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Bunu Tayin Etmek Size Kalmı,tır 
3üncü Sagf amızda okuyunuz 

Napolyon 
ô:çüsünde 
Bir Kumar 

• • Bugün Avrupa sahnesinde 
/ eski Napolyon piyesinin 
• yeni bir adaptasyonu oy

nanıyor. 1812 Moskova 
seferinin yerini 1941 Bal
kan seferi alacaktır. 

Yazan: Ahmet Emin YALMA~ 
1
1 

1812 aeneai birindk.inunu!'un 
on aelkizinci ırünüıwün ak§8.mında
)'ız. Pariste T uilerie sarayının 
Öni.inde, pek uzun lbir yoldan ıel
~i pek :belli, bi r araba ıdurdu. 
İçinden yabeuıı kaldırmıf, yüzü
llÜ lıeılk.eıııt.en gizlmııeie çalııu ga
rip bir .Gam çiktJ. 

Bu ada:m Napob-on" du. 312 
liinlük bir seyahatten sonra Mos
.kova seferinden geliyordu. Üy
'-dığı ..on bü)ruk kumar partisini 
k.rıbetmifti. Bun<lan evvel mu
l&ffcr ordusile beraber Pariae za. 
fer takından geçerek giren Na
~Y'On 'dan en küçük bir iz kal
?'1ant1ftı. ıt1<>$kovadan kaçıp ge
ııen Napolyıon. dün bütün Avru
~~~n mukadderatına yumruğile 
• ._un olan biiyük kumandana 
~eğil, acınacalk. bir ha.piaane kaç
'lllına benzl;yordu. 

Tıhsım birderlbire bozulmuflu. 
licr milleti Ü1~Üten, yıldıran. ha
r•eteiz bırıdtan Napolyıon adı, 
•rtılt.Avrupada umacı tesirini ya
hrnıyordu. 

Niçin'? Çünlkü Napolyon giqıi
:e iti azıttınnl.§, .kuman ~ ileri 
~lflı. Bu kumar. bir tek 
~&rnın zevGcini, kudret ve aalta
~ açJkimı ıdo)'ı&umak içia mil
>Gl\lal'C4. ineamn. canile, rabatile, 
~~etile oynanan ibir nevi ca-

Dünldi Mnd intıh.lar - Ym..da aolda ilibwen: Yedek subaylar bir ağızdan !stildi! mAl'fmı okuyorlar; Zafer abidesine çelenk koyuyorlar• mezunların 
ma seçil :..m. _ Afaiıda aoldan itibu-en: Genç aubaylar yemin ediyorlar; bir g,mç subay nutuk irad ediyor; cenç subaylara diplomaları verili~or 

Memleket Müdafaasında Yer Alacak 
Yedek Subaylarımız Orduya İltihak Etti 
Dü.nku· Merasimde Genç Su bayi ar Ant içti 

11'"•rca tali oyunuydu. 

1800 aeneaiode Napolyon Ma· ---------------------------. 
İ~ muharebesini 3J),OOO kiti· 
~ bır kuvvetle yapmlfb. Bu öl· 
~~ bir tali oyununun. beyecam 
~•ini tatPıine Üfi aelel>Ui
)lordu. Çünkü Franeız ibtillliom 

Memleket müdafaasında en 1 
mukaddes vazifelerini ifa etmek 
üzere orduya iltihak eden yedek 
subaylar diplomalarını aldılar. 

~i:Yelerine henia İnUUIY'Or. 
~ lijiaıtı"'ö--. m•t•d"tir
ıı.an1ar yapmaık, ihtilalin :yaralan-
~ .. rın.k gibi ideallerden beniiz 

'Ye heyecan duyajbiliyordu. 
1605 senesinde kumar masa· 

llııı '-~'-- - ·· .. T l' h ~ -..Yü'ttii. a ı oyununun e-

ikinci lnönü Zaferi 
Büftin~uı Ha~Büyiilc iezehür.'1. 

Tes'if Edildi 
AnkaM 2 (A.A.) - Bugün j lar yapılml§ ve leticlal marfile 

ld • 't l f1 ikinci lnönü başlan~!' ~ törenlerde eöz alan 
a ıgırmz e gra ar, L • 1 .ı_· · l ·· ·· h "'b" · f . . .. .. .. _ , .. .. naiıp er ı~ıncı nonu a,. ının aa -
afennını yı}4onunwnun bütün halarinı ve n~ticelerini anlatarak 

Sabah saat onda Taksimdeki 
Cümhuriyet a!bidesi önünde top
Jau1' W.~ J»Ik~\lni mille
tin 6Alnfıda~ ~ai-dıgı yede'k •u-
bıryla~:nızı candan alkl§ladı. 

· Meraeimde Vali ve Belediye 
Reiai dıoac.t.or Ludi Kırdar, Örfi 
kiare Komutanı Ali Rıza Artun

Müessif ve Am Bir Kayıp 
fngrtt _ren in 

Elçisinin 
Türkiye Büyük 
Oğlu Oldü 

İtalya Sefiri de 
Belgrattan 

i Aynldı 
~ Yugoslav Hükumeti : 

Harici Siyaset 
Hakkında Beyanatı 

Tehir Etti 

Londrada Kral 
Piyer'in Cül'Usu 

Ayininde Türkiye, 
Sovyetler ve Yunan• 

Elçileri Hazır 
Bulundular 

Fiume Tahliye 
Ediliyor 

Berne, 2 (A.A.) - lwİçre ... 
jansının Romadan •khp bir ilet- 1 
grafa göre, İtalyanın Belsrart se- · 
firıi, aefareti bir maelalıatıcüzara 
bırakaı.:a'k Yug09lavyMlan ayni· 
mtfhr . 

Sefirin hareiteti Romada, ltal
Y'ill - Yugoslav mün..lııetlerin.ia 
gerıgin1i.iine <leli aetaüi ed~. 
YUGOSLAVYA HUSUSt BlR 
D~~ 

Berliıı, 2 (A.A.) - Yabana 
matbu.t mahfillerinde. Y~ 
la'V)'amll Becl.Mae m-.i lrir dele· 
ge O>ndenliği .öyleaıi,ıor. & de
lege Aman payiub~ üç dön 
güıı. blacakta. 

BlR TEKzjp 
Belcr•t. 2 (A.ıA.), - Hüku

metin. l>a alapm harici qı..et 
haldmnda rami beıranatta bulu
nacağı ha.heri tdczie_ edii;,,or. 

.A.ociatecl Pre." • 8Öre hüku
met. bu be:Panab Mİ7.! tehir et
miştir. 

FhJME TAHLiYE EDlıJYOR 
Fiume, 2 (A.A.) - Stefani: 

'JC.Oq,lar ve cıoculıll• .GiiıD .aı:.-n 
raume·~ tıeıke ı.p ...... . 
Loadnda Kral ...... c-... 
Mm rıbetile Yap.- ~ 
Tdrkiye. So'Vyetler Birtiii w 
YllWl Elçileri H.... .Bamhr 

Londı-. 2 (A.A.) - Yuaoe
<Devaau Sa. 5, SiL 1 de) + 

h ~ını duyalbihneik iç.in üç yüz 
._~ kitilik. lbir ordu Ü~ ortal!ia 

1rtna.ı liznn geldi. 
N 161 O senesinde bütün Avrupa 
.:aıY~n'un hueuei kumar ma
l't b.h.ııne gehnifti. Şimdi kuma
~ ı.r Dtilyon aSkerle İn&iltereye 
~'tJt OY'nu)"Ordu. Avrupaıelaki kü-

yurt içinde en. heyeoanılı tezahü- bize bu zaferıi kazandıran Milli 
ratla kutlandığını bildirmdktedir. Şef lnönü'ye kaqı bütün milletçe 
Bu münasebetle Cümburiyet mey· duyulan minnet ve fÜkren duygu. 
clanlarında, Ha?lttrVlerinde her sı· lan en içten ifadelerle bir defa 
nıf halıkın ~tirııit ettiği toplantı- dlllha iııhar ve teyit eyle(ınişlerdir. 

lcal, lstanbul Komutanı )s'hak Ankara. 2 (A.ıA.) - İngil-ı Uzun zamanlar Oxford kütüp. 
Avni Alkdağ, MerGtez Komutanı, terenin Türkiye hüyüık elçisi Sir hanesinde memur bulunımus olan 
dıg·v er generaller ve ·bir çok aekeri Hughe Knatdhıbull • Hugeesen'in B N · f d I ~I A ~ vlu B 11..L~- K h • orton un ve atı o aytıSı c • 
ümera hazır bulundular. Ye@'!-ne og · ı'Kl'TlDn natc • . .. ============ 

Merasime latiJr.lal mar§i\e ba§- •bull - Hugeıısen'in 27 y&§lnda ol- nadofo aıaneı dost vıe muttefik .-------ıiıııııılı----... 
lannuş ve bunu müıteakıp yedek duğu hıaltde İngiheredc vefat et- ln,ıilterenin büyült elçieine ve Bu Yıl Mekteplerd 
subaylarımız A~.•kün manevi miş olduğu teessürle haıber alın· La.dy KnatohbuM • Hugeescn'e sa-

(De,·amı Sa. S, Sü. 1 de) = m ır . mimi taziyelerini arzeder, 

~ kı.natcılan hep )'.:UtmUJ. ni- k ı• •ı b:k° ~e ve k.ıifaeına ıöre Eden 'in Atina Cebe:ittarı ta 
1
. ngı tere ve 

1 
imtihan 1 Mayısta 

Başlıyacak N uınarcı bulmu1tu. Türkiye le 
~&Polyon·· kafa tutan oyuncu S h ti. H mmalı Bı·r Balkanlar ~iiL:~ ere idi. Denizatırı yerlerde eya a U s ı Maarif V.eJııılletinin 90D verdii. 
~ .urcn !bu çok zorlu oyun- F 1 o vy et er bir kare• ÜniveJlli~ ile ik ort.-
~ lt~rıı ltalJl)'a ezmeii tecrü- aa iyet Vaziyeti Lord Halifaksın olkul ve 1ieelerde denler erker. 

İngilterenin 
Hedefleri 

~ fakat !?_ecercmemi§ti. v u g o s ı a v D kl keailecek ve geçen sen~- a ... 
~. Y~.e. bir kumar partmi dütün- Mu··me , sı·ıı.~rı· ile e arasyonu Nutku Beyaz ran ıatü bir buçuk ay e'YVeı yapı· 
~~Ya yüzün.de o zamanlara - - Dolu Dört Nak.'ige St d · • lacaltbr. 
~Jr rniali 1rörülmemi1 bir milw Temas Edip Etmiye· o 9 a ı n o 'V ı Ç Kitap Ha'.inde Oniven1ite Rektörü Cemil Bil· 
)ii~ ordu ile Mo&'lrov.a Wıerine Gemisi Limandan Avam Kama- lngilizlerin Elinde N sel bu ihusueta V"aldl~ temaı ·~ek, Rusları tıü'kmü altına ceği Malum Değil eşredilecek etmek üzere dün adcp.mki eb-
hlı·tıt-r4:1t.' arkasın.dan ruaların Agrı:dı Mevkuf Londr ., (A prea1e Ankıanlya gitmiftir. ""'l..._. 1 B d s ı a. - .A.) - Dün ak~am Ü ..ı --·~- · '· it .1 ısveçi yere sermek. Av. Lonıdta, 2 (AA.) - . r as 1 n a u a avam kamar d niven1itede bv yıl oenn:r, Dl· 
~ •·~ ıt •sına helkimiyetini böyle. Eden'le General Sir Jobn Dill'in Madrit, 2 (A.A.) - Ste.f~.ni: Lorı.d11a, 2 (A.A.) - Reuter: ı gfl asın a. B . Churchill, sanın yirmisinde kc9il«e4', imti. 

:-ırı l J ha'- - 'ld - d H n terenin Vqlngton büyük a"-isi 1----•'-b...ı ilen ayınca ngilıtereye diin- Aıtinav. tekrar ziyaretleri haberi Cdbelittanktan Def ven ıgıne Mevzuu o 1 d u Bugün Avam k.amaııasın a a- Lord "'1' hanlara bir mayMJta bat1t1 ....... l~ \' l ·~. b l! ___ ..ı ik' . B 1 Hallfaks'ın Pllgrims kulUbUn· tib , __ "IO~-e niilizlcri bir U§~ auda etrafında, evvelki zıya· rıetler.inde ·· dün sabah u ıımanua \Si riciye Müştetan B. ut er, yenı d . mayıe nib.,-etinde de ~ · an_. 
4ı0re il !.!. • • d ı_ k d e ıracı ettiği son nutuk hakkında 

I'- " oldugu· gihi, İngiliz resmi mahfil- h -lzemes e, •m e -&itaat- Yugoslav hük\ımetinin i ti ar &mal edilmit olııacadwr. 
1 rr•"·· arp ..... . l!.... • • ik. . sorulan suallere cevaben ı .. aıı.ıdaki J 
t .... ·-nın en al~ köylüsü böY.- leri bir •__, .;;,.,lememdkte ve ih- ta dolu dör.t naıkri.Ye. gemısı .. 1 Londra, .,_ (A.A.) _ ""-·-t•r·. mevkiine gelişini. lngiliz hükume_ -rot> 1k. orta okul ve Uaelen:le de 
l. --=llecf r--~ -., h b ~ ~ beyanatta bulurunuştur; y .. .ıL l 
"it L en seneye ölçüsü artan tiyatlı hardket etmdktedirler. Fa- k azör1e dört torpıtıo mu rı ı· Harlcly• mtis .. - .... B. Butler, ti aıehna harare!tle alkıflamıftır. cLo imtman günleri aı;i elıçe tetıbit .. •ıu·- ruv l f •- t:- .:ı ., ~. rd Hallfaks, 25 martta Nev- 1- -4-) '- - - '- -- d _. . 
... t l.-.ııarın eonu oelemiyıeceoini kat mazi kafı· derecede go"ster· nı· .. v-- '1-1· deniz• tının lif: a~a ınue nd B. B·--ler'den, Yuoo.ı'-vyada edi m-ca e uer11VCT, enuere nısa.. 
~n.a_ _ • Bil • l .. ... .., Avam kamarası a, So,·yetler u• e SR1 york'da irad ettiği ınill<eınınel nu- -'---=n.d il k 

- .... ~a aeferin·in· d.e · ik. o. - mi.tir ki •imdıy· e kadar Hariciye olarak ıım· andan aYnlmıtlardır. ki _ık· f "-- k'k nd Nn on .._,p e ıon ver ere im-) ~ L.__ T ....:a.. -r ,. Blrlli'l He· Tür ye aruındakl vaziyetin İTi' • ı ıııo ı a ve tuk hakkında evvelce fikrimi sor- _1 b L.-1-. 
. tta.., --.~~ ede'bılırdı. a'"qıın Nazırının aeyahatini her zaman . /'\'!!..1-..ı_.. --a Ark Royal ~y- mll----a.-tter hakkında be'·anat- umu"""ı:y· etle Bau·anlar hakkında b tihamar10 ir mayJSta ._..yaca· l.,.~iğ\ ı___ ak l vg eo ..... ....,._ .......,..., .., ~.. ı:A mut ulunmaktadır. Bu nutuk, İn- L......:.....ı ikm l -.li] • . 
'l!Qtetı· . en OCJ"r görüt Ü, en müWm hiıdiselerin klN veya UZ'Un >L' k .. .. ta buJıuımasını talep eden bir beyanatta bu1unmaeı istenmiş ve gfll hUk ğı ve on ~oue e vg eceıı 
~ı_ll tıı/ dıınağlardan birine sahip inki§aflan i'alkip etmiştir. Geçen yare gemieile ıaı nıvazorun ve mebusBD sualine eevaben. Tür- B. Butler, verdiği cevapta ~yle z Qmetınin umumi fikirlerile eöylenmddtedir. 
~~-. ..... ~ı>oly. on göremedi, heeae sene B. Eden'in Mmra yaptığı ae.. alu tıorpito nıuhribile iki yardımcı tam mutabakat halindedir. Lord Bu -.ıııetle mektepler "'1 sene 

~""\l, ;:_n_·· ,_ .• ,1_ W l l' · dilde · ·· (Devanıı sa. 5, Sü. 'J de) *X dcmişlir: Halifaks'ııı dediği g'ibi, milletler ca-
'1 ~ Ç...,.;u gÖZııerlDl ~umar yıihatten eonra Gene.nal ave kruvazörün uııana gır rı gav (Devamı Sa. 5, Sü. 7 de) = geçen eenelere nazaran bir buçuk, 
~ rnil§t.ü. Bingaz~i zaptet'mİf ve B: Mus- riilmüştür. '-----------..1 (Devamı Sa. 5• Sü. 7 ele) X*X ay evvel ti~til edıilmit olacaktır. 
~ ı 8 rn,_ herkeein 'beklediği eolini'nin Afrika ~aratorluğuna ~::~==--==============================:=== =============::::;~=====~=======-
Si~ ic 2 d_e bunar part.iaini ta- öldilriiıCü bir darhe indirmif'tir. k d T k o d G CJ N o N S E s 1 ~e a»>ctti. o zaman bir an Kahireye yaptıjı aon..aeyahat ~ze. A ara a os a ynan ı 
~ tı~ çıöz.üldü, lbütün dün- rine İ.ngiltercnin YunaniıAana yap- n 
~~tlı•~ra.ı değifti. ÇündW tığı yardımlar her ,ekilide artmıı
~i ~ un nüfuz ve kudreti. tır. · İngiliz eiyuetinin gayesi Bal-

lcfıtıc ~\ı'\retıten çıollt ziyade fU keniardaki haılbin rnevZi.IC§tiri\. 
d~ ~anaate dayanıyordu: mesiniJltihıda! ettiii atikaroır. 
~ n her tcYi yapar, her · Atinadaıki iltameti esnasında B. 
""' it. illıutlak.a ~erine getirir. Edt!n' in Y ugoslu-ya hük\ımeti 
<~ <h.ırulmazl> miimeıeeilerile temas e<iip etımiye-
~ 6, SiL 4 ele)=*== c:eği malUnı değildir. 

lf'ffi!tl .imtt S4fUW O 
Aıens ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 

Mühim Hadiseleri 
'4- ~&luııı cle\'J'elerlnl biUreo bbllerce yfıdek subay dün merulmltı 

.. errıın .. "n ,.e orduya DtlUk ettiler. 
'4- lta~arada Toska operaaı muvaffakıyetle temilU edllmektecllr. 
.. 'un Ya..,. sefiri ele BelgnMtclan aynldı 

edil 4!r:lka, ,.e eenup .ı\inerlkumclakl MJb\·er pmllerlae ~t 
'it I" hlektedır. 

aıı., a MataaoU•11 kabul eUL 

~ 

Toaka rolünde Ba )'alt Semiha BeriuoJ' 

• Yazısı Üçüncü Sagf amı""rladır • 

Milli Birliğin 
Sesi 

Yazan: 
UIAT Nmd 

CUmburlyet Halk Partlsl mebus
lanndan bir lumu halk aruına 
kanp:uflardrr. Her gün radyolar 
ve tel1T&flarla memleketin dört bir 
bucafındao ııeıderlol alıyonız. 

Kelime ve ifade tal'Zllldakl ayrı
lıklara rapnen bu ııealer blrblrlnln 

)'aııluu denece)( kadar •7Jlllbr· 
Hepli aynı .,eil b)'lanyor: cJDıa
le bizim bdar ırallaa ~ 

Klmse,.e dlifm•nbtnnJz. tld.a a
ban harbloln lna&llbpa 11aJrma 
olarak blfmealnden pyrl lılr lan 
ve emelimiz yoktur, Tedblrlerimls 
•ırf milletimizin makadde9 ftl'lı· 
tını korumak ~lndlr. Zelsimm v~ 
kalbhnlz her •am•ndan ıdJ8de ~ 
nıktır. Blz.e Ht8fl"\1Ja lralku oblr-
11a bir l'dıeonem mallarebeBI Y..-. 
catrz ve mutlaka bu•...,...• 

Bu Wı.ede wl fAtd ...... nokta 
Bliytlk MIOet Mecıllal 6alarmılakl 

lııtlsouu: sörlıt blrUİ1 cletlNlr. 
Koaferaulan dblllyeD llalkna m8m 
ldbı olu llailple bir &lndaa u. 
n..,acak kadar onan.la bemtaır 

olmaUdır· Batllb ...... --
... cleba ..................... . 
.... _.. eGecek 1ılr ..... . 

derUl blb'DYlp '" 1111:•; ...... 
(Lfılf-. ..,..,. ıuu•· · ) \ 
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( Casuslar Casusu ll 
. -.lı 

Trebiç Linkoln'un 
Hayat ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 
Buna mukabil Llvren•in kafa· kıp hareketine kapılıp kuvvetle

sında iki hareket tarzı vardı: B i~ rimi dağıtmak faıteımiyorum. Bel· 
rı n c iai ~re kapanıp rahıbin hü- ki de Chao Kung bizi kendi pe
c umlannı kar,ılamak. Fakat La v sine takarak Kabilden uzakla~
ren in ha ka itimadı yoktu ; tam lırmak ıstiyor. Rahip böyle dü· 
müdafaa ederken halkın da a$i· i şünüyorsa.. timdi ondan vazge· 
lere katılmaoından k<>rkuyorclu. çer. 
lioiincüıi !!l ehri terkederek Asilere Li.vrens atına bindi. Ve atla· 
kar~ ı çıkmıı. ;... ve açık arazide bir rına binen Efgan za.bitlerine: 
muharebe vermekti. Nıhayet ikin - Efendiler, ded~ haydı yer-
ci harc~.ct t<.1.rı:ı Livrense daha lcrinize. hücum edeceğiz. 
doi1ru geld i. Fakat Lavrene söz~rini bitir-

lkin<"i pl iuı.da c.üret vardı. Lav meden dağlardan çan ve davul 
rens de cüretten hot lanan bir a· sesleri ve ş0nra silah gürültüleri 
d .. mdı. Rahibe karşı ~ehre kapa- duyuldu. 
nıp ınü..:lafaaya geçmek onun hi· Young sordu: 

t,.nz da k.i.br in~ dokunuyordu. La v - Bu ne demek~ 
').cns kralm huzuruna çrkarak bu Lavr-ens ona susması ıçın bir 
tA.i p l ilnın fayda ve mahzurlarını işaret yaptı. Atının üzerine eğil ... 
o.nlattı. Kraf, bir.inci pl.inı yani di ve gerisinde bulunan dağları 
şehre kapanıp müdafaayı te~cih göttererek: 
t..ltl . Fakat bunu yapamıyacagını - Rahip ·mükemmel çalışıyor, 
askerl ik şerelile vyar bir hareket dedi, bu dağlarda da kuvvetler 

0·madığını söyiiyerek reddetti . var. Arkamızı da aardı ve bizi bir 
1-lat:a icap edert'e kralın da emir· kapana soktu; fakat ·hoşuna. Biz 
feıin.i dinlemiyeceği ni, Rahibin ü. bundan da ıkurtuf•masını biliriz. 
.:erine yürüyerek döğü§eceKini ka Sonra sertçe emir verdi: 
~etle bildirdi. - Efendiler, emrim ru: 

Bunun üzerine Lıivrens. ilk tcd öleceğiz veya Ki.bil şehrine 
bir olmak üzere kral sarayının et~ neceğiz. Herkes atına. binsin. 

Ya 
dö-

rafmı ma.kineli tüfek müfrezeleri- Young'a dönerek: 
le kordon altına aldı; bu makine- - Belki ııehirde de vaziyet fe-
Ü tüfekleri Hindistan ordırsundan nadır. Yirmi adam al Boyunlar
getirtmişlıi. Kabil şehrini muha- dan geçerek şehre yetiŞmeğe ça. 
faza için bir lngiliz zabti kuman· lı?. 
daoında 1 5 bin adam bıraktı. Y oung itiraz etmek isteyince 
Sonra yüiba~ Young ve 4000 sü Uvrena il.ive etti: 
vari ile ~ehirden çıktı. Rahibin ka - Hayır, haıyır. Kabil şehrini 
rargahı istik.:ınetinde dağlara doğ müdafaa etmek lazım. Rahibi 
ru yürüyü~e geçti. mağ!Up edemesem de, Kral Ema~ 

• Bu i•ler oluTken Chao Kung nullahı onl.arın eline bırakmıya-
ne yaomıst:ı? cağım. Bu muharebe bi.r operetin 

Hind Ku. dağlarında kuman- eon perdesile biqmemelidir. 
dan kesilen Buda rahibi, batıy ve Bu S1rada bir a~kcT bir kağıt 
h;ı.yale gelmiyen mükenunel bir getirdL Bu ardcıda bulunan zabi
pusu kurmu~tu. Ve casus Ferhan tin acele yazdığı bir rapordu; 
bu pu.uyu Llvrense haber verme Lavrens alçak sesle acele okudu: 
ye fır.sat bulamamıştı. (Haik) in . • Bizden yirmi misli fazla clüş
.kla.vuzluğuna güvenen Lavrens şe manın şiddetli taarruzuna uğıa· 
hırden 20 kilometre uzakta ve iki dık. Elimde 200 sağlam adam 
tarafı yüksek kayalarla darla~- kaklı. icap ederse, bir aaat kadar 
rn>t bir dai boğazında asilerle kar daha dayanabilirim. Boğazın ba
"la,,ıı. Bunun üzerine ilk tedbir şı hala elimizde.» 
olmak üzere kayaları tutturdu. Bir kelime dik'kati celbetti. Şid. 
Oralardan bazı iUi kabilelerin bas detli. 
kın ·-apmaları muhtemeldi. Bun- - Demek bizi bu boğazda kı
fdan .sonra L&vrens hücum emri hçtan geçirmek içia gectyi bekli~ 
.verdi. Lavreruin kuvvetleri kur- yorlar. 
~un mesafesine kadar sokuldular Tekrar Young' a • 
ve iki taraf ara•mda bir ateş mu- - Allaha ısmarladık, dedi, 
h'a·rebesi ba~ladı. Li.vrene ak,am lam hareket zamanıdır. 
olmadan bir netice almak isti_ror, Young yirmi adam olarak uzak 
gece basmadan evvel asileri mağ !aştı. Fakat Kabil şehrine ancak 
lüp etmeyi düşünüyordu. Fakat ertesi gün yetifebildi. Pe,ine ta.
isiler hazırlad&ları sİ"perlerin geri kılan asiler. yanındeki y.irmi ada
ıine çekilerek boğazı tamamile tut mı birer birer devirdiler. Asilerin 
'muşlardı. Onları oöküp atmak, kur~unlarından kurtulmak ıçın 
dağ,tmak çok güçtü. Ateş muha- Young kayplara B1ğınıp saklan· 
rebesi zayıflaımıştı. mağa mecbur kaldı ve geceyı 

Livrens, Yüzba~ı Young' a dü. dağlarda taşlar arasında geçirdi. 
~üncelerini anlatıyordu: Aklında iki şey vardı: Ya Ka-

- Bu rahip bozuntusunun ha... bil ,ehrini müdafaa etmek veya 
reketlerinde anlıyamadığrm bir bo•altmak. Tuzağa dirşen tilki 
nokta var. Her halde kuvvetleri gibi r"hibin eline geçmek iatemi
zannettiğimden daha az. Topçu yordll .• 
olsaydı, onları şimdi kuru yap- Fakat artı:k Kabil şehrini mü· 
rak yığını glbi dağıtırdım. Fakat dafaa isin geç kalmıştı. Ceceyi 
top yok. Eğer geceye .kalırsak dağlarda geçırmı~. yolunu kay
belki de kaçımız. O zaman İ>ıe beUmişti; ,,afak sökmek üzereydi. 
yeniden ba•lamak lazım gelecek. Kabı! şehrinin yoiunu bulduğu 

Uvrens birtkaç defa ayağını zaman şaat csekizdL Yüzbaşı 
.yere vurdu. Ve fikrini okumak ia Y oung hayatınd; ilk defa büyük 
~eyen Efganlı zabitlere bir göz at- bir ümitsizliğe kapıldı. (Lav
\ıktan sonra başını .salladı: rens) in verdiği vazifeyi yapa· 

- Ralhibe gece karanlığından mamıştı .. 
l;.tifa<le ·ile çeltmeye fırsat versek Atına binerek yine gizli yol
tle onun bu teşebbüsünden vaz· lardan Kabil §ehri~in cenup isti· 
geçeceğini sanmry.oruın. Belki bir kametini tuttu. Aruk Kabil ııehri.. 
ay aonra yine aramızda belirecek ni müdafaa etmeyi düşümnüyor· 
tir. Madem ki kurtun mesafesi ka du. (L&vrens) i Y._e arka.da§larını 
dar ilerde önümüzdedir; i,ini bu bulmak istiyordu .. 
gün bitirmek do.ha doğrudur. Yo KabiV şehri halkı erte•i gün 
unıı: aiz de bu fikirde değil mi•i- uykudan kalkt•klan zaman, aa
ııiz? ray meydanına koştular. Efganlı.. 

- Tabil. Hem Kabil ı;ehrini u. !ar gördükleri manrara ile şaşır
~un zaman hizmetlerimizden uzaJ.. dılar. Saray homboftu; a5kerler
bırakmak ihtiyati bir hareket ol- den ve makinelitüfeklerden e•er 
maz. Şehir hücuma uğrarsa. ora· yoktu. lki kadın sar83'ın parmak~ 
µa ancak 15 bin adamımız var. lığına dayandı, kopı ardına kadar 
Bunu unutma.malıyız. asıldı. O zaman geeeleyn olup bi. 

- Hayır bunu unutmuyorum ten i~leri hepsi anladı: 
Young. Bu oebeplodir, ki bir ta- (Arkalı var) 

merkezJ:erlndrn kazalara; kazalar
dan köylere, dağla~ kırlara, Türk 
vatanının en b.cra. kV,ell"rlne ya
yılıyor. 

Vilfıyetlerl dola.,an bu arkada.,. 
ıarın hepsi ha)Tanlık tc:Jnde geri 
ıJönüyorlar. l\ftitteflkan &ö)·led1k1e

r'ne röre halk yalnız esa~ta. hUkfl· 

ıııetlle bir değildir; okuyup yauna.
sı blle olduğu şüphe1l !tayır-;ız '·a
tanda! tar harbin derin sebeı>lf'rlni, 

• k . an hıl""'ların 
dünyayı ka~•P a' ur 
hlrbaklkatlnl ''e tuttuğuınuz poli
tikayı bütün lnceUğll• anlıyorlar. 

Türk mllletl ktztl eıroanıo ne ol
dnğuna bu defa bütün ~rklığlle 
alrıl erdlnnl tir. Talihimizde bir 

harp yaz•lmış.sa. hangi büyWc za. 
ruret i('lo dövUştüfünü bilen on 
8eklz mllyonun harbine şahit oJa
<'ağız. 

Anadolu halklle konu•;ona.}"a gt. 
den mebuslardan biri: «Ben kuv
\et -verınJye gltmı,um, dJyordu, 
halbuki \enliğ"imden ziyade alınış 
olarak, halkın borı:Jw;u olarak ge.
rl tlönilyururn.» 

Du ltlbnrla. bugün BU~•Uk 1\lillet 
:\1rl·ll ... l kubhe'J aJhnd& konu-,an 
~e~ !!ıiadet·e mıııet \ıekillnln sesi de
fll, on sekiz mllyonun kendi sesi, 
bir realite olan .emsalsiz milli bir· 
llğlmlzln sesidir. 

REŞAT NURi 

VATAJt 

E S E 1-l t R' ~tJ.\B ER l ER t ~ i 
l stanbul Tacirleri Darülacezenin 
Bugünkü Halini Pek Beğendiler 
Bu Yurt için Aralarında Bir Yardım Komitesi Kuruldu 

Darülacezenin Lanisi Halil Rifat Paşanın Bir Heykeli Dikilecek 
Dün şehrimizin tüccarından 

geni• bir grup, Vali ve Beledıyt 
Heisi doktor Lutfi Kırdarla be 
raber lJarülacezeyi dola~mıf"laı . 
dır. Ziyaretçilerden ço~ •. b~ 
k~etli hayır müessesesinin yaJ· 
nız admı duymu~ olduğu içir; 
gördükleri güzel eser kar§tsındu 
iki ouretle hayranlık göstermişler 
dir. 

Birincisi böyle bir Darülacez• 
kumıağl dü§Ünmü~. her türlü ter. 
tibatını h.azırlamı~. ya,amasına. 
ait ka~nakları temin etmiş olan 
eski sadırazamlardan Halil Rifat 
Paşaya aittir. Ziyaretçilerden bir 
çoğu fU fikirde !?ulun muşlardır: 

- Bu müess.,e Halil Rifat Pa
tanın adını ebedi .&urette yadetti .. 
recek bir eserdir. Bununla bera· 
her pa~anın Darüli.cezede bir 

Belediyede: 

Havaoazı Fiyatları 
ArtacakmJ? 

oekle aittir. 
{ Müesseaesinın geliri mahduttur. 

Halbuki büyük bir şehirde dilen
C.lliğin önünü alma!k ve Acizlere el 
Oaatmak için ihtiyaç duyulan yar· 
•=a hudut yoktur. 

Düne kadar so'kaklarda dik
~~~!.: nen bir çok çocukların Darülac•· 
' • zede çorap ve diğer tezgahlarda 

