_ Birbirınizi opsenize çocuklar ... 

İlk günden aranızda. bir. l>~rdcş ya. 
kıntığı teesstıs etmesini ıstıyorum. 

Vivet bir adım attı. Kezban oldu
ğll yerde duruyor, dU~memek için 
kadife perdenin ucunu sıkı sıkı tu. 
tuyordu. Bir saniye dikka.tle birbiri
ni süzdükten sonra zoraki bir tavır· 
la. öpllştUler. Ali Bey mcmn~n, hatta. 

Osman Besim Aler imzasile §U 

mektubu aldık. Pek çok vatan· 
daşları bizar eden lbir derde do· 
kunduğu için aynile yazıyoruz: 

Yeni ibir radyo makinesi aldım. 
Çocuklanm askerd-c, ken:dim de 
haatayım. Ma'kinenin ihbar mu
amelesini meşru mazeretler dola
yrsile yirmi bir gün ıgeç yaptım. 

mes'uttu. 1 Genç kız herk~in yazımda bayıl· 
_ Şimdi sıra Feride geldi. Yaklaş maınıık, hrçkırmamak için cidden ha 

bakalım delikanlı ... Kezban, ınll!tak· rlkul!de bir irade kuvveti 88.dctmlş 
bel doktorlarnnızdan Ferit Sertka· ti ama odasına gelir gelmez: sinirle· 
yayı sana takdim ediyorum. Hem a- rl birdenbire kopuverdi, kendielnl ya 
Hece dost hem de komşuyuz. Sık sık tağt üzerine attı, sarsıla sarsıla ağ
birblrinizi göreceğiniz eihcUc tanış· lamağa başladı. 

maruz lazımdır. Bir aydan beri çekU~ üzUntU ve 
Ferit Kezbana yaklaştı. Hafif bir helecan kt\fi gelmemiş gibi, bu eve 

tcbcssUınle elini uzatt:ı. Bir an göz b basmaz da, velev ki kcn 
göze geldiler !akat genç kız bunu ayak asar 
görmezlikten geldi. Parmaklarile ba dl gıyabında olsun, böyle mllthiş ha 
ışını sıkarak F-Azı1e Hannna dönem. karet sözleri işitmek felfıketlno ma-

- Başmı dönUyor. Çok rica ede- ruz kal~tr. Bu sözler onun bun
rim beni odama gblUrUr mUsUnUz? dan sonraki ömrUnU zchirlcmcğc kA· 
Kendimi pek yorgun hissediyorum. 

Ferit kıpkırmızı olmuşbı. FAzne 
Hanıma gelince, biraz evvel pcrdo 
arkasında geçen mtik(Uemeyi işitnılş 
olduğundan genç kızın bu hareketine 
ic;ln için hak vermekten kendisini 
mcnedcmemiştl. 

_ Enişte. müsaade ederseniz Kez 
banı odasına götüreceğim. Bakınız 
ayakta duracak kuvveti yok. Blr!J-Z 
istirahat etmesi ltlzım. 

Bu sözlerile hem onu mazur gös
termiş hem de Feridln bu ufak hi
diseyi mUhimSemesine mlnl olmak 
istemişti. 

fi idi. 
Bunları düşünerek hıçkrrıyor, bcd· 

baht Jıayatının bütUn acısını gözle 
rlndcn dışarıya akıtmak lstıyormıış 
gibl hırsla, heyecanla. ağlıyordu. 

Fdzfle Hanım bir iki dakik& kadar 

onu kendi haline bıraktılttan sonra 
büyük bir şefkat ve merhamcUe ya

tağa yaklaştı, saçlarını okşama.ğa, 

bileklerini oğuşturmağa başladı . .Ay
ni zamanda, tallı sesile onu teselli
ye çalışıyordu. 

(Arkası ,·ar) 

ıBu gecikmeden dolayı iptidadan 
bir ceza tayin c<iil~i ve bunu 
aenelik resimle beraber Ödemeğe 
dave't c<ii}seyı(run «eyvanah> der, 
ıbu 'bir iki liralık cezayı <>derdim. 

Hayır, i' bir, iki lira ödeme.kle 
lbitmiy.or. Ortada ibir cezai suç 
bulunduğunu kanun bir defa ka
ıbul etmi~. Sulh mahkemesinde a. 
J.eyfıimc takibat açıldı. ifade rıl
.m&k üzere eve polis gelip gidiyor. 
Jh'tiyar halimle bana. mahkeme
lende sürünmek düşüyıor. Ben bü
tün uzun ömründe polis ve mah· 
keme ile hiç tema'Sa gelmemi§ bir 
adamnn. P21is ifade almeğa ge· 
lince oturdum, çocuk gibi ağla
dLm. Bunun suç olmaıdığını, mu· 
amele icabı ifade alıntlığını anla
tıp ve e1lerimi öpüp bana teselli 
veri.necye kadar polis memuru· 
nun ba_şt,na hal gekli. Şimdi de 
ımahkemelere gidip geleceğim. 

Vatandaşlara hiç y.oktan böy
le kü1f etler yijklemt!k reva mı~ 
Polis. memlckdin ~mniyetine ait 
kim'bilir ne;kadar ımühim inleri 
arasında benim ra~ ifadem
le m0ıı,<ıgul oluyıorı. Mahkeme
ler zaten y;üklü ..• l:Iiç yoktan be
nim radyıo aldığımı y.ir.?)li bir gün 
:geç .ihbar etmemle me§g'Ul ola· 
c.a'kfar. 

