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Gerilerde 
Bulunanlar da 

And İçtiler 
Biz vazife başana giden su
baylara, erlere ne kadar 
&üveniyorsak, onlar da ge
rilerde kalanlara ayni gü
veni duyabilmelidirler. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

C:-' vvelki gün binlerce genç 
... ye.ıdck au'bayınuz and i.
Çeı~en, içlerinden biri. Salahat
tin Günday, 'bütün arkadaııarı
IUla ruıbwıdaıki atqi.. imanı. az- ı 
IQi. ifade edectllt iıUZel .özler aöy- ı 
ledi. Bu 9Ö2lleri dün saz.et.eaın<ie ı 
ak.utk.ıen, gözleri yap;rınıyan, 1 
l'Qhun.da ta.tlı tallı ihtıızazlar duy· 
llllyan bil' fütik laea.VVUJ ede
lll&yoruz. 

941 Ders Yıll 
Bütün Mekteplerde 15 
Mayısta Bitirilecek 

Ankara, 3 (A.A.) - Haber ı Tüıkçe eleme imtiıanlan 22, 
a\-.iığmuza göre, Maarif Vekilliği tabiat bi~iai 25 ~ matematit 26 
ı ı. 40 • 1941 ders yılı resmi ve niaan tarihlerinde yapılacak, .30 

hu.uei mıüeseeeıelerddti teôris fa- nisanda da orta okullenn .özli' 
aliyetini 1 5 may111 1941 tarihine imtihanhuma baılanacaktn. 
kadar bitirilmesi için aşağKiaki 4 - Lise bi.tinne imtihanları 
hu8U8ları kararlaştırarak alaka- 6 mayısta bitecek ve dıevlet ol
darfara te.'b.liğ etımirtir: gunluk imtihanlarına 9 mayıeta 

'j 1 - Bültün ilk o~ulların ders ba,Ianaca'k ~ 14 may.ıa hem J ve imtih~n. faaliyetleri.!~ ~ayıs orta okıullann eözlü im~~.Warı 
i 1941 tarıhıne kadar bttırıhıııı o- hem J:ie'e devlet olgunlıuk ımtihan· 

lacabr. lan bitmiş ibulunacaltar. 
2 - Orta okul ve liselerde ve 5 - Öğretmen obıllarJOJD 80a 

Öğretınen okı.ıllannda 16 nisan sınıf IÖzlü imtihaoian da 25 ni-' 
aktam1 de.ralere son veııilecek!tir. san ve 1 O mayııa tarihleri arum-. 
• ~ - 2 1 niaarıda }ise bitirme da yapılaca:ldtır. 
ımtıhan!anna ve 22 niea.nda orta 6 - Mesldt okullıanada 80D 

okul cıcmc imtihanlarına baıla- sınıf imtihanlarma 1 7 niaand. 
nacaktır. (Devamı: Sa. IS, SU. 1 de) + Suahattin Güın)d.ay, sözüm~ 

Önünoe, bir cliM:le bilgi mcple
ai, d~e.r elin<le kılıç tutan bir 
ıenç kaıluamanın timsalini can
i&ıldınyor. Bu !kahraman erlik 
lneyıda.nma giderken, bc:raıberln· 
de. babasının Çanak.kalede, lnö
'"1nde, Sakaryada, Dumlupınar-

da yaraıttrğı zafer abideleriniıı • . 1 ........... ,... italymnc:a,...... ta ........ ordusu emrindeki ,..u Mkerler tarahDchıa .... ....,. 
harcmı ve ta.tını ıawoır. ~ ltal~.-::;1;-.:.., lnsilizlerin bittin Erin ve Hahıpıt- l~ elinden almak ve İtalya impanııtorlajw 

Dahiliye Vekaleti Memurlarının 
Yaş Tahdidine Dair Yeni Proje 

. ~ ! (Telefonla) - Da-ı mlüdürleri hcıhangi bir maq O:. 
hil~ V.ekiJl.eti memu..-fanndan recminde olurlana o'9unlar SS 
b.ir lamnı talwdidi ainleriııe dair yaf!nıdia, Mü~e müfet!titlerie 
kanundaki ikinci maddenin birin- kıayımıab.m ve emniyıet müdürlerı 
ci fıkrasmı dıeiiftirecellt bit" layi- 56 Yatında. bu mut dereceein
ha hazırlamlf ve bu 'layiha hüku- den bit' dleııece yüloeek olanlar S8 
met tarafından ıtıasvip edilerek yapnda, daha yuık.an derecelerie 
Mrllet Mecli.aine verilmi§tir. MuWciye ba~etltit1eri 60 Yafln-

Yann yurdumuza vahti kol- wu .,.._._ __._ =-- __.. ettlda'i lla _.._ ı6Diia -.. üclieeleriae ~ hir tazelldeclir. 
~ruzanırsa, gençkabramanme- _____________ _:10D::_~••:rasıa:::~----_.::·.-~ı· __ - ____________________________________________________________________ ~ 
laleale onhm yakacak, lubcile 
~ manevi heıcilıe ve tati
le de yeni kahnımaobk ibideleri 
~ak... ç.üokü Türk mileti. 
'~k endifeeile idtikWini fe
ci. eden mW.letleııclen ckjildir. 
liiitt_ İltiklali için caa vermek
~ bi~ir. zaman, hiçbir an. çe
~. Bu yılmaz millet, 
cl\inya durddkça Nrnılmu ve yı
~az bir kale halinde buluna
~tır. Bugüa.ltü Türık nMli. cet• 
.~riııin dünya tariüne haerettiii 
0rıadclere ~ ~)ltlaıdır .. 
el Genç, kahramanlar: cKarada. 
L eaıizıde, havada, ber zaman ve 
•er J19rde milletıe. cümh~ete 
~luk ve ımııbablbetle hizmet 
~ine ..• , Mkerliğin Mauıeu
'- ,_ T'Ü• ••••im•• .....aw 
~laınndaırı aziz biteceWedae. 
-.01Qda vatan ve cümhuriyet 
~ seve seve canlarmı fe
~ edeceitlerinıe> namuelan üze
;:-ıe ancl içeJlken, Tid milletinin 
" feıd,i de bu endı kendi he