Darülaceze binalannın umumi bir ıörünüıü 

çalışması ve hayatını alnının tc· 
tile 'k.e.zanması ziyaretçileri çok 
mütehassis etmiştir. Bunun üzeri· 
ne Darüli.cezeye paraca yardım 

etmek çarelerini aramak üzere 

kendi aralarında bir komite teş· 

kil etmişlerdir. Hazır bulunan 
tüccardan B. Keseryan derhal 

beş yüz lira teberru ve senede 

yüz; lira vermeği taahhüt etmiş· 

heykelini dikmek münasip olur. 

Haber aldığımıza göre ileride 
böyle bir heykel dikilmesi Be
lediyece ciddi surette düşünül

mektedir. 

Ziyaretçilerin duydukları ikin

ci takdir, doktor Lutfi Kırdarın 

oıkı alaka ve yardımile doktor 
Zahirin bu müeueseye verdiği 

bugünkü güzel. temiz ve aıhhi 

17 00 Ton I dhalô.t 
Eşyası Geldi 

tir. 

Piyasa Vaziyeti: 
--~~~~;_.~-

Yeni Mahsul Peyniri 
Dün Piyasaya Geldi 

Bugün İçin Havagazı Bu Eşya Arasında Kimyevi Ma::ldeler, 
Fiyatlarına Zam Otomobil Aksamı, Demir Malzemes:de Var 

Fiyat Mürakabe 
Komisyonu, Tüccar 
ve Perakendecilere 

Tevz:atı Yaptı 
Yapılması 

Mevzuubahis Değil 
Havaııazı şirketi halihazır va

ziyeti dolayısile fiyatlara zam is· 
temiş ve şirket mümeseillerile Be. 
lediye erk5.nının il1tirakile yapılan 
bir komisyonda bu talep tctki~ 
edilmisıtir. Ve tetkik neticesi.nde 
de bu~ husuataki mütallası alın· 
mak üzere hukukmüJavirliğ-inc 
yuılm11tır. Ma.amafih bugün için 
havagazı fiyatlarına b ir zam mev
~uubahi.s değildir. 

Beyazıt Ve Koskanın 
Tanzimine Yakında 

Ba§lıtnıyor 

Beyazıt meydanile KoSka cad
desinin tanzimine Tramvay ida .. 
resi tarafından yakında ba~lana
c.a:ktır. Beyazıt meydanı genişle· 
tilecek ve tama.men asfaltla.na. 
caktır. 

Koııka caddesinin genişliği on 
bir metre olaca1k. ve sağ tara.fa da 
dört metre tretuar yapılacaktır. 
Bu suretle bu caddenin gen~liği 
tretuarlarla birlikte 16 metreyi 
bulacaktır. 

İnönü Gezisi İnşaatı 
İlerliyor 

Taksimde e•ki k1'1• yerinde 
yapılacak İnönü gez;;i in,aatı de. 
vam etmektedir. Abideye bakan 
köşedeki kule tamamen yıkılmış· 
tır. Bu kısımdan Garaja doğru 
dokuz metrelik bir kısmın daha 
yıkılmasına da. karar verilmi~ir. 

Gezinin yan tarafına. yapılacak 
iıftinat duvarlarının inşasına da ya 
kmda başlanacaktır. 

Alman bandıralı Artarya ve 
Dolos vapurlarile lbrail limanın· 
dan bin yedi yüz ton ithalat eş
yası getirilerek muamelesine baş
lanmıştır. Gelen mallar arasında 
çini sıhhiye eşyası , gazete kağıdı. 
sigara kağıdı. am baldj ve yazı ka. 
ğıtları, boya ve eczalar, kimya 
maddeleri, asitler, ateş tuğlası, 
kanaviçe, kAğıtlı jütten yapılml§ 
çuval, lokomotif aksamı, teker
lekleri, kazan ve yedek parçalar4 
çelik çubuklar, petrol ve au bo-

ruları, demirden muhtelif eşya ve 
parçalar, elektromotör ye ak.aa
mı, pil bobinleri, alat ve edevat. 
sellüloz, göz cihazları, lokomotif 
frenleri, demirden mamul külli
yetli miktarda in-şaat malzemesi, 
çubuk demir ve saç mamulat, a

nilin boyalan, fabrika ve imalat

hane inşaatına mahsus bir çok 
demirden mamul e~ya ve parçalar 
vardır. Bu mallar Almanyadan 
getiTilini,.tir. 

Paçavra Diyip Geçmeyiniz!. 
Paçavralar, Kalitelere Ayrılacak Olursa 
Bir Milyon Liralık ihracat Yapabileceğiz 
Şehrimizden her sene ihraç o

lunan paçavraların kıymeti üç 
yüz bin lirayı geçmekte idi. Bu 
aene paı;avra ihracl yasa·k edil
mişken yeniden lisans verilmek 
auretile ihraç muamelesine ba,,la. 
nacağını haber alanlar derhal pa
çavra toplamağa koyulmuşlardır. 

doluşu toplanan yapağıdan yapıl
mış mamuli.t parçaları bu paçav· 
raların en iyi kalitelerini te,kil 
.etmlktedir. 

Dokumacılar Kooperatifi 
intihabatı Bitti 

Bu paçavraların cin.sleri hakkında Yazma ve Dcxkuma kooperatifi 
mütehassıs bir ecnebi a1Akadarla. umumi toplantısında yapılan ida
ra müracaat ederek şehrimizden re heyeti seçiminde dün eski ida. 

re heyeti azalarından baz1ları ye. 
ihraç olunan paçavraların elliye niden ekser•yet kazanara'k seçil~ 
yakın cins olduğunu ve her cinsin mi~l'Crdir. Başta kooperatifin mü. 
ayrı ayrı ve yüksek kıymetlerde dürü Yahya Yılmaztürk gelmek
bulunduğunu bildirmiştir. tedir. Yah:ı-anın tekrar müdürlü-

Mütehaesıs, bu huırusta bir de ğe geıirileceği anlaşılmaktadır. 
rapor hazırlaı-nağa .başlamı,,.tır. Diğer azalıklara da hissedarlar~ 
Söylendiğine göre paçavralar ka. dan Halil Yübe!i,, Osman Çe
litelere ayrıldığı takdirde her ıe- Iiksiz, Mehmet lşlan, Tevfik lş
ne bir milyon liraya yakın paçav .. man, Ardaşar. Hasan Poyraz in
"': ihracı mümkün olabilecektir. , tihap edilmişlerdir. Yeni idare 
Bilhassa Anadoludan vagonlar heyeti bugün faaliyete geçmi,tr. 

lzmir, Balıkesir, Bandırma 
mıntakaları mandıralarında imal 
edilen bu senenin yeni mahsul 
peynirl~ri. piyasaya çıkarılmı~tır. 
Şehrimize ilk parti olarak 700 te
neke beyaz peynir getirilmi~tir. 
Bu peynirler Fiyat Mürakabe bü
rosu tarafından komisyonun tes· 
bit ettiği fiyatla perakendecilere 
tevzi eq· m:_ ir. atıeılaı--~yntrtn. 
::tuyunu süzdükten sonra satmağa 
ve teneke ile satılınca da teneke~ 
nin içindeki salamura suyunu bo
şaltmağa mecbur tutulmuşlardır. 
Bu halta daha büyük partiler 
beklenmektedir. 

Trakya mıntakasından da bu 
ay içinde yeni peynir getirilecek
tir. Mevrudatın derecesine ve 
peynir istihsalinin rna-sraflarile süt 
fiyatlarının aatıh, fiyatlarına gö. 

re eğer geçen sencıki peynirlerle 

yenilerin arasında faik görülecek 

olursa yeni peynir fiyatlarının 

Mürakabe komisyonu tarafından 
bir miktar indirileceği 1ahmin 

edilmektedir. 

Dün 360 Bin Liralık ihracat 
Yapıldı 

Dü~ limanımızdan ihraç edil· 
mek üzere menşe şehadetnamesi 
verilen matların kıymeti 360 bin 
lirayı bulmu.~tur. İsviçreye fındık 
ve afy9n. Dan~arkaya tütün, 
Almanyaya tütün. Amerikaya a.v 

derileri, Romanya ve Yunanista
na balık, Yugoolavyaya kepek, 

Slovakyaya kO'YlJn deriai, Mısıra 

tütün gönderilm.ir. 