Masa başında kanun yazanlar 
için mesele bir satır yazı yıaz. 
maktan ibarettir: «Radyo alındı. 
~~~ı .geç h.aber .~erenler ve sene
ligını vaktmde o·demeyenler aley· 
hine cezai takibat yaJ?ılır .. .> 

Bu bir satır yazının kaç bin va
tandaşı mahkemelere sevkedece-

cini. sulh mahkc-mderinin ve za· 
bıtanın ne!kadar vaktini yiyeceği. 
ni hiç du~ünmezler. Radyo taksi. 
tini 'bir seyahat, bir hastalık ve
ıya diğer bir mazeret yüzünden 
geç ödemek her vatanda~ın ba· 
§lna hergün gcldbj}ccek bir hidi· 
sedır. Kanun bu takdirde taksitin 
yüzde kırk ceza ıle ödeneceğini 
eöylüyor. Takeİtını bıraz teahhur • 
la ve Sô 40 ceza ile ödeyen iyini. 
yet sahihi bir vntandaşı işinden 

gücünden etmenin ve ayrıca mah. 
kemeye yollamanın ne faydası. 
ne manası vıır? Sulh mahkeme· 
]erinde radyo davalarının neka
dıır yer tuttuğunu tahkik ederse
niz hııyret edersiniz. 

Bu i in çok basit bır çıkar yolu 

v_a~: lhb~~ı geç yapanların ve tak 
~ıti. geç odeyenlerin para cezası 
ıptıdadan tdbit edilsin. Yalnız 
bunu kendi rızasHe ödemek iste• 
meyenler mahkemeye sc~kolun~ 
sun. O zaman cezai tak batın ma· 
nası otduğu gibı bu yüzden açı· 
lan dav-alar ıbemen hemen sıfıra 
İnerek sulh mnhkcmeleri biraz 
nefes alır. 

Memleketin 'her köşesinde bıı 
dert yüzürrden füzuli zahmet1er 
çeken binlerce vatandaş vardır. 
Radyo kanununda tadil lüzwnu 
hakkında alakalıların dikkatini 
uyandırmağa muvaffak olursanıı 
bütün bu vatanda~ların hayır dı.. 
asını kaz.anınıınız. 

Pangaltı, 9 nisan 
Omıan Besim Aler 
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1 Haftallk Radyo Programı 
~-------------------------------------'~ O Kadar Güzelsiniz ki ... 

.Çeviren: Bedi aCNDCZ 
Doktor Ferdi, izdivacının ikinci se- LUle lUlc ?.-plska sac;lnn. aç!l> ma

ııesi, :feci bir otomobil kazası yUzUn· vı g l}7 .-ri. maspm si naliı, gPnlş na-

P A Z A R 18 . .t.9.U 

9 Memleket saat ayarı. 9.03 A· 
jans haberleri, 9.18 Marşlar ve ha· 
fif parçalar, 9 . .t~/10 Ev kadını • 
Yemek listesi. 

12.SO .Memleket saat ayarı. 12.33 
Karışık şarkılar 12.50 Ajans haber
leri, 13.05 Radyo ince saz heyeti, 
13.25/ 14.30 Radyo salon orkestra
sı. 

1 den zevceslnden ayrılmış, bckdr kru· sıyesile insanın, bir sevimli cici bi
mıştr. Biricik oğlu Mecdi bUyUdU, al· cı gibi bp:lp okşıyac!ltı geH•.-ordu. 
tı yaşına gelmişti. Ciddi, malQmat- Çocuk kapıdan g•: er g!: ·nez bir
lı bir mUrcbblyc tutmak ıtı.zım gel!· denbire hayretle mUrebbiyeye baktı. 
yordu. Leylt mektebe girmezden ev- Genç kızın güzel siması çocuğu da 
vel biraz malQmatrnı artırmak isti- teshir etmişti. Mecdi, masumane bir ış Memleket saat ayarı, 18.03 
yordu. I tavırla ellerini çırparak : Radyon caz orkestrası, 18.50 Rad-

Bunu, halası Bayan GUzldeye yaz- - Oh! Baba. .. Baba ... Bayanm ne yo fasıl heyeti, 19.30 Saat ayan \"e 
dı. MUnasip bir mUrcbblyc bulması- gtlzcl gözleri var değil mi? GördUn Ajans haberleri 19.45 Ziraat tnk
nı rica ettl. Dört gUn sonra şu cc- mu bu g!>zleri... vlm!, ı9.so Halk tUrkUlerl. 20 Solo 
vabı aldı: ı Dedi ve ona doğru koştu. Hemen şarkılar. 20.l5 Konu.,ma 20.30 Ka· 

mının devamı, 13.20/ 14 Karışık 

program (Pi.) 
18 Program ve saat ayarı, 18.03 

Cazband (Pl.) 18.30 Konuşma Çift 
çinin saati 18.45 Çiftçinin saatl • 
Köy sazı, 19 Vlolonsd soloları, 

19.20 Film mUziğl (Pi.) 19.SO Saat 
ayarı ve Ajans haberleri, 19.45 Ko 
nuşma Ziraat takvimi 19.50 Radyo 
fasıl heyeti, 20.15 Radyo &azetesl, 
20.45 Radyo salon orkestrası 21.SO 
Konuşma, 21.45 Kldsik TUrk mUzl· 
ğl korosu 22.80 Saat ayan, Ajans 
haberleri, Bors:ı.. 22.45 Dans mUzl· 
ği (Pi.) 23.25 Yarınki program ve 
kapanış. 

Ç A R Ş A M B A 16. l.9U 

Scwglll yeğenlın, 1 boynuna sarıldı. Vahide, çocuğun gös rışık şarkılar ve tUrkUler, 21 Oda 
dyl bir mUrebbiye bulmak çok terdiği bu takdirden mUtevellit bir musikisi 21.30 Temsil, 22.30 Saat 8 Program, 8.03 Ajans haberleri, 

mUhim ve çok nazik bir meseledir. lılcapla bUsbUtUn kızardı. Y.UzUnU, ço ayan Ajans haberleri, Ajans spor 8.18 Hafif program (Pi.) 8.45/ 9 Ev 
Hususile senin gibi meraklı ve be- cuğun kıvırcık saçları arasına. glzle· servisi, 22.!'iO Dans mUzlğl (Pi.) kadını - Yemek listesi. 
kAr bir adamın çocuğuna bakacak meye çalışıyordu. Salonda derin bir 23·25123·80 Yarınki program ve ka 12.30 Program ve saat ayarı 
faziletleri haiz bir mUrebblye bul- sUkQn hUkUm sUrUyordu. panış. 12.33 Karışık şarkılar, 12.50 Ajans 
mak pek gUçtUr. Bununla beraber, Vahide, titreyerek çocuğun def- P A z A R T E s ı 14 . .ı.9u haberleri l3.05 Halk tUrkU\erl, 
birçok tanıdıklarıma mUracııat et· terlerini karıştırıyor ve bununla. ken 13.20/ 14 Radyo salon orkestrası. 
tım. İtimada şayan iki rnUrebblye dini meşgul göstermek istiyordu. 8 Program. Saat ayarı, 8.03 A· 18 Program ve Saat ayarı, 18.03 

mUziği (Pi.) 23.25/ 23.30 
program, Kapanış. 

CUMA 18.t.9U 

Yarınki 

8 Program ve saat ayarı, 8.03 
Ajans haberleri, 8 .18 Hafif pro· 
gram (Pl.) 8.45/ 9 Ev kadını • Ye

mek listesi, 
12.30 Program ve saat ayan, 

12.33 Karışık şarkı ve tUrkUlcr, 
12.50 Ajans haberleri, lS.05 Karı· 
şık şarkı ve tUrkUler programının 
devamı, 13.20/ 14 MUzik karışık 
program (Pl.) 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 
Radyo Sving kuarteti (İ. ôzgUr ve 
Ateş böcekleri) 18.30 Çifte :fasıl 
programı 19.30 Memleket saat a· 
yarı, Ajans haberleri. 19.45 Konuş 
ma Ziraat takvimi, 10.50 Solo eser· 
ler, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Temsil, 21.30 Konuşma (İktlsat sa
ati) 21.45 Radyo salon orkestrası, 
22.30 Saat ayarı Ajans haberleri, 
Borsa, 22.45 Radyo salon orkestra· 
sı programının devamı, 23 Dans 
mUziği (Pi.) 23.25/ 23.30 Yarınki 
program, ve kapanış. 

C U 1\1 A R T E S t 19.4.90 

( Maziden Canlı Masallar 

Rumeli hisarı 

lstanbullularm 
Ask Tılsımı 

tavsiye ettiler: Blrl Bayan Huriye, Doktor Ferdi, bugüne kadar hiç jans haberleri 8.18 Hafif Program Konçerto (Pl.), l8.30 Konuşma 
dığerl Bayan Vahide... Bunlardan \'aki olmıyan bir teessUrle genç kıza (Pi.), 8.45/ 9 Ev kadım • Konuşnıa (Dış politika hAdlııcleri} 18.45 Ço
birl genç. biri de yn.şlicaymış. Her bakıyor ve kendisine karşı derin bir 12.30 Program, Saat ayan, 12.33 cuk saati, 

19
•
1
5 Çoctıklnr için mu

ıktsinln adresini gönderiyorum. El· meczubiyet, meftuniyet hissediyor- Karışık şarkılar, 12.50 Ajans haber siki, l9.SO Saat ayarı. Ajans haber 
bet birini intihap edersin. Hakkında du. Korkmaya başladı. Acaba bu in leri, 13.05 Karışık şarkılar Prog- ler!, l9.45 Konuşma Ziraat takvimi, A 19.50 Geçit pro""'amı, 20.15 Radyo 8 Program ve saat ayarı, 8.03 tk tılsımı taııdığı Evliya Çe lehi tarafından rivayet _..ııil-
hangisi hayırlı ise o olsun. Seni mu- clzap neden ileri geHyordu?.. rammın devamı, 13.20/ 14 Karışık 0

• cu Ç&O 

habbcUe kucaklarım ... > Ferdi, henUz kırkına varmamı~ program (Pi.) gazetesi, 20.45 Saz eserleri, 21.10 Ajans haberleri, 8.18 Hafif parça· Rumeli hisarı 
r er ı, u a es en r - m ı. e\-ce ve a ın an 18 Program, Saat ayarı. 

18
.
03 

T"' n asır a ar mu lc§em ve sonra ayağa kalktı ve bu meli ıı 
Doklo F d

. b iki dr t bl 
1 

bir ada d z slnln f t d Konuşma, 21.25 Ko""'a ve sema- \ar, (Pl.) 8.45/ 9 Ev kadını • Ye· O k d h ı • ı 
ne hemen bir mektup yazdı. MUreb- beri her tUrlU zevkten, eğlenceden, Radyo caz orkestrası (İbrahim i\er, 21·45 Riynsctı cUmhur bando- mek listesi. deıbd'ebeli bir .. hayat ~üren . Si~ çiAeri kuca!daoı. cT iz işiten Mc_r: 
blyelerln hangisinin taze, hangisinin heveslerden uzak bir hayat geçiriyor özgür !da.resinde), 18..ıo Kadınlar su. 22·30 Saat ayarı, Ajans haber- l3.30 Program ve saat ayo.rı. z~nııın son ~utereddı. n.esıllerı yem» den merasimde ı;ördür: 
yaşlıca olduğunu bilmiyordu. du. O güne kadar evine, ailesinden fasıl heyeti, 19.15 Çigan Romans- teri, Borsa, 22.45 Cazband (Pl.) 13.33 TUrkçe plAklar, 13.50 Ajans sanatı, adaletı, medenıyetı, par- 1 kızı istedı. 

Ertesi gUnU, hastahaneye gideceği başka hiç bir kadın ayak atmamıştı. ları (Pi.), 19.30 Saat ayarı, Ajans 1 23.2:1/ 23.30 Yarınki program ve ka haberleri, 14.05 Türkçe plA.klar pro la~ :ma;iyi, :nabkemeyi ve haki- * 
sırada hizmetçi. bir kadının ker.disi- Çocuğu rahatsız olmasın diye m18a- haberleri, 19.45 Ziraat takvimi, pa.n1'· gramının devamı, 14

·
20 

Riyaseti mı ınkar edıyo:Iardı. İ§leri tılııı- Bizanslı İstanbul bu a~k ve s"' 
ni görmek istediğini haber verdi. Fer :flr de kabul etmiyordu. Şimdi te- 19.50 Radyo ince saz heyeti, 

20
.
15 

P E R Ş E l\I B E 17 .. t.9.n cUmhur bandosu, 
15 

Hafif sololar ma kalmıştı. l ılsunlar umumi nül tılsımını da Türk Istanbulr 
dl kendi kendine: sadUfcn, evine taze, gUzel, emsalsiz Radyo gazetesi 

20
.
45 

Plano solo- (Pi.) 15.30 Konser • Devlet konser b~y~tı ve. hatt.a gönülleri bile miras bırakmıştı. Türklerin ,Mıı 
- 'MUrebbiyc geldi. Bakalım. yaş- bir kız girmiş bulunuyordu. ları, 21.05 Dinleyici istekleri 21.30 8 Program ve saat ayarı, 8,03 A· vntuvarından naklen nelJI'lyat. dıı:gınlcmışlerdı. muııönmez Dede> si de . sevi~eıı 

1ısı mı? Yoksa tazesi mi? ... Hangi- Sevglll evUıdının mUrebbiycsi ol· Konuşma, 2ı.45 Radyo orkestra.sı, jans haberleri, 8·18 Hafif parçalar 18 Program. saat ayarı, ıs.o3 Tılsım Bizanslı gençleıin a§k· gençleri birleştiren bir ded'e idı 
si olursa olsun hayali gözUmtln lfaU· mak sıfatilc ona karşı takdirden 22.30 Saat ayan, Ajans haberleri, (Pl.), 8.45/ 9 Ev kadını • Konuşma Radyo caz orkestrası, 18.40 :\tızrnp }arına bile hakimdi. Bu dedenin açık türbesi YenikaPı 
ne gellyor. Arkasında., rengi 10lmu~ bnşka bir his beslememesi lAzım gel Borsa, 22.45 Cazband (Pi.) 

23
.
251 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 1ı sazı~ saz eserleri. 
10 Konuşma .f\s!lzade bir Bizans genci bir Mevlevihanesinin meı:arlığındıı b~ 

ve modası geçmiş bir rop. ellnde, par dlğinl bl11yordu. Fakat mihnet der- 23.30 Program, ve kapanış. Radyo caz orkestrası, l8.40 Radyo (GUnUn meseleleri), l9.l 5 Hruk tUr q;ün l.m~aratorun sefir kabulü lunuyordu. En şiddetli rüzgarlar 
mak uçları )'Irtık bir eldiven, bir dile kocamış kalbinin temayillAtmı lnce saz heyeti 19·1° Konuşma (Se kUleri, 19.30 Saat ayarı. Ajans ha· merasımınde bulunmuştu. lmpn.- da bile mezarı başında yakıl•" 
gözlUk, halim ve sakin ıı1roalI fakir mcnedebllccck miydi? Onu, sat bir s A L 1 15"4·90 yahat reportajları), ı 9.30 Saat a- berlerl, 19,45 Konuşma. Ziraat tak· rator duvarlan ve ku}jbe)eri a- mumun sönmediği söylenircl 
hir kız. Mutlaka böyle blrlsi olacak .. muhabbetle sevmekten kendini ala· yarı, ve Ajans haberler!, ı9 . .ı5 Ko· vimi l9.50 MUzlk Karışık şarkı ve ~ıllara d~.rg~n]~k ~eren moza·. Mumu-sönmez Dedenin genç kalP. 

Dedi. Aynada boyıın bağının ucu- 1 bilecek miydi? 8 Program, Saat ayarı 8.03 A· nuşma, Ziraat takvimi, 19.50 Bcs- tUrkUler, 20.15 Radyo gazetesi. iklarla suslu bır dıvanhanedekı lerdeki aşk ateşini yaktığına jnıı. 
nu dUzc1ttıkten sonra salona. indi. Onunla bir evde beraber bulunduk- jans haberleri 8·18 Hafit parçalar te, Sema! ve şarkılar 20.15 Radyo 20.45 Fasıl heyeti 21.115 Konuşma altın tahtına oturmuş, bir elçiyi nılırdı. 
Yirmi yaşlarında kadar bir kız. ka· ça. bir sofrada oturdukça bu muhab (Pl.) 8.45/ 9 Ev kadını - Yemek gazetesi 20.4.5 Tino Rossinin pldk- (Kitap saatl) 21.30 Radyo salon kabule hazırlanmıştı. T dhtın üs· leıtan!bulluların bundan haf'' 
pmın )'anındaki sandalyede oturu- bet artmıyacak mıydı? Nihayet, listesi. lan, 21 Dinleyici istekleri, 21.30 orkestrası 22.so Saat aynn. Ajans tünde yine altından yapılmı...,, iki cMumusönmeı: Dede> leri o' 