'-b!Qa, biildümez bir azimle, 
~ril bir vicdanla tek.n.r et-
~ 

8ıa ıeaıç kahramanlar gibi, 

~ ~etıle~ gönndt ve 8~~~
eii....:,__ .. bır ~~.~ .~~ goetı-
. ~ ve lllRlıgUıDWZU S31>er -::C bq,imiu ~ olmJyacak
ı;..:. ~ak-at varl.ıiamlZl ve iatikli
~ nıüdafaa etmek mecburi
~~ k.arıliaprM)t her birimiz, 
~ı aaıhaımıııııda, kendi kö,e
~e Türık ordu.unun faal bir 
f -.yı, bir eri imitiz gibi_ vui
~IÖtıniye mec:ıburm. Keneli 
1,,_::: Yarlıpxuzıdan, batıti çolu
~n, çocuğumuzun varh
~ evvel va.tanı düfiiıımeık, 
~ krdi ad.ite Ye menfaat
~en Türk vaı'lığı heeabxıa 
t.ı!._ f!raeat ve f~mrlıiı ıöa
ta:~ hepimizin ayni derecede 

~"r. 
-.w_ - :v•ı&fltD fırtmaılar br11-
~ daima kallbim.izi rab.t, ru
~iilt pek tutmalıy& Türk 
~ Ve imaıunm tiıtiz bir bek-
~ v~eaini görmeği hiÇbir da-
~- 1-lılrdan çık.atmamalıyız. 
~ ... :02lguncu bi., bizi daima 
~Ye mukawmet lralinıde 
~ an.d içip va:Dfe batına 
~' -.b~lara, erlere biz ne 
tü....-! IÜ\oeniradk, onlar da se-
~. ~izin birden ..... ı. 
~ \)~ ~•le tqkil elitiiimize 
~~enle inanalbilmelidirler. 
~~· iirUt l.tan.bulun yanıbqan.-