G(J~DIEN 
c&(I R!E 

Bıraktılar da 
Kaçtılar! 

ao ki arkadaJım vardır, dah• 
doğrusu vardı. Çinkü, Al

lah ırani gani rahmet eylesin, bi.t 
risi öldü. 

Ölen arkadllf, alkolik denile· 
cek derecede içkiye clijJkiindU. 

Sağ kalan arkadaş, Mütareke 
senelerinde bllflarından ıreçeıı 
bir vak'ayı ıöyle anlatmııtı: 

Mütareke yıllarında Bebek 
bahçesinde bir patinaj yeri var
dı. Bu yerde inal kuvvetlerinin 
muhtelif mensupları patenlerle 
kayarlarken etrafla da otunıluP 
içki içilirdi. 

Sağ kalan arkadaıla ölen ar' 
kadaı, bir aktam Bebek bahçe
sine giderek patinaj yapılan ye
rin etrafındaki masalardan biri· 
ne oturmuşlar ve içmeğe bati•· 
mıtlar. 

Ölen arkada~, midesinin al·· 
kol hamulesini alıp ta beyni ka· 
fatası Jçinde raksetmeğe başla• 
yınca, cebinden o zamana. nıab.. 
sus ıamalı kibritleri çıkantuf •• 
kaymakta olan bol ve uzun pa• 
çalı lngiliz bahriyelilerin ayak• 
lan altına serpmeğe baılamıf. 

Tabii paten tekerlekleriniıı 
temasile kibritler alev alıp pa· 
çalanna sardıkça lngilizler içe''. 
lemiıler ve nihayet bu kibritletı 
atanın da bizim ölen arkadat ol• 
duğunu keıfetmişler. Bir iki ib· 
!ardan sonra baf'l çıkamayın.,
arkadatlan dııan dövüımei• 
davet etmişler. 

Bizim, ölen arkadat, berıı 
ayyaf, hem de kabaday .... 

Sağ kalan arka.claıı daveti 

vakü kabule icbar ebniı. 
Uzatınıyalım: Birer yumruk• 

la bizim arkadaılar yerde. I•· 
gilfa bahriyelileri ıridecekler· 
Fakat bizim ölen arkadaş k<fl' 
dine gelir gelmez • ingilizce d• 
biliyor - bahriyelilerin arka•ıır 
dan bir sürü küfür. lngili.ı:lc;' 
dönmütler, sulu sarhotlan b~ 
daha dövmüıler. Giderlerk"" 
bir sürü küfür daha. Dönmütle'• 
dövmüıler, küfür yemiıld·' 
Dönmü5ler, dövmüıler, kiif~ 
yemi'1er ... Dönmütler, dövınÜ!' 
1-, küflir y.m' er ... Fakat P" 
hayet lngilizler, artık aldırnııt•• 
rak tramvaya atlamıılar. 

Bizim ölen arkada,, sağ k•' 
lan arkada1& dönerek: 

- Gördün mü, nasıl kaçıt" 
dık conlan! demiş. 

Bu hikayeyi bana anlatan ~~ 
kalmıı arkadaı, herifler b•~ 
dövmekten bıklılar da kaçıJııt• 
demiıti. • 

Son Akdeniz muhare~ 
hakkında, lngiliz gemileriııO' 
kaçtığını bildiren ltalyan tebl• 
ğini okuyunca bu olmuı vak'a)l 
hatırladım. 

Kör Kad_:.. 
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- Siz de bu flklrdeslnlz, değil 

ter Frank? 

ntl, Mis-

ÜZÜNTÜ 
duğunı şeyden eser yoktu. KUJ"1Un kflll,ı~ 
deymemı, ve Jz bırakmanu._ İ'tlttln nıl, " 

r . •·•' - Her halde.. Böyle olacak •• 
Başnnı kaldırıp Frank'a bııktun. Bu ıöz· 

lerl söylerken l\Iakblme bakıyordu. 
Benim kendlslne baktığımı hissederek ba

şını çevirdi, fakat yüzünün rna.nı1sıDJ he
men gördüm. 

ı,ı bildiğini derhal anladım. Kahve fln
canın1 tutan cllm ateş gibi yanıyordu. Bo

yuna ter döküyordum. 
- tnı.an bazan en iyi blldl~I ~oylerde de 

)anılıyor. l\IL"lls de Vinter rüzgıirlt zaman
larda nMıl kotra. kullanıla.cağını pek At& hl 
lirdi. Böyle kllçük bir geminin dümenini 
kendi haline bırakmaktaki tehtlkeyl tahmin 
etnıe81 Jt\zrmdr. Blrc;ok defalar yalnız; baljı
n& denize açılmı,tı. Fakat bu defasında bU 
yük bir dlkkathl:ıllk ,.e lhntalde bulunmu.., 
olacak. Öyle bir lhınal kl haya.tile ödedJ. 
Hepimize bu blr ibret dersl olsun. 

Frank söze kan,tı: 
_ Blr kaza o kadar çabuk vaki olablllr 

ki .• En te<>rübell lno;anlar bUe baz.an yanıhr. 
ııer !'ene mesela. avda ölenlerin haddi hesa
bı var mı! 

- E\:et ama a\·da iru;anlar ya attan dü
şü.yor yahut da kau kurşununa kurban gl 

diyor. Eğer 'll•ls do Vinter dümenden ay
rdmantış olsaydı kaza olmazdı. Pek garip 
bir hareket.. Çok defalar kendisini k&Yfk 
,.e kotra yarı,ıarında. gördtim. En ufak bir 

hata bile yapmaım,tır. JI.ıılbukl bu hareke-

Yazan: Dafne du Maurier -69- Çeviren: Rezzan A. E. Y alm•.ı 

tl en acemi bir adamın bil& yapmıyacatı 
bir lhtlyatsızlıktır. Tam da. kayalara yakın· 
ken bunu yapmak .. Ddmenden a_yrıln1ak f' 

Frank tekrar t'e\·ap -verdi: 
- O geeo denir.: çok azgındı. 1\-lutlaka bir 

IJCY kopmu' olacak. Tamir l~ln aııakt lnmt,
Ur. 

- öyle.. öyle atnL. Yapılmaz lblr şey 
yapını,. Ne ise.. Bunu artık nltln yapmı' 

olduğunu ökrenmek de mümkün değil ki .. 
Du meseleyi kapatmayı- tercih ederdim, a· 
ma o da kabil değll.. Salı sabahı bazı e:or
gulo.r yapılacak. Sonra hemen mesele ka· 
panır. Fakat gazeteciler ı,e karışırsa kor· 
karın1 ki uznr. 

Tekrar ortahğı bir &ilkbt kapladı. Ben 
yerimden kalkmak zamanı geJmlş olduğunu 

hissederek: 
- Bahçe;t•e çıksak mı t Dedim. 
Hepbnlz kalkıp dı,arıya çıktık. Albay Ju

Uyan Jasper'I okşuyarak. 
- Ne g'\ızol köprk. Dedi. 
Bir dakika. sonra saatine b:1.ka.rak UA,·o 

etti: 

- Bu nefis öğle yeme.ti l~ln t.,.,kkürler 
ederim. ('.ok hjlm '\"ar. Sizden rntL,aade ıs .. 
tlyeceğlm. Olan şeylere cidden t..,.sUf edi
yorum. ze,·cJniz ve stxln için n1ll~kül anlar
dır bu.ular ..• ı·~akat ne çııre, 1, biter bitmez 
bu fen& günleri unu.tmağ"a Çall,ın.rnız .• 

- E\ıet, çab,ırıı:. Tr5ekkür ederlm, Al· 
bay .•• 

f'rank da \eda elti. O d& gidiyordu. Yü
züne bakmadım. BenJın blldlj;iml bilmesini 
istemiyordum. n.lakslnı nıl~a!lrlerl kaınya 

kadar götlidU. Biraz sonra. geri geldi. Ben 
hı\IA. orada duruyordum. Koluma. girdi. A· 
yak1a durJnuş:, denize doğru uzanan çimen
lere bakıyorduk. 

- Her "ey düzelf'eekttr. Ben rahatmı, kal· 
blm emin... Gördün ıni.i Albay Jullyan ne 
kadar "\·azlyete hAklm .. !'tlnhkenıedc de böy· 
le konu,acaktır. Her şey yoluna girecektir, 
göreceksin. 

lllç ce,,.·ap Tennectirn. Sadece kolunu sım· 
sıkı tutuyordum. 

- Cesedi tanımamak mlimkün değ'lldl. 

Doktor da hiç tereddüt etmedi. l'apmı' ol-

söylediler! Kanıaranın kaın,..rnı rüzgAr ,. 
w pan11,hr, diyorlar. Jurl de buna ınıınarll 

tır. Doktor da böyle söyllyttek. 
Ben bôla. OU>uyorduın. Mak im, de•·""' 

etti: 
- Sadece senin için üzulUyorwn. l'•~ 

ben yapbğnn& esef etınl•orum. Yeniden >'" 
, ~·· mak Jô..z:rm gf'l'ie tekrar yıtpardnn. Jtebf 

yı öldürdüğüme memnunum. liln vlrdan •-ı 
' . "' bı çekmedim hiç... lliç bir zaman ... l ·:ı 1• · s u•'1 

sen.. ana yapmı~ oldugwn ~·~• hiç ~ 
mryacağım. Butü.n yemek f'sna,..ındıt- ır 

I• 
baktun .,..e bunu düşündüın. s .. nln gen~ .,,. 
halin '\ia.rdı. Bunu ne kadar fııPVİ~·ordLltJlf 
Tarın mUmkün olmıyan bu hq haJIP ıcf~ 

da.ha. gelmemek üzere glttl. Sana Jlt>~·ır
dan bahsederl<rn ben bunu ölcltirtJlln•· ,:uo 
nıl dört saat l('lnde değl-;tın. o kııdsr 01 

bir hal aldın ki ideta ba~ka bir in..,,.,...,,. 
XXI 

_.,ı.#1 
Frlth'ln bana reUrdlğl ak'tam •- 141· 

de mesele büyUk serle,·halarla. :rııı.111 ,.01' 
!'tlasanın üzerine bıraktı. :!\Jak~lrn och•ıl~ • tf' 
tu. Akşam yemeği için giylnnırk uııereddf"' 
kenden oda.'iına gitmbjtl. l<"'rlth bit • 0 o~· 
du. Benim bir ıteY süylemrmt bekledi· 11ır 

··ı ·m oınn .. tUn ev haJkt itin bu kadar mu 11 rtl'~ 

meseleden hiç bahsrtme-nıek 'e bll01tf1' ıı.tı; 
ten gelmek ban& mfınUız; "\"8 ('lrklD gt 

( Arka11 " 8') 
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Orduya Yeni Katılan Binlerce 
Genç Subayımız And içti 

<Bll,ı l ln<.'fılc) = ı de dövdüğümüz yüce ınefküre· 
huzurunda eğilmişler ve abideye mizle, erı yüksek bir ateş doğu· 
l'lluazzam bir çelenk koymuşlar· yor ve diyoruz ki: 
dır. Atamız:ın bize bıraktığı bu 

Ordu.> a ilt1hak eden subaylar- yurdu ve bu Cüm'huriyeti tbaşı
dan Saliıhattın Cünday içten ta· rrıızda kudret ve irade timsali o· 
şan ve dınleyenleri coşturan §U lan büyük lnönüııün bir isaretile 
ıözleri töylcmi!ttir: ölünceye kııdar, kanımızı~ son 

«- Arkadaşları damlasını akrtıncaya kadar ya~a· 
Tarihin her satırına bir kahra· tacağız. 

rnanlık, her sayfatıına bir destan Ya~asın Türk milleti, yaşasın 
l azan 1 ürk ordusuna bugün ilti- Türk ordusu. yaşasın lnönü. > 
hak d.niş bulunuyoruz. Yurdu- Dakikalarca alkı;ılanan bu hi· 
Tnuzun dôrt bucağından bizleri tabeden ısonra abidenin önünde 
bugune kadar kayu,turma'k için bir geçit resmi yapılmış ve yedek 
buğrında toplayan okulumuzdan cıuba)' lar tarihi me'ktcplerine dön. 
bır elimizde bilgi meşalesi. bir diller. 
cı.miz.de 'kuvvet ve kudret kılıdle Öğleden sonra Harbiye mek· 
a; rılıyoruz. Biz buradan ecdadı· tebinde yapılan meraeimdc Vali 
tnıza hils olan kahramanlık ilha· Lutfi Kırdar. İstanbul Komutanı 
~llnı aldı'k. Biz buradan onların İshak Avni, Merkez Kumandanı 
• anak'kalede, Sakaryada, Dumlu- Fevzi Akıncılar ve General Rüş· 
~ınarda ve lnönünde yarattıkları tü, General Yümnü hazır bulun· 
<ı:afer abidelerinin taşını ve harcını dular. 
a d,ı-;, Yarın vatanımızın ufkunu Büyük kumandanlar yeti§tir· 
ııarınak gafletine dü1ccck kara bu miş ol~n Harbiye mektebi dün 9e 
!utları Ye aziz yurdumuza uzana- kendine ha:s bir vekarla eayılı bir 
tak vahsı kolları elimizde bulu- gün daha yaııadı. Memleket mü· 
n b • , an u me5ale ile yal'kacıık ve kı· dafaasında yer alacak genç su· 
t•lu.kcsecek "·e bu taş ve bu harç. baylarımız hep bir ağızdan and 
qa Yıne tarihe kahramanlık abi- içtiler. 
~ eleri kuracağız. Biz yaşamak - Hazarda seferde, karada. 
ıçın ıstiklalini feda eden bir mil- ' 
et dei;iliz. Orta Asyadan kopan deniz ve havada her zaman ve 

Ve Viyana kapılarına kadar daya- her yerde milletime, cümhuriye· 
tıan Tüı'k, bu uğurd canını ver- time doğruluk ve ımuhabbetle 
frıokten bir an bile çekinmemiş- hizmet ve kanunlara ve niz&mla· 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

İllıaa BORAN 
1) Doğu Afrikada: 
Erltr~dekl lnı;iill. kunctlcri, 

(Keren) iıı :ıaııt mılıın ıw~ gıin 
eıonra (,\ı;mara) yı i~gal ettiler 
'ıı 800 ttalyan c~lr aldılar; (As· 
mara) ılan (l\lusann) ~a 100 ki- f , 
Jometre mesafe ,·urdır. Artık nnı

zl taarruza ınü aittir. Mueıa\ \'a 1 
g-arblnde İtalyanlar mııku\cmet 

eden.o Kızıl deniz.do İngtllı do· 1 
nanmaı;ı limanı hombardıntan cılc

rck orılunun taarruzunu kolay
laştıracaktır. I"akat İtalyanların 
('fddi muka,·emeU muhtemel <le· 
ğlldlr. (i\Juııan·a) dıı ~·abul• du

!'>ccektır. 
' Habo. .. ıstanda Dlredau'yıı ,·aran 
nıe .. hur' motörlü birlikler t•cnuba 
Adl!;ababaya yöneldi, c·enııııtıı Hu

dolf gölll mıntak .t'Tl\dan ~imale 
ııcrllycn kD\'\'etler c Adisababa· 
ya J 60 kllonıctre yalda ~tı. Artık 
Adi alJaba ~rblnt'le Dclra l'llnr
<'ll"'d•\ müdafaa eden ltul~ıın l\U\• 

Htlerlnln nıuka\"e~ctlndcn bir 
hayır 1<11lnıamıı:tır. '41sa!Jaba et
rafındaki tnı;illı nı~ 't'larn ~em· 
berinin kutru en çok lGO • 160 ki· 
ıometredlr. Dlrcdau'dan deınlryol 
boyunca cenuba ilerllycn motörlll 
birlikler ı\di ııbaba'ya t•ıı en el 
gireceklerdir. Haftayıı ''anıııız., 

bu motörlıi kol Adlsabnba l<apıtn-
rıntladır. 

2) Akdenizde: 
--~ 

~I~ ASi ıcrvıAL 1 
Almanya 
İki Beladan 

Birini Seçecek 
Yazan: M. H. ZAL 

A, imanlar, Çekoslovakya. 
ya ve sonradan Lehista

na saldıracakları sırada yaphk· 
ları m:ıncvraları tekrar ediyor· 
lar: Yugoslavların gu>a Alman
larn karşı ynptıhı.ırı tecu-üzleı 

hakkında hayalı, mübalagalı ha
berlerle gazete sütunlarını, a· 
j nslarım, radyo ncşn) atını dol
duru)•otlar. 

Bir cellut tarafından h lısızcı 
c .. ılınnk üzere bu.un • .m ınarum 
ve tcmız: b.r in:. n, • .,.nı son sa
niyede kopnrmaga uıu .atf .. k o
lunca ve huı rıyetc knvuşunca 
elbette sevinir ve coşar, hı .. lcri 

, ni ortaya koyacak tarzda bazı 
ni.ima) ıvlcı de bulunm .. ıunı da 
ıno.ıur ve tabii g .... 111~" icap 
eder. 

Yugosla\'yada olup biten nü. 
mayİfh.:r u..ı m kul haddı geç
n.emı~ ·ıı. t Almanlar için 
mc;>cıc, ıı ... ı.sı c:anma tan ve 
trcavu:t ına aaılc zemini hazır
ı maktan ibarettir. Yapılan yay
ı;:aralı neıriyat, bir vcsılcden 
buşf,a bir fCY değildir. 

F&l.at .. emin haz1rlamnca te
cavüze gcçılecck mı ? Almanlar 
için bunu yapmak ta, yapma· 
mak tn çok gijçtür. 

Eğer Almanyıının bir mem-

t r Onların kanlarından frs'kıran 
rfan ve cesaret mefhumu bu yıl

haz milleti 'bugünkü kudret ve 

ra ve amirlerime itaat edeceğime 
ve aılkerliğin namusunu ve Türk 

ltal~ an donıuıınaıır Tıı.rantıı'cla. 
demir üshlnile tngfllz ta:yyarde
rinin ge<"e lıonıh:ırdımanınıı bıı • 
IHn tarzıodı:o ~"?lkalanmıştı; bu se
fer l'unan denizinde l inc baskın 
tarzında tutuldu, Faı:l5tlcrin nıeş· 
ııur bir söıU \ardır, derler ki: 
«Kolonl:slz mlllctler, ko,'anı ter
ketmek btCllliYen oğul arılarına 

benzerler; 'bunlar ölmüş rullletlcr· 

Toska'nın muvaffakıyetli temsilini baıarııniar: Yukarıda wldan ıtıbaren: t.s~t ı amer Hilmi 
Girginkoç, Cavaradossi rolünde Nihat Kızıltan •• Aiağıda aolda.n itibaren şef Dr. P;aetorius 

leketi dahilen çürütmek ve çök
türmek, ıSonra tehdit ve tazyik
le zapt ve işgal etmek yollu 
manevraları Yugos)avyada müs. 
bet netice vereeydi mesele yok
tu. Almanya, Romanya ve Bul· 
caristan gibi Yugoslıwyayı kıs
kıvrak yakalar, sonra Yunaniı
tanın üstüne çullanırdı. 

Cl betile dünya durdµkça sarsı]. 
'1-laz ve yıkılmaz bir kale haline 
'0'k:ınustur. Biz onların evlatları
kl2. Bızc bu ilhnmı aşılayan mu· 
k addes okulumu;ının muhterem ve 

sancağının şerefini canımdan aziz 
bilip icabınd'a vatan ve cümhu· 
riyet uğrunda &eve seve hayatı
mı feda edeceğime namusum üze. 

Scarpia rolünde Nurullah Şevket Taşkıran, şef Hasan Ferit Alnar ' 

'l"rnetli komutanına, hocalarına 
~c suôaylarına minnet ve ~ükran. 
ı:ı1rnız1 aumnayı !bir vaz:ife, bir 

orç biliriz. 

Arkadaşlar! v. • 

rine and içerim. 
V c .,yine hep bir ağızdan bir 1 

s-ökgürü.ltüsü gibi ortalık inliyor. 

- And içeriz. 
And iç.ildik.ten sonra merasını 

nihayet buldu. 

. . 
dir.» Bu ı>öz doğrudur; fııkat bncc 
drnlz.ci olınak lbını. Deniıc lır1-
klm olmadan denlı ll':ırı mıntıılta• 
!arda bii,ylik harekata ı;lrl~nıck 

hir felikettir. Dcniıde uıak keşfi 
tayyareler yıı.ı•ar. hunun hududu 
<'n a':'ağı 1000 kiloıııctrcdlr; ltal· 
yanlar bunu ihmal etmişlerdir. 