yordu. Gayet s:ı.de giyinmişti. Ben· kendini zaptetmekten bUsbutUn a.ciz 12.30 Program, Saat ayarı. 12.33 Konu,ma (Sıhhat saatl) 21.4.5 Rad haberleri. Borsa. 22.50 Cazhand renkli mücevheratla süs\ en; niş ıha vard'ı. Birisi Rumelihisarınd! 
zl solgun, falmt heyeti umumiyesi kalmıyneak mıydı?.. TUrkçe plAklar, 12.50 Ajans haber- yo orkestrası, 22.30 Saat ayarı, A· (Pi.). 23.25/ 23.30 Yarınki program 1 makine .k~.şlar cıvılddıııyorlardı. A'hm~t Vefik Pa~ kütüphanesi' 

!gayet sevimli, cazibeli idi. Koyu ye- Doktor Ferdi, bu mUnasebetten leri 13·05 Türkçe plft.klar progra- jans haberleri, Borsa, 22.45 Dans ve kapanış. Tt.h~ın .ikı ı:-rahnda ıe~ . alan nin a~k.a~ında F enari mahalle51~ 
'.~~~~.kmrc~~m~s~an. ~~~kt~~cl~tMU~n~~h~ ====~======================================== m~ındı a~.anlar ortahg~ d~- de,bın~deRumd~~nmn 
ayni renkte kirpikleri ve kaşları çol~ metlnl dUşUnUyordu. ~et vermek İçin homurdanıvor· kul'esinin yedinci katında idi. 

' gUzeldl. O kadar tatlı bakı,ıarr vnr MUrebbiye. defterleri gö&den ge- lardı. Saray erkanı, devlet adam On brind hicret n.snnın ilk>' 
dı ki ... İnsanın ruhuna kadar nUfuz çlrdlkten sonra başını kaldırdı. Her lan, erkek, kadın !bütün genç ıı· nsında lstanbullular Altımertl1er '"''°"'"· lk1'lnln namım ••«"""'" ••l<add~, divanhanede huou•i deki Bizan•hl0<m aşk ve izd""' 

Doktoru görUr görmez solgun ben F erdi; çocuğa bu kadar gUz:eJ g el ryjfn~ı. alBı§lardd Ar.tık el~ Lılınmınıt inanırl'ardı. Gönüi Y' 
z; p•nı..J<şU. Ayağa kalklL F<nli , mlş olan yeşil gtizl•dn ka«"mda " e ec~ ıı. u sıra • iki ha"'.n k•nle•. kıomed Ç<kmayanla< b• 
kendi kendine: 

1 
titremekten kendini alamadı. Birden as'kerı rmparatorluk kuvvetlen- radaki mermer ve souk bir ı• 

N .• ç •. n Do" rl Ko·· ş e? nin mağlup ettikleri bir kom§U kucaklarlar ve muratları o\urı' 
Ne güzel kız bu?... bire: d l h''ı. ·· d · · ev et ~um annı ıçeuye ge- kur1ban keserlerdi! 

Dedi. Sonra mUrebbiyeye hitaben - Bayan, dedi. Size zahmet verdi :'\fenıllllerin niçin dört kö.,.. wapıl- t tirdiler. Bu yarı çıplak ma'glup Şen seyyahımız Evliya çeıeb 
ıtA,•c etti: ğim için kusurumu affediniz. LQtfen ..- ,, yer Tardı. Ono da, spanyannı son rlrler, salonun ortasına bırakırlar. ıh~kümdarın elleri kaim bir zin· bu td:sımı ~y!c anlatıyor: 

Sizi, halam CUzide gönderdi do- bu sözlerimi bir hakaret veya mem· dığını biliyor musunuz! Söyllyeybn: kralı doJdurmu'ltur. Kapağı açılır. ~onra. ikinci kapak cır~e .. a~asından bağlanmıştı. cDokuzuncu tılsım yine p.lt•' 
ğıl mi? nuniyetalzlik tetıl.kkl etmeyiniz. Şlm On Altmcr LüJ, 21 haziran 1'785 te, kaldırılır. )faroşal heyecan ,.e me- Esır h~~~md~rı tahtın önü~e ka- mermerde bir amud üzere tııllç 

_ Evet, Bay... di pek ümitsiz bir haldeyim. DUşUn· bir irade ile cep mendiJlerlnln boy Olü Bu!.. rakla ~oluyarak bakar. Nihayet, ı1ar- dar sur.ukledıl.er. Sonra bır as- tan bir civan ve bı'r ma'L'bubei ı'' 
..,.,,. ı kt d dU ı d ki d ki u ,.c enlerinin 'hlr olmasını emretti. .... ı ı k d n .. ~ıç n ayn a uruyorsunuz'.' o m ve ana ım aramız n m - .... apnJyonun kumandanlarından &'•ara sarı mış mumya meydana çı· er emır ver .. ı: man birbirini deraguş etmek .;a 

turunuz. görUşellm. Halam sizin ıu- na.~ebatın devamı hayırlı olnuyacak.. Bu emir, dört köşe l}f'ylcrl pek çok ~fare,al Augl'ranu ~·a,·erlerlnden hl· kar. -. - Yere ~ki ziyetinde inşa olunmuşlardı. }"le 
mada şayan olduğunuzu yazmıştı. Burada kıılmanız hiç iyi bir şey de- ı;e,·en Kraliçe ~fart Antuanet'I ınem· rlnln l\lrsıra gideceğini haber alınca Augerau merakla eğlllr, bakar. Za~l~? es~; ~!tın tahtın önün· kaçan ki şehir halktnd'an karı ' 
Şimdiye kadar çocuk terbiyesile hiç ğil.... nW1 etmek için verıımı,ur. kendisini çağırır ,·e: 'Sonra doğrulur ,.c hışımla ya,·erc ha d~ ~~çokmu§tu. Ha~ as\eri- koca cidal ve niza et'sefer birinde 
meşgul oldunuz mu?- Vahldc. perişan ve meyus nazar- G y I Ç - Mısıra mı gldiyorı;unuz '? Teb· kar ye batırır: nın ıkınci e.mri şu old.~.: ıbirisi gelip ol suretı' deraA gu" etli> 

öz a~ arı e~mesi B h - ,.. Evet.... larla doktora baktı. Ferdi, titrek ve 3 3 rlk ederim. Sizden bir ricam \'ar; - Fakat bu ölü!.. - a~ını ta tın eşıgıne koy! te derhal barışırlardı.> 
- AlA ... Oğlum Mecdi biraz oku· Umttslzllğc deldlet eder bir sesle fü\. Sovyetıer Birliği hükQmctl, met- Son ctı.nJerde mwnyalardan ı.ek çok Esk!w .tacidar alnını altın tah· Bizanslılar boşanma davalı 

mak ,.c yazmak bilir. Biraz da he- ve etti: hur «Bağ Sara~u çeşmesini, tarUıi bahsediliyor. ~lnuJlye kadar gördü- Umumi Harp Kaça Mal tın. eıııg~ne ko~~~.' Mağrur w ve için ma'hkemeye gitmezlerdi. ~ 
saptan anlar. Vakit buldukça öğret- _ Beni iyi dinleyiniz. Eğer bu ev- Abideler araı;ında muhafazaya. karar ğUm şey d('_ğll. Pek merak ediyorum. Oldu? galıp Bızans hukumdarı ayagını tılsım sevişmiyen ve geçinroı.> 
mlştım. Pek halim, munis, muti bir de bir valdc olsaydı sizi derhal ka- vermı,. Gelirken bana bir mumya getlreblllr bu başa bastı. Elindeki altın gar- çiftl1:ri derhal ayırablirdi. Bu 

1 

çocuktur. Eminim ki kendisinden bul ederdim. Bunda hiç bir mahzur Bu çeşme, sekiz yUz sene ewel ,. misiniz! Umwni Harpte sarfolunan para- IKısını da mağlubun ırtlağına sım da Altımerrnerde idi. sur•
0 

P•k m<mnun olru:aksm"'· 0<>'• ;çın yoktu. Emin olunuz, dllş1lnm""•n' bl• Tat., pttn•l t&•af•••••· ""'"'- - Ray hayl Emttde .. ınlz kuman- ••• 980 mllya• fmnk oldutu lahak- dayad" bfr me.me• •Ütunun üotünde ~ 
hangi saa.tlerinlz mUsait '.' ... cAhnız, bu çocuk benim değil, sizin- nın hatırasını ihya. l~ln yaptırıınu,- l danım... 1 kuk etnıJştır. Hazırlığın birinci safhası böy· kurşun heykel vaTdı. Bu he> ,;t 

Siz hangi snaUeri mUnaslp gö- dir .. > derdim. Fakat, şimdi mUm· tır. çe~ml', tıpkı bir uat gibi, her • • • • • • • 1910 harhl masrafı, her halde hun· lece bitmi~ti. Bundan sonra mağ ler Calinosa niSbet ediliyordu· ~ 
rUrsenlz ... Bunu sız tayin ediniz... kUn değil. Siz o kadar. o kadar gti· lkJ dakikada. bir, bir ııöz ya,ı bü· Bir tene sonra zabit Pariw. döner. dan daha. DAA~ı olnuya"aktır. Zira luplardan alınan bütün bayrak- Birisi beli bükülmüş, yüz .su[ Başka bir yerde dersiniz yok zelslniz ki ... Affediniz beni ... Affedl- yüklüğUnde bir damla su akıtır. Bu, Ye ktmıandanı ziyarete gider. An- A\·rupa hUkflmetlerlnln, hattl blta~ ' lar, gargılar, kalkanlar 1:1alona d'öıkülmüş ihtiyar bir erke<~ıı. 
mu?... nlz. .. Mccdlyl pek iyi tıı.llm ve terbi- t k f 

1 
k .. gerau sorar: şerpildi. Bin?erce esir de dehliz· teki de çok çirkin, deve duda~· ıırens en !;O 'e asız ı goren pren· ı - Hayır ... üç tıı.Jebem ,;ardı. ,•r- yeye muvaffak olacağınızı bild:ğim - Hani .Ya bl.zlnt mumya'! rafların bile, yalnız pasif korunma !ere yüziistü yatırıld1lar. Misafo kan.bur bir cadı kadındı. A>

1

b. 
·• <ıeslnln ılöktüğü ~ör. ya.,ıarıruo sem· -tık bUyUdUkleıi için leyli mektebe halde sizi kabul etmekte mazurum. bom lınl!)... F. s. - Aşağıda kumandanım:. için sarfettlklerl paranın yekiınu elçki bu1 esirlerin sırtlarına basa· mak isteyen çiftlerden biridsi rh' 

~lrdiler. Bu sebeple biraz sıkmtıya Zavallı Vahide, benzi sapsarı ol· Askerler, kocaman bir lahit getı- milyarları ~oktan g~nlştır. ra sa ona gelecek, sonra mağ- heykelleri kucaklayınca e 

dUştUk. Annem pek )'aşhdır. Esld· duğu halde ayag-a kalktı. KUçllk Garip Bir Meslek lup bayrakları çiğneyerek hü- muradına ererdi! 
den hayabn• m1"'ff<h goçlnllği ıoın MocdlYI k"'akhynrnk '4Çlonn0cn ' kümdann ö.,Une vmcak ve la· Evliya Çelebi Seyahaln•"'' 
onu, bund~ mahrum otmmn•k için öptU. El<ğine sanlmk onu b"ak- Dilnyada, ....ıokl"la •• prlbl, BU G tl S ziml«ini anedeeektL nin bhinci c üdinde bu t>l•""' '' 

blç .. Unho yok ki, Nev..·ork Umanı HÜY~K BİR AC.K'""" KAiın ..... ,A .... I El · ' b" 1 . d ..ıt. d k' çıı.Jışıyorum. Zavallının dUnyada ben mak istemlyen yavrunun saçlarmı .., .. .,, M 1 k u 'J ....... n .• ... ... ç. ı ~e . oy e müheyyiç bir vır e er,.en er ·ı: 
I• rıhtımından kalkan :\'&purlardakl e e t t . 1 ı o 1 . Al1ıff' den başka kimsesi yoktur. Bunu okşadı, doktor.: seldmladı. Mahcup, KUDS B R VAZtFE~tN KURBA~'I... merasrm e mparatorun huzuru- c nuncu tı sımı acıp 

yolculara mendil sallıyan ve bo SU• 1 K d b" d n... A • uıe 
söylemekle bUyUk bir ücret talep e- mustarip ve Umltalz bir halde çıktı, H t na a ınmıştı. onuşma esnasın· mer e ır amu zen,ourı d• retle hayatını kazanan Jobn adi! bir Si da a ırası asla unutulmıyncak bir şaheser d d k h k' Cal' 'b"aı • deceğlm zannetmeyiniz. gitti. Kim bllir, bu kadar gUzel ol- • nemasın a sarayın ıt rev~ )arını doldu- a ım ınos resası e ". 

- Para meselesinin ehemmiyeti mak belAslle kaç defalar şu hale du Amerikalıdır. Kıyafeti düzgUn, ta- ran başlan çiçeklerle süslü on· ı· iki suret ihdas edip brri bır ~, 
t k 

"'ellr, kalkan ,·anurlardan birinin ö- r.. 1 t ) d ı do"ku" l .. d A 
1

·11bt· yok. çar olmuş ve belki de nlı~ış idi. ,·ırJarı kibardır. Her gUn nhtnna M u k a d d e s v a z ı· f e l ıbinlcrce halk !!,tkıılarla her tam- fani !beli bükülmüş ve fıbı ru, 
Doktor, bu sözU bllMeemmUI söy- Aşağı indik en, apıyı kapayıp so .. •· rı çın a ıy.or ar ı. muş urur. nın mu" · · ıııı 

nünde durur, gUverteslndeld yolcu· h 
1 

• d b' f · !IU lemlştl. Genç kızın gUzelliği karşı- kağa çıktıktan sonra. ağlamaya baş Bu de_ ~et ve heyecan veren , sın e ır ertuteı zamane. ~ ,.e~ 
lardan birine, vapur kalkıp uzakla- • 1 b b ··1 edh b' ır sında mağtQblyet hissettiğini anla- ıamıştr. anerasım esnasında asılzade )0

• e ve a usu v ır P . ı" 
d<, nadim oldU> Dokto• F<'dl alnmdakt lrl ve oo- •mc•y• kada>' müt•m .. lyon mondll B•• Roll•nle eala"nda y., alon 2 ı ,,..,ı.,.n· hdi düta olup dum. E• <I< b 

Fakat, Mecdiyi görmelisiniz? .. ğuk ter tanelerini mUteesslrane bir sallar. W A YRES L ıcla genç bir erkek Bizans ka- ratın hüsnü imtizaçları olına
5

•der 
Diye mmldandı. tavırla siliyor. Söyleniyordu: MüşteriJerl ~k toktur. Bunlar, iş LE - YNN HARVEY - dınlığın.!_n 'bütün cnibeslni, bÜ• ri ol ııa~emleri der&guş ey~ese 
'Biraz sonra kUçUk Mecdi, dadlslle - Şimdi ötekine, yaşlıcasına bir \'e gUç sahibi, doııtlarını teşyi ede- L 1 O N E L B A R R Y M O R E run hususiyetlerini :ta§ıyan l 9 hal mufarekat ederlerınışl'..rı}ıt 

b'rllkte Ealona '""4rdl. Bu, haklka~cn melttup göndermeli... cek ,·akitleri bulunnuyan kimseler- ya•l'annda bir k 1
-. ..,

0"rmu" ve . Bu mermer zelzele ile rn1u ~." b' tıa,e olarak: En son gelen FOX DÜ~YA ve JIARB ha,-adl:sleri " .. ., a• 

P

"k sev\Mll, pek ,.irlr. bir rocuktu. Bedi Gtl~DCZ dlr. John'a muayyl'n bir para ,-erir- U t sevmist'i .. o.nu. go"'zlerı'nden ya- dım olup yerde metfundur • ı ., .., Bus n saa 11 de tenzilA.Uı matine. - ._..,. 
Jer, dostlarını sellimln.thrırlar. .._ kala~ak ~stıyıordu. Fakat kız n- İbrahim Hakkı KO?ll~ 

saletıne c.ıddiyetini de ilave et- ~ · 

... 

SARAY Sineması 
BUGON YILDIZLAR 

GRETA 
YILDIZI 

GAR B O'yu 
Rejls!:ll': F.:R~·EST l.UBtTSCR'ln şaheseri ve ::'\IELWYN DOUOLAS 

ile beraber yarattığı 

GüLMEYEH KIDIN 
Mevsimin en parlak Tilrkçc sözlU filminde takdim ediyor. 

için yerlerinizi evvelden aldınnız. 
Bugün !'&at 1l de len7.lliUlı matine 

Suareler 

Altın Lahit 
Escoral klllseııılnde alhndan koca· 

man bir IAhlt ~ardı. Bo boş lı\hlt, 
tamam kırk senedenberl orada. dur· 
makta idi. 

İ!!panyada, bir ananeye göre, kral 
ıarın Jı\hltlerl, tahta. çıktrklannm 

hafta.sında yapılır ,.e kilisede hazır 
bulundurulur. 

Cüınhurlyet ldarC81 bu lahtl par· 
çalat.nu,tr. General Franko yeniden 