~e kO"ZmOpolit .l.tanba1 
>.ı..~ için l.tanbulda Yllfl• 
~ 'bu bı.ustaki vazifeleri 
v~'lıiın V'C naziktir. 
~ ~· '-tma giden .ubaıYlar, 
~ ~ ~ borcumuz va~ •. i
~~~ aeve MWe verJnZ:t 
i-'"' ~:ıCeri cepheleri bddiyen 
tı1er ~let ~ bir mücadelenin 
~ IÇiQ lll.Yandırabileceii bü-

İngilizler 
ltalyanları Habeş 

intikamından 
Kurtaram ıyac~klannı 

Haber Veriyorlar 

Libyada Almanlar 
Düşman Faaliyetini 

tiin mat. il-..Aeri ~i ...... 
tedı nirla. ayni aza ,,. fera
gatle kıa~lanhr. 

Ölüm kcıdtumna bwtı iptida
duı zafer kazman w i.titllli 
nemma her rfl\)"i aöze alan kah
rmna:ı ve rı- '":'~ 'bir milleti 
yenecek bvvet )"Oktur. 

. Alnmt EmiD YALMAN 

~iiiiiİriiiİiiiiiifİ;i' I 

Deniz Harbinde Yunan -Yugoslav Amerika 
ltalyan Zayiab Hududunda 

ltalyadan Deniz 
Ataşesini Derhal 

Geri Almasını 
lsted i 

Yeni projeyıe nazaran nahiye da tahdidi sine tıihi olac:aJdaıds. 

On Üç Gemi 200,000 İngiliz 
Harp Harici Askeri Varmış 

Boeton, 3 <A.A.> - D.N.B. Bu Husustaki Nota 
ajama hilcliriyor: 1 

&o.ton nd)'OIUDUll badirdiii- Çok Kat'i Bir fade 
ne ,öre, ~wıiu MllU' onla- T k d 
suna mwup motörlii kuvvetler aşıma ta ır 
.. miiteeddil pipde tiimealm ~--. 3 <A-4-> _ Amerıu 
ı • .,. u :' r 4 z•• ... ..._ 1111ıı!11ıiııQi ~ ... r o ~ 
....... J'- • .,......._. ....... tmıan Jtaı~ vaparlan bMfeeelae 
Mil emetiade ilerlemektedir. in. kuıfm.11 oldupndan dola71 ltalya-
.. ... wetla iaaia mevcudu Am .... d ız ...... ı .. ı derhal 
73,000 lciti fehmP. eclilmekteclir. nm er-a en a__.-

Unitecl ~ lla laebsi ta. geri almasını iatemift1ı'. 
RellllcUmhur B. Rooeevelt'in emir

...,.,....,_. Y-.- • Yaaoelav 1er1 Oaeıılne bareket eden hariciye • 

BUDAPEŞTE ELÇiMiZ baclachmda - ......... tahfİI nazın B. suıı bug11n ltaıyaa bOyQk fata..r eltiii lıilldırden ~ T~ \MJIU•Jt M. t.a.. .. 
Budapeıfte 3 (A.A.) - Tllı1ttye L--- L-"'1!- onl ' 130 000 Ribbenlrop'la bir -~-• e( 0 aydın X o-- mpwıı o • aa , elçl8lne bir nota vererek deals ata- _._ 

elçlet Rufen Btr D acar ili 200,000 olclutwea bilclinDlk- f88I Amiral Alberto L&lıl'ln deltlal -----------------
naibi Amtra1 Horty tarafmd&n ka- 18teınlftlr :t~ Al a y osl 
bul edilmektedir· taJlir. ::.-::=D Barleflk ·Amerika m n - ug av Macar Başvekili 

Kont Telaki ırakta B.Eden 
Bir Htikiimet Darbesi Atinada Mütemadi 

Teşebbüsü Faaliyettıe 

_.,... .......... . , 

~ = Harbi Kaçınılmaz 
na kanpnlf oldula ileri .artllmek· 

~ ... eti t&nlından • Bir Keyfiyet mi ? 
notada Amiral ı..ta•ın v~ 

k1 :ttaıyan bOytlk elçWli debi ata- F k t it 1 
... mf&tll• bulunmumın Amerika a a a ya 
ldlkQmet.lnce &l'Sll edllmedilt bOdl- 1 
rtbnekte ve İtalya hl\kftmettncl• An 1 a cm ak çi n 
A.mkaltn derb&t Amertıcadaa alın- y 
ması ı.tenUmektedir. u v 

Notada. 1ıu1 klm8el• tarafmdan graşıyor 
Amerika. kanUll1&nnm UdAUne Ami· 

raı L&IB'ln c1e kar1fmlf oldulUn& dair Maçek'in Başvekil := =~= ... =:; Muavinliğini Kabul 
11 me&kQr tedbirin a1mc1ıtı " Anıl- Ettiği Belgrattan 
raı Lals'tn Amerlkada bulumlfUD1ID R 
artık Anıerlk& hWdbnet1 1ç1n .-. esmen Bildiriliyor 
nuniyet vertcl oJmıyacatm• B. Roo
HVelt'ln karar verdlli Ul"Ve edil· 
melıtedlr. 

Nevıvo• • .3 (~A.) - Bel
fll'atlan. NC'V'York Timea gazetea
nıe bildirüdiiine gij.ııe, büldiınete 
yllkm mahfülerde, Y lJ80lllavya 
Ue Abanya ara.mdaki tliploıma. 
tlt ınaiııaıkere~rin bir çıkmaza gir
cfiii ifp edilımıeheclir. Bderadın 
filmelt diQlıamatik mahfill«ince, 
nz~et ürniaıaiz ve harp gayrika
bili~ 

Dr. MAÇEK BAŞVEKiL 
MUA vtNUGINt Kabul 

ETJ1 
8oJtlr.ı, 3 (A.A.) - Remıeıı 

bildirüciijine göre, Hll'Vat liderı 
Maçek y._.,.)avya S..dtil ~ 
avinliiini caW etmi§lir. 

Bu haber, Maçek ile Hll'Vat 
IW!!l*nf valia Şutiç. Hırvat partieı 
Nİi vekili K~ve A,,rit umu. 
mi Wli>i Krunoviç'in yaptıkları 
lr.ooferamtan 90Ma bildirilmittir. 

8UHRANU SAFHA 
Loacha, 3 (A.A.) - Titnea 

p:retıeıııinin Bıelgrat nwhal>iri Yu
~adaki vaziyet hak\mda 

(Devamı Sa. 5, StL 4 de) =*= 

intihar Etti 
B. Bardossy 