1·ok5a. adetleri \ eı;hilc dağılıp 

Devlet Konservatuarmm Büyük Muvaff akı yeti 
"TOSKA,, Operası İ§lcr öyle olmasına kıl kal

mııkcn, Yugoalav milleti ıere
fıni ve istiklalini kurtarmağa 
muvaffak oldu. Şimdi balyanın 
Yunaniatana karıı yaptığı ha
layı Almanyanın aynen tekrar 
etmesi lazım gelecektir. 

b :stanbulun tarihi topraklarinda 
şu Unc!uğumuz · §U anda bize dü
'Ytn vazifeyi tekrar ve teyit cdi-
orı.ız. Cöğaümüzün imanlı örsün. 

Müsabakamız 

Orduya yeni katılan genç su• 
bayları bu kutsi vazifelerinden 
dolayı tebrik ederiz, 

Tamamlandı 
kaçmıyn , ·akit hutıırlnrdı. Liman
lara tiığınan ıtalyan donanınaı;ı 
iı;ln kurtuluş ~oktur; lnglllz bom· 
tıardıman tayyareleri Alplarıı. bile 
yetl~lyorlar. Gece b:ıı.ıkınınn. ah-:· 
HUflardır: ha'\& clafi '\"IlSıtaların· 
dan da korkulan yoktur. ra~ıdık· 
ları bombalar "imdi daha ağırdır. 
ln~iliı tlonannıaııından ka!,'an ttal· 
yan donanma r par~·a pare;"& füıle· 

rinde lmlıa. edlle<"cktlr. 

Bu Temsil, Türk Sanatkarlarının Muasır Avrupa Sanat
karlarından Hiç de Aşağı Kalmadığını Göstermek 

Bakımından iftihara Değer Bir Hadisedir 

Almanyanın buna karar ver· 
mC$l ve kararını tatbik edebil
mesi hiç te kolay değildir. Bir 
defa Bulgaristan ve Romanya
da bulunan veya Y ugoılavya 
üzerine muayyen bir :zamanda 
sevki mümkün olan kuvvetltt 
miktarında Yugoşlav - Yunan -Kim Kimle Evlenmeli? 

Madam Butterfly'lc 'metodlu 1 neye konuş, kostüm. dekor, ak· 
çalışmnnın ilk muvaffak eserini se :.uvar, ı~rk .. Soli:st kadrosu, ko. 
ortaya koyan Devlet Konserva- ro, orkestra .. yönlerinden ve her 
tuarı, aylardanbcri büyük bir ti- cıhetten mukemmeld i. Muvaffa
dzlikle haaırladJi'ı cToakaıa ope- iffl.>ettı: inJHfn ç-an;.atılenn ht8H•i 
rasının ikinci perdesini dün ak· vardır. fakat herkesten ev\•el re· 
ıamdanberi, Ankara Halkevi H· jısör Kurl E.bcrt'i tcbrık etmek 
!onlarında temsile baılamııtır. l:ızımdır, onunla çalı anlar, onun 

Daha ilk akşamından· itibaren, me:saisini yakındıın takip edenler, 
büyük bir muvaffakiyet kazanan onun tiyatro rejisinde olduğu k.::ı-

.. . T I 1 • A tt ı bu temsil, Türk ı;anatkarlarınm, dıır. opera reıısinde de nasıl yük. c Derı a ep erı r 1 muasır Avrupa sannlkfırlarından sek Lir iktidara sahip olduğunu 

Bunu Tayin Etmek Size Kalmıştır 

evaplar Otuz Nisan Akşamına Kadar Yağlı tohumlar üzerindeki sn- hiç le aşağı kalmadığını göster- takdir etmişlerdir. Aktörlüğü, re. 

K 
tıslar henüz canlılığını muhafaza mek bakımından iftihara değer jisörlü<tü kadar, fevkalade müzi-

• abul Edilecek, Hediyeler 1 Mayıs ' e:mck'tedir. Ketentohumu istekle- bir hfıdisedir. ı k~r bir ı.ınlıeiyct olan Ebert'ı ba-Gu •• Al S ri artmıştır. Ticaret V ckaleti ken. «Toska» operasının oynanma- şardığı güzel i~ten dolayı tebrik 
nu eni urette Tevzi Olunacaktır dir ihracına bir miktar lisans ver- sı doıayısile gerek rejisör ve ar- ederiz. 

... ~Çlıtımız n~ı .. ncell mUsabaka. ta- di~i için yeni muamelelere baş· tistler, gerek eserin aahneye ko- Operada (Toska) rolünü Bn. 

..... '-b" edilecektir. Bu taksim noterin ve 0 ı l · f l J h k1 - d l. t ·· S "h C B k d ,,
111

1ll Oldu. Şımdl .. ıra neticele"i ta- tan:nnştır. Deri ta ep en az a aş• nufu _ a ıun a ma uına ına mu- etnı a enap er' soy oyna ı. 
, ., • mUsabakaya •ştırak etmeyi arzu f d · t tf~· · O 1 t K S h ı· D .. lb d · T ""•= Ve ntUMCaUan daı<ıtmıya kal· tığından her tara ta crı aran· racaa c ıgımız ev c onıer- c.mı a evve a aru e ayı ı· 
~-1•ır. 0 edenlerin huzurunda yapılncalt "c maktadır. Bu taleplerin ekserisi vatuarı ve Gazi Terbiye Enstitü· yatro mektebine gimıış, orasını 

1 
ıkkatı tasnif bir r;Unde tamam olmuşsa. 2 derilerin üzerindeki yapağıların sü öğretmenlerinden değerli mü. bitirdiıcten sonra Darülbcdayide 

c okuyunuz. MUşkWilnUz var· d T b k · H 1.1 B d" y·· tk n. • 1 k 1 orı.uıuz· mayıs tarihli nUshamızda. tamam f zlalığından dolayı ır. a a .• zısycn a ı c ı one en, aa- nı.trıst o ara· ça ışmış, eonra 
l · olmamışsa 3 mayıs tarihli nUshn• h:nelerde blenecek ve vidala ya. lnhiyctli kalemile gazetemize aşa- Konscrvııtuar şan sınıfına devam 

l tctı;;; n ımlcrlni ve vasıflarını neş· mızda. netleeleı· ilıi.n cdileceltt!r. hı.bilecek deriler bile bu sebep· ğıdaki yazıyı yazmıftır: etmi~ '\'e bir zaman Şehir opere-
tı b ınız otuz kadın ve otuz erke- Bu mUsabııka size hoş vakit se· r~ elden çıkarılmıı:'ktadır. Tabak- . . .. . tinde yerli. ecne?i bir ço'k ~pe· 
lıa, :~bırııc CYlendtrınız. Bunlardan çlrlmek, ml\kA!nt kazandırmakla haneciler ko)"Un derisi toplanan 2/ 111 / 194.t t;;ırrhı. k_'.ıltu.~ ha-ı retlerdc ba~rollcrı. oy~amrn, nıhcı-
ıtıı~ inin birbirine uygun denk ol· beraber halkm ne tipte insanların takalara .deri toplamak ıçın ynhmızd..ı muhım bır gundur, o yet latanıbul Beledryesı tarafından 
tııcııu~u, hangisinin dlğcrilc ahenkli, mdın }arını go .. ndermi,.lerdir. Keri gün meml~etimizde, dünya ope- Bcrline şnn tahsiline gönderilmiş-
bı • hnt.iza l b' l t 1 1 d birblrile evlenmesi mUnas1p olacağı· a am ~ " ltceıo.ı e ı ır aı e eş 0 e e· g" la'k der;lerı' 8atı5iarı da i)·İ· ra repertuvarının en güzide J.:SCr· tir. Bn. Semiha Berlın Yüksek 
t\... o ni l• stl k ı kal tı mı. dair olan kanaatlerini do orta.ya ve o • -~ti •C rmc 5 zo mış r. d" }Jububat üzerinde muamele !erinden biri olan (Towka) opc· Musiki .Aikademisi şan ve opera 
ltıı._ arınızla, konu kom"U ile mUna- koyrnıya hizmet edecektir. Bunun ır '.1 

""M cı ., ~·-t r ı· ....,içreye bir miktur afyon rosının ikinci perdesi, .muvaffak ııınıflarında tah:ıil etmtş, son se-
111 ı. c erek ba~knlnrının fikri ken- için işl ciddi tutmanızı, dostlarınıza yor; u • .,. d An. d .d R" h d "'an b "l t ı 1.,tır Fındık satı~ları gevşe- hır solist grupu, koro ve orkestra nesin e .,_n eml c ıe ar 
)a1t1.ı anttnıze uyup uymadığını bol bol dunışmamzı ve cova ı ,u ze sa ı mı.- • 1 b' . "d S • A · d A f N 

.. Yarak bunları ba• ,..öz ediniz. \'aktinde yetiştirmenizi tavsiye ede· mi§tir. Piyaşada oanh muameleler ile ve mükeml~eT ır r_elJı v?. ı nrhe . ~raul_ss ın rıadneb uı ·· t axo_sl 
" - V " 0 • l t r ile temsil cdi dı. emsı : reıı. sa - uum ı operasın a aşro u cmsı 

lt tıaı ardığmız neUeelcri bize Us- r!!ız!!. !!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!ı:s"!l!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!~!!a!!z!!a!!m~ış~ı!!!!. !!!!!!!!!I!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!~~~"!!!!~'!!!!!~==~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!=~~~~:--~~:~~~~ 
ttlttkl ındc Ya.zınız. 1''alan numara !! , " 
ttlı • c falan numarnh kadın dl'-·e· E D E B 1 R o M A N TEFRİKA No. 3 1 gözleri cfyayı :Co.rkcdcnıiyccek kadıır 

"lr ,, Gökte y4dızlar parlıyor, bayıltı· ut ~tftı l a •le blrbırlnln altına otuz dıılgınlaşmı,,..ı. 
cı çam kokuları kesJdnlcşiyor, ileride 1 

tı:ı kıl eden kadın ve erkekle· ~ EZB~H Ilı ı,;lndc acayip btr sıkıntı, fcnıı btr 
1 ~aı Bır ağaç altında yanık havalar ça ~ 1 lltıı nız numaralarını yazınız. • _ ~ }ıabcr nlacağını hıssedcn adamlara 

t !Uz lan dertli genç: :ıt~ ,.._ "1::, ı mıı'hsııs telaşlı bir eda vardı. Kat kat 
a um yoktur. - Ah nnıı.m, gençliğim gitti ... Di· -
1 llu listeyi bize gazetede sıra- • • bUktibnUş olan kalın ka~Uarı tel(· 

l.. llPrı ye inliyordu. el ldı bil "l!tahe .. rtttığtnılz otuz kupon ile ı; " ');' rar ıno a , yazıyı epeyce seçe • 
tııa,.,. r gondcı'inlz. Otuz kupon tn· Niyazi başını önüne eğdi, ııyalda· ;f ııı • ""' J Yazan: Muazıez Tahsin BERKAND mdt için göz!UğtlnU taktı, okumaya 
" ... oı rmı sUrfıyerek ağır ağır çadırına t u ı b · d a "n ll'laı>.aıı cevabınız mllsabaka· nun mukavelede tayin edilen gUnde Bir ıkl saniye aacc P e u şı~- ba~la ı. 
~ "-..111 doğru yürüdü. içinde, öimU, hır ar- t ı •1a1ı1 ... 11 

Olmıyncaktır. J<:ksik nils· tesliın edileceğini bildiriniz .. Devlet mnn zar!n baktık an sonra tcnarı· <Beyefendi, 
t ı. .. ız kada.şa karşı duyulan derin bir mer 11 1 ı t hül rı u ı ~ '\ ,.,., b Varsa nıatbn&Jmzd:ın tcdn· Dcmlrvollarınm açtığı m nn <asaya nr yırttı. bır Jcaç ta. t 1 m ş < • • ~Şahsınıza. nil b\r mesclo lçin size 
!ıı ..... c 111 hamet, maddi bır ıstıraba. beıızıycn .,, B ı il ka d 

) I~ r iniz. Rt"ltrnlcri gönder· şiddetli bır sızı vardı . iştirak ederiz:, bunun lı;lıı c ç uıya il'tllan mURkilıiUa çı r ı. yazıyorum. Bu mektubu gondermck 
l ~ leıun ın Yoktur. Zarfın Uzerlne: 

11 
yazınız, bize tekhflcrini yolla~nlar.. I<ul'fi\ln kalemlle yazılmış uzun bır li~lml benden kimse ıstemedl; bunu 

~ , n C !l1fuıabaknsı, V tan f"QZe•• ŞU roculh• bir defa. davet _cdeJım, bel mektuptu: ., '- hı 0 Yirmisene sonra... " tt~ .,., t kendime bir vicdan borcu saydığım 
~ 0 &lu, tstanbııl dıye yazı· ~i isimizc )·arar. unlversı e mezunu İBeyefcndı', r1ahsınıza. alt blr mesc 

Mühendis Ali Yola.çan yazıhanesi- · h b d ~ 
t 1 Atcnıı nin üzerindeki zıle baslı, l(itihlnl ça imi~. lisım bıliyoıınuş, 1~~ as~ le len le hakkında. size yazıyorum ... 

için ~apıyorum. Bununla ben mane
vi bır yliktcn kurtulmuş olacağını 

.Ali Bey, sesinde hafıf bir cııdı~e ,.0 bu satırları okuduktan sonra 
t ~t'ıt ckctın uzak yerlerinden ~rdı: larmış. tmtıhan eden; n z, ş n zc 
..... t tevapJnr gozonUndc tutula· :~ıı~e mUnaslp bir ücretle istihdam 
•<ılı.o. ilPla - Saclt Bey, bu mektuplar& \'erl- 0 bl ı ~'""Qetı 

30 
ı-ın matbaamıza gelmesi ederiz. Bu Abnan !irmasırıa. z m 

-...ı ıccek cevapları llltfen not cdınlz. d ı ı trı, tı nısan akşamı dıye tcsblt maldfle sat.madığUnızı tin ece yo Ş· 
0 r, - Peki efendim. k d 1 ltt <le1,.. Katibi oda.dan çıkınca. Ali Bey lerlle me~l oldutumuzu, en 1 cri-

0ıı Caı p ~ n ccvaphınn hepsi No· masa üstündcld zu.rflan birer birer nin Türkiye mümessili olamıyacağı-
iltJ 1\ hı.tıu ıngöle te\•dl edilecek ve açmaya ba~adı. mızı mnnaslp bir ıısanla bildiriniz. 
b..!le ttı rnc ı mayıs gUnU saat 
-..,ı atba..- Yazıhanesine gelen mektuplan Esldı;ıehlrdekl inşaata alt olan lıe-

,. •rı1.ca'·t ..... ızda açılarak tasnife 1 k 
" ..._ " ır. her sabah bizzat açar. ce\'aplarmı sabatt muhasebeye ver n, ontrol 

bil >.teaeıa. etsinler. Bu vesile ılc mUhcndls Na-
llı ~I tıı.un bir numaralı kadının kaydettirir ve muhaberede intizamı 1 ııı llbakrı. nra1ı erkcldc evlenmcsiı1i temin etmekte bUyUk bir itina gös- ol Beye de tstanbula gc mcsl için bir 
ıı~ llft4ıp :: iştirak edenlerin çoğu tcrlrdi. Arkadaşları onun için: mektup yazın. 

ttırı rey rtlıUşse eltscrlyet reyine - .MUhendls olmasaymış mutlaka Bu ... 
~ tt lam ;erenler knzanmı" o çift bir bankada muhabere t,ıcfı olacak· Ali Bt>Y elindeki zarfa. hnyrçtıe 

t ı Uınara 1 k Ot n ı dl baktı, SözUnU bitiremedi. Bu. mutat 
t~ ıı "e a ıı.ca tır. uz mış... er er . 
ııı~ da, bu ~t'(:ektcrt reylerin en ço- - Hazır mısınız Sacit Bey? Uearl cb'at ve cşkii.lde değildi, ma-
t., •baıt11~1 akıındun isabet olanlar - Evet efendim. halle bakkalından yirmi tanesi bir 
lıııı1 Çı:ıJt 

1 
a::tanrrıış olacaklardır. All Bey her zarfı açtıkça. muhte- çe;>Te~e alınan mavi zarflardıındı ve 

l>tı ta<tyoau t edene 275 lırahk ,;yatına. bir goz gezdirdikten sonra içi sıkı sıkı doldurulmuştu. 'üzerin-
" Verılmek şartlle hedl· cevabını söylemeye başladı: de de irı harflerle hususidır ıum-

., t "W~ 11(' trıkslm Nafıa Vrkl'ıl<'tlne Ş!lrt yolu· mrsl vazılı idi. 

ile kıı.tibine: kat"i bir karar vermek mesuliyctı de 
- Bu mektup uzun ve şahsi sonra. 

okurum, şunları bitirelim cvvclA ... 

Dedi. ı.·akut iş zarflarını açarken ve 
gelen kAğıtıara cevap verirken !il~

ri bir ku11un kalemle yazılan satır· 
!ardan ayrılamıyordu. İçine garip, 
isimsiz bir heyecan dUşmUştU: Mek· 
tup kimdcndl ve şaıısma ait: olan mc· 
sele ne idi ? 

_ Şimdililt bu kadar, Ötoki mek· 
tuplara. öğleden sonr.ı cevap veririz. 
Sacit Bey ..• 
Dayanamamış, haricen sakin gö· 

rUnmeğo çalışarak katıbini savmak 
mccburıyetınde kalmıştı. O dışarı ı:ı· 
kınca bır iki saniye arkasından bak· 
tı Zıhnl blrdenbıre durgunlaşmış, 

~dece size aıt olaealttır. 

Beyefendi, ben otuz scncllk bır 
hocayım. İlk on beş yılı İstanbul ve 
lzmlr mckteplcrınde gcçlrdıUen son-
ro. on beş scnedenberl Kastamonu 
kız orta mektebinde muammelik 
ctmcltteylm. 
Kcndımdcn bahsetmek Jlizumunu 

neden hlssottlğiml soruyorsunuz dc
i;ll mi? Sözlel'tmdcn şüphe etmeni
ze evvelceden mlınl olmak istiyorum 
da ondan ... Memlekette içtimaı bir 
mevki sahlbl olan bir hoca, vicda
nını \'C meslek haysıyetml çlğniyerek 
boyle mulhış blr yalan söyleyemez. 
Şimdi rn!l.ksada. geliyorum: 

(Arkan var) 

ctmi;ir. Aynea Berlin radyoaun. 
da iki defa Türkiye, ikı defa da 
Amerika için konser verm~. ir. 
Memlekete avdet ettiği zaman 
serek iat•n°l>ul ve ~erek Anl;ar~· 
da '\e radyoda müteaddit defolar 
tC"ganni etmi,.tir. Müstesna bir 
dramatik soprano sese malık ol
duğu kadar, mukemmcl bir sah
ne artiısti olan Bn. Semiha Berk
soy (Toska) roliındc yüksek bir 
muvaffaı'kiyet göstcrmi~tir. 

(T oska) da Scarpia rolünü oy. 
nayan Nurullah Şeyket Taı:kıran, 
Bcrlin Stern Konservatuarından 
diplomalıdır. Ankara Devlet 
Konservatuarında şan profesörü
dür. Jstan'bul ve An'karada mütc- 1 
ndd rt konserler vermis olan Nu
rullah Şevket geniş viıs'atte ve 
büyük hır dramatik basbnriton 
sese mal ktir. O Toska'da mus
tesna bir oy.unculuk iktidarı da 
göstcrmiııtir. Kendisini seyreden 
Almanlar ona «Ceborne Schaus
pielcr> yani doğu~an aktör de
m~!Jlcrdir. Nurullah, Ebert'ın re
jisi altında hakikaten fevkalüde 
bir Scarpiya yaratmıııtır. 

Cnvnradossi rolünü Nihat Kı
zıltnn oynadı. Haricıye Vekaleti 
snbrk ~nş Hukul..i.'11Ü§aviri mer- ! 
h~m Zrya Kızıltanın oğlu olan 
Nihat, İsta~bul Hu'ku'k Fakültesi- l 
n~n. ü.çüncü sınıf talcıbesi iken ken. j 
dısını tanıyanlar tarafından An
karaya getirilmi~ ve imtihanla 
De~l~t K~nscrvatuarı Opera §U• 

besının ıkınci sınıfına nihari ola
rak alınmı tır. Nihat ilk defa sah. 
n~e çıkmış olmasına rağmen ro
l~ndc '!11uvaffak olmuştur. F ev&a. 
lu~e ibı~ tenor sese sahip bulunan 
Nıhat Kızıltanı bir kaç sene :sonra 

mühim bir sanat!kiır olarak alkış
layacağınrn:.ı kuvvetle ümit edi
yoruz. 

' İngiliz kuvvetleri vazifeye hazır 
bulunabilecektir. Arazi ıartlan, 
manevi hız ve ıevk, ikmal İm· 
kanları bu kuvvetlerin tarafın
dadır. Almanyanın çok 1lZun ve 
Çekoslovakyadan geçmesi iti· 
barile emniyetten mahrum bir 
münakale hattına dayanması la
ıım gelecektir. 