yaptırılr, lerlne koydurdu. 

Geçenlerde Romada. , ·erat eden 
sabık tspıınyo. kralı On t)'çüncü Al· 
fonsun nAşı, ceviz bir tabut içinde 
bpanyaya rötUrWmUş \'e büyük bir 
merasbnle altm lAhlte konularak Es 
cural kilisesi türbesine defnedllmlş
tl. Türbede ancak bir kt,ııik boş 

,_ Bugün LALE S'inemasznda-. 
Fransız Stüdyolarında çevrllen son mm 

Harbin yıktığı... ŞUphenln çıldırttığı ... Istırabın öldUrdUğU 
bir hayatın hakiki romant 

CILINAN SAADET 
CHARLES VANEL - JULES 

TANIA FEDOR 
BERRY -
ve SUZY PRİM 

Gibi 4 bUyUk Fransız yıldızının yarattığı şaheser ... Aşktan kudret .. 
Esrardan heyecan toplryan senenin en mUkemmel Fransız filmi 

11Aveten: En son gelen dUnyn haberleri. TUrkçc Eritiş Paramunt Jurnal 
Bugtin ı.aat 11 de tenzUAtlı matine. 

. 

m~i. Naza;lannı delikanbnın Macaristana 200 Bin f(ilO 
3-rvllcımlı ve bÜyü)eyici bakış 
ağına kaptırmadı. Pamuk ihracatı • 

}Jt t• 
Merasinı bitmişti. Delikanlı 

sarayın önünde bekleyen araba
sına adadı. Yirmi dakika sonra 
araba Altımermerd~ki cÇabuk
iıtiten Meryem~ kilis~inin önün
de durdu. Genç. incili harmani· 
yesini omuzundan atarak d'crin 
bir tevazu ve hu"u içinde ilerle· 
di ve bir heykelin önünde diz
çoktii. 

Tunç heykel dudak dudağa 
gelmiş ve kucaklaşmış bir kızla 
oğlanı tasvir ediyordu. Bu; Bi
zanslıların gönil? ~lsımı idi. Do
likanh bir müddet heykelin Ö· 

Mncarist'ıı.ndan son gelen ıtll• bil 

yası arasında manlfaturıı daııl 1tı• itll" 
lunmaküıdır. Bu suretle •c• · 
mukabil bu memlekete rnal ıı;:;_ p 
çln mUsando verilmiştir. ?t{BC ıı•I"' 
yasaları hesabına topıonan ~ıı I'' 
dan 200 bin kiloluk bir p:ırt ... 111ıf . ...ıııde•· 
muk ihraç cdılmck tızere ;ı~ cıyt t 
tir. Romanya hesııplarının ta

5 
d 

\ ıtclC 
dilmesi Uzerınc bu rncnı c soıı • 
susam satışları başlamıştır. sıı6,ıı1 
tış \'tızlyctıne göre me\•cut dtn e' 
stoku yeni mahsulün ldr:ıJdJl ,,uı ' 
vel tama.men elden çı1<arıJ..nll;' 

nün.de vecd içinde kaldıktan nacaktır. 
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ıf 

r 
d 
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EVLENENLER: ti) mevzulu bir konferans ven· 
M lecektir. 

idillili Bay Aihmet Paşa1ı- l lerkes gele.bilir. 
~1~ kızı ve Cüm'hudyet Kız Ens· Çivrile Knılayın Yardımı 
·ltusij sabık çiçek öğretmeni Ba-
Yan Belkıs Paşalı ile sabık İs-. Ankara, 12 (A.A.) - Ku;ı\-
~anı?ul Şe'hremini operatör Bay ay umumi merkezinden: 
~ınin nikahları lzmirde Bele- Denizli vilayetinin Civril kaza. 
E 'Ye reisi doktor BehQet Uz tara- srrıda su baskınına 111~ruz ka1an-
ından yapılmıştır. ların muvakkaten jskfınları için 

~a~kevı'erind~.· Çivril Kızıl'ay şUbesiııe so çadır 
--= ı • ve mahallinde tetkikatta buiun· 

Etninönü Halkevinden: ı.ı?k. üz~re bir müfeLtiş gönderil-
14 ı 19 m.ştır. 

ı ı... 41 pa.za~tesi ~ünü 1 TERFİ EDENLER: 
'ı ı 7, 30 da Evımız salonunda 

1 ~sek lktısat ve Ticaret mek· Hatay vilayeti idare heyeti 
t.ı .::ıı f nı · dimi sayın Nihat Sayar katibi Sai:t Akçay bir derece ter· 

1/.ı 1.ndan (!\1esleki tahsilin ma- fi et'tiri1mek ııuretile taltif cdil-
Yetı \'C Türkiyede ehcmrniye- miştir. ..... 

Başmakaleden Devam 
Harp Bize 

G-lecek mi ? 

da Mısır istikametinde bir se
fer tertip edilmesine manidir. 
Halbuki Almanyanın elinde Mı
sır istikametinde pek ala kısa 
ve uygun bir münakale hattı 

(B 1 1 I
A ) vardır. Bunun A'\TUpadaki kıs-

:ı ı n<' .. e * . . . . . bızzat h . ~ . . X X mı kesılmesı güç ve genı~ bır 
ı ... ·•Utt'i~ be gırmıye ı.~zum bı- demiryolu şebekesine dayanır. 
lı.ı.ı , • kıms~yc yuk olma- Deniz kısmı pek kısadır. İngiliz 
r11 Ylpmış, aynı zamand l ya- deniz hakimı'vetı"ne raP.men bu-

1"• ner t •· ·ı· · 'hti 11 · · k 9 
ı,ılaye.bnm uı t.1. ! ma werını ~r nu aşmnnm imkansız olmadığı-
kuvvctr ek uzcre saglam '\ e nı Almanların yaptığı tecrübe 

bü .. ı .~al~ıştır. göstermiştir. 
kıhrkşunun bır kere: ıı:ran~a yı- Mısıra gitmek gibi bir mak· 
trıa en tek başilY!-ıza ışe karıB- sat ta olmadan bize yapılacak 
ıııı:;:ız hak~ı?dakı ısrarlar~ ka: bir tecavüz. sayısız mahzur ve 
cccphY~ık. bızın_ı ve demo~rası zarar~arma karşı hiçbir ~üsbet 
&'iltc:Sı~ı!1 halı ne olurdu? 1n- j askerı fayda temin edemıyecck 
gıb· e .. ıçın her şey kaybolmuş bir harekettir. 
her

1 gorünUr:~~·. Ameri.ka. bile 1 Almanların, Bulgar ve Alman 
bUt"§eyden umıdı kesmış ıken, askerini hudutlarımızdan uzak 
gıı~ dünyada ya~.m.~ biz ~- ı ça tutmak kararında oldukl~n: 
tefik eye en kara gunundc ~~t- na ve bizde bir emniyet hıs~ı 
l('ı; ve sadık kaldık ve İngılız- uvandırmak istediklerine daır 
tık~ <!an damarına giden yolları haberler gelivor. 
tnu~dk. Ha~ b~ :sa~ed~. ~ir Böyle yaıpirlar ve sözlerini 
nokta et sonra uı;ıı~lı bır donum t1:1tarlarsa emniyetin karşıhk~ı 

'Y sına varabıldı. bır hale gelmesine hizmet etmış 
ga Unanistan harbe girince Bu1 olurlar. Çünkü bizim tarafımız
kar tecavUzüne mani olarak ar- daki tedbirler tecavüze karşı 
~tn eınniyctini temin ettik ve müdafaa ve ihtiyat tedbirleri 
tıera\"\ıtluk muvaffakıyetlerini, olduğu içi!l ~u~ları!l . karşı 
harıce olarak ta şimali Afrika tarafa emnıyetsızlık hıssı vere-

eketıcrini mümkUn kıldık. cek bir tarafı yoktur. Bu tcd
ltı liaı-~in Balkanlara sıçrama- ~irlerimizdc herhangi bir tadi.li 
c ası ıçin birleşik bir emniyet ıs.tem.ek v.e be~lemck ~e:°a bır 
d~hesi kurmağa daima hazır-ı nıyetm alametı sayıl.abılır. 
\' · ~c çare ki sesimizi vakit Almanlar, aklın ıcabına uy
l~ı t<trnanında 'işiten olmadı. maYil?. ta ~çı~ veya kapalı bir 
a~ ~nrnek için birden fazla kim tecavuz nıyetı beslerlerse ve 
hrıın bir -araya gelmesine ihti- harbi bize getirecek tarzda ta
ev.; Vardır. lş işten geçmeden lep ':.e har?ketlerd~ bulu nurla r 
t,.~ eı karşımızda hiçbir muha- ~~ boyle bı~ harp_ ıçin: «Gelece-
""ıl.J bulamadık gı varsa goreccgı de var> de-

l llugU . · mekten başka bir şev kalmaz. 
da olrnın mUnakaşasın~a .. fay- İstikliil namına icabında. bHe 

\ t!aııtanı:an hatalar yuzunden bile, seve seve ölmeği göze al
dıkta rda fırsatlar kaçın~- mıyacak bir tek Türk tasavvur 
tnan n, oldukça karanlık hır ed . zar emeyız. , da 

6
. a peyda olduktan sonra 

ı Siz 1Yasetimiz değişmemiştir. Ahmet Emin YALMAN 
'fteltİi tecayüz harbinin hiç bir 
:at ke gırmiyeceğimizi ve biz
' t>llra~ndinıiz harpte olmadıkça 

ı 
ın . la!'Jmızdan hiç bir tara
ıne-y1: dıye jstifade etmesine 
lidad an bırakmıyacağımızı ip
~zu ~~~ık açık söyledik. Bu 
tekl'a "'"'~n de ayni kuvvetle 

1 ~u r ed.ebiliriz: 
l~ekli ~azıyete göre, mesele şu 

!t'atna a rr: Bizzat tecavüze uğ
~llıi~ık~a biz harbe gitmiyece-

1 lecek ~ore harp acaba bize ge-
~ nıı? 

t~~ .. ?airna «belki gelir> diye 

h'l'eea~ ted~irlerimizi alıyoruz. 
~ına ze ugrarsak her ne pa

zı ve olursa olsun, istiklalimi
sııaundvarlrı?ımızı korumak hu
~r-. ~·~ .~eğişmez bir azmimiz 
'öz \'e Utun millet bunun için 
b· li'ak karar birliği etmiştir. 

İngiltere Üstünde 12 Tayyare 
Düt üriildü 

Londra, 12 (A.A.) - Tebliğ: 

Bugün gUndUz doğu - cenup sa· 
hfli üzerinde düşmanın hafif faali· 
yeti kaydedilmiştir. Bomba atılma· 
mıştır. 

Çarşamba akşamı tahrip edilen 
tayyare adedi 12 ye baliğ olmuştur. 

Manasbr - Florina Muharebeleri 
Bern, 12 (A.A.) - Ofi: 
İs\1çreye gelen haberlere göre hli· 

len Mıınnstıı·Jıı. Florina. arasındaki 

vadide İngiliz ve Alman zırhlı kuv
vetleri nrasında çok şiddetli bir mu
harebe cereyan etmektedir. 

Alman zırhlı kıtalnrının şu iki e
sns mihver Uzcl'inc ku,·vetll hllcum 
etlikleri blldlrfilyor: Birincisi şimal
cenup mihveri, ynnl Manastırdan 

F1orlnaya doğru, ikincisi şimal • do
ğu ~imal mihveri. 

Flori nadaki 

Muharebeler 
(B»,ı 1 incide) =* 

benin dün akşam başlamış o1du
ğu havadisi bugün öğleden sonra 
burada yayılm!ştır. Bu haber hak.. 
kında elde edıtebi\en az fakat 
ciddi malumata nazara"' bu mu· 
harobenin kat'i bir mahiyeti haiz 
olacağı anla§ılmaktadır. Çünkü 
bir tara11tan Yunanlı:arla İngiliz
ler Maked'ol)yadaki Alman kuv
vetlerile ltalr.,an kuvvetieri ara
sındaki muvasalayı kesmeğe ça
lısacc:klar, bir taraftan da Al
~an1ar, cenuba doğru ricat et
mekte olan ve: ancak Yugos1av
yanın cenubu gaı'bisindc bazı 
bölgelerde kendı iaşe ve ıhtiyaç
ıarını temin etmeleri kaıbil bulu· 
nan Yugoslav kuvvetlerile müt
tefı" kuvvet!lerin •birı~melerine 
mani oanağa uğraşacak'ıardır. Bu 
aüeri hare.Kelıerin chemmıyelİ 
kıolay~a ve çok sarili bir surette 
anlaşriaıbilir. Yalnız iki taraftan 
bu hareketlere iştirak etmekte o· 
lan kuvvetler hakkında bittabi 
hiç bir malumat ve.r;.memekte-

dir. 
Londraya Yugoslavyanın va

ziyeti hakkında gelen .diğer. h~
berlere göre General S.movıç lıu. 
kum:em. Almani'erın Hrrvatis'bm· 
da istiklal ilan ettirmek ve Ma
carları harbe sokmak gibi vücu
de getird.kleri ihtila~r.ara rağmen, 
ha:rbe devam etmeğe en kat'i bir 
surette azmetmi~ bulun.maktadır. 
Alman~arın, elde bulunan d"elail
dcn de anlaşı1acağı üzere, geçen 
akbahardaki Flandres muharebe. 
si man~vralarını Baiı:kanlarda da 
tekrar etmek rstedikıleri anlaşıl
makta ise de, bu manevralar mu. 
vaffakıiyetsizliğe mahkum görün
mekte<:!ir. 

P ire'ye · Hava Akını 
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o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri . 

E.enler Kra ı 
Majeste Jorjun 
Beyan nam :.si 

Atına, 12 (A.A.) - Atına radyo
su, Yunan kralı Jorjun Yunan mille
tine hitaben neşrettiği aşağıdaki be
yannameyi neşretmiştir. 

Yunanlılar, 

Maarif Matbaası 
Ankaraya Gidiyor, 

frakla Veteriner 
MukaveLsi 

} "apzldı 

Tobruk'ta 
Muharebeler Baş.'ıyor 

Diğer Taraf tan 
Eritrcde 41.000 

Esir A.ındz 
Yunan ordusu, memleket tarihinin Ankara, 12 (Telefonla) . Londra, 12 (A.A.) _ Har· 

en ulvi sayfasını kanı ile yazarken Seneierdenberi nakli <tasavvur bıye Nezaretınin tebuği: 
cesurane \'e yiğitçe durumunuzdan, edihnekıte olan eski Devlet ve Ltb 'd K ı· b ya a: uvvetıerimiz o -
yUksek ve eğilmez ruhunuzdan, hiç ş:mdikı Maarif m~l'baasının önü- k' b d ru un gar ın n dü man kuvvct-
blr şeyle kıyas kabul etmez şe<:aatı- müz;deki hafta içinde Anıcnraya lerııe temastadır. 
nızdan, mücadelemizin haklı ve mu- getirilmesi kararıa.,..ırılmı,.tır. Mat l:.rı't d M ır· .. re e: usavvanın zaptını; 
kaddcs neticesinin mutlak surette baanın kurulacağı hına hazırlan- kadar alınan esir adedi 41..ı..OOO 
lehimizde olacağı hakkındaki sarsıl- mış ve her türıü vesaiti temın ~ir. Bunun ı 000 i subay, 14,000i 
maz lınanınızdan dolayı size derin cdılmi.,tir. lt 1 26 000 d 1 k ..- a yan, , i e müstem e e 
mlnnettarlığnnı heyecanla ifade et- Ankara, 12 (Telefonla) askeridir. 
mek isterim. Harp vaziyeti dolayısile harici ti- Habeşiwtanda: Adisababa"dan 

Milletim, caret münasebetimizin sık sık sek ,_, k d k nare et c en uvvetleıdmiz ric· 
Orduma lAyık olduğunu göster, teye uğraması dolayısile memlc- at etmekte olan düşmanı müte-

geridekiler, cephedC'kllerle şeref ya- ketimize kağıt ve kağıt İmalinde madiyen hırpalamaktadır. Adis-
rışına çıkınız. kuııamlan ııellüloz gelememekte- ababa'da 500 esir alınmıştır. 

Ingilterenin 
istilası Sonraya 

Bırakılmış 

Londra, 12 (A.A.) - Nazi 
partisinin resmi yüksek şahsiyet
leri Bafkanlardaki vaziyetin ken· 
di1erini Büyük Britanyanın isıtilas. 
için yt:,;:..'mış olan p1anıarı tebdile 
mecbur et!iğıni şimdi aşağı yu
karı resmi bir surette açtkça biİ· 
dirmeıktediner. Roma rady-osu b\. 
istılayı pek yakın olarak gö;ter
miı<ti. Ezcümle, bugün Bu!indcr 
bHdirildiğine göre, ancak İngiliz 
ordusu Yunanistanda ve Afrika
da mağlup eıdi!drkten ~nradır k. 
lncihcreye doğrudan doğr\J}'a ta· 