Başvekilliğe 
Tayin Edildi 
intihar Sebebi : 

"Vazifeye Devama 
Kendisinde Kuvvet 

Bulamamak,, 
Budapefte, 3 (.A.A.) - D. N. B: 
Bafvekll Kont Pau1 Teleki dtln 

gece ıtlceten vefat etımftlr. 

* cGtlnUn en heyecanla karfdaııu 

haberi budur: J(&car bafveldUnln 
vefatı ajans haberi olarak vertl• 
mittir. 

cLondra radyosunun verdili 
bir habere gör~ Macar utve
k_ill Kont Teleki intihar etmit
tır. 

cKont Te1eki, bıraktıiJ bir 
kAtıtta cbu güç ve bedbaht 
zamanda vazifesine devam için 
kendisinde kuvvet bulamadı· 
ğından> intihar ettiiini YllD'nlf
tır. 

clntihar gizli tutulmak iste
nilmiş ise de mUmkUn olma· 
mıştır.> 

- Radyo GazetMi • 
YENi BAŞVEKiL 

Bud&peşte, 3 (A.A..) - D. N. B: 
Kral naibi Amiral Horty harict:Fe 

nazın B. BardoaSY'7i b&fVekll t&Jba 
(!>namı: 8a. .... 1 te) * 

Üstat Reşat f'·iuri'nin Rahatsız ııı 
.,Günün s~si,, ni Yazmasına Mani 

Olmuştur. Özür Dileriz. 
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( Casusu J -
Casuslar t-ltR G(INDEN 

c&ONE 
Trebiç L inkoln'un 

Hayat ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 

mın, meczup sucu olanuyacağını 
anlamaha gecikmediler ... 

Chao Kung'un Zaferi 

K ı aı, maıyeti v e garnizonu fi .. 
r ... c.~m""ler~h. Bunun üzerine 
ıl,.:ı. ...... o•bek ö bek, co 1'kun hatip ler in 
•ifa 11 nda tcpland ı, haber 'i!'n~ek 
ı .. Lde 'butün şehre yayıldı . Her Li.VTene, Clıao Ku·ng'un dağ 
t.J ı aLtan ha k saray ımeydanına boğa:.ı:ında kurıdui:u puı;udan kur 
ao~ru ko~yor, büyü.< b ir kala· t ı.tidukta.n sonra Kaoiiii mü.da-
..," ıt top ı anıyo rau . Halk 9chri . faa edemedi. Bir gece sonra ra
tu ra Atp kaç .1. n k or .rı;. ak krala la net ı h~•~ _ hazırl~dvğ ı __ p ıdn m~c.iıbin ... ce, 
Ol\. L yordu , t.ğer kaçmasaydı, ra- Kabtl şeh<rın.e hucum etti, Uv· 
.. ; ·.._nao Kung' un zaferi belki de rens' ;.n kuvvetleri perİ.§&n ola
o~a gıdecekti . Bir Efıg anlı o- rak dağlara çeıkildi. Cenup isti
rn uzıar lttftüne çıkarak ve ehle kametinde kaçan Lavrens dağ· 
~aray ı göstererek : lara s-ıığınan kuvvetlerini tekrar 

- .öçı K.ınız, dedi. hayatını ha- toplamağa. çalı~·tı. 

Belediyede: 

Halic Ş: rk9ti 
- ' -·--

Haziranda Veka-

le~:!:~~~ı~;~~~~~ J 

lct~ini Belediyeden devir a l
mağı kabul etmiştir. Tetkikler 
hazirana kadar tamamlanacak ve 
BelNliyenin eski şit.kelten olan 
alacakıları gözönünde tutularak 
b:~ anlaşma ile İ şletme haziran 
başında Vekalete bağlanmıı ola
caktır. 

Belediye Teftiş 
Olunuyor 

Daha~ Vdloaı:ctindcn Teftiş 
heyeti reisi Nedim Na:zıminin rcm
liğinde olarak şehrimize gelen 
tcft.it heyeti B"1ediyedc her sene 
yapılan mutat tcftiflcri yapacak
tır. Teftişlerde bir fevkaladelik 
yoktur. 

Valinin Tetkikleri 

ya.tıannızla birleştirmek. Uzere y e. Fakat Chao Kung. Ki.bile gir· 
m.n cunış hainin sarayına bakı· diği zaman Afganistan tahtında 
nız . !:>ız in sefalt! tinizin ortasında hai.'.itın 1'u'al tayin ettiği sucuyu 
ne d e şahane yük.se~miş. . Fakat bu,du. O da sucunun Cin-ünde c· 
bııiyor muounu;d İçinde bir kral ğiı mck mecb~cyeündc kaldı. 
dcğıl. bir çalıtal eak1J')"ormuş. ) 'eni kralın taç giyme merasimi. 
lJonmemek üzere çöle kaçtı gitti Buda dini adetlerine göre l 7 a- Va\~ yanında fen mühendisleri 
ve sizı scfaletinizlc başba~a hı- ğustoa günü sarayda yapıldı. Ye- ve Şehir tiyatro..undan bazı ar-
raldı . . ni kral şehrin sokakl~nnda gez- tistler olduğu haGdc dün Majik 

Halk bağrı~mağa bB.\'ladı: dirild~ arkasında rahiplerile ve sinem.ası binasını ve Ma.losimlbar 
- Kahrolsun çakal, kahrolsun on b'n aü.variaile Chao Kung bulu binasını gczm~ir. Şehir t.İyatro-

;ak.a l. . nuy-ordu. Bu suretle rahip. zafc· sunun yeni binaeım inıtihap husu· 
Halk, deh~etl i köpürmü, tü. O rin_in meyvalannı toplamağa va- oıınd'a tetkikler yapmışlardır. Bu 

anda kralı ele gcçinıcler, parça, k it bulamadı. Onun emeli önce binalar muvafık görülürse Mak
parça edeceklerdi. Maksadına Afgan istana hakim olarak İngi- simde tadilat ve localar yapıla