Sonra Yugoslavların ilk ha
reket olarak Arnavutlukta İtal
yanlara saldırmalan ve elbirli
ğilc İtalyan kuvvetlerini denize 
dökerek o cephedeki on bq 
Yunan fırkasını serbest bir hale 
l<oymalan mümkündür. 

Şurası da ,·ardır ki Yugoşlav
ya harbe kanımca Almanya da, 
bilhassa halya da korktuklanna 
uğrayacaklar, en zengin bir ham 
malzeme ve gıda deposundan 
mahrum kalacaklardır. 

Diğer taraftan bir defa ilk 
adımları attıktnn sonra Alman· 
]arın Balkanlarda aulh taraftan 
kesilmesi ve Yugo&lavyadaki kur 
tulu~ hareketi yüzünden uğradı
ğı hezimeti afiyetle hazmetmesi 
güçtür. Böyle bir hezimetin a· 
kisleri derhal her tarafa yayıla· 
bilir. 

Almanya hiç te tekin olma· 
yan Balkanların rabahnı boz
makla kendini, iki heladan bi
rini seçmek mecburiyetine sok
rnuıtur. 

M.H.ZAL 

lktısat Vekili Geldi 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır dün 

Ankaradan §ehrimize gelmiştir. 
Hıisnü Çakır bütün gi.ın evinde 
istirahat etmiıı ve Vekalete men· 
sup daırdere uğrama:nış'tır. 

Kumaşçılar Birliği 
K urulmzyacak 

Spole;ta rolünde Esat Tamer, 
Şaron rolünde Hilmi Cirı;mıkoç, 
Kon~ervatuarın şan ve opera şu
besi talebelerindem:lirler, her iki 
değerli talebemiz rollerinde çok 
muvaffak ohnu§lardır. 

Nihayet bütün ayrı çalı§maları 
büyük bir aalahiyctle birle5tirip 
operayı idare eden şef Dr. Pra
etorius'u tebrik etmeliyiz. Pra
c.Loruis uzun ımeslek hayatında 

Avrupa sahnelerinde binlerce de. 
fa opera idare etmiş, çıok tecrü
beli bir opera §eftdir. Repcrtuva. 

rında en aşağı 150 opera bulu
nan bu dirayetli, dınç ihtiyar üs
tad, Kari Ebert gibi mernldketi
miz. için değerli ibir varlıktır. 
T emsillcrdcn bazılarını Turk şef 
Hasan Ferit Alnar idare edecek
tir, Hasan Ferit Alnar'ı bu defa 
da hır opera ııcfi olarak alkı~la
ya~ağız. 

Toptan elbiselik kumaş eatan 
tüccarların aralarında bir birlik 
yapmak !kararını verdikleri ve bir. 
}iğe ioqtira!Jt eden :tüccnrların ilk i~ 
olmak üzere, bırlığin gaye ve fa
aliye'tlerini tc bit ve nızamname· 
sini tayin için fool bir komite te~
kil etıtikleri hakkında piyaaada 
bazı rivayetler deveran etmdktc· 
dir. , ~ 

H. il. Y. 

Aldığımız haberlere söre, bu 
rivayet.in geçenlerde kumaş tüc
carlarının, kendilerine tayin edil. 
mi,. olan yüzde on iki kimn on 
he c iblağını temin için yapukları 
bir toplantıdan salat olduğu anla
§Jlmırktadır. Esasen kumaıı tıic
carlarımıı:dan bir çıoğu da böyle 
bir birtik te~ilinin muvaftk olmı. 
yacağını söilemekte ve bunun 
halka bır menfaat temm etmiyc
ceğini de ilave etmektedirler • 
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I· ÇOCUK DUNVASI • 
ÇOCUKLAR ALEitl/NDE 

Buz Üstünde Denize Açılan 
Yedi Yaramaz Çocuk 

~ Dü;'inUnUz, çocuklar .• Şu hikAye- kllnıeye ba.şlamıf Bunun üzerine rUzgi~ra. karı;ıı korunmu,ıar. 
A 

\ sır. anlatacağımız çocukların yerin- buzlar yer yer klrılmı.,. Bizim yedi Bir aralık ne olmuş bilir misiniz.?-
cie olBar.ız *le yapart:ınız.,.. yaramaz. kUçUk bir buz adası üze- Yedi yaramazdan ikisi, gelen giden 

' Amerfkada~ Boston şehri cıvarında rinde kalmışlar. Küçük diyoruz ama var mt diye baknıak için biraz ku-
gef;en ay körfez tamam.ile buz tut-ı· yine tstanbuldaki Hayırsız Ada ka- 1Ubedcn aı;:tlmışlar. Tam bu t3ırada 

ı mıı~, Boston'da meğer hayall kuv- dar bir şf!y... 1 buz adası ikiye ayrılmış. Beş çocuk-

vetU ve m:ı.cera peşinde koşmakLln Ada cereyana kapılarak sahilden 

1 

la kulUbt•leri kUçUk kı~ımda. iki ço-
hoşla :ur yC'di yaramaz varmış. açılmaya başlamış. Çocuklar ferya- cuk bUytik lusnnda kalmışlar. Blr 

Bu yaramazlar, birbLtne demiş dt bastn1'1ar. Fakat kim duyar... I taraftan da, denize açılan diğer buz 
ki: Bereket, tahlisiye memurları. dUr- parçaları birbirine çarpıyor. Korku, 

şu denizi hep dalgalı ı-u yığın- bUnle etrafı ara.ftirırken yedi çocuk heyecan mı dediniz, hiç arkası ke
ları ha:;.;ıdf' görüyoruz. Bugün kış gözlerine ili~ml!J. Fakat, buzlar ara- &itmiyor. 
baba dalgaları adam elmi'9 ortalık !lından ilerlemek ihtimali yok ki der 
donmus. Neden buz Uzet1nde bir sa-ı hal kurtarmaya koşsunlar. Akşam 
h.~den karşı sJ..blic gcçmiyelim? De- olmuş. karanlrk basmıs. Çocuklar 
r. z üstünde yürUmUş gibi oluruz. Bu hı\lA buz Usttinde ... Babalarlle anne
maceranuzı mektepte başka. çocuk \erinin merakını dllşUnün ... 
ıar;ı a.;.ılatınca parmakla.rmı ısırır· Bir taraftan tahlisiye idaresi tay· 
lar Hem blz de bUyUdUğUmUz za· yareler uçurmuş. Tayyareler bUtün 
n1 n gece ~ocukların ba..ıı üstünde vızıla 

Biz körfezin blr tarafından Ö• dıyarak projoktorlarlle ortalığı ay
bllr tarafına su UstUnden ytirümüş dınlatmışlar. Çocuklara yiyecek. bat 
adamlarız. taniye filAn atmışlar. 

Diye kendi çocuklarımıza anlataa Seyyar buz adası durmuyor. Saba-
cak bl.!' hatıra buluruz. h& kadar 50 kilometre denize açıl· 

Df!fhal yola çıkmışlar.' Buz o kadar mı.-,. DUşUnUn bir kere; tstanbuldan 
katı J~ ki yaptıkları işte tehlike BU)-1.ikdereye kadar olan mesafenin 
ı;ılduğunu zannettirecek hiçbir etna· iki misli ... 
re görünmüyormuş. Fakat. gidecek- Çocuklar da becerikli şeylermiı,. 

IrrJ yol saatlerce sürecek kadar u- Ağlayıp sızlayacak yerde donmama. 
l zu:ı. Bura1arda çok kuvvetli olan ya karşı tedbir almışlar. Kardan 
meddücezirler yavaş yavaş tesir gös kUçUk bir kulübe yapmışlar. Bunun 
termif, buz.Jarrn altmdaki sular çe· içine sığınarak hiç olmazsa soğuk 

Sabah olunca tayyareler, tahlisiye 
gemisine çocukların bulunduğu yeri 
gö~termişler. Gemi oraya yaklaşmış. 
İki sandal indirmiş. Biri beş çocuğu. 
diğeri iki çocuğu almışlar. Tedavi et 
mlşler. ısrtmışlar. Altısına bir ft")' 

olmamış. birinin ayakları donmuş 

ama tedavi ediliyormuş. Çocuklar, 
babalarına, annelerine kavuşunca. se 

vinci dUı,Untin. O kadar korku geçir 
mişler ki bir daha yaramazlık Ptmi
yeceklerine candan yemin etmişler. 

Fakat mektepte arkadaşlarına gös· 
terlş yapmak emeline de k~vuşmuş
lar. 

Birkaç gün. ckutbu biz keşfettik> 
gibi bir tefahhur ta \Tile ortalıkta 

dolaşmışlar, başlarından geçen kor
kunç hikkyeyi azıcık da ballandıra· 
rak anla.tm1,1ar, durmuşlar •. 

Papqaıt Jokey Ta..,... Ördek 

\ııı =Biraz da Gülelim --
• 
iğnenin Gürültüsü 
tik mekte-hln bJrln,·l 41tımfı. ~fuaJ. 

HESAP 
Oyunları 

Yüz tane hayvannnız var. Arala-

} 

Um Bayan s. pri.'ılttiden ~lkayet('l. 

- ('oculd&r! Sıaıf na ıl olmalı bl

U:ror mu!'lunu7. ': O kadar BeNll·.ı: ol
\ ~alı ki bir ııtne yere atılsa herkes 
1 dıı.ı.,,,,.ıı •.• 

rında at, katır ve eşek de var. Bun

küm""ten ka:ı-boln1u-ştu. Kadın, to- ları toptan yüz liraya. satın almak 

cugu:na döndü: lstiyen biri var. Biz; de raıı olduk 
- Bak, görüyorsun ya, pUlt ya-- yüz liraya. sattık. Atları on liradan, 

ramazlık ettik} tı;-ln tllkl onu yemı,. I katırları beş liradan, e~ekleri. de ya
- Annecltlm! 1·sıo dursaydı biz 

mi dik ,. rnn Liradan hesap ettik. Acaba kaç yemiyN'ek y ... 
En ba~aMlardan kttoÇUk t·mu, zor-

1 
la bir d~lka kadar MLldo durduk

tan son.ra: 
1 

- Artık 11ınıfta ~ kalmadı. İğ~ 

' ntyi ye-re atm ... 

1 

Çeün Bir Besap 
Ana mektebi muallimi Bayan Ç°,()k 

bll, mlnlrnlnl t-iarı Gi.Ue soruyor: 
- Söyle bakalım 3-:avram. l'azar 

gUnö çal~ kin annen Cvde güzel bir 
pMta plşinnı,. KendlAI, baban ve iki 
kard~lnJe ~en AO.frada"tnn. Pa.~tayı 
kaç pa.rt:a.ra bölecektir! 

Bir Besap Farkı 
at, kcu; katrr ve kac; e~k vardı? .. * Zenginin biri. bir hamam yap· 

tırmış. açılış günü kapısına 1;1u lev

hayı aıımı~: 

- Ahmet, senin kaç r-rkek karde

~tn "\"ar'l •• 

- Bir ...• 
- Ya.1an !!Wylüyorsun ... 

,ıne bOrdunı, iki 

"\·ar, dedi. 

eTkek 

Türk 20 para, 

Kn karde 1 Rum dört kuruş 
karde,Lm nacaktır. 

Ermeni 2 kuruş. 

mukabilindo, yıka-

Ballan Nerede 
Zengin bir gUn hamama gelmiş. 

kasaya bakmış. Kasada kırk kuruş 

bulmu,. Müşterilere bakmış, 

to· dUf bu ya tRm 40 müşteri var. Me

rak etmif, bu müşterilerin acaba ka 

Bu Ağaçları 
Tanıyor musunuz? 

• 
Akaoya, erguan, hu~. kayİt\, 

kestane, m~e. katran, yabani a
kasya, yabani 9ago, filao, incır, 
·gÜrgen, leylak, atk.estanesi. ma~ 
nolya. m-elez, ımimoza, karaçam, 
zeytin, fıstlk çamı, kokvak, elma, 
çınar, çam, salkım söğüt, idi sö
ğüt, ıhlamur, mürver, kurtbo~ 
ğan ... 

Aşağıdaki yapraklar, hangi a
ğaçların yapraklarıdır. Bunların 1 nız ve bize gönderiniz. En doğru 
n~m.~r~~unı'-_yapr~kl~rın. ~anında- cevap vere~e glizcl bir hediye 
ıkı Kuçuk daırelerın ıçercnne yazı_ gönderecc~ız. 

Otemobll OörOnen Köy 

Dünyanın her tarafında otomobil Ho~ bir hlk&yedır, naklederler. 
kazalarmm önUne geçmek için ted- Biz de size anlatalım 

birler aranmaktadır. Amerikanın ba· Patlak gözlü, yassı suratlı, luvır· 
. .. 

1 

cık .sı:u;:lı "·c dolma. burunlu bir Ya-
zı yerlerinde. yeni tcdbır bulup soy· hudl Ue bir kanbur beraberce bir 

liyenlere mUk&fat vermek Adettir. kompartımanda SC'yahat cdiyorlar

San Fransiskoda bir mektepli ço-1' mı~. 
cuğun hatırına yeni bir tedbir gel- Uzun bir yotculugun verdiği sami-

. . . n1iyetıe ahbap olu\.·ermı,ıer. 
mı.,: Oton1ob11lerı, haddinden fazla 

0 
. . . ~ ... k. ·t k. 

, ona ı"ını sonntli' • ..,,.rı ı o (' ıne 

sürUp kazaya yol açanlar cezalandı- meşguliyetini anlatmış ve sonra Ya-

rdacak y<"rde otomobil hap~Pdilsin hudi, son zamanlarda yaptığl kitrh 

,., <'ezalandırtlsın! Otomobile blnıne- bir ticaretten bahsetmeye bAşlamış. 

ye alı.şanlar, bundan mahrum olun- Bit• müddet t;onra o kadar samimi 

ca canları sıkılacağı için daha dik

katli olacaklar ,.e otomobili delice 

sürmtyeceklcr. 

Bu buluş beğcnilıniş. Çocuğa mU-

kılfat verilmiş. Sonra bir otomobil 

hapishanMi açılmI!I'· Bir otomobilin 

!azla süratıe ~UrUldUği\ görUlUnce 

olmuşlar ki, birbirlerine o kadar ı

Eıınmışlar ki Yahudi dııyanrıınamış 

ve kanbura dt"nlİş ki: 
- İşte artık can ciğ<'r kuzu sar· 

rna.sr olduk. Allahın bildiğini ne sak 
lıyaynn, ben Yahudiyim ... 

Kanbur hayretle Yahudinin kula
ğına eğilerek şu sözleri fısıldamıı;

hr: 

- Be, illi rçaya.. .• 

Kü('ft.k C:O<'uk, kapının önı.inde 

pa( ("t\·irlyordu. Biri 1 ~ordu: 

- Oğlum, baban nerede 1 t;ı TUrk, kaçı Ermeni, ka~ı Rum?.. ha.ydt otomobil hnpiı:;haneslnl'. 
- Madem ki sen bir şey saklama

B•.1 
dın bendtn. Benim saklamam günah - Aferin ("o<'Uğ"Um. ~imdi J·ioe - E\·de ... 

ıır.Ci · ı~. o !iiırada bU;rük annen m1!fıa... Adarnrağır. kapıyı UT.un mü.ddet 

flr gf"H)·or. O zaman annen ttn.,ta3·1 «;aldı, a<.;an olınadı. Çocuğa. döndıi: 
kaı:-a. bölttc.ktir ':' 

Siz bulabilir mieinız? .. * Arkadaı:ıla.rınızdan birine, erbin 
de kaç kuruş olduğunu bileceğinizi 

söylersiniz. Bunu anlıyabilmek için 
arkadaşınıza, cebındeki paraya bir 
na.ve etmesini. Bu yekftnu 4. ile zarp 
etmesini ve cebindeki parayı hasılı 

- nıç holmJyeccktir. 
- Slc:-in'! 
- Çünkü ann~ın a.("(')e pastayı kal 

dınr '-C dolaba ttaklar. 

Us111 Bilen Tavşan 
Baba , .e oJ;'ul &\'a giderler. Baba.-

sı bir ta,·,a.n göri.ir: 
- Ha~-di bakalnn. tav ,an t:'fendl, 

"""n.'IYf'-titaıtnf'ıd hazul:l ' .• 
Tt"U~ ('f'ker. \."urama7:. ·ra.\ıı:an a

lAhfldltnıe k°"ma,,a ba,.Iar •• Oğlu: 
- Baha! Jfa)·\.·a.11. Mınln dediğini 

duydu, Notere kO":lQ·or? .•. 

Dolaptan Dlnya 
- Ç'<'M'.'uklar! Ora.ela ne yapıyor~u-

nu7 ~ 
- Annl'lil .. \ f' haba.hk o)·nu.)-·oru;ı. 

- Ya kll('ü.k Se"lm nerrde "!' •• 
_ Onu dolaba kapattık. Birazdan 

dllll)"R)" gelecek .•• 

Ceza 

Çinli Prena ıölün kenarında 

- Babanın. e\·do oldutunu ~öyle-

dJn ama. fiCS veren, kapıyı ~an yok. 

- Babam evdr- ama, bil; bu ev-

den tlkhk. Kar'lki aparhnanda otu .. zarb& iliıve rtmee:inl ihtar edersiniz. 
ruyoruz. Hasıl olan bu yekClnu ark~ınız 

İmtihan 
Baba, mektep müdürüne e:oruyor: 
- Oflıımun bil~lerl nasıl! .. 
- BDmed.iklerinl hel'ap f'der"!rk, 

nn taJPt>f'nln imtihandan dönmC8lne 
kifl geUr? 

Bir m-hla lı:arfliatmca ŞemOÖye.ini hayvanın aimıa tıktı 

tedbirin hnkiknten faidesi gJrtılnııi. 

ve çocuk çok takdir cdilmi .... 

ıötiirdu 

olur. Şey ne dıyecektim. Ben de kan· 
burum L .. 

Amerikanın cenubundaki çıftçilcr
den c;oğu, son l'enelerde ucuzlama· 
ınndan doln.yı kar bırakmıyan J>a
muk mahsulü yerine çok miktarda 
fIBtık ekmeye baş,lamı~lardır. 

Amerikan fıstığından çok nefis 
pasta, çörek ve kurabiye yapılmak
tadır. Amerikan fıstıktan yağ da çı 
karılır ve zeytinyağı yerine satılır. 

Frstık yağı nefaı:ıet itibarile zeytın
yağından ~ağı değlldır. 

-<> ---

Babasından Akıllı 
Çocuk 

" SUAD GON 
lioneerl 

7 Nil§an 9i1 Pa.zartMI ak,arrır 

Sa.at 21,15 de 

SARAY 
Sinemasında. 

,. 

(------""llıı) _ Maziden Canlı Masallar _ 

Bir Gecede Yapılan 
Caminin Hikayesi 

Şimdi Yeldeğirmeni Camisi Adını Taşıyan 
BuMabedi Maymun Kesen imam Yaptırmış 

üçüncü Sultaa Muradın imamı 

Abdülkerim Efendi padi~alıın göz· 
desi bir adamdı. Saray ve devlet a· 
damlan UstUndc bUyük bir nUfuzu 
,·ardı. 

~!aymunu in.sanlara cet yapan 
Darvin nazariyesinin iddiaları henüz 
Ol'tada bulunmadığı bir zamanda 
AbdUikerim Efendi müthiş bir may
mun düşmanı idi. O: 

- Maymun bir mel'un mahlô.k 
lehv aletidir. Nerede bulunursa der
hal salbedllmesi lAzımdır. Demi~U. 

Onun bu sözU bir devlet buyruğu gi· 
bi geniş sınırlı Ttirk yurdunun her 
tarafında derhal tatbik mevkiine kon 
m~tu. Devletin icra ve infaz mev
kiinde bulunan irlli ufaklı bütün te· 
şekkUller maymunların asılması için 
sadrazamdan emir almışlardı. Nere
de mayn1un bulurlarsa derhal wııyor 
tardı. 

Bilha~sa H. 999 yılında İstanbul 
mE"ydanlarındaki bütUn bUyük ağaç
lar sanki maymundan meyve vermı· 
şe benzemişlerdi. İri mayn1unlar için 
husu.si idam sehpalal"ı bile kurula
rak cesetleri halka teşhir ediliyor
du. Abdülkerim Efendi atına. atlar, 
semt semt dolaşır idam edilecek 
maymunların iplerini kendi elite çe
kerdi. Ona c:Maymunkeş imam• der 
terdi. Bu vasfı adından daha. meşhur 
olmuştu. 

İkinci Beyazıttan sonra tstanbul
da ve bilhassa Türk tersanelerinin 
bulunduğu Kasımpa.şa taraflarında. 