arruz meselesi yeniden tcıtkik edJ 
le'bilecektir. 

İngilizler 
Yunanlılar, dir. Bu ciheti gözönünde bulun· 
Kalblerirnlz gibi kalb taşıdıktan, duran Maarif Vekaleti önümüz- Habeşİstanda: (Başı 1 incide) *:;;; 

demir gibi sağlam blr iradeye, az- d'eki sene zaTfında ders kitabı aı- doğru llerlcrnekte olan bUyUk bir o-
me, mukavemete, feragati nefse ma- kıntısı 5ekilmemesi için alaka- İtalyanlar intikamdan Zor toınobll kafilesi mitralyöz ateşine tu-
lik olduktan sonra on binlerce dllş- ci'ar!ara emirler vermis, bu sene Kurtarılıyor tutmuştur. Kafılede büyUk bir kar-
mann \•c düşman tanklarına muka· tedrisatında takip edil~n kitapla- Adisababa, 12 (A.A.) - ma kanŞlklık husule gelmiş ''e oto· 
vcmct ve vatanımıza karşı \'azlfcmi- rın ziyan cdilmiy~rek saklanması Reuter ajansının hususi muhabiri moblllcrdcn bir kısmı ateş almışur. 
zi ifa edeceğiz. eı.habının teminini istemiş ve ta- bihliriyor: Galıkos bölgesindeki mUnak.alat ta 

Kral, ordu \'C millet ... Hepimiz blr· lebelıcrin birbirine devrederek ih. lngiı':z ve İmparatorluk kuv- bombardnnnn edılmlştir. 
ilkte öyle müsbet \'C hn~Tanlığıı. de- tiyacın mühim bir kısmını bu su· vetleri Habeş vatanperverleri ta- DUn havanın fenalığı devam etme
ğer bir bUtUnUz. l\:Uşterek irademiz ret'le kapatmanın mümkün oraca- rafından İ~gnl edilen şehirlerin &ine rağmen tayyarelerimlzden bir 
bu varlığı sarsılmaz Julmaktadır. ğını bildir~iştir. Ayrıca öğrendi- dışırtda knlıın bütün mmtııkalar- grup alçaktan uçarak Manastır ilci 

)fl11etimiz için uM olan bu saat- ğimize göre bu kit'!plarla birlikte daki ltalyanlar yerlilerin intikam Perlepc arasındaki rnotörlU nakliye: 
te, dındarane biı· huşu ile bir çok 1 henüz mektep kooperatinerinin te~eb'hü-slerine karı;ı kendilerini vasrtnlannı ve tanldarı bombardı
Yunnn nesillerini himaye edl'n Al· elinde bulunan ve Maarif Veka- müdafaa 

0

etmekteliT'ter. Cenubi man etmiştir. lki tankın infiUı.k et
laha, Hazreti Meryeme ve ebcdt Yu- · !etinin ambarlarında mevcut olan Afr'ka kuvvetlerine mensup zırh- tlği ve kamyonların ateş aldığı gö
nanlstanrn şan ve .şerefini hayatlnrt 1 fazla tahılı kitaplar önümüzdeki lı otomobitler Adiı!ababa"ya 100 rlllmUştUr. 
bahasına. müdafaa edenlere tcveccUh ders senesinde talebenin ihtiyacı- kilometre mesafc:de bulunan Am. Bir çok dUşrnan avcılnrlle karşı-ı 
ede1im. DüşUncelerlmlz vatanımı- na yetişecek miktardadır. bo'daki ltalyanlan kurtarmağa laşan başka bombardıman tayyare-' 
zın mukaddes topraklarının mUda· Ankara, 12 (Telefonla) - g~tmiş, panığe uğrayan 140 ltai- lerlmlz Pollkastron'da mühim bir 
!aa destanı yazrlan yere bağlansın. 19 36 11enesin.de Harp okulundan yanı h. mayelerine alarak dönmüş. köprUyU havaya atmışlardır. 
Yaşasın Yunan ordusu. hava subayı olarak çı'kanlardan 1erdir. Bunlar arasında 9 kadın 1 10 nisanda 8\-Cılanmızdan rnürek-, 

Atina, 12 (A.A.) - Umumi bazıları piyade kıt'.asınd.a stajla- ve 6 çocuk vardır. Çocuklar esa- ı kep bir grup ev'\'clce bildirilen hare-
Emniyet Neza~eti tarafından 11 A k rını görürlerken sıhhi halleri do- sen dolu bulunan zırhlı otomobil- klı.ttan başka olarak Manastırla Per-
nisan akşamı neııredilen resmi m eri an J n layrsile Hava okuluna iştirak ede- lcıe konulmu•tur. Eıke'kler 16 l- lepe nrnsında nakliye ka!ilelerlni 
"tebliğ: meden piyade sınıfına nakledil. talyan kamyonuna yerle,tirıilmiş. bombardıman etmiştir. Kamyonların 

Bir çok Alman tayyareleri 1 6 N •. yeti er.. mişter ve terfileri gecik;ıni~tir. lerdir. Bu kamyonlardan bir kaçı terkedlldlği ve bir çoklarının çukur-
müteakıp dalga halinde bu gece Kend11erile beraber nasıph olan yo'lda !bozulduğundan hunları !ara yuvarlandığı ve bir kısmının da 
Pire·ye taarruz etmişlerdir. Akın arkadaşlarından iki sene daha t_cık-etmek meoburiyeti !ıasıl ol- ateş aldığı görUlmüştUr. Ayni böl-
dört saat devam etmiştir. Tayya. .. . (B~şı 1 lnc.~de) =+ geç terfi ed·eceklerini ve bu yüz- 1 ~~çtu':" O zaman Italyanlar bü- gC<le, diğer bir grup bir motörlU ko-

l b ~ 1 t 1 e h 1 herler uzerıne endışcye du~cn Va. den mağdur olacaklarını gören yuk bır korkuya kapılarak zırhlı lu bombardıman ederek beş tan!f 
re er, omoa ar a mı ar v mu • . hfll . k · d b 'll b 
telif yerlere mayıinler dölkmüşler- şınr.rton ma ı erıne pe zıya e ı hükumet sıhhi hallerinden dolayı otomo ı ere ce ren binmek isle- tahrip etmiş, 6 kamyona ateş ver• 
dir. Çıkan iki küçük yangın, ?er. cesaret vermi§'tİr. Ve bu mahfiller sınıf değL'.:tiren hava subaylarının mişl~rdir. Müre.ttebat tabancala- mlşttr. Diğer kamyonlar arasında 
hal söndürülmü'~tür. buna benzer diğer iyi haberlerin kanuni şartları tamamlamalarını rıil'e ltalyan!arı tehdit mecburiye- da bombalar patlamıştır. Bir dcmtr

ilanı gecikmiyeceğini ümit etmek. müteakıp derhal terfi elmelerıni tmde kahnışlır. Bazı yerl~rde yer- yoluna iki defa isabet kaydedilmiş-
Bir kaç tayyare, projektör mev d 1 I h Ik le ir er. • icap ct:'tirecek bir kanun projes· i ıı ın intikam tezahüratı ara- tir. 

zilerinc ve sair hava müdafaa ve. B. Roosevelt'in Kızıldcnizi hazırlayarak Meclise vermi~tir. sından himaye edilerek 1;Cçirilen BUtUn bu h:ırC'kMtan iki tayyare 
sa:ıtine mi~ral~özle ~ücum etmi'Ş- harp bölgeleri l~S'tesinden çrkar- • 1\IQii J'V1üdafaa encümeninin tas- İtalvanlar H zırhlı otomobiller Uslcrine dönmemhıse de bunlardan 
lerse de hıç hır ..netıç..c...AlJı.nıAAUı· 411uı. ~urun ıniimkiin Ol- ....,lb<ndeD--ceç~n bu layiha Meclis nihayet Adisabnba"ya varmışiar- biri cı:ığ salim hatlarımıza ulaşmış· 
lardır. 1 duğu hallerde kongrey>e nniracaat ruzn11meainle alınmıftır. Layiha- dır. tır. 

Diğf!r p ike tayyareleri Clifa- ctıncden ve sürat.e hareket arzu- nm önümüzdeki pazartesi günü Bir müfTeze de Debra Ber- Atına. 12 (A.A.) - Reut_çr ajan-
da'ya bir buçuk mil mesafede bu. sunda olduğunu göstermektedir. müza'keresine ibaıılanacaktır. han"a · k l ı· 1 • d'I sının husust muhabiri bildiriyor: 
1 k. "k b . '1 b ·ı · ··rc1"~ .. ih · 1 gırcr1C a e ace e ınşa e ı -unan uçu ir gemıye taarruz ı" al uatın ı erı su ugu ı tıma - Ankara, 12 (Telefonla) - ı . b" k l d _,. lnglllz hava kuvvetleri, Yugoslav 
etmi~lerdir. Kazazedeler kurtarıl- lerden 'biri Groenland"da Ameri- Türkli)'e ve Irak hü'kumetleri a- 1 mı::ı ır a e e yenıter tarafından hududu civarında Yunan hattını yar
mıştır. kan hava üs1eri teessüsüıı'Ü Asor rasında akdedilen veteriner mu· ~uh~sar~ ~dilen ve ellerinde kül- mnğıı uğraşan Alman kıtalarına ağır 

Hava dafi bataryalarımrzın a- a?ala~ında .da buna w?~nzer led-1 kave~cs~ tas~ik. edilmek üzere lıyetlı muhırnmat bulunan 400 1- zayiat verdiriyorlar. 
te~le yaralanan iki A,man tayya. bırl~~ın • t.akıp ed.e~~ıdır. • 1 :\1eclıııe :~erıl~ıştir. J\.1ukavt"lena. tal~an.ı .k~rtarmış~ır. . İyi haber alan bir membadan öğ
resi alevler içinde dü§JnÜjtÜr. Ü- Fııhaıt~ka:. Re17~umhur ka~u- meye bagıı Zıraat encümeni maz- Ingılızler Adısababa ya ~ir- rcnl!diğino göre, Almanlaı• cenubt 

.. .. b' ta"'""arenin denize düsü- nuevvelde soyledıgı nulukıta dın- 1 batasında memleket ik'tısadiya- cfikten sonJ"a §ehrin her tarafı Ha. Yugoslavyada Manastırı işgal ettik-
çuncu ır J~ ' 1 · ·ı · «'b' A' f · h d ··h" b Y J T riiTdüğüne d air emareler mevcut- l~>~tı ~zıne dırı ımanh~~ ~rı 1a· tın da nıa _ım yer tutan hayvan ve d eş,l 1 u~an,b ngı lZ ve müttefik !eri zaman alçaktan uçan İngiliz bom 
ıtur. Korent'te bir bomba pat1a- ~n-. e r ~or a a ~rını~. kurrıy~t;- ma delerınin ticaretini kolaylaş- ev et er'ın ayraklaTile donatı!- bardıman tayyareleri tank ve zırQlı 
mışsa da insanca zayiat ve hasar rı~ı. ı:ıu') afazal. e. eoegı ·anaRt?~ .e Jtırmak, bun1arın bula::ıık hastalık- ı ı:ıışdtıl\ )Şehre hakim dağın tepe- otomobil kollarını tahrip etmişler \'e 

oktur mısınız. > sua ını :sor:muv.tu. cısı- arını önlemC'k üzere beynelmi1t"} sın e mpnrator Haile Selasiye- bir çok askeri öldUnnUşlcr veya ya-
> • cürrlhur Asor adalannın Amer.i- kabul edilmiş teknik esaslar da- nin bayrağı yükselmektedir. Ha- ralamışlı:ırdır. 

General Vilson kaya, Pasifikte bir müdafaa ileri iresinde bu mu;cavelenin hazır- bc!!liler mes'ut çehrelerle bayrağı Manastırın cenubunda Florina mm 

Londra, 12 (A.A.) - Lon- ~:r~~h~uy:ı~ı: ~ı:ı:~u~~ai\~~~~-de~ ]andığı yazılmaktadır. seyııediyorlar. takasında mUnnkal!t şiddetle bom· 

dranln sala.hiyetli mahfITTerinde bardıman edilmiştir. İngiliz tayyarc-
lemiı;tir. S 

bllıdirildiğine göre, YunaniSt.an- Chicago, 12 ( A.A. ) - Roo- ovyetlerin Çinlilere Yardımı M ,· hverc ı· ı ere )eri Arnavutluk istikametinde iler-
daki Britanya ordusunun kuman· sevelt'in hususi mtimessili ola- Şung-King, 12 (A.A.) - Sov !iyen Alman kıtatarını da bombardı· 
danlığmı Yun.an orduları ba§ku- rak A vrupada bir t et kik sey a- yetler Birliğinden Çine külliyet'lı man etmişlerdir. 
mandanı G eneral Papagos"un ida. hat i yapmış olan A lbay Dono- ma'Lzeme gelmiı;tir. Bu, B. Mat- Go·· re İngiliz tayyarelerinin benzin veya 
resinde G eneral Henry Mait.1and van, C hicago'da beyanatta bu- suoka ile Sovyetler Birliği arasın- yeni bomba almak Uzere uğradıkları 
\Vilson ifa etmektedir. lu na r ak lngilt e re ye yap ı lan yar da cereyan eden müzakerelerin Yunıın tayyare meydanlarında hum· 

· · 1 5 1 B' l'W" · ç· d (Başı 1 lnt·ldc) +* malı bir faaliyet vardır. Yunan avcı 

Flori na 

Şimalinde 

dımın daha mltess ı r o ınas ı için ovyet er ır ıgının ıne yar ım 
deniz nıünakalelerine A meri- siyasetine müessir olmıyacağını duı:ıuz~n k.ahramanlığının, kud- tayyareleri lnglllz tayyarcleriyle i• 
kan harp gemilerinin refakat gö~termektedir. retlı mut:tefrklerimizin yardımının birliği yaparak cephenin dağlık mın· 

· · kl'f t · t ' ve_ mil~etimizin nıan. eviyatının 1
1 ta.kalan üzerinde mUtemadiyen dev· 

etmesını t e ı e mış ır. Macar Kıt'aları -r ı -
~~g a?.1 ı?ı?ın zaferi temin edece- j rlye gczmcktedtr. 

Ford Fabr~alan Y enide n Budape;te, 12 (A.A.) - Ofi: gıne umıdım ı:at"idir.~ Müttefik tayyareler Alman pike 
Açı1ıyor Akşamluı çrkan Magyar Orsag Yugoslav Tebliği 1 bombnrdımnn tayyarelerine büyük 

Nevyol'k. 12 (A.A.) - Mi- gazetesi, MacaT kıtaatmın Suho- Yugoslavynda bir mahal, 12 (A. zayiat \'erdirmekte ,.e durmadan Al 
chigan valisi River-Rouge' dak. viç':in önüne vardıklarını bildir- A.) 11 Nisan tarihli Yugoslav res- ma~ krtaatınr bombardıman C<lerell 
Ford fabrikalarının .büyük bır mektedir. mt tebliği: r düşman kıtaaUnın bulundukları mev 
k~ının pazartesi günü açılaca- Şimal bölgesinde, faik düşman, kiler hakkınd:ı faydalı malCimat ge-

ın blat aklen düşünülürse har
~(J'ktU:e gelmesi için sebep te 
!·bizi . .Almanya pek ala bilir 

ı• ln ın ın tarafımızdan bir teh-
~lla d aruz değildir ve olamaz. 
~ z ba a ernindir ki memleketi
tılet, eli ~kalarının hesabına bir 
t ClJtt~ Ye ktıllanı1amaz. Bu iki 
~~lii~f nazik zamanlarda fiili 

(B~ı 1 incide) *=* 
lavların şiddetli mukaveme

tine maruz kaldığından ileri 

Yeni Irak Kabinesi hareketine devam edeme-
Bağdat, 12 (A.A.) - Raşid J\U 

ğını bildirm!ştir. Bu fabrikaların Yugoslavyanın Sofya Elçisi Darumr yolu ne Savaya gelmiştir. tırmektcdlrler. 
bir hafta evvel gr~v :rud·nasebet._ Sofya, 12 (A.A.) _ Stefani: Daha garpta, Almanlar, muknvc- Yağmura, sulu kara \"e buluUara 
le kapatıklığı hatır ar a ır. Dün. Yug"Osfavyanın Sofy.adaki elçisi· metle karşılaşmadan Zngrebe girmiş- rağmen İngiliz avcıları kabil oldu· 
yanın en büyüğü olan bu fabrika. rıin Türkiyeye gitmek üzere ha- lerdlr. Düşman mUfrezelerl Kragu- ğu kadar az bir irtifada pikeler ya-

(JI'. erden geçmiş bulunu-