nail olan hatip, yerini bir Af- !izleri kovmak, lngiliz empcrya- cakbr. 
ganlı icadına bıraktı. Kadm, Af- lizminin be~iği olan Hind:ı.:tanı 
ganlılarm ıstırap v e sefaletine şimalden tehdit etmekti. fakat Fransız Konsolosluk Binası 
odbep olan saray binalarını der- talih bu i~tc ona yarı gülmliştü. Satılıyor 
hal yakmayı te'lolif etti. Bu sıra- Zira mağrup Llvrens onun za· 
da üstü başı perişan bir genç ferini hiçe indinniştL 

Franıııız ocfarcti Taksimd.,kı 
koneol!o'5luk binaeını şatılığa ç1· 

Afganlı halkı yararıtk ortaya a- KAbil kapbrır>da mağlüp o- karmıştır. B.ina yıiblacak ve bir 
tıldı. Onu gören co~un halk, [arak firar eden Llvrcno müca- kısmı yoJ. alınarak İotikliıl cad
hep birden bağırl'}tılar: dclcden va21gcçmcmişl.i. Bundan de.in.in meydana yakın kumı gc-

- Yaşasın Saka, Ya~ın Sa· ba,ka Kral Emanullah, bol§CVİk nişlemi§ olaca.lotır. 
ka, saraya, saraya-. \ere sığmırnıştı. Mookova >cra. 

Yeni hatip, k.ornı~ağa vakit komitesi azasından ve Türkis- Verem Mütehassıslarının 
bUlamadı. Tam za.rnımıoda gel- tan kızıl kıtaları kumandanı gc- Toplantısı 
mi§ti. halk tekrar bağırdı: ncral Oybenl<X> 20 eyliiktc Taş· 

- Y&§Uln Saka, •araya.. kcnd.dc sa.bık kraı'lın taraftarla- Şchrimi:tdeki verem mütchas· 
Su satıclSl ancak ;ıunu aöyli- rım topladı ve onları Kabile dön ""'ları Cağaloğlunda Etıbba Oda-
b ı.ı· smda bir toplantı yapmı.ılaroır. 

ye i ı: ,_ . • miye ikna. etti ve aılkeri yardım· l Toplantıya Hcy'bcliada sana.lor· 
- Kardetıocrim, emrmize a· da bulunacağını bildirdi. -
d 

yomu b!fodcimi Tevfik lsmail 
ma eyim.. . 1 Birincit-inde Rua zabitleri - · · T 1 ınd it ib b -"r" rıyasct etmıştır. op antıya işti· 

Halkın a.raıı an ,. a ır ses kuma.ndasında B bin kioıilik bir rak eden hekimler bu vesile ile 
yilkaeld.i: kuvvet Herat ,ehrinc yürüdü. t~ ve tetebbü:eri netic~lcrj 

_ Y~..a Sab, bedbahtlar la K ral sucunun muhafHa kuvvet- h kk·- J J { -, - a · l!nıl O. mes e.kd a.,Iarma aydalr 
ber .. beTain, seni kral yapacağız. !erile ~rin sokaklarında kanlı malumatlar vermişlerdir. 

Hezeyana kapılan halk, çılgın bir muharebe cereyen etti. Kra· E • ı y 1 
kahlkahalar aavıtrarak alkış tu- im aalccrlerine rahipler kuman· ı 9 ence er eri Tarifeleri 
fanı kopardı. da ediyordu. R~_ tayyareleri 'ı Belediye İktısat müdürlüğü, 

Bet. ııılb Afganlı su satıcısını şeihrin Üzerinde uçtular, Kral gazino ve İç.kili yerlerin yeni ta
ya'kalrvarak omuzlanna aldtlar, Emanullahın le'hindc beyan na• j rifeleT>ni 1 5 nisana kadar tamam. 
saray; götürdüler. Mera~im sa .. , mel~r . a:tılar. R~ kuv;ct~. Herat 1 layacaktır. Bu zamana kadar gc
lonuna. girereık meczup su sah- şchrlnı ışgal cttı. Ertesı gun Rus çen seneki tarlfeler tatbik okma .. 
cıs1 n1 kralın tahtına o1urttu1ar. 1 tayyareleri. Kabil §ehri üzerinde caktrr. 
İçlerinıdcn birisi halka dönerek 1 uça~ak. halkı korkutmak makn- Vali Muavini Yalovaya 
haykın:!ı: 

1 
dile bombalar att>lar. Gitti 

_ Yaşaam Saka, Kabil cmi-1 Bu sırada Lavrens, kararoga· ı 
rı ve Afganistan kralı. .. 1 hını tekrar Kandı'har tehrindc Dü.n. Vali muavini Ahmet Kı-

İıte Kabil rehrinin solkakla• k~rdu . ve ba~lıca hatırı .•ayılır c-1 nıkla Vilayet jandarma kuman-
n.d babae g:i:b " su tuh.unu ta- mırlerın yardımını tcmıne mu- danı Yalovaya giderek teftişler 

;'ya;ak su .'..tan 'meczup Afgan- vaffak oldu. Afganistan iki teh- yapmı,lardır. 
11 bö:y1cce ha.l:kın hezeyan nö- likc karşı9lnda idi: Ya Rus ge- ,--------------. 
~ti geçirdiği bir sırada Afganis- . nerali D~'benko ile b?~cvik .. ola- T A K V İ M 
tan tahtına gec;t~ Koyu kara ca· C3'~ veya ~ao Kung un duzen· 
bil, ko-yu kara dindardı. Ken· lenle bud1"t olup kalacaktı . 
d · · · r · \imne · nanır Dai[a- Afgan tahtı yabancıları.rı elınc j 
ıeının e mq o-· ı · d'" k .. .d . 

ra çekilerek dini hayallere dalar, Ufme uzcrc ı 1
• 1 

nı bunları kendiııi gibi cahil ve İ~te bu g i1bi makul fikirlerle 1 

~~nd:r Afganlılara anlatırdı. Ki- Lavr~ns em~rlc;ri yola g~tirdi ve 