çok maymun besleniyordu. ıtaymun 
bir clehv illeti;> değildi. Mayınun göz 
leri Türk gemicilerinin; engin ufuk
ları gören ve gözetliyen düı·bllnleri 

idi. Maymun gözlert çok kU\.-VCtll ol
duğu için deniz\!iler ona; gemilerin 
condalarına ve sercnlerine çıkarak 

ufukları gözetlemeyi öğretirlerdi. 

Maymun tarassut vazifesini yapar· 
ken eğer ufukta. bir gemi görUrse 
talim edilen Jşa.reUe gemidekileri 
hnberdar eder ve 10.zım gelen tedbir· 
ter alınırdı. 

Hu!ust kütüphanemde bulunan Ce 

EyılpHl Halit 
Mabktm Oldu 

Meı;ı.hur kadın avcısı Eyüplı.i 
Halidin muhakemesine dün birin. 
ci Ağırceza.da devam edilmi,tir. 

Mahkeme, Eyüplü Halidin Ha. 
fize adındaki kadının bin lirasını 
dolandırdığına dair olan iddiaYl 
V;"\rit ı@rmemiş ve Halidi yalnız 
Be~ktaşta oturan Anjelin evine 
bir Mısırh prens gibi girip te gÜ· 
zellikle kızın bro,unu ve on lira
sını çaldığı sabit olduğundan ken
disini 4 ay 19 gün hapse mah
kUm etmiştir. Halit duru~ması es .. 
nasında bu müddeti ikmal etti
ğinden tahliye cdilmi}'tir. 

Bir Tashih 
letanbul Belediyesi muamelatı· 

nın teft~i için Arıkaradan gönde. 
rildiğini dünkü sayımızda bildir
diğimiz tefti~ heyeti hak.kında ya. 
zılan telefon haberinde. heyete 
riyaset eden Mülkiye ba~üfet
tişlerinden Bay f'!edim Nazmi 
müfetti' olarak gÖ$'terilmiştir. 
Özür diliyerok tashih eıderiz. 

#- Yıldızlar Yıldızı ' 
~ttCKEY ROONET'ln 

GEORGES BtNGROFT 
ile beraber çevirdiği 

TOMAS EDISON'On 
GENCLIGi 

1 
Güzel filmini bu hafta 

SARAY 
SİNEMASINDA 

gidip görünüz. tıtveten: 
t'OX JURNAL en son harp ve 

•••• dünya haberJeri 

nca.nt şöhretli l-1ustafa. bin ]l.fehmrıdirı 
yazdığı eşsiz ve kıymetli bir cserır 

481 üncü sayfasında. maymunların 

gözcUIUğU yüzünden kazanıla.n bli
yUk bir TUrk za[erinden bahse<ııt

mektedir. 
Anayurttan AkdeniZı! geır.iı.:ili~" 

getirenler orducu Türklerdl. DUnya· 
yn denizciliği öğreten Türkler dü';'" 
manlartnı yenmek için mümkün o
tan her şeyden istifade ederlerdi. 
~lağrıptan getirdikleri iri maymun
ları da; geınllerde gözcülük yaptır
mak için besliyorlardı. 

11 Beyazıtla Kanuni zamanında 

Türkler Akdenizi bir TUrk gö!U ha

line getirmişler ve Atlas Okyanusu· 
na. bile taşnuş1ardt. l{emal reis ve 
yeğeni Piri reis gibi Tilrk. amirall"-
rt Atlas Okyanusuna çıkarak Krts· 
tor Kolon1bun Amerikanın Oçünı":U 
ke~if seferinden dönen gen1iler t 

ve' arkadaşlarını esir almışlardı. Btl 
gemilerde Kolombun C"lile yaptığı /\.; 

merika ke~if haritast da vardı. Piri 
reis işte bu haritA.ya bakarak Top· 
kapı sarayında bulunan meşhur h~; 
ritasını yapnnş ve }.fısır fethini teh· 
rik ederken Yavuza sunmuştu. 
İmam Abdülkerim Efendi yilkı-rk 

hizmetleri de görillen ıavallı ma)'"' 
munları - sır! r>inirine dokunduklıt· 

rı için .. imha ettirmişti. Bu n1Uf'te
bit hocaya klnl.Be de ağzını açamı.:.

mıtı . 
Tuhaf karakterde yaratılan bu , .. 

mamın iyi tarafları da yok deği!dl· 
Hayır yapmasını c:;ok severdi. Ynlnı'I 

·ı gayri mUslUm unsurlara karşı da hl 

yük bir gayzı vardı. Bir gün hırı3 .. 

tiyanlerı ve yahudileri tezyif etn1cJC: 
ha,tınna geldi. O vukit her din mQll'" 
tesibinin ayrı renkli serpu..,ları \·af"' 

dı. Hristiyanlar gök, yahudiler s:ı.rt 
takke giyerlerdi. Padifahtan ("Jkart"' 
tığı bir fermanla bunların takltctt· 
rlni siyah ve kırmızı çuhaya çevırt· 
mişti. Bu iki renk bu iki un!iurı:ı Jiir 

şı mahza hakaret etmek kasdUc sr 
çilmişti. Bir yahudi kargaşnh~ındf\t1 
sonra n1Usc,·ilerin kırmızı takkdtr 
mora tahvil edilmiştir 

Ka.oın!papda. şimdil<I d•.nlı h...,t•· 
hanesinin bulunduğu tepo • .1\bdt11

" 

l ıa.h =.. Seydi Ali Reis camttne Jeli 

dar • yahudi maşatlı~ı. alt tarafı d.l 
müsliln1an mahallesi idi. Abd llli• 
rim Efendi. m•.tiığn hir C'ami yor_ 

F a}{fl 
tırma.yı kafa~ına. koymuştu. 

Yahudilerin şiddetli itirazları vr r(lf~ 
kavemrtleri kar~ıstnda bunn rnıı\' 
fak olamıyordu. 

1591 yılında İmam Efendi ya.fiti' 
racnğt m<\bedin bütün malzenn·S 
hazırlatmıştı. Bir gece çok kalatrı 
IJk bir iı;ıçi. gruhu faaliyet<ı get;ti. t 

bahleyin kalkanlar meşa.Uıgın )'trl 
de minareli yepyeni bir camiin yO . 
seldiğinl gördülrr. tmamtr·· ce.sıırı:t 
ne, bu haril<uliıdc el çabukluG'tl~ 
hayran oldular. Devlet de ima.nıı:ı ., 
en1ri vakiini kabul etmekten ba.ŞJı. 
bir l}l'Y yapamazdı. 

İşte 17imdı «Yeldeğinnen.i .ca111~ 
adını taşıyan - resmini gôrdufU11 

~· mAbet 3110 sene evvel böylece ,.ıı1 

gece jçinde «Aiaymun kc:-cn> ıJ11tJt: 
tarafından yaptırılmış ve mcf& V" 
ortudw1 silinmişti. Biraz yukarıd .,. 
bUytik Türk denizcisi Seydl Ali 1" 
i$in mA.bcdi de m~aUığln yerin° ~ 
pıln1L.,,tı. Sadaret payesine de ."~ı•ıtF 
lan Abdülkerim Efendi mlı.bedını >, 
tırdıktan iki sene sonra ötmUŞ 
Eyllpteki Kasrın Çavuş mezarııi;"" 

··ıdııı gömWmü.§tOr. İmam Efendi o J.:J· 
gün şehirdeki bUtün maynıonc~ıl"' 
sevinmişler ve 9enlikler yaprrıf·1 
dır. 

* . ~ 
ll!Abedln altındaki zarif çeşııı iti" 

11 tO yılında tersane emini /\. f)l~ 
Ağ& tarafından yaptırılmıştır· JJ 
ffiğinde 'imdi ev olarak kulh1 rı 1 

1 ' r/~ 
mektebi de Kaptan Birinci !' ,~! 
P~m k~thlldası Mehmet AP;~ 
tırmıştı. Mabet yandığı için ı<• ,1v 

Pılil' 
paşa lli.ra.fından tekrar Y3. 8'" 
Mil.bedin 1307 de UçüncU b~nı•• oI'"'i 
rtye Nazın Haııan Hüsn!I I'~ 
kızı Sabiha Hantmdn·. ·f 4''~ 

İbrahim Hakkı ıı:o:O- · 

1.'!.ırkc:e sözlü ve Şark Efsanesinin en gU.Zel. zengin ve ihti~aJ1111 

BiNBiliNC'i GECf 
)!Uzılt ve yeni ı:ııı" Yeni şarkıları Balıkçı O.Sman PrenseS şı: f(l 

ZAT"ın yenı,,., • şarkılar 

K.~YNAK 

Gördüğü Fevkalıldc 

rağbet üzerjne 

söyliyen Taklitti mtikıile- ··~ıeY'" 

~10.Ntn mclcri yapan 

XLREDDIN FERDi TAYl'UR 

larını 50_,. .,..
~ıczı;YY& 

ı;.ıı;:;-.U> 

a bır 
•ı p E K sinemasında :Dab e~ 

ka.c; gün göstertleC 



ÖLENLER: 

Mo&kıova büyük elçisi Ali I lay
dar Alktayın ıbüıyü'k oğlu, lş Ban
kıısı Umum Müöürlük memurla
rından Nejat A'ktay Ankarada 
ölmü';'tÜr. * Matıbuatnnızın emektarla
rından Marifet matbaası sahibi 
Artin Amav.utoğlu öl:müş, cenaze 
rncrasimi dün Bey.oğlu Balrkpa
z.ın Ermeni kil~inde yapılm~
tır. * Alay müftiliğindcn emekli 
Hüseyin Şu1crünün refikası Bayan 
E:ımine KadifeCJğlu ölmüş ve İç
eren.köy kabrİ9tanına gömülmüş
tür. 

MEVLiDi ŞERiF: 

Doktor Adil T aşba§ın oğlu 
ınerıhum Mehmet Safa Taşbaşm 
ruıhuna hediye edilmek üure ni
sanın altıncı pazar günü öğle na
mazından eonra Erenköyünde 
2.hnipafa camünde Mevlidi Şerif 
o'k\I tulacıı&tır. 

,!9EKKOR: 
Tümen Kurmay B~anı Ni

~rnettin Karacdbc, validesine 
Yaptığı bir ameliyatın muvaffa
~T.:>rctle neticelenmesinden dola
Yı, profesör do'ktor Murat Can
katana şükranlarını bit.dirmelk'te
dir. 

kONGREveKO NFERANSLAR 

lstanbul8J>or kli1bünün fev'kala
de kongreei 4/ 4/ 1941 cuma gü
nü saat 16,30 da yapılacaktır. 

lJ.rrtFAL: 

Di.şta.'bibi ve Eczacı mektepleri 
lll\idürii merhum profesör doktor 
Server Hilminin ölümü yıldönü
nıü münuebetile dün Mer1kez
efcndi kalbriatanındaki metfenin.. 
de bir ihtifai yapılmıŞtır. 
• Bugün de, saat 18,30 da Ca
ıaloğlu Eta~a Odaeuıda dq ta-

Şeker Yok Diyerek 
Müşteriyi Savmak 

istemiş 
Etinde bulunan tefkeri aakla

~an bir ba4tk.al dün yapılan iıbar 
~erine polia tarafından yakalan
:rıl!tır. 

iSeyaznıa K..-1.....aa -6elim~ 
P•1a sokağında oturan HUamet 
Çagatay Şehzadcbaşında 161 nu
lnaralı bakkal Ganinin dükkanı-
1\t giderdlt ~er satın almak is
~ipe de Gani kendisinde şe'ker 
. lurmıadıgıw nı söyliycrek müştcr . 

.. lllni bat'Jndan savımJ§tır. Bunun 
Herine potise .müracaat eden 
d.ik:rneı vaziyeti anlatmış, nbıta 
c ~karvda yaptığı ara§tınna neti
t cıınde 126 kilo şeker bulmuş
llr. Şdk.erler mueadere edHmiş, 
l\ıçhı Ya'kalanmı~r. 

lletrelbd Bıçakla 
Varda 

b. Dün de gcçimaizlı"k yüzünden 
d tlayan bir kavıga sonunda hid
lc.~tlenen bir ada~ b1Çağmı çe
r~ !metresini bacağından ya-

l( .,ıır. 

bipleri toplanacak ve Diştababeti 
me'ktthinin müessisi ve mesleğin 
banisi olan profesör Halit Şazinin 
namını anacak·lardrr. 

GELENLER : 

İik'tısat V c'kili Hii'6nü Çakır 
dün Ankaradan şe'hrim1ze 8elm~ 
tir. 

Talebelerin Teıekkürü 
Yurt ücretinin ayda 20 liradan 

25 liraya çıkarılması ha1k:ıtındaki 
teıel:A>üsü talebenin vaziyc'tlııi 
nazarı itibara alarak tasvip et
memek sıuretıle gösterilmiş olan 
şd1'ıcat ve alalkadan dolayı C. H. 
P. Genci Sekreteri eayın Fikri 
Tü'Zerle lstanbul idare heyeti re
isi Bay R ept Mimaroğluna te
.şc'kkürlerimizin gazeteniz vasıta· 

sile arzını rica ederiz. 
Cümhuriyet Halik Partisi yurt

ları kız ve erkek talebeleri namı
na: 

Mürüvvet Gülal, Behiye Yurt· 
man, Muhterem Kökten, Müşfi
ka Bayıkal, •Bedriye Kocatürk, 
Aıhmet Bodur, Lutfi Yoğurtçuoğ
fo, Faik Güreıı, Orhan ~kdenız. 
T ~vfik Zeyıtinoğlu. 

Konferans 
Beyoğlu Halk.evinden: 
1 - 3/4/941 perşembe günü 

saat 18 de Evimizin T epebaşın· 
daki .met&ez binasmda diş tabibi 
Ruhi Vamtk Girgin ~arafından 
.-Diş» mevzuunda mühim bir 
konferans verilecektir. 

2 - Her1kes gelebilir. 

Gaip Çocuk 

o.tünde aiyah caket pantalon, 
ayaiı yalınayak, ba~nıda ka.ket 
buk.ınan Münir oğlu Y U11Uf is
minde on y&flrida bir çıocuk ÜÇ 
gündür gaiptir. Bilenler ve bu· 
lanlar Kaehu>afMfa HacfıiiNev 
mahallesinde Arapbk dağında 
37 numarada Bedri Münire ha· 
ber verilmeai inea~İy.et namına ri
ca olunur. 

llektapıerde 
Dls.plbl 

Taltmataamıll 
VekAlet tara.tmdan hazırlanan 

disiplin talimatnamesi, llae ve orta 
mektep talebelerinin saçlaruun kısa 
.kesilmesini icap ettirmektedir. Tali· 
metHme ~ ~k!f 
llaÇlannr usun b~ 1*111aDda 
badema kaU olarak cezai hOkUmler 
tatbik edilecektir. * Üniversite Fen FakUltesi tale
belerinin umumt bilgilerini arttır

mak için bazı fabrikalarda. l!ltaj gör
meleri kararlaı,tırılmış ve stajlara 
başlanılm~tır. * Ünlvenıite talebelerinden as
kerlik derslerine devam edemiyen
lerden ma:zereUerlnl ispat edenler 
için telllfi dersleri ihdas edilmiştir. 
Bu dersler için üniversite talim ta· 
buru kumandanlığı bir program ha· 
zırlamak tadır. * İlk okullarla öğretmen okulla· 
rınd~ bir haftalık dinlenme tatili 
başlam~tır. Tedrisat, 7 nisan pazar
tesi sabahından itibaren tekrar baş-
lıyacaktır. 

Yeni Tahsil Şubeleri 

Açılacak 

.. - -----

ANKARA 
Haberleri 
Büyük Millet 

Meclisi içtimaı 
Ankara, 2 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün .doktor Mazhar 
Germenin başkanlığında toplana
rak ruznamesinde bulunan mad
delerden Devlet Denizyolları iş
letme Umum Müdürlüğü 941 yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına 
ait kanun layihasını nıüzakere ve 
kabul etmiştir. 

f\1edis ıbunu takiben d~. 19 ?2 
yılından itibaren Tıp Fakultcsın
den çıkacak tabiplerin· mecburi 
hizmetterinin lağvı ve Tıp Talebe 
Yıurduna alınan talebenin tabi O• 

)aoıikları meclburiyete ait kanun 
tayihahasına ek kanun layihasile 
Smhat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti teıkilat ve memurin kanu
nunun 5 3 üncü mad4eamin deii§. 
tirilme&İ halcltındaki layihayı ikin
ci müzıaıkerelerini yaparak tasvip 
eylemi§tir. 

Meclis geleceık toplantısını cu-
ma günü yapacaktır. 

h~ebuslarımızın 
Konf eranslan 

Ankara, 2 (A.A.) - Tü&i
yenin dış politikaaı ve dünya va
ziyeti etrafında yurt içinde melbiı~ 
!arımızla P.arti ve Hallkevlerı 
mensuplan tarafından verilmekte 
olan konferanslara dün de devam 
edilmiştir. 

Bu arada Kocaeli meı'busu Sa
lahattlıı Yargı Giresunda, Gire· 
aun me:butııu Ha-san Vasıf Somyü. 
rc'k hıkeındcrunda, Deniili mebu. 
eu Fuat Sirmen ~untaıeM, Balrke
ai.r mebusu Muzoaffcr Akpınar 
Ba.ylburttta. Sıvaa HaDc.evi rciai de 
Divrikide binlerce halka hitaben 
h\lGmetimzin yurdu cmüda!f aa 
için. almıt oldukları tedbirleri izah 
~lemitler ve baştıa Milli Şef ol· 
duğu hakle T.üıık ordusuna kartı 
bupdan milletçe duyulan inancı 
tebarüz ettirmiflerdir. 

Macaristan, l talya 
Ve lsviçredeki 

Ticari Alacaklarımız 
Ankara, 2 (A.A.) - Ticaret Ve· 

kiletlnden t"ebllğ ednmı,tir: 
1 - .Macarlatan, lta.lya. ve tsvlç

rcdekl tlcart alacaklanmızın tcsbltl 
maksadiyle, bu memleketlerde ala-

1 r ı '. ' ı •ı .... , , e 1 -
all• claıbWnde '8tenen malOmatı 10 
n1a&n taı1btne kadar Ankara"da Tür
kiye CUmhuriyeti Merkez Bankası
na veya bu bankanın şubelerine bil
dirmeleri ve tasnifin kolaylaştınl-

1lla111 içln bu Uç memleketten her 
birisine ait maldmatı ayn birer va
rakaya yazmak suretiyle vermeleri 
bildirilir: 

istenen malQmat şunlardır: 
a) İhracattan mütevellit alacak-

lar. 
2 - İhraç tarihi, iJu·aç edilen 

malm cinsi. 
3 - Mal veııaiklnln hangi banka 

vasıtasiyle tahslle gönderildiği. 
4 _ Mal bedeli bu memlekette bir 

bankaya. yatırılmış ise bankanın adı. 

5 
_ Mal bedeli bu memleketin kli-

ring mUesseseııine yatırılmttpa Tür· 
kiye Cilmhurlyet Merkez Bankası 
ihbarnamesinin alın~ alınmadığı. 

6 _ Ala.cağın ,ımdıye kadar niçin 

tah.Sil edilmediği. iı araköyde Keşfief endi soka
~da oturan Mehmet Naci is
bc ~deki bu adam bir zamandan
~1 hıetresile kavga ederlermiş. 
~ n bu kavgalardan birinin en 
ç~~etii anır.da Mehmet Naci hı
lb- ınıetrcsi Huriyeyi yarala-

7 
_ İhraç edilmiş olan mal alft.-

T ahsil şubelerinin ihtiyacı kar- kadar memleket gümrUklcırine gel
§ılamadığını nazarı dil&ate alan miş olup da gUmrUkten çeldlıne
Beled'iye Tahsil müdürlüğü, mev. mekte ise bunun .sebebi. 
cuda ilaveten Erenköy ve Bey· 8 _ thraç edilmiş olan mal all
lerbeyi nahiyelerinde de birer şu- kadar memlekete vasıl olmamış ise 
be açılmasını ve diğer yedi nahi- nerede bulunduğuna. dair verilmesi 
yede de peyderpey birer §Ube mUmkUn otan ma!Omat. 

.,..ır. 