~~~a gitmek için bizim top
'ttı.~ 1ıır-~z en saıpa ve çetin bir 
~i i · .u yol üstünde geçil

~t·gıllı~ka~sız bir engel teşkil 
U cı bır-a~ bır an için hesap ha
Yıı illıkaılsa bile meveut nak-
~nlan kısa bir zaman-

yeni hUkCımet te~kil eylemiştir: miştir. 
Başvekil ve Dahiliye Nazrn: Ra- "Bu hareket esnasında 

şid Ali, Maliye: Naci SUeydl, Milli 1 
MUdafaa.: Naci şevket. Yugoslavlar, bir Aman 9e .. 

--<>- nerali dahil olmak şartile bir 
Bütün Muahedeler Hükümsüz d 

çok esir almışlar ır. 
Budapcşte, 12 (AA. ) - Y a- cAlm:ı.n kuvvetlerinin İtalyan kı-

nresmi kaynaktan bildirilmiştir: 
Y uıgoslavyanm dağıbnası üze- talarlle birleşmek için sartettlklerl 

rine, kendisile akdedilmi~ olan gayret boşa çıkmıştır. 

"Şimali Yunanistanda , 

Florinada temasa gelen in-

'bütün muahedeler mer'iyetini kay YUNAN C~PHESINDE 
beünolete.dir. 

1 

__ ı 

da 86 bin i~çi çahşmaktadır. zırlanodığı bilsfirnmektedir. jcvaç'a doğru ilerlemişlerdir. Bura- parak Alman yllrllyllş kollarına hU 
Amerikanın Roma A skeri Ataıeıi sı de. işgal cdllıniştlr. cıım etmektedirler. Bazan tayyare• 

Vaşington, 12 (A.A.) _Ha. Merkezt Sırbistnnda, dUşman ile- lerln kanadı kayalara çarpacak ' ka· 
riciye Nazırı B. HuTI, dün beya- Habe§istanda halyanlar Şiddetle ı1 hareketine devam etmektedir. dar az irtifalara inilmektedir. 
natta bulunarak Amerikanın Ro. Takip Olunuyor Atlna, 12 (A.A.) - Atına radyo- Yunan halkı saklnliğlnl muhafa· 
madaki askeri ataşesi yüzbaııı Na.Jrobi, 12 (A.A.) - Resmi teb- sunun bildirdiğine göre, UskUblln şl- za etmektedir. İngiliz hava kuvvct-
Rentley'in geri çağırılmasını ta- llğ: mali garblslndc şiddetli muharebe e- lerl faaliyetinin halkın üzerinde ml-. 
lep eden. İtalyan hükumetinin bu Habeşislanda rlcat etmekte olan den Yugoslav kıtalan, Almanların nc\iyatı yUkseltict bir amil tesiriİ 
husu&ta ~ bir se'hep gösterme- İtalyan :kuvvetleri bUtUn bölgelerde Arnavutluk hududunda ltnl_yanlarla yaptığı nşlkllrdır. 
eliğin!. bu hareketin Arnerikadaki şiddetle takip edilmektedir. Yeniden iltisak peyda etmesine ma.nı olmuş- ==============. 
lta1yan deniz ataşesinfo ger! ça- esir alırmuş ve malzeme iğtinam e- tur. 80 Almı:ın tankının tahrip edildlğlj 
ğm1ması hakkında Amerikan hü. dilmiştir. Memleketlerini eskl fatih- Kolombiya Radyosuna Göre söylenmektedir. 
:ıtumeti tarafından yapılan talebe !erinden bir an evvel kurtıırmağı şid Vaziyet Nazilerin şiddetli bombardımanına, 
ıkarşılık olması muhtemel bulun· detle istlyen bir çok Habeşliler Ha- Ne\·york, 12 (A.A.) - Reuter: rağmen, Yugosla\'lar, lngıllz takviye! 

J
!!!!!!!!!!!!!J giliı ve Alman kuvvetleri a· duğunu söy}e!!1i,,<rtir. • . beş \'atanperver kuvvetlerinin mik- Colombla radyosunun Yugoslavya. kıtalannın geçmcslnl temın için Me-

rasında gayet şiddetli bir B. Roosevelt ın Yenı B u< Karara tarını arttırmışlardır. da bir mahaldeki muhablrtnln bildir- nastır civarında açık bir koridor bu-
.\. b 1 Vaşington, 12 (A.A. )- Roo- • diğine göre, Bulgaristan hududundan lundurmağa gayret etmektedirler. 

dl!lababadan alma.n bir ajans telgrafında Röytcr m uhabirinin bil· muharebe aş amıştır. Bu sevelt bfr taraftan A~manya ve Bet Bomı;;ü:::.ü Tayyaresı hareketle _orta Yugoslavya. istikıune- Hö.len don dolayıslle mUnakalAt 
~rıııkı,rınc göre ttalyanlar, Babe, yerlUerlnln intikam hır•lle ~-u- mur .. rebe hakkında mu- İtalya ve diğer taraftan Yu<goelav. ~ tln<'le ilerlıyen Alman kuvvetleri Bel- 1 gU,.lllkle yapılmaktadır. 
"Q l J 1 d ·h ....... hal· Nairobi, 12 (A.A.) - lngl!lz hava gradın 60 mil ccn b k " 
h •ulan hlieumlarmdan zor kurtarıhyorlnrmış. fassal haber er a ınamamı~ ya arasın a a.,.. ı rne~ut . u u şar isinde ka.ın Ayni muhabir, Yugoslavların ge 
' •llbp,.I 3' olduğunu dün ilanı etmiştir. İlan, kuvvetleri tebliği: Krusevaç da tlUrdurulmuşıardır. lece'· Amerikan ''e ln"'illZ yardımı-
.... -~ stan beş ı;ene i'gal altında kalllıktao Mnra kurtarılan bir 1 g" men Ç J ıı. d 1 J :n. " 

ı···eınıekcttır. o masına ra 1 arpış- Amerika Bir eşı.K ev et eri b;tP.- Sclasciıımanna civarında yapılan Ayni muhabire göre UskUbUn ce- na çok güvendiklerini ilıi.\'e etmek-
maların ileri kıtalar arası n- raflık kanununun tahdidetını ileri bir akın esnasında ı!enubl Afrllta nubu garbisinde rnilthiş bir muharc- ledlr. 

r;~~l altında bulunan Ye bir gün kurtulmak ümidini be llyen bir ld " I .. h. sürmek için lüzumlu bir ba!:lan- birliği hava km•vetlerl dUşmana a.ğır be cereyan etmektedir. Bu mıntaka- Dlll-er cihetten Yugoslav cenup 
t hıeınıeketler \ardır. da o ugu , ası mu ım mu- gıcı teşkil e}"lemektedir. Alman- bir darbe indirmişlerdir. Bir lnlş sa- dnkl Yugoslavlar, Arnavutluktaki l- ordu:u .Arna\'Utlııkta ileri hareketi-

. ~ter bu memleketlerin halkı da llalı~ler gibi intikam hırslle harebelerin bir kac gün son- ya, ltalya ve Yunanistana karşı hasında 5 dllşman bombardıman tay- talynnlarla irtibatı temin için garba no devam etmektedir. TeeyyUt et
e) t\ııuyorlarııa bu harp sonu sonra"ı da bir hengdmc olacak ra vuku bulacağı muhak.. esasen taıtbik edi~ekte olan bu yaresi görlllmUş bunlardan dördü ya doğru sarkan bUyUk Alman kuvvet- miyen bir habere göre, Yugoslavlar 
eıtıektır. tahditler, şimdi Yugoşlavyayn da kılmış, beşlnclsl hasara uğratılmış- !erini durdurmağa uğra.şmaktndırlar. Ama\'·utıukta ;mUhim bir liman olan 

kaktır. .. tatbik edilmektedir. ttr. 1!skUp .nlvıırırıdaki ..ı J.-.ınbaları 11 .. T\rıır' fstral etmişlerdir. 
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On Yedi Maznunlu 
Bir Dava 

VATAN 

Haric~e VCkarrctinıden teb1iğ 

13 - 4 - 941 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ClıW Mlktan MuhammenBe. % '7,5 teminatı EksUtmenlD 
Lira K. Lira Kr Şekli GtlnU Saad 

Kasım Suçunu İtiraf Etti Fakat 370 
Metreyi Birden Çalmadığını Söyledi 

edilmiştir: 
Romanyada ahiren neşredilen 

bir kararname mucibin<:e, ecne· 
bilerin Mi\lli İktısat Nez.aretinden 
verılmiş bir müsaade otmadıkça 