bilde tulumlu sucuyu tammıyan kcndı ?ayragı ~ltı'la. topi11.dı. fa-

kt 
kat Li.vrerm i•ın sonunu - Rus-

yo u. • . 
B' .. tuhaf bir vaka oldu : lan da uzaklaştmnak kaygllsı.• 

Kralır =ctile ıchirden geçiyor· le • baıj)ı:a türlü bağladı. Kral E-

d K diıı. ın' yeni bir peygam· manullah bütün hakla.nndan 
u. en ın ı h ed"ld' l 5 b. l 

ber olduğunu sasan su satıcısı~ , ma rum ı ı. ve ~ at 1-

b
. b " ""'' -t.arak yu"k ı nın kumandanı olan Nadır Han 
ır ara anın U;,\.une ~ : k . A • 

ıek ıcııle oaçmalamağa ve cahil ral rlan edildı. 
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Beykoz ve Eminönünde 
Pasif Korunma 

Yapılacak 
Pazar 

Tecrüb:leri 
Bu 

1 5 nİ9ana. kadar bütün kazalar
da pasif k<>runma tecrübeleri ve 
par&...,iit denemeleri yapılacaktır. 

Bü-tün kazalar, hava deneme
leri için hazırlıklarım tamamla
drklarını Vili\\Yet Scferlbcrl.ik mü
dürli:iüne bildirımöılerdir. 

V i.ayctimizc bağlı kazaların 
yarısı 6 nisan pazar g.ümi ve di· 
ğer yarısı da. 1 3 nİısan pa'Zat gü• 

ni.i hazwlanan prıc:ı!gramlara göre 
paOÜ konmma tecrübel-eri yapa
caklardtr. 

İlk olarak yapılacak tecrübe. 
!erde Elminönü ve Beyikoz kaza· 
lan da vardır. 

Scfcoberlik müd\irlüğü daha 
İyi kontrol edilmesi için tecrübe
leri hafta araamda da yapmayı 
dli,Unıınektcdir. 

iki Açıkgöz Muhtekir 
Tevkif EdilacekleriniHaberAlınca 
Adliyede Sırra 

Dün Adley..,dc tevkiflcrine ka
rar verilmiş olan Y ako Bahar ve 
A:bdu~ah aQmda iki ... çıkgöz 
muht.,kir tevkif oeclileceklerini 
öğrenince kaçıp gjtnıi~lerdir. 

Zindanlkaprsırıda. çivi ticareti 
yapa.n Y ako Bahar bir müddet 
evvel İzmlTdcn 28 kuru,a. aldığı 
çivileri P<bdullaha 34 kuruşa sat· 
mt?, P<bdullah ta bu çivileri fahiş 
bir fiya.tla bqka birine oa.tımıştrr. 
Y ako Bahar ve A:bdulı lah iht.kar 
suçile dünı asıli,ye ik!inci ceza mah
lk~eainc çıikanlm,.la.rdır. Mah
lc.emc suçluların ya;ııkl.arı satışta 
fahiş bir iMı.ilcar g-jj.düğündcn her 

Kira Bedelleri 
Arthrılmıyacak 

Maliye Vekaleti Bu Hususta 

Bir Tamim Gönderdi 

Kadem Bastılar 
ik.ioinin de te'.Vikifine ve plıltlerin 
celbine btrar verm.J:ş;tir. 

İşte bu sırada mahkeme salo
nunu dokiuran ballk1ia beraıber 
<hııa.rı çıkan Afbd,.llah vıe Y&ko 
B;aharı müba~ir orada bulunan 
yabancı bir p<llise te8lim edip 
Adliye poLisİ!)i çağrmrağa gitırniş. 
lir. 

işte bundan istifade eden suc;· 
1ular kalabalık ara.uıa .karışıp 
kaçmuılımhr. 

Müddeiumurıılrik kaçak muh
teldrl.crin yakalanması iç-ln Polis 
ikinci şubesine müzekf<.ıcre yaz
ırot_br. 

PiYASA HAREKETLERi: 

Nav :un ve Sigorta 
14 Lira Arttı 

Piyasala.rda muhtelif mı>ddc
lcr üzerinde durgunl'uk olmuştur. 

Kira bedelleri ha.k'kında lstan. Scyaei vazİô'et dcılay•ilc aev'ki
bul Defterdlll'lrğına yeni bir ta- ya.tıta da ıı:edlaneler kaydcdll
mim gclmı'ştir. Bu tamime göre: mi.şıtir. Biiha•aı Bu'lgaristan, Ro-

Piyasa Haberleri: 
Hamamlarımızda 

Man:tatura 1 Konfor 

İngiltereye Yine 
Sipariş Verildi 
Nonnal zamanlarda mcmlekc. 

tim.i.zc senede l 7 • 18 milyon lira 
ar-nda man•fıııtu-ra ithal cdil
m&ıte idi. Yeri; fahrikala.rıımızm 
faaliyeti oaycaındc manifa.tura ih. 
tiyaçlarımı:ı:ın mühim bir k•rnı 
ka.rııllandığından bu ith.W&t bu se
ne dört.te bir ni<lbetinc ka.dar in· 
mıftll'· F abrikaannuzın fazla 
randıman almak için göeterd;kleri 
faaliyet arttrğınıdan piyasalarımı
zı yer.li malle.r_ımrz tamamen ka· 
p..tmııtır. Avrupa malı olarak 
mevcut $toktan hlt>l'ka İngi;tcre· 
den yeni bir par:ti ma,nifal'ura ge. 
ıiYil~tir. Manifaturacılar ıirketi 
itha'ii.tın muvazeneli o'iduğunu 
nazarı ~tibara aiara·k. bu sene için 
daha beı yÜZ bin liralık malın 
bütün ihtiyaçları kar§'llayacağına 
kıımi olmu1 ve yanın milyon lfra
lık bir s:parlş vermiştir. Bu mal· 
lar da üç a.y içinde lngi:.tere fab
r:ka.lanndan setirlltni§ buluna
caktır. lngiliz malları yerli fabri
kalarımızın yetiştiremediği kalite
lcr4_en olacağına göre, fa-l>Tikala
nmız ıb~T çıok kai'itol'Cl'i zam.anında 
piyasalara ye~ctimıeğe gayret et· 