~r llralı ıteda.vi altuıa alınmış, 
il Ya9talanmıştır. ihdasına çalışılma!Jını iüzumlu b) thracattan gayri sureUe ta

gönnüş ve bu lüzumu aliicadar· hassUl etml' olan alac~kların ml~-,lt .... B-•g fçmif )ara brldinniştir. tarı, mahlyetl ''e tahsıl edllmemış 
..._ llU ebeplerl hakkında malOmat. 

olması ~ 'r Yanhşlr'k, dün Karagüm- Yapak Eksperleri Mal PETROL ~~~Tl 
._., feıc( bir kazaya BC!bebiyet Al•c.ak MOMESS 1 

1( ittir. .., .., Ankara. 2 (~İ~ - Petrol 
~Ilı ' 1":'1mrükte otUfan Aıbdı Koyunların kukıın mev.irni do- . k . ümet11illcrı. Tıcaret Ve-8-tw.. 1 w "-. - _.ı 1 1 k k şır etı ıın . . b ld. )•rıı ··ve i iç içecegi nır sıraaa layısil_e yapası a tcı arı ır ım kiletile teımatt ıçıın uraya ~e ~-
~"'1 lıflı\]a masada duran tuzru- mıntakalarile muhaıbereye başla- kır B görütmeler, petrol ~len
i~~ açerek zehirlenmi§tir. Sani- mışlardır. Süme11bank tarafın<:lan . · u Jmi ct~ında cCTeyan et
'- el "1ti haetanesine kal<iınlmı.ş- gönderilen eksperler gibi hUSU9İ nın t:r 
l~Orada kurtanlamayarak öl- fabrika ve imalathaneler dahi ya- mektE.Ü:ERINDE PAMUK 
'\ili). · Cesedi nıuayene eden pağı mubayaaaı için angajmanlar BlJLlJNDURA~LAR .. 
ıtt,.~e Qdktoru Enver Karan Sa- yapmak ve kaliteleri tea'bit etmek Ankara, 2 (Hua~ı) - Hu· 
ttr. n defnine mÜMade ctmi,- üzere eıı.pcrlerini 1cırkım mınta- 'kumet, yarın Kooııdınaukşyobn 

1
kara. 

..._ kalanna göndermi•lerdir. 1,_:.J f ... Ja. ftM'I'\ u unan 
~ " rilc. c inıue •·. .~· fanda b" ;;;::__'."""-1111!!-~!![llmlm!!'!"!!!!!!!!l'~!!'!!-_,, ________ ~!'"!!'!!!'!ll!!!!EL!!!!I t'ücca.rları, yedı pn zar . ır 

L-· arrre ile pamuk m~arları. 

l1lc Jnektepte bir hocamız vardı, bize der dl ki: 

- <>talıanm, bir gt1n .. yata atılacakıumz. Kiminiz kenc1J l!lnln 
aaJaıbı oJacaıc, klntlalz de başkalarının hizmetinde çalrşacak8ınız. 
l>thayada en bllyllk fellket ne istediğini bllmlyen ve ne latecllğinl 
~•yan blriıılnln lılzmetlade çalrtmaktır. Allah sizi böyle bir 
'el&ketıea sakJMın. 
Q~ . ltln t.eeadtifcn tanıdıltm ol'fundan ötrendltlme ~re hoca-
lllız " 

ile l•tecltğinl bOmJyen ve ne latedlğinl aDl&tamryan bir p&*ro-

""':! ann ild. ~ d 
ı.. ··1....A-....te b ınnege avet 

ftl QUIPU•~ 

edecclktir. l 
Bu kal'ar Adana, Seyhan, z.-

. ve İçeli vilayet ve kazaiarile i:nbut tehri dahil buhınmakta-
dır. / 

Hükumet, bu pamukların ihti-
yaçtan fulaaını bir ay zarfında 
petin para ile satın alacaktır. 

PamUk itlemeıkte ·bulunan men 
sucat fabrikaları ve sair imalat
haneler, beyanname verdikten 
sonra itlerine devam edecekler· 

dir. 
SOO kilodan az pamuk ve 1000 

pamuk kozuı o~lar buna dallil 
:-a ldaıaettnc1e ölmOf. 
•..,...teeea.. ..... ı.eamms 

• dejiJıdir .. 
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Telgraf, Telefon ve Ajans H~.berleri o 
Amer i ka 1 

Haziran Ayında 
Harpte mi? 

Vaşington, 2 (A.A.) - Scrip
ps Howard gazeteleri grupunun 
muharriri B. Philip Simms, Bir
lctrk Amerika ile mihver devlet
leri arasındaki mü~asebetlerin ikı 
aya kadar ink1ta noktasına vara· 
bileceği kanaatindedir. 

Muharrir diıyor ki: 
cVa~in-g'ton"ıclaki umumi fikir , 

Birleşik Amerikanın haziran a· 
yında harpte olacağı merkezinde
dir. Herkes Amerikadan gönde
rilen malzemeyi helmil kafilelerı 
himaye altında sevlket.mcıkten baş. 
ka türlü har.t!ket edemiyecekler
dir. Bunician aonra iae y.alnız top· 
lar konuşacaktır.:. 
AMERlKADA GREVLERE 

KARŞI TEDBiR 
Vaşing~on, 2 (A.A.) - Me

busan medisı deniz encümeni re
isi B. Vinaon bugün meclise bir 
nnun projeai tevıdi etmiştir. 

Bu projeye göre grev yapıldı
ği takdirde milli müdafaa hesabı
na çahpn bütün fabrikalara hü
kumet vazıyet cdecek'tir. Vazıyet 
ıçın ışın ıdurımasının müdafaa 
programını ackteye uğrattığı hak. 
kında bir karar almak kafi gele
cektir. 

B. Vineon proje hakkında ga
zetecilere izahat vererek tatbik\ 
tasavvut" edilen. kanuni tedbirin, 
nnei :müesseselerin sahiplerine 
tatbik edilen mecburi Mı.ımet ka
nununun grevcitcre de teşmilin
den ibaret olduğunu ve milli mü
dafaa mesaisinde vu'kua gelecek 
arızanın, ist>cr i~ verenler ister iş· 
çiler tarafından sebehiyet verilsin 
ayni mesuliyeti istilzam ettğini 
.c>ylemiştir. 

Napolyon 
Olçüsünde 

Bir Kumar 
(Ba~ı ı incide) =*= 

Napo1Yon"un ilk .;üyük hatası, 
ilk zafı, ilk hezimeti bu kanaati 
köki.Q!u M"'8UY. ~ra deh
tet aalan o •ltan.t birgunde çö. 
zülüverdi.. Bir gün evvd kudretli 
Napolyon·un önünde iki kat olan 
imparatorlar, krallar, tarihe ve 
milletlerine kal'§ı olan vazifeleri
ni, vdkar ve şereflerini birdenbire 
haıtır1adılar. Bir yangın ye~ine 
dönen Pruayada hürriyet ve istrk
lal a~kı gOkleri tuttu. 

Artık bundan aonra Napol
yon' un varını yoğ.unu aatıp sava· 
r~k oynamağa çalıştığı son ku
mar e_arıtileri birer birer kaybol
du; nüfuz ve kudretin heyecanı· 
na doyam~an bir adamın, bir 
tek a4amın kurmağa çalıftıjı ye
ni Avrupa nizamı bir serap gibi 
dağıldı. İngiltere kumar partisini 
kazan<lı ... 

Napolyon bu tiJ."kcnmek bilmi· 
yen ihtira~ları yüzünden Fransa· 
ya ve zamanının Avrupasına çok 
felaket çektirdi. Fakat gelecek 
nesillere bırak1tığı en korkunç mi
ras, vakit va'kit buhran şartları 
içinde sivrilen haris adamlara fe. 
na bir örnek himnctini görmesi
dir. Napolyon"un yeryüzünde 
peyda olan gölgeleri, onun an
cak kendi keyfi için milyonlarca 
masum in~nın canile ve rahatile 
oynadığı kumar oyununu aynile 
tekrar etmek hevesine düşüyorlar 
ve k~arın ölçüsünü büyiit_s bü
yüte ayni yoJlardan geçmek ve 
ayni akıbete varmak istidadını 
gösteriy-0rlar. 

Bueün Avrupa da oynanan fa
dayı ,gö~en geçirirseık isimler ve 
dekorlar de~i!fOC'k şartile Napol
yon oyununun aynini görürüz. 
1793 te Napolyon'un Toulon 
muvaffakiyeti üzerine admın du. 
yolma9ı ve ıbirdenbire general 
olmasile 1815 teki Vaterlo mu
harebesi araemda 2 2 •ene zaman 
geçmi~tir. Çok gariptir ki Büyük 
Harpte küçü~ zabit•ik eden genç 
artist B. Hitler' in 1919 da nazi 
partisini ikunnasile 1941 senui 
arasında da tam 22 sene zaman 
vardır. 

Bugün ikahraman Yugoslav 
milleti, zorbalık seline gogsunu 
ısipcr etmiş ve mihverin tehdidi 
kartısında lkorlrnıa;k ve yılmak la
zılm gclmiyeceğine dair bütün 
dünyaya bir örnek göatenniftir. 

Öyle görülüyor ki yeni 
Napolyon oyununun son 
perdesine yakınız. Eski Na
polyonun Moskova seferi 
yerine yeni Napolyon için 
Balkanlar seferi geçecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

İngilterenin 
Bir Dakikalık 

Sarfiyatı 
Londra, 2 (A.A.) - Dün ge. 

ce biten mali sene ic;inde lngil
tere 3,867.245,670 lngiliz lirası 
ııa11fetmi,'tir. Bu bir rekordur. Bu 
ııuretle lngiltcre daki!kada 7.360 
lngiHz lirası sal\fetımi, demektir. 
lngilterenin ftnetik varidatı 
1,408,867,097 İngiliz lirası ol
duğundan muvazenede 2 milyar 
4 5 8. 3 7 8, S 7 3 İngiliz lirası açık 
vardır. Bu açik istikrazlarla ka
patılmı§tır. Varidat yapılan tah
minlerden 48,676,097 İngiliz li· 
rası fazla, masraf iee tahminler
den 115,879,330 İngili~ lirası az 
olmuştur. 

ltalya Sefir i de 
Belgraftan G itti 

(~ı l incide) + 
lav Kralı Piyer·in tahta cülusu 
münase'betile Londra ortodoks 
kilieesinde bir ayin yapılm~tır. 
Türkiye büyük elçis~ Sovyet bü
yük elçisi, Polonya, Norveç, Ho
Mnda ve Bclc;ikıarun Londradak: 
mümessilleri ve diğer bazı diplo. 
matlar ve mümessiller ayinde ha
zır bulunmuşlardır. 

B. Eden Yugoslavyada Değil 
Belgra.d, 2 (A.A.) - Ava.la. ajan

ısı bikllriyoı·: 

İyi haber alan Yugoslav mah!1lle
ri, İngiliz hariciye nazırı B . Edcn'le 
Genel Kurmay başkanı General Sir 
John :Olll'ln Yugosla"ya.ya. geldikle
rinden veya Yugoslavyada bulun
duldarından malOmattar değillerdir. 

Y ugoslavyanın Berlin Sefiri 
Belgrad, 2 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslavyanın Berlin se!iri And

riç Belgradda 2 gün kalıp hUkQme
te raporunu verdikten sonra dün 
akşam vazifesi başına gitmiştir. 

Alma Sefiri Henüz Vazifesi 
Batma Dönmedi 

Beı·lln, 2 (A.A.) - Stcfanl: 
Belgraddakl Alman sefirinin ve 

Berllndekl Yugoslav sefirinin mem
lekeUeıine dönmeleri Alman • Yu
ea11.u m~W'°b'tlcrl.Pde ..&ou1Wltirı 
g-ltUkçe iıtdlakU. oldutunu g&ıter
mektedlr. 

Berlln mah!illerinde Yugoslav hU· 
kOmetlnln Almanyaya !evkallde bir 
murahhu gönderdiğine dair hiçbir 
ma!Omat mevcut değildir . 

Yeni Tuna Valisi 
Belgrad, 2 (A,A.) - Avala: 
Kral tarafından n~redilen bir 

emirname lle Tuna valiliğine Vlaşka
linmllorad, Morava valiliğine Krotıç 
Bojidar ve Vlrabu valillğine Stpya
noviç Nlkolas tayin edUmişlerdlr. 

Yaaodav Bütçesi 
Belgra.d, 2 (A.A.) - Avala ajan-

sı bildiriyor : 
29 marttaki ka.blne içtimaında 

hUkOmet tarafından taS\1p edilen 
bUtçe, 14 milyar 115 milyon dinar
lıktır. Bu paranın 5 milyar 90 mil
yonu devletin ekonomik mUessesele
rine ve 9 milyar 25 milyonu lda.rt 
masraflara harcanacaktır. MaJQm 
olduğu üzere bu bUtçe. ı nisandan 
31 kA.nunuevvele kadar dokuz aylık· 
tır. 

YuıoaJa.,.adan Gelen İtalyanlar 
Triyeate'de 

Trleste, 2 (A.A.) - Ste!anl: 
Yugoslavyadan gelen bir çok İtal

yanlar ve bilhassa kadınlarla ço
cuklar diln Trietıteye gelmişlerdir. 

Fiume V aliıainin Emirnamesi 
Flume, 2 (A.A.) - Stefanl: 
Vali tarafından nefl"edilen bir e

mirname ile umumi ve husust mü
esseselerde çalışan memurların hu
ııust bir müsaade almadan Fiume· 
den ayrılmaları menedilmift.ir. Emir
namede seyrüsefer vesikası almış 

olan motörlil vasıtalann hmwıl bir 
ml.1'!aade almadan eyalet hudutıan 
haricine çıkmaar da. menedllml,tır. 

Tma Sara,...wri Müuk...ı.r 
Bitti 

Zatreb, 2 (A.A.) - D. N. B: 
Tuna Hr&ymdakl mllzekereler 

dUn aJqam 11&&t 19/30 da nihayet 
bulmUftur. 

Eaki Namlar Yananistana 
Siir6liiyor 

Roma, 2 (A~.) - Ofl Franaaz 
ajansı: 

İtalyan matbuatı eski Yuro&lav 
bqveklll Teevetkovlç ile eakl hari
ciye nasırı B. Markovlç'in ya.kında 
Yunanistan• gideceklerini yazıyor. 

İtalyan matbuatına göre iki Yugos
lav generalinin de dahil olacağı bir 
ııUrgUn mevzuu bahistir. 

T ckzip mi, Tebrik mi? 
Moskova, 2 (A.A.) - Resmt par-

tinin gazetesi olan Pravda'da bir 
makale n~reden ta11ınmış muharrlr
lerden ZUhavaki, Sovyetler Birliği 
hilkQmetlnln yeni Yugoslav hllkik
metine bir telgraf göndererek teb-

I Amerikadaki l lngiliz - Fransız 
Mihver Deniz Hadises; 

Gemileri 
\'aşıngton, 2 (A.A.) - Harlcıye 

nazırı B. Codcll Hull Amerika tara
fından Mihver gemilerinin müsade
resi hakkındaki Alman ve İtalyan 
protestolarının nazarı ltlbare nlın
masmın ihtimal dahilinde olmadığını 
bildirmiştir. Herhalde bu protestolar 
Birleşik Amerikanın siyaseti üzerin
de hlçhir suretle mUesslr olmıya
caktır. 

YAKILAN VEYA MUSADERE 
EDİLEN GEMİLER 

Ne\'york, 2 (A.A.) - Bugün Nev-
york matbuatı, L!ltln Amerikası 
cilmhurlyetıcrt tarafından llmaııla· 
nnda Atıl bir halde bulunan ticaret 
vapurları hakkında Birleşik Ameri
kanın aldığı tedbirlere benzer ted
birler ittihaz edilmı, olmasını Pa
nameriken ittihadının iyi bir AlAme
ti olıırak kan,ılamaktadır. Bu haber 
umumiyet IUbarile matbuat ve halk 
arasında sUkQnla ka.Illlanm[\rtır. 

* Mekslko, 2 (A.A.) - D. N. B: 
Meksika askerleri diln öğleden 

sonra Vera-Cruz'da bulunan hamelu 
Alman şilebiyle Glorgio Fassio İtal
yan petrol gemisini mlisadere etmiş
lerdir. Bu tedbirin muhtemel sabotaj 
hareketlerine mAni olmak için alın
dığı bildirilmektedir. 

Meksika. askerleri, Tampico lima
nında bulunan Orinuco Alman \'npu
runa da vaziyet etmişlerdir. 

* Ltma, 2 (A.A.) - D. N. B: 
Şimali Peru limanlanndan birinde 

demirli bulunan Friesland Alman 
vapunınun mürettebatı vapurlarını 

ateşleml~erdlr. Friesland yanmak
tadır. 

* Llma, 2 (A.A.) - Peru limanın-
da bulunan Uç Alman ticaret gemisi, 
mllrettett.ıtı tara!.ından· yakılmıştır. 

* Karakas, 2 (A.A.) - üç İtalyan 
sarnıç gemisi ile bir Alman şilebi, 

Karakas'ın 125 kilometre ga.rbinde 
Puerto Vabello limanında dUn ak-

Lonclra, 2 (A.A.) - Neımouref 
açi'ıldarında cereyan eden l1111Uiz
Fransız deniz hadLSesmden hah· 
seden Oaily Herald gazeteıinın 
dıplomatik muharriri dıyor ki: 

«Bir muharip, şüphe ettiği va
purlarda bu vapur1ar muayene
den kaçmak için karasularında 
bulunsalar bile araşıtırmn yapmak 
hakkını haizdir. Bundan ba,ka 
Fıransa bitaraflıl hakkı iddia ede
mez. Almanya ile Vichy hiiCume
ti arasmda hukukan sulh aicdedil,. 
miş deği~dir.- lngiltcre, Franeayı 
bitaraf bir memleket değil, vazi
fesini göruniyen bir müttefik ad· 
detmek hakkına maliktir. Ne Bcr. 
lin. ne de Vic'hy hukuki vaziyetle 
alakadar değifletdir. Amiral Dar. 
lan ise lngıltereye karşı hal'he aü
ru1denmeğe ımüti:mayil gözük
mektedir. MaamafJı Amiral, 
Fransız e&an umumiyesinden dr 
korkmaktadır. 

lngilfere ve 
Balkanlar 

(Ba-:ı l incld") = 
«- Geçen haftaki hey~natım

danberi, vaziyet, dahilde hiç bir 
kanJı'klık olmadan yeni bir Yu· 
goslav hüKumetinin teessüsü ile 
tamamile deği mıştir. utkl§lar> 
A~ kamarası, herhalde, Yu

goslav~·a Ba,-v&ili General Si
moviç'in ermiyevmisinden mem
nuniyetle kayıdı malumat etmi§tir. 
General Simoviç, bu emrİyeVmİ· 
sin;de, yalan şayıialara hiç itibar 
edilmemesini blldirdıkıten 90nra, 
hükumetinin, bütün ıkomşularl1a 
cfostane siyaset takip ettiğini söy
lemiş'tir. E'.mriyev.mi, bütün Yu
goslav vatanda,larını, ocaklarını 
müdafaaya hazır olımağa davet 
etmekte v.e Yugoalav ordu. do
nanma ve hava kuvvetlerinin va
zifelerini yapmağa hazır oldukla
rını söyle~ktedir. 

İngiliz hükumeti, yeni hüku-
şam mUrettcbatıan tarafından ya

metle tam dostane münasebetler kılmıştır. '* halindedir.> 
Nevyork, 2 (A.A.) - Jtlckslko'· B. But'ler, sabık Yugoslav Baı-

dan bildirildiğine göre, hUkOmet vekili B. Stoyadinoviç'in vazjyct' 
Keliıifk& UıiiıühD'inda bulunan ıa ha4dund. malUınat i9teo-en bu 
kadar İtalyan ve Alman vapurunun mebusa cevaben demiftir ki: 
kontrol altına. alınmasını emretmiş- «- 1 S martta, aabık Yugoala,· 
tir. hiı1cumeti, B. Stoıya.dinoviç·i Ya· 

Meksika saWılyeUI maltfillerl goalavy.adan nef)'.etmdk niyetin
mevzuu bahsolan 'leyln müsadere de olduğunu ve İngiliz hiı1tıimeti· 
değil, kontrol olduğunu tasrih et- nin kendisini herhangi lngiliz a· 
mektedirler. raz[sinde tkamet etmek üzere ka.. 

Guaya Qull'den blldlrlldiğtne göre, bul edeceğini ül:nit eylediğini bil· 
Hamburg • American hattının 1120 dU.erek İngiliz hü.kUınetine müra
tonluk Cerigo ,ııeplne, memurlar va. caat etmiştir. lngiliz hükUıneti, 
pura gireceği sırada mürettebat ta- Yugoslav hu"'lcfunetinin arıularını 
rat'ından ateş verilmiştir. yerine getirmeğe hazır olduğu ce-

Bu vapura. bir ekuatör harp ge- vabını verm~tir. B. Stoyadinoviç. 
misinin neuretlnde kalmak üzere halen İngilizlerin elind~ir ve in. 
ba•k• bir limana gltmeal emredll- '. giliz arazisinde mevkuf bulundu-
mlftlr. rulaealkıtır.> 

Mekslko, 2 (A.A.) - Mıhver dev-
letlerlne alt olup Tan1plco'da bulu
nan muhtelif vapurların mUretteba
tı tevkif edilmiştir. 