Etrafı Krağöz'ün Mezarının 

Park Haline Konuldu 
MUhUr kur. 
şunu 

1000 Kg. - - Müteahhidi na- Pazarlık 
nuna 16/4/941 

Dün Sultanahmet birinci sulh 1 ğe sattığı tesqit ed'ilmi.ştfr. Dün Romanyadaki emlak, hukuk ve Bursa, (Vatnn) - Çekirge yolun- ı Bursada Buğday Stoku 
cez:a mahkcmcsGıde 1 7 maznun· bu on beş kadın ve bir erkek ça· menafiine ait tasarruf muamele- da eskiden Karagözün mezarı diye Bursa (Hususi) _ Allıkadar ma· 
1u bir davaya bakılmıştır. Suçlu- lınmış mal satın aldıklarından !erinde bulunamıyacakları; böy· anılan nokta, belediye tarafından gü kamları~ Ticaret VekCı.letl nezdinde 
ların bu kadar çok olması zaten maznun olarak mahkeme huzu· 1 ıe bir müsaade istrhsal edilme'ksi- zel bir şekle sokulmuş, etrafı bir 1 yaptıkları teşebbüsler neticesinde, 
pek ufak olan mahkeme salonu· runa geti ri ım~lerdir. Erkekler- z.in yapılacak tasarruf muamel-e- park haline k~nulmuştur. Parkın or· VekCı.let, şehrin ihtiyaçlarına sarfedll· 
nu doldurmu~tur. ı den d iğeri ıddianameye göre Ar- !eri ile norma~ idare muameleleri tasına Karagöz namına mütevazı bir mck üzere ofisce her ay 250 ton 

Bundan bir müddet evvel Sir· navut'köy komiser muavini Nihat ve bankahırda mevdu kıymetlere Abide de yapılmaktadır. buğ'day ve 120 ton çavdar verilme· 
kecrde Yeni Sebat am'bannda A. Sözerdir. mütealuk tasarruf muamelelerinin * Koza Tanm Satış Kooperatifle· sini emretmiştir. 
nacfoluya sevkedamek üzere bek- 1 Muhakeme esnasında suçlu hukukan batıl added leceğ;; Ro· j ri Birliği geçer:. seneki rekoltenin el- Belediyemiz, şehrin a.cll ihtiyaçla· 
leyen kolılerden p~rç~ parça mal 1 Kası~ ~uçunu iu_;~f etı:n:.Ştir. :al- manyada ikamet et_mem.~klc be- de cıttlğt. kilo başına on beş kuruşu, rını karşılamak üzere 1000 ton mlk· 
çıkarıp çalan, aynı bına<lakı Şen nız ıddıa edild ıgı g~bı 3 70 . ıra· raber orada bu gıbı emıak, hu- klırı ortnklanncı. dağttmağa başla.- tannda buğday stoku tesisine baş· 
lzmir ambarının kantarcısı Kasım Irk bir top kumaşın kendısi tara· kuk ve menafie malik bulunan mıştır. tznlkte le yakında tevziat 
0-emircan. bu ~allan a~?arı~ 1 fı~d~n çalınmn~ığı, . çünkü ken- e~nebilcrin ise, Homanya arazi· başlıyncak ve bu, o havalldekl tev
kapalı bulundugu pazar gunlerı dsının topla degil bır kaç metr~ sınde tedavü\e çıkartıll!lış bulu· ziatın ilki olacaktır. Kooperatife or
eline bir endaze alıp seyyar satıcı 1 kumaş çaldığını. bu işin kendi iş.ı nan bilumum tahvilterle nama tak kaydı muamelesi devam etmek· 

lamıştır. 

Yeni tip ekmeği Bursada da tatbik 

için 120 ton çavdar getirilerek tcc-

gib~ sa.tan Kasım yapılan takip j olmadığ}nı söylem~ştir. . . , m~ha:rer ofmıyan kıym~tli senet· tedir. Ortak adedi on blı:ıe yaklaş- rilbelcre başlanmıştır. 
netıcesmde yakalanmıştı. Kası· Muhakeme komıser muavını Nı lerı hamil oMukları ta'kdır<lc: bun- mıştır. 
~~· ça.ılınma malları ~r!1avut· I hat 5_özerin m~hkem:ye c:lhi_ için l~r hakkında nisan 1941 nih~~e- * Demir ve Madeni Eşya. 1thallı.t-
100yde on beş kadına ve ıkı erke •• 19 n.ısan tarrhıne ta1ık edılmrştır. tıne ka>dar, Romanya eefaretı ıle çılan tarafından getlrtflip Uç tonu 

konsolosluklarına bir beyanname vllCı.yetlmlze tahsis edilen çiviler altı 1 
Anahtarı Eline Geçirince 
Kasada Ne Varsa Boşaltmış 

Süçlunun Evinde Yapılan Araştırmada 
Çaldığı Paralar Bulundu 

vermclue mükef1ef oldukları; ay· kadarlar tarafından beklenilmektedir 
ni mükel~efiyetin bu gibi esham. Gerçi bu miktar az gibi görUnmekte 
tahvilat ve senetleri f'!lev.duat o· ıse de, ahŞap inşaata müsaade edil· 
larak kabul etmiş bulunan ban· memekte olduğundan, bugünün lhtl· 
kahıra da şamil olduğu Ankara· yacını karşılıyacağt ümit edilmekte- Stcrlln 
daki Romanya sefareti tarafın· dlr. Uolar 
dan büdıri..mi~tir. lsvlçre Frc ..,. * Uzunçarşıda bezzazlık yapan Dranmi 

Keyfiyet alakadar Türk vatan- Dn,·it Kohen, ml'tresi otuz kuruştan 
daşlarının ıttı}aına vazolunur. satılması trap eden kaput bezini köy 

!Ulere otuz yedi buçuk kuruşa s:ıt

Peçe ta 
Umar 
Yen 
Kron 

• 

1 
Jiap:uıı~ 

6,22 
lSt,.<10 

80,J.•25 
0,1111;) 

12,b9 
3,.ı.u:.!5 

31,\J.ı.ı:S 

31,38 Halics Vapur idaresine 
Konulan Haciz 

mak suretllc lhtlkAr yaptığından 

Murakabe komisyonunca mahkeme
ye verilmiştir. &hanı ~e 'l'ahvllıU 

Şişe amb. 
ka.ğıdı 

Çadır 

30000 Kg. 

15 Adet 

15.000.00 

1.185.00 

1125,00 

89.00 

Kapalı zarf 

16/ 4/9U 
Açık ek. 
16/ 4/941 

1~ 

• 1 - Şartname ve nUrnuncleri mucibince yukarda cins ve miktarları 
yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satm aıma· 

caktır. 

2 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme glln v• 
snaUerl hizalannda yazılıdır. 

3 - Eksntme tayin günlerde Kabataşta Levazım ve MUbayaat ŞU" 

besindeki Alan komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi n\1-

muneler de görtllebl!ir. 
l5 - KAğıt münakasasına girecekler mUhilrlU teklif mektupların' 

kanuni vesalkle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka tenıi• 

nat. mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale gUnü eksiltme s•• 
atinden bir saat evveline kadar mezkGr komisyon başkanlığına makb\IJ 

mukabll!nde vermeleri lAznndır. 
6 - Diğer eksiltmelere gireceklerin yUzd.e 7,5 güvenme paralaril' 

birlikte yukarda adı geçen komisyona mUracaaUan. (2584) 

Devlet Demiryollan ilanları J 
Muhammen bedeli (400) llra olan 200 kilo kmnızı model vernlll 

30.4.941 çarşamba günü saat (11) on birde Haydarpa..şada Gar binasl 

dahlllndeki komisyon tarafından pazarlıkla sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln (60) liralık kati teminat ve kanunu!\ 

tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar komisyotıf 

mUracaatlarr llızımdır. 

-Bundan hir müddet evvel Fin. I handaki odasında araştırma ya· 
cancılarda tbahar;t ve kimyevi pılmış ve odada asılı eski bir cl
maddeier 'tüccarı Raşi:t Sevilin b'isenin cebinde 140 lira bulun· 
mağazasında esrarengız bir hır- muştur. Bunun üzerine şüphe1er 
sızlık olmuştur. .bü bütün artmış ve kasadan ça-

l Ialiç vapurları idaresinin Mü. Bursada Konferanslar 
nnkalat Vekaleti tarafmdan ida- Bursa, (Hususi) - BugUnkU dün· 
re edilmesi- hususundaki hazırlık- ya ahvali karşısında TUrklyenln du· 
lara devam edılmektedir. Sa'bık rumu me\'Zulu bir seri konferansa 
idarenin borcundan dolayı va· başlanmıştır. Bu konferanslar halk 
ıpurlarla bazı binalara konulan hatipleri tarafından verilmektedir ve 
haczin Jcaldınlması hakkında ayni zamanda köylere de teşmil c
Münakalat Vekaletinin yaptığı 1 dilmiştir. 

1933 TUrk borcu I 
1918 Istlkrazı tlahill 

ı.. ı... 

18 50 Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma!<' 
21 40 tadır. (2901) 

193ti ikramiyeli Bir gün mağaza müdürü Nesim lınan iki altının paralar arasın.d,e 
kasanın anahtarını kaybetmiş ve bulunuşu suçiuyu her şeyi itiraf 
~-.ele bıraktrğı zehabına kapıla· etmek medburiyetinde bırakmış· 
rak hamal Haşimi evine gönder· tır. 
mlştir. Haşim eve geldiğı zaman Haşim paraların saklı :bufon· 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 ~ıvas - ~rzurum 

ı.,38 > > • 

19 61.1 1 

~~: t<·- DOB1'0C ~ 
51 ôO fi o B B o R o N ~ 

DOKTOB ---· 
ÇİPRUT 

ı .... 2 Hazine Tahvıllerl 
esimin haline acıdığını söylemi§ duğu tavanarasından 450 lira çı_ 

ve anahtarı buhnalarını rica et· kar.mış ve bakiye kalan 200 lira· 
miştir. Anahtar ka;'\bo'klu'ktan yı da ayni mağazada hamallık 
aonTa kasa ancak bir iki gün ge· yapan Mustnfn')'l3. ıborç olarak 
çinıce ba~ka. ıbir anahtarla açıla- verdiğini söylemiştir. 

teşeb'büsler rnüs.'bet neticeler ver- ı ============== 
1111iştir. Dahiliye Ve:kaJetı bu hac- Bı~aklandığını iddia Etmiş 

1934 > 
> 

> 
> 

61 (,., 
15 50 

-bilmiştir. Kasayı açan müdür içe- Yapılan talikikat neticesinde 
ride me~ut olan 255 füa ile iki, Haşimle M~tafanın yalnız para 
altınıAn .çalındığını görmüŞtür. . değıl ayni zıamanıd'a dükkandan 

zin kaldırılmasını bir kaç gün ev. 1 
vel İstanbul Bele.dlı'esit}e bildir· 
miştir. Keyfiyet Şehir meclısinde 
görüşü1müş ve keyfiyetin tetkik; 
Kavanin encümenine havale edil
miştır. Meclis önümüzdeki toı>
lantısında bu hususu müzakere 
edecek ve haczin kaMırılması ka-

EmlnönUndc Gedlkpaşada. oturan 
Yervant isminde birisi polise müra
caat ederek çarşıda Çivlcllerdc ku· 
yumcu çıraklığı yapan Muharrem 
tarafından bıc;aklandığtnı söylemiş· 

1838 > > 
Anadolu Demlryolu Tahvili 
Demlryolu Mümessil Senet 

T. C. ·Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

51 50 
40 30 

ı;3 00 

107 50 
26 00 

Hadıse zabrtaya hahe_r verıl· mal ela çaldıkları anlaşılmı~tır. 
miş ve lkinci ŞulQ:.e deııhal tahki· Zabrt~ bu karışık hırsızlığı 24 
1tata ıb~1amıJttr. · · · d ---' k saat ıçerısın e rn"'J'""ana çı ar· rarını verecektir. 

tir. Yapılan muayenesinde Yervan- T. İş Bankası (Nama muhar.) 10 10 
tın sağ kolunun yaralandığı görUI- ' Aslan - Esklhlsar Çimento ş. 7 50 
mUştUr. Kendisi Cerrahpaşn hasta- 1 > > Müessis Hissesi 9 50 

Tah~ikat neticesinde şüphele· mak ~ibi bir çafbukhık gösl'crmİş· 
rin Ha§im üzerinde top1anması tir. Su_çlular AdJiyeye verilmişler. 
üzerine. Tahtakalode Kumrulu dir. 

hanesine kaldırılmış ve suçlu yaka-
Şirkt,;ti Hayriye 26 00 

Beyaz Peynir Geldi ve 

Tevzi Edildi 
Bisküvicilerin Un ihtiyacı 

Ve Dilekleri 

ithalat ve ihracat 1çin Bir 
Broşür Tanzim Ediliyor 
Ticaret V ruleti, ithalat ve 

ihracat b irliklerinin kuruluşların
darJberi yaptik1an iş1ere dair bir 

Son gUnlerde Trakya, Bursa ve 
Balıkesir bavallslndcn şehrimize 

kWUyetli miktarda beyaz peynir gel· 
miş ve piyasaya tevzi edilmiştir. Bu 
lşlcrle çok yakından alO.kası olanla· 
rın ifadelerine göre yeni mahsul pey. 
nlrlerin mahallerindeki bugünkü stok 
ları, geçen yıl mahsulUnlln stok mik· 
~rlarına. nazaran biraz eksik olmak· 
la beraber imalA.ta devam cdıldiği 
takdlrde bu noksanın ikmal edile
ceğ1 ve hatt4 mevsim sonunda. ge
ı;en senekinden blraz daha fazla stok 
lar vUcude getirileceği muhakkak 
görülmektedir. Ancak. bazı mandıra 
sahiplerinin bu yıl lmalAtmda sl1t-
1erdcn fazlaca krema çıkarmak gibi 
hilelerle bir kısım tam yağlı peynir
lerin mutat vasıflannı bozmak su
retilc lhtikAr yoluna sapmaları pey
nir tüccarlarının pek haklı olarak 
itirazlannı mucip olmuştur. Bu 
yüzden bazı lmalcilerle tüccarlar a
rasında fiyat Uzerlnde ihtllCı.flar zu. 
bur eylemiş ve bu lhtilliflar piyasa
ya daha çok miktarda peynir sevk 
edllcmcmesl neticesini vermiştir. • 

Bisküviciler, bisküvi imaline broşür tabettirmek üzeredir. Bu 
yarayaca'k evsafıta kenditerine un hususta alakalı vilayeti'erden, bil
teımin.i için dün aralarında bir hassa lstartbut ve İz.mirden ma· 
toplantı yapmışlar ve uzun ko· lumat istenilmiştir. ı8l'oşürün, 
nuşmalıardan sonra, un ihtiyaçla. harpten evıvcl ve sonraki yıllara 
nnm doğrudan doğruya Ofisten ' ait olmak üzere dört senelik iktı· 
tedarik edilmesi imkanlarını araş. 1 

sa'Cli ve ticari vaziyetleri mukaye
tır:mağı karar1aştırmışlardır. Bu 'Seli bir tarzda göstereceği öğrenil
hususu temin için de alakadar miştir. Broşürün tanzimine ane· 
makamlara müracaat etmek üze- mur edilecek heyette İstanbul ve 
re aralarından bir heyet seçmiş- İzmir ihracat birlikleri tarafından 
!erdir. 'SCÇilece:k birer mümessilin de bu. 