mektedir. 

lngiltereye Satılan Ti#ikler 

IE" n Son Dakika, cBir iki 
ı.ı;:. nokta» sütununda ha· 

mamlarımızın bugünkü ihtiyaç• 
la.ra uymadığından t&iyet edi· 
yor ve hulasa olarak diyor ki ı 

«Hamamlarımızda tırat ola· 
cak bir yer yoktur. 

«Hamamlarımız.da kirli çr 
maıırlarırruı:ı yıkatacak tertibat 
yoktur. 

«Hamamlarımızda elbieeleri· 
mizi ütületmek imkanı yoktur., 

«Hamamlarımızda iskarpin
!erimizi boyatamayız. 

«Bir iki noktacının> Jisteııİ 
bana kalırsa tamam deii)dir• 
Müsaade ederse bu liot~ heli 
tamamlayıvereyim: 

Hamamlarımızda canının: çe
kince bir tandır kebabı, bir ir
milc helvası, bir çerke-ıtavuJıı 
yiyecek lokanta yoktur. 

Hamamlarımızda, yıkanıp te
mizlendikten sonra ıöyle yan"' 
saat vücudümüzü dinlendinnd 
için uzandığımız zaman göz 1ıez. 
direceğimiz gazeteler ve ınec' 
mualar, kanıhnp okuyacağınul 
kitapla.r yoktur. 

Hamamlanmızda, göbektaJ1 
üstünde hoı vakit ıııcçirmek içİJI 
briç oynamağa mahsus masahııl 
ve kağıtlar yoktur. 
Hamamlanmızda, hararetimİ· 

zi giderecek ve içimizi oerinJete· 
cek me~rubat veren bir bar a· 
merilcen yoktur. 

Hamamlarımızda, kese sabı.tı. 
aürünürken bizi eğlendirecek •i.. 
nema yoktur. 

Hamamlanmızda, kulakJarl• 
mızı musiki ile zevklendirecd<. 
zihinlerimizi günün haberlerU. 
oyalayacak radyo yoktur, 

Hamamlarımızda bunlara ırıo 
kabil mühim bir tek f"Y vardır: 
Evvela: Evveli. «Bir iki nokt•' 
cı» ya .sonra da b&D!l meVS'I 
olmak kabiliyeti.. 

Kör Kadı 

lngu.tereye satılması kararl'aş.. 

tınlan ttft!Kler!n dörtte üç kısmı 
tamamen teslim ve sevkcdilmiış· 

tir. Ger~e kalan bir parti bu a:ınn 
sonuna Kadar tesum ed.'Wniş ola. 
calttır. Bu ooırı. partıve mahsuben 
d'un de ei.lı hın lın k,ymetindc 
tifll·.ı(. içiını ihracat mua.nıel-esi ya
pıımı ~ıtır. JngJlLCrcye satılan tif
tikler bıttikıtcn sonra yeni mahsul 
alımnc•ya kadar elde lkalaıcak 
ştokun LO bin balya. kadar olaca
ğı tahmin ed>lm.ıkt.edir. Eğer bu 
miktar ıçın lıcaret Vekaleti mü· 
saadc eQ_crse şimaL memleketle
rin:aien va.ki oWı taleıp.ıere m.ü"S-
bet cevap verile<:ek ve yeni mıı:h. 1 O işçiden Fazla Çalı§tıra"· 
sule kadar eeki at.oktan h iç bir 1 h' • ~ k 
m"l k.al"!ıyacal<tır. 1 ar .!>'.h ı Teşkılat Yapaea 

1 
Yenı yap lan b ir t ah matnam., 

lktısat Vekilinin Tetkikleri ye gö~c on işçiden. fazla çalıştr 
ran muC8eescler srhhı te,.11<ilat )'3P-

l - Ycnklcn inta olunan ve· manya ve Maoari"tan yo1ta.rile 
ya müateei'r 'tarafından tahliye tonu 37 liTa navlun ve aigoTla 
ed ild ikten son ra tadil o lunarak murafı ile gönderi ten mallann 
kullanma tarzı deği!tlrilen gayri- iki gündenbcri tonu 5 1 liradan a
mcnkuUer için bina vergisi kanu· şağıya kabul edı!mediği için ihra· 
n-una göre tadilat korrt1ııı.J~onların- catçı~ar sev'k:yatı durdurmu"1ar.. İ•k.tı:;at Vekili Hü~ü Çakır dün 
ca tak_dir ohınan · gayrisafi iratla- d aıd k 4 · VekEılete merbut mü .... eselerin 

mağa. mecbur lutuıacakıaırdıt· 
Müeese9eler ·bu tefku~ı 1 7 rna)''I" 
sa kada~ ;kmal etmiş olacaı.ıar 
dır. 

ır. Ar ,. i 1 lira farkın zaran . 
rın , mucip olacağı he-sap edilmekte- müdürkrik görüşerek bu mües .. 

2 B 
· •- il · J"' aeselerc ait muamel&t hakkında 

- u gayrımenKU •rın as ı dir. Bu .c'ı>oct>_ lc ihracat için top· mallıma't almı;<tır. Velu~ iplik iş-
heyetini tevsi veya tebdil edecek lanmı§ bazı mafümn iç piyaaalar. !erile de ala;cadar olmuılar ve 
mah iyette vaki olan tebdiller do- da satılmaısına te~Müs cd il'miş- Sanayi Birliği rcisilc ... nayie ait 
layısi.lc g.ayrim~ nkul kira~arının ı tir. Dün 381 bin liralık ihracat meseleler ha.J<kında görürmüşler. 
art.maSJnı mucıp hallerde yıne ta. yap"!:mııştrr. }sviçreye susam, fm- dir. 

Şeker Saklıyan Bir Bakkal 

Wküdarda ıluaniye mahaıı<'· 
sinıde Namazgah ııoı;.ağınıda. 1; 
numaralı eV'de oturan ve l>oi•~ 
cılar caddesinde bahkllık y~b# 
Enver, dükkanında bulunan 
hayli mil<tar kesme ve toz şeJ<el' 

dilat komisyonlarınca yeniden 
ta·kdir olunaca·k gayrisafi iratların 