MUSAVVA'NIN DÜŞMESi 
HER AN BEKLENiYOR 

Kahire, 2 (A.A.) - İngiliz askeı11 
eözcUsU, bu akşam yaptığı beyanat- l 

1 
ta., Musavva'nın düşmesinin her da-1 
kik& beklenmekte olduğunu bildir·! 
mlştlr. 

GENERAL SIKORSKI 
KANADAYA GlTTt 

Londra, 2 (A.A.) - Polonya baş-
kumandanı General Slkorski'nin Ka 
nadaya muvasalat ettiği haber veril
mektedir. General Sikonıkl Kanada
dan Amerikaya geçecek ve B. Roo
sevelt"le mUhlm görtışmeler ya.pa
caktır. 

Papa, Matsuoka'yı 
Kabul Etti 

Roma, 2 (A.A.) - Papa Bu sabah 
Japon hariciye nazın B. Matsuoka
yı kabul etmı.ur. B. Matıruoka. mU
tealaben papanın mllatqarı kaı-dinal 
Macllnoe'yl ziyaret etmiş ve bu zi
yaret iade olunmu9tur. 

rik etUflnl tekzip etmekte fakat 
fUnları ilAve eylemektedir. 

Yugoslav milletinin ferefll bir ma
zisi oldutu muhakkaktır. Yugoslav 
halkı bu maziye ve tebrik edllmiye 
llyıktır. Tebrik telgrafı gönderlbniş 
olması fevkalAde bir şey değıldir. 

Şayet böyle bir tebrik telgrafı gön
derllmeml'5e Sovyetler Birliği tara
fından unutulmuş "eya kimsenin 
hatırına gelmemiş demektir. 

YUGOSLAVYA YA NOTA 
VERİLMEM iş 

Berlin, 2 (A.A.) - Bugün ai
yıasi mahfillerde bildirildiğine sö
re, Y ugo~avya hü1cUmetine ce• 
vap tale;p eden hiç bir nota veril· 
m~i!!tir. 

Türk - Sovyet 
Deklarasyonu 

( B&fl 1 IDClde) * )ı( 
ki.reye bir tec.avüz takdlrtnde 
Tllrklyenln So,·yetler Blrlltf bü
kClınctinln tam «comprehenıılon, 

una \ "e bitaranıtına cüvenebl
leceğl hakkında So\·yetler Blrll
X-lnin teminatını muhtevi ııon 
Türk - Sovyet dekllraııyonunaa 
baı;ı akılanunı okmnuş ve aözle
rlne ljiiyle deum etmlttlr: 
A'ıun kamarası hatırlar k! 

ln~ll11 - Tllrk karşılıklı yardım 
moahedeıılnln protokolu mucl· 
hlnr.e Türklyenln aldığı teahhit· 
ler, Scl\'yetler BlrtlJI ile bir sl
l!thh lhtlJAfa Slm1Hlnl intaç 
edecek bir harekette bulıuunapı 
Türkiyeyi i<'bar edemez. Son 
So,·ypt dekllruyonu He, böyle 

bir ihtimal, daha ziyade ortadu 
kalkmışa benzemektedir. 

B. Butler, diğer bir 8uale ce
vaben de, Sovyetler BlrUj1Dln 
dekllraııyonunun ~ok şayanı 
memnuniyet olduf'u bahsinde ~J 
mehu8u B. Shln We-U Ue m.ta· 
bık bulundutunu blldlrmı,ttr. 

-0-

lngilterenin 
Hedefleri 

(Batı 1 ln('lde) x•x 
mlasının mUstakbcl kuruluşu hak· 
kında mufassal p!Anlar hazırlamak 
İngiliz hUkOmeti için buglln mUm
kUn değildir ve evvelce de söyleml9 
olduğum gibi, bugUn harp ve sulh 
hedeflerı hakkında bir kataloğ ver
mek niyeUnde değlbm. Lord Lot
hian'ın 90n nutku bir beyaz kitap 
9ekl11nde nef"dilm"1J. Bunun gibi 
Lord Hallfaks'ın nutkunu da ikinci 
bir beyaz kitap olıırak ne-iJ"ettirmek 
ni)'ctfndt'V m . 
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Solclan 1mJ!-a: 1 - Bir hıriBtiyan 
mezhebi. 2 Familya - Taa.llQku 

olan - Ra.btt. edatı 3 İsim - Nida ~ 
Seven 4. Bir uzvumuz - İki kısımlı 

5 ).lektepler - Başuıa (A) gelince 
faydejt bir böcek 6 Beygir - Ba.ş

Yüz 7 ôt'.-<e - Lahza 8 - Kur'anı 

Kerimden bir par!;a - Urgan - Sonu
na lt::) gelince en aptal hayvan 9 -
Kili.Sf"lerde çalınır bır çalgı - lki defa 
sörl ,ince parlak 10 • BUyük mu
fase:al tak\.'lm - Sual edatı 11 -
Avuç içi • 1.'abak 'l. 

l ıık;ırıdan a."!ai;"ıyn: 1 - }.-te~bur 

bır kan~l - Cüz'i 2 .. itaat - Sağ 

dt?ğJI 3 - Kemale ermek - Bir mey
va 4 l,1zağı göstenne işareti -
Fırtına 5 Bir ne~at - Edat 6 -
Tadat et - Soy - '\!ah 7 - Başına 

(A) geLnce ıstlkb3.l - İnce halat -
Yerinde bırakma 8 Atılgan - Su
luca pilAv 9 - Sevimli 10 - Kıya

;fet - Bir nevi saç boyası 11 - Bir 

!rnim kahramanı - Herkesin hakkını 
'vermek. 

EV\'ELKİ BrL~L.\CA:'>~ IIALLl 

fSoldan "-ağa: 1 - Amerika - Aş 

2 - TebarUz - Yar 3 - El .. FilA.n .. 
Re 4 ~ Şek • Ak 5 - İki • İlı.9an 

6 - Rey .. Ayine 7 - Manidar - h 
g - Ba - Al - Tasma 9 - Hafi -
Em 10 - Ai - İkna - öte 11 - Cins 
Aydr. 

1 

1 

B&f, Dif, Nezle, Grip, Boma.ttwma 
Nenalji, Kmklık nı Bütün Ağrılarınızı Derbd E.eeer 

..._ rtıııdt S lıııft atuııblllr. Uıtt.ITtPIND!H SAIOONIZ. 
HEll YEllOl!: PUU.U KUTUl.Alll lSRAlltA ISTEYl!ill! 
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Kartala Yazlık Akın Batladı 
Bir kaç gündenberi sıcakların 

artması üzerine Maltepe, Kartal, 
Yakacık ve Pendiğe yazlığa gelml
ye başlanmıt ve evler 9tmdiden ki
ralanmışlardır. 

1 LİRA 

1 
1 NİSAN 941 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahml 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsviçre Kronu 

1 
Kapanış 

5,22 
132,20 

29,98 
0,995 

12,89 
3,1625 

31,0175 
30,6275 

lD8AB TAM TAHLlLI 
Beyoğlunda Ağacamil kanıısınd. 

Bura& sok.ak No. 1. yeni açıla ... 
'.ı::.rr ya lA.bor:ı.tuannda halka Jc.-. 

laylık olmak Uz.ere yalnız (Pa 
zarteoi) günleri BiR LİRA Uc· Eııham ve TıılıvlJAt 
retıe idrar tam tahlili yapılma:..: 

tadır. 
1933 Türk borcu I 

1918 loıtıkrazI dahill 
BeyoJ;lu S. üncü ~ulh hukuk ha-

kimliğinden: 9U/l0& 1938 İkramiyeli 
Kudret vekili tarafından Ziya ve 1936 İkramiyeli Erganl 

saire aleyhine Yeniköyde Köybaşı 1934: Sıvas - Erzurum 
caddesinde eski 2 No. lu gayrtmen· 1932 Hazine Tahviller~ 
kulUn taksimi ve otmadığt surette 

1934 > > 
fUyuunun izalesi için açılan dava· 
nm muhakemesinde mezkftr mahal- 1935 > > 
de mukimeler Marl ve Agop hakkın· 1838 > > 
da. ili.nen yapılan tebllğ'ata. ra1tmen · Anadolu Demiryolu Tahvili 
mahkemeye gelmemiş ve vekil dahi Demiryolu MUmeasil Senet 
göndermemiş olmaları itibarile gı-

T. C. Merkez Bankası 
yap kararının 1!5 gUn müddetle ile\-

I. K. 

19 00 

21 80 

20 00 

20 30 

19 35 

61 00 

15 50 

29 ıso 

52 87 

40 85 

38 65 

110 75 
~ 
~\ 

Teselli 
mükifab 

İkrami:re 
tutarı 

~-
7'9\ 

160000 

:ı . 4.941 -

Yukandan a,ağıya: 1 - Ateşin -
Ac 2 - Melek - Mahfi 3 - Eb • 

Kira 4 - Rat • Enafi.S 5 - İri -

İyilik 6 - KWah • Na 7 - Aza • 
Saat • Ay 8 - Ayran 9 - Ay • 
Ani - ör 10 - Şark - Nimet 11 -
Re - SelAmet. 

nen tebliğine karar verilmiş oldu
ğunda.o muhakeme gUnU olan 22 
Nisan 941 tarihine rnüsadif salı gü

nü saa.t on buçukta mahkemede bil' 
zat veya bllvekA.le hazır bulunmala
n ve gelmedikleri takdirde muha
kemenin gıyaben cereyan edeceği 
gıyap karan rnakamma kaim olmak 

Osmanlı Bankat:1ı 28 W 

T. 1ş Bankası (Nama muhar.) 10 20 
ABian .. Eskihisar Çimento Ş. 7 75 

> > MUessla His8esi 10 ' ~ 
Şirketi Hayriye 28 

Ttlrlt Albnı CR-.atl 24 85 
TUrk Altını (Hamit) 23 90 
Türk Aitim kUçUk (Hamit) 23 80 

üzere uıın olunur. (414.6) Türk Altını kUçük (Aziz) 2295 

Taksim KRiSTAL salonunda 

Baya.n MU ALLA ve a.rkadaşları 
20 JilŞlLtıı: !<AZ HEY'ETl 

3 Nisan pert}embe akşamından itibaren 

Lale Devri 
tl"stad MUHLİS SABAHADDl..Vin yazıp 

bestelediği muazzam bir f&heıser 4:0 kişilik bir 
kadro ile 20 kb/ilik bUyUk bale, bUyük orkes

tra. HarikulMe kostUm ve dekorlar 
Pazar gU.nlerl saat 4: den 7.30 & kadar ı 

~ ....................... T.e. nzi!A ... tlı ... H.a.i. k .. Ma .. tln .. es· l·· ·T·el·:· 4·00· 9· 9 .......... llll .. llll ......... ~ 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Yeni Neşriyat : ,~----• TüRKİYE 
Perde ve Sahne 

Muhsin Ertuğrulun kurduğu (Per
de ve Sahne) adlı aylık tiyatro ve 
stnema mecmua.sının ilk sayıaı çık· 
muıtır. Bu mecmua hiç fllphe yok 
ki fikir hayatunıMakl bir bo'luğu 
dolduracak, sinema perdesi ve sahne 
etrafında daha sdu alA.kalar topla· 
mıya hizmet edecektir. 

N eyyiN Ertuğrul mecmua.ya içten 
gelen bir ilk aö~ yazınıııbr. 

Muhsin Ertuğrul da tiyatromuzun 
inkişafını kendi hayatına a.ıt dört 
durak yerinden ölçUyor: 

1911 - Tiyatroya gireli bir iki ıe
ne olmuş. Bu mesleğin istikbal temin 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

CeınJyetimizin idaresinde bulunan A!yonkarahisa.r Daden suyu şişe

lerini koymak üzere agıart 7500, azamı 15000 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR. 
Bu sandıkların tahta. ve çiviSi cemiyet tarafından verileceğinden 

yalnız imaliyeıai açık münakuaya konmuştur. Taliplerin IJl&I'lname ve 
ş:ema için lstanbulda Mimar Vedat caddesinde <Kızılay Hanında.> Kı-

zılay Deposu Direktörlllğüne müracaat -etmeleri UA.n olunur. 

etınedığine kail, fakat içindeki ate- ~r~·-••••••••••••••••••••••Qı~'!ıı. 
fi eöndüremiyor. tiyatronun dışında TIJ'Jd'lrA C:llD111Dll']4'tl 
yaşamak imklnını görmüyor. J v 

1921 - Operatör Cemil Paııanın z •. r a a B a n a s 1 
Belediye tiyatrosunu kurduğu Z&• 1 
mandanberi yedi sene geçmiş. Da· iDlrUIUf tarihi: 1888.- Sermayeoi: 100,000,000 Türk llruı 
rWbedayi ancak ayda bir defa per- Oube Yt a,Jana adedi: :ıeci. 

şernbe atqamları bir temııU veriyor. - .,. tıcarl ııer novı banka muamel.ı.t. 
ertesi cuma gtlndüzlerl de kadınla- l'ara blrtktlreıılere !8,000 lira l.kn.mlye verlf• 
ra .• Ertuğrul hükmünü veriyor: Bu 
daha tiyatro değil ... 

1931 - İstanbul Şehir tlyatr08U 
dört senedenberi çalı.şıyor. Şimdi ls
tanbulun her gece oynıyan bir ti
yatrosu var, fakat her hafta yeni 
bir piyes çıkarmak felAketi karşı· 

sındadır. Salı akfamtarını talebeye, 
çarfa.rrıba akşamlarını askeri mek
tep talebeeine ve zabitlere, cumarte
•1 akşamlarını halka ayırmak sure· 
tile her akşam tiyatroyu doldurabi· 
na.ruyor. 

1941 - Belediyenin iki tiyatrosu, 
bir de çocuk tiyatrosu heyeti var. 
Tiyatrolar her aJuıaın doluyor. Bazı 
piyesler iki ay devamlı surette oy .. 

nuyor. 
Netice IJIU ki otuz senede aldığımız 

yol az değil, fakat varılacak men
zil o kadar uzak ki ınsanm baza.n 
ümidini kaybedeceği geliyor. 

l\olecmuantn ilk sayısında SelArni 
tzzet'in tiyatro mevsJmi hakkında 
bir yazısı. BUrhan Feleğin !pek !il· 
min hazırladığı Nureddin Hoca se
naryosuna dair if1J9.atı, Galip Arcan, 
Mebrı.ıre Koren, Vasfi Rıza Zobu, 
Mefharet Ersin ve Füruzan Cemali-
11in yazılan vardır. 

Ziraat Banu..wcıa kumbaralı ve lhbarSIZ taaarrut lıeaaplarmda 
•n u l50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a llt .,..,.. 

·;~~f :E fli;;· -=-, a:o ~ ~.= ıı:-
.. • 100 • t ,oot 'it 1 J~ » tıe • "* • 

DIJUlAT: H-plarmdalc paralar bir sene içinde 50 liradaıı &f&• 
tı 4Ufm1Yenlere 1kramtve çıktığ? takdirde % 20 fazlaslle verileca.4W'. 

llııı'alar -- 6 defa, u -n. 11 - · 11 91161, 
u l!lrir...ııdnc.nda ceklleoektlr. • 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
29 MART 1941 VAZIYET/ 

-
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Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ut&klık. • 

Dalıildeki Mııhabirler: 

TUrk LiruI. 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Satı kilogram 

72.603,480 

• • 

• • • 

6.157,184 
Altma tahvili kc..Jil serbea. r 

Diğer dövizler ve I:Jrı;'.a kllring 
bakiyeleri • • 

ı!aziııe Tahvilleri : 
Lleruhte edi. e. ..la nakdiye k&r;:!:ğı 

Kanunun 6-8 inci rnaddele:-~~e t ·•:ti .. 
kan hazine taratmda.n vaki tediyat 

.:;.,..e<W Ciizd&n1: 
•.ı.ıcar1 seneUer • • • 

ı:..ı.am n T ahvilit Cilı:duıı : 
(DerWıte edilen evrakı :tl'.kdl· 

.& - (yenin kaqw~: eaham ve tah· 
(vllAt (itiba·.ı 1~::,-met:e). .. 

B - Serbett esham ve taııvıı.ıt , 

Avuıalıırı 
Altı .. ve döviz üzerine ava.na • 
T&hvUlt Uz..r!.ııe avar-> • 

• 
• 

lia.Zineye kma v!.d'"":! ava.":..; • • • 

Hazineye :::;o No. hı ::anu."'la &'~re 
&Ç1lan altın kar,ını<I• avans ' 

102.122.602,88 
7.736.825,-
1.648.380,69 

344.418,91 

8.6:;9.164,97 

49.188.973,84 

158.748.563,-

20.149.137,-

271.358.688,64 

45.830.516,93 

7.926.616,17 

8.525,18 
7.808.722,-

-.-
122.084.926, 75 

tiiaaeclarlar: . ......................... . .......... - ........ ~ 
MLlLtıelif: ••••••••••• , ... _. ..... ~ ................ _ ..... - ...... . 

YelıilD 

Lira 

111.507.808,57 

344.418,91 

57.848.138,31 

138.599.426,-

271.358.688,64 

53, 757 .133,10 

. 

129.902.173,93 

4./i00.000,-
8.270.969,72 

776.088.757,18 

PAS J F Un 

~~= ................................ . ................ 
1Ltİ7at Akçai: 

Adi ve f evkalade • 
Huawıı • • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• 

Tedavüldeki BaıılmotJ...ı 
Deruhte ..:.ıeıı evrakı nakdiye • • 
Kanunun 6-8 inci maC:jelerine tevft. 
ka.n hazine taratından vl.kl tecııyat 

D.::-uhte edilen evrakı 11&kdiye baki· 
ycsl. 

KaI1ılıilt tamamen altm olarak 
UAYcten tedavUie vaz~en • .. 

Reeskont mu.kabili ntveten tedcı.·:~Iı 
vazedilen . 

Huincye yaptlan a.ıtm icJulılıklı a
vana mU:tabUi 3902 :N'" o. lı kanu:ı mu
cı:,.;ınce ill\:eten te.;:avuıe vazedilen 

Mevduat: 

• • • 
Altın: Safi Klg. 877,150 

S81SO N o. hı kanıma &'Ört lıazlneye 
ı:.r; ılan o.vana muka.bW tev.. oıwuu. 

.ı:..nlar; 

satı kilr 55.5U.93G 

Altına tahvlll .kabil dövizler , • 
Diğer d öviZler ve alacaklı lıllrlnc 

ba1<1Yel"'1 ' • 

Mub.telif: ............... ------·-

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

6.188.666,15 
6.000.000,-

lM.748.563,-

1 20.149.137,-

138.599.426,-

17.000.000.-

250.000.000,-

53.500.000,-

70.162.851,93 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

- - -
26.590.579,11 

.................... .. 

YekW. 

Lira 

15.000.000•' 

12.188.66&)1 

1 

• 46ı.09o.t25.· 

71.396.633-" 

78.12(.161,9' 

111 ıl 
26.590.6 . 

lll.689· 
,sı.oı 

~ 1s1· 
776.088._,, 

Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans •f.. -ı 
-=:-~:;;-;;:~,.,,,...,---:-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_.....-': 
~ DOKTOR-li»lYAGEB -

l !;t.g~~i· 
\'&nvolu ortasında Tel. 23334 

noK·:- oo 
BORRORO N 

DOKTOB 

ÇiPRUf 
Clldiye ve Zülırevlye Mtıtelıaa
•IBı Beyoğlu Yerli Mallar Pa.
zan karşmmda Poata sokatı 

kÖfJeıSlnde Meymenet apartımanı 
.. __ Tel: '38M __ .. 

E mlnllnU Nimet Abla gifeSI 1 S&hibl ve N.,rıyat MUdUrU: AJıDMI 
önUndeki muayenehanesinde 
her gün haataıan kabul eder. Emia YALMAN - Buııcıııı yor: 

Tel 24131 ---· VA.TAN KATBAAIU 

İnhisarlar Umum MüdürlüğündeJ1 
1 - 6m.941 t arihinde kapalI zart usulile !ha.le otunaI"'l'"" 

cl0.000.000> adet b ira 'işesi kapsWU yeniden pazarlığa konmuştur~ 
2 - Pazarlık 7.4.941 pazartesi günU saat 15 te Kabataşta ıe• 

ve mübayaat fubesindekl alım komisyonunda yapılacaktır. ~,,r' 

8 - Şartname ve nUmune levaznn şubesinden ve tzmir, 
ba~Udür!Uklertnden paruız almablllr. . ed" 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gtln ve saatte tet<li! ııııt• 
cekler i fiyat ve miktar üzer ind en yüzde 7 ,5 güvenme parasll• bir 
mezkilr koıniııyona müracaatlarx. (2Vl4) 