Bisküvi amillerinin ıcfilek ve lundurulacağı söylenilmektedir. 

noktai nazarları, Ofisten toplu o- -o---

tarak unı almak ve lbu unu arala- 144 Kuruşluk Çiviyi 360 

Kuruşa Satmış rında taksim sure'tile mutavassıt· 
lardan ku11tulmaktır. Fakat. bis-
kiiv.icileıxien ufak sermayelerle iş DUn ihtlklır mahkemeleri başlıyah 

danberl altıncı yalancı 11&hlt muha
yapanlar alınacak unun kendi a· keme esnasında. tevkif edilmiştir. 
ralann:da taksim ve teyzü §ekli- Bundan bir müddet evvel nalbur 
nin miliıavat dairesinde yapılma· Nlko vaskalos oğlu adında bir dUk
sı!1ı istemckıte ve ihtiyaç listeleri- kO.ncı Maarif Matbaasına 144 kuruş· 
nın bu müsavatı temin ed.ecek , luk çiviyi 360 kuruşa sattığından lh
tarz.da tanz.im ed~lmesi hususunda 1 tlkAr suçu ile lktncl asliye mahke· 
ısrar eylemektcıdırler. meslndc sevkedllmlş ve muhakeme-

8ir Otobüs Bir Duvarı Yıktı 
Et Fiyatları Düşecek mi? 
Et flyntlarını tetkik etmekte olan 

DUn Eylip - Keresteciler arasın- Fiynt Murakabe Komisyonu, şehir 

4a 1.şllyen şoför Raslmin idıı.resind&- civarında. mevcut bulunan kasaplık 
ki 75 numaralı otobüs bir Keresteci hayvan miktarı hakkında vil!yetten 
Jeposunun duvarına çarparak yıkmış bazı malQmat istemiştir. Komlsyo-
tır. 1 nun edindiği kanaate göre bugUnkU 

r k to l1s perakende fiyatların biraz daha. u-
Saat 12 de sc ere çı an ° b cuzlatılması lmkAnlarının mevcut ol· 

MUrselpaşa caddesine geldiği zaman duğu anlaşılmakta ve önümüzdeki 
278 numaralı deponun duvarına. hız- pazartesi gUnü yapılacak toplantıda 
la çarpmıştır. Sademe neticesinde bu hususun temin edileceği muhak
duvar yıkılmış ve otobUsUn önl1 de- kak addedilmektedir. 
podan içeriye girmiştir. OtobUsUn i· Alınan haberlere göre, İzmir, Bur

çindekt yolculara blr şey olmamış ı- sa. Balıkesir havallslnde elyevm mu

se de otobUsUn ön taralı hasara uğ- hltlerlnin ihtiyaçlarından çok fazla 
ramıştır. Suçlu şoför yakalanmıştır. miktarda kasaplık hayvan sUrUlcrl 

bulunduğu gibi iç Anadoludan bu 

Mimar Prost'un Mukavelesi havallye getirilmek üzere yollarda 
da külllyetll miktarda kesim hay· 

Uzatılacak 

Şehircilik müteha.ssuıı Prostun mu 
kavcle mUddetlnin bitmesine pek az 
zaman kalmıştır. Halbuki, şehrimi
zin bazı semtlerine ait tafsUMlı plan 
la.rın bir çoğu henllz tanzim ve ik
mal edilmiş değildir. Bu ciheti gözö
nüne alan bclediycmiZ· Prostun bir 
mUddet daha memlekette kalıp ça
lışmasını lüzumlu görmekte ve mu
kaveleyi temdit etmek fikrindedir. 
Belediye reisliği bu 1Uzumu Şehir 
Mecllslnc bildirmiş, miltehassı.sın bir 
mtlddet daha istihdamına karar ve
rilmesini istemiştir. Meclis kararını 
bugünlerde verecektir. 

vanları bulunmnktadır. Binaenaleyh 

bu vaziyetin toptan ve perakende 

fiyatlarda. blrer miktar tenzilA.t ic

rasını icap ettireceği kuvvetle ümit 

olunmaktadır. 

--0.-

Tabanca ile Yaralamış 
MuraUı, (Hususi) - Muratlının 

Aşağuıı:rt: köyünden Emin oğlu E
mini ağır surette tabanca ile yara
layıp ve 330 lira parasını aldık.tan 
sonra firar eden Malkaralı Ahmet 
Tekirdağm Barbaros nahiyesinde ya 
kalanarak adliyeye teslim edilmiş ve 
tevkif edilmiştir. 

sine başlanmıştır. 
Suçlu muhnkerne esnasında: 
- Ben 8 kiloluk paketlerle 2,5 ki· 

loluk paketler hazırlamıştım. Maa· 
rlf mntbaasına 8 kiloluk olanlar gl
dcceğl yerde 2,5 klloluklar gitmiştir, 
demiş ve şahit olarak ta çırağı Yor
glyi göstermiştir. 

Yorgi de muhakeme esnasında us
tasının mildafaasınr teyit eder ma
hiyette ifade verdiğinden ve bu· ifa
desi diğer şahitlerin ifadelerine uy
madığından şahadctl yalan telAkkl 
edllerck muhakeme esnasında tevkif 
edllmiştir. 

Halbuki suçlu Niko, hakikatte sat
mış olduğu çiviler için fazla fiyat 
istemiş ve hem de verdiği faturada 
kllo dercetmcdlği halde paket adedi 
göstermiştir. 

Muhakeme, müdafaa şahitlerinin 
dinlenmesi için başka. bir gilne bıra
kılmıştır. Yalaır yere şahadet eden 
Nlko hakkında da kanuni takibatın 
yapılına.sına başlanmıştır. 

Son günlerde ihtlkAr vakalannda 
yalan yere şahit tedariki fazlalaş
rnıştrr. Buna rağmen yalancı şahit
ler pek çabuk meydana çıkarılmak-
tadır. 

Temyizin Yeni Bir Kararı 
Ankaradan blldlrlldlğlne göre, tem 

ylz mahkemesi teVhldl içtihat umumi 
heyeti, terekenin ına.s kaidesine tev
fikan borçlunun 6lümU ile faizin 
munkatl olmıyacağı hakkında bir ka· 
rar vermiştir. 

lanmıştır. 

1 

TUrk Altını (Reşat) 28 30 
Türk Altını {Hamit) 27 40 

Unu Yüzde üçten Fazla Türk Altını kUçUk {Hamit) 21 25 

Karla Satmışlar j' Türk Altını kUçUk CAztz> 26 40 

Toprak Ofisin ylizde Uç kllrla sa t-
mak şartıle börekçi ve perakendeci- C- DOKTOR-KİMYAGEB ~ 
tere un tevzii işini kendlleıinc bırak- n"ll llD "i ARSİN 
tığı yarı toptancıların bir çuval unu 1 "U 

tDRAR - KAN - K.AZUBA'l' 
16 liraya sattıkları tesblt edilmiştir. 
Bu fiyat yUzde altıdan fazla bir kl\r 
temin etmektedir. Fiyat Murakabe 
BUrosu bu satışları tesblt etmiş ve 
tahkikat evrakını 1' .. iyat Murakabe 
Komisyonuna göndermiştir. Bu yol
da satış tahakkuk edecek olursa ya
rı toptancılar müddeiumumiliğe ve
rilecektir. 

EULliACA 

Soldan ı;ağa: 1 - İs • Akıtma, 
2 - Kısa zaman - Çok kara, 3 -
Noksan. 4 - Bllgi lle, 5 - Damız
lık koyun _ Elektrik levazıınatından. 
6 - Kara parçası - Sa.yı • Zeybeğin 
bUyUğU. 7 - Takma ad • Nota • 
Bir hayvan, 8 - Pus • Bir nevi kö
mür, 9 - Duvarcı O.lctl • Kısır, 10-
KöylU pantalonu, 11 - Bir kazamız. 
Aleyhte söyleme. 

Yukar(lan aşağıya: 1 - Bir reslm 
tarzı, 2 - ÖğUdU!mUş hububat - E
vin taksimatından • Soda. 3 - Fi
rari, 4 - Yaramazın zıddı • Sinirli, 
5 - Uzun bir nehir, 6 - Aydınlat
ma vasıtalarından • Çapraşık, 7 -
Suru öttürecek mclı'ıike - Yanmış 
köml1r, 8 - Nota - Nikıth, 9 - Ço
cuk dilinde ay • VUcudUn bir kısmı, 
10 - Not'.a. • KilçUk • Nota, 11 -

Yapabilirlik. 
EVVELKİ BlTL'l\IAOANIN llALLl 

Soldan sağa: ı - GUllstan, 2 -
Keten • Acemi, 3 - LU!er • Isın, 
4 - Mi - Kalbi, 5 - İnme - Arl, 
6 - Aç - Rakid, 7 - Dik • Fare • 
Ta, 8 - Ki - İmam • tt, 9 - Bey • 
Eri, 10 - İdame - Bay, 11 Şeıit -
Leke. 

Yukardan aşağıya: 1 - Mlad -
Fiş, 2 - Gelincik • De, 3 - Otu -
Kibar, 4 - Lef - Er - Eml, 5 - 1-
nek - Afiyet, 6 - Rakkarn, 7 - Ta.
İrade. 8 - Acıbadem, 9 - Nesir • 
Ebe, 10 - MI - tftlrak, 11 - Mine
Atiye. 

vesairenin ta.hllllerinl ~·apar. Dl
\'llnyolu ortasında Tel. 2333-i 

KCÇGK İLAN 
Okuyucularonız arasında 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vast~dır. Alnn, satım, kira il
lerincıe lş ve 1'!;1 için :lstifade 
flt'.iniz. 

·-· Dr. İHSAN SAMİ 
Gonokok Aşısı 

Belsoğukluğu ve lhtlll\tlarına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyolu Sultanahmed türbesi 

No. 113 

%PARA. 
' BAY.AT TARltlNIN 

T. iŞ BANBASI 
Küçük TUUTUf He.apllın 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞ1DELER: 4 Şubat. 2 K&)'ll. 

1 Alu&toe. "3 lklncltefrba 
tarihlerinde yaplllr. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- ı.. 

a > 1000 > :-:: sooo.- > 
2 > 760 > r:: ıısoo.- :t 

" > 500 :t = 2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 
80 > 

300 > 

100 
~o 

20 

> 
> .. 

=3500.- ~ 
=4000.- > 
=6000.-

EminönU Nimet Abla gişesi 

önündeki muayenehanesinde 
her gün hastaları kabul eder 

Cildiye ve Züh.revlye MliW-' 
aısı Beyoğlu Yerli Mallar Fr 
r.an karşısında Posta 90lallJ 
k~looe Meymenet apartmuaJll 

Tel 24131 

---- Tel: 4.385! 

, __________ mmı __________ __ 

tirldye CumıuuıyaU 

Ziraat Bankası 
........ taribi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 TUrk Urul 

&ube ft ~ adedi: .. 
9111 ft tiııı&rt lM!ır nevi banka muamelela 

.... .........,. 28.000 lira lkr&naqe veırf10t 

Ziraat Bang1enuıAA kumbaralı ve ihbarBIZ tasarruf hela~ 
en u 10 llrUı bulunanlara wıede 4 cSefa çekileceJt kur'a De~ 
Aaki JliAna ı&'e Oıı:ramlye da~lacalrtz 

' ... l,Oll lllMk ..... - ı· ' • IOO • t,ooo • 1100 ~ At • llnlıdı; UOI .. 
1 • a • t.eoe• Hı .. " • ..-• 
.. • 111 lt "'°" .. ı• lt • lt .... • 

DIKK&rı a...pJarmdU1 panJar ııer lllDe iClnde 50 UndaD .... 
lı -.mtYenltre Da'amlye cıkb,ıt takdirde CJS, ~ fula.lila veril~ 

....... .-ede ' ..,.. 11 mart, ll ....... 11 8716' 
11 8J1MUrAnsm4e ~. 

Abone tlcreti 
Ttlrld7e cıaı.mnc1e1 

• •Jlık a aylık 

Z'700 1'10 

iuRni•i eil11 is BANK.As••~ 
JKRAMIYEU HESAP p.Ç 

B~lık maktu olarak 
1 locl Sayfa Santlnli 
ı lt ... • 

a • • 

6 :t 