kira olarak kahul edileceği ve bi
nanın hcy>etini tevsi veya tebdil 
cd-ecek mahiyette genişletilmesini 
veya kWlanılma tarzınt d·eğiştir· 
mesini mucip olmııyacak şekilde 
dahili taksimatta veya harici kı
sımlarda vaki olıı=k tahviller, 
tamir ve tezyinlerin tadil. sayı.lmı
yacağı, 

3 - Tadilat komisyonlarının 
zikrolunan gayrimcnr.<u!lerirı gay
risafi iratlarını n?hayet on beş 
gün zarfında takdir etmek ve iti
raz komisyonlarının it:irazname· 
\eri kendilerine tevdi tarihinden 
itibaren noihayet bir ay içinde ka .. 
rara bağlamak mccburiyctim:lc 
oldukları bildirllm~tir. 

Maliye Vekaleti bu kararın 
sürat\:c tatbikı için bilcümle Ma-

d ~k ve ye.rfı!tığ•, ~1ır.ıra ceviz içi 

ve 152 bin liralık yapraık tütün, 
Çeke>tr.ovakyaya ceviz, kuru el-
ma, Dan!markaya tülün, Roman
yaya yerftotığı, Almanyaya 40 
bin liralık pamuk çekirdeği küs
bcsi ve tO'rik lekerdası, Yunanis· 
tana torik ve orkinos, F•iliBtinc· 
M.Jc.er,da, Holandaya halı gönde
rilmiştir: ihracat için verilen m.en
şe şdlad'ıetnamCileırine göre bu 
mallardan merkezi Avrupaya 
gönıde:rilccek dlanların hepsi Ka
radeniz.den Romanya. yolile sev· 
kıo.lunaeakhr. 

!iye şubelıerile Huwsi Mulıaacb~ 
,ubelerinin icap eden ıkaY't't ve 
muamel~lerıi vakit ve zaman•nda 
alakadarlara bildirmelerini de 
ayrıca istemiştir. 

Borsa Acentaları lstanbula 

Geliyor 

Borsanın lstanbulda faaliyete 
geçmesi üzerine bir kmmı Borsa 
ac~ntııfan dü'!. de İetanbula gcl
mi~lcrdir. Anıkarada bulunan 
Bonıa Komiserinin de bir iki gün 
içinde İstanbula gelmesi belde• 
nifmcktcidir. 

-ilf SB1klamağa kalkı~mı~. bazı ... 
ter ilerine yok !.4 Satmağa ve b' 
zılarm& da fiyatla satmak iç~ 
t<'Zl!'ahtarlığa ba~l aml'}lır. 

Bakkal Enverin bu ha<cketiı'' 
() ~· den mütee90İr olan Bay Sıtkı 

alan adında birisi Ü ıidar f.ı1" 
nbrct memurluğuna müraca•tll 
hadi<ıeyi haber vermİftir. 

Bu ihbar iizerinc harekete ı" 
Tranvvay idaresi bu ay ortası· ren zaıbıta memurlatı, fırsat dıif 

~ t•' 

Tramvay Yaz Tarifesi 

na doğru yaz sefer tarifesini tat- küaü bakkalı şekerleri evine 
bik clm<:ğc başlayacak!Jr. Şehrin şırl<en y>akalamıtlardm'.. Milli ~~ 
bir ço4c. yerlerine daha geç tram- runma kanununa aykırı hat;~,. 
ve.y seferleri konulacak ve bil- cüroctinde bulunan açıkgöz -
hasoa pazar giinlcri gezmeden ka-lın scksen dört k ilo •ekeri ~ 
dönenler Sirkeci ve Ka.raköydc ... dere edilmi• , ourunu-;; c~Z,~ 
k.olayca tramvay bulabilecekler- çckmdc üzere' kcn.dioi de U. 
dir-=s d·ar Ad~iyesine teslim edilm~ haiı<ı ctro.fına toplamıya başla- Livrcna, Nadir Hana tahta 

dı. Mi.nevi huzura kavuşmak i- çbaaı iç.in mücadele etmeai.ni. 
çin dünıyan1n bütün maddi ser• Afganistam kurtarmasını tek.lif 
vetierini fedaya hazır olduğunu etti. Nadir Han, bu telkllifi ka

Ne mtithl' bir şey, deill mi, Frlth, de· 
dlnı. 

söylüyordu. Knlın mıCnafızları, 
kendini bir deli sandılar ve epey 

bul ederek Lavrensi askeri mü
şavir y~ptı ve 35 bin kişilik bir 
kuvvetin b"91na. geçerek Kahil 
şehrine yürudü. Llvrens, Hindie 
tan ordusundan l O tayyare ge
tirtti. Bunlar Kabil şehrine doğ
ru uçara.k keşif yapıyorlardı. 

- Evet, efendhn, hepimiz nlt üst olduk. ÜZÜN TÜ 
ertesi eabah ~rkanları saki ıyamadrm, vır 
dra gazeteleri de bu me111eleden bab~ed.IJ-ot"' 
lardr. Manderley'ln •e Makıılm'ln ,......,ı.ı 
koymuşlardı. Bütün gazeteler sanki ıö• bit' 

cc sopa çektiler. 
Bu sopa acısile saka suculuk

tan vazgeçerek yeni nazariyesi· 
ni yaymağa. ba,ladı. Her yerde 
tekrar ediY<:Jrdu: 

- Beni takip ediniz, hepiniz 
bedbahbınız. Ben sizin kralını .. 
•ı.m. Ben kalb ve ruh an.yorum. 
Akşam N<ırnnxhı ylkacağrz ve 
yeni bir dünya yaratacağız. 

Bu aözlerlc önce alay edildi. 
fakat sonra ha.ait inaan.lar pe§İ• 
ne takıldı. Cunden güne BCroc
ri kaıb<leler etrahna toplandı. 
Dinleyici bulldıığu h.,. yerde, 
hemen vaaze ba~\ıyor. Kuvvete 
k.arş• a<laleti, zenginliğe karş1 
fakirliği ileri siizüY'<>rdu. Yavaş 
y&vaş biribirine rakıp dü,müş 
mnirlcr m~h\lr oucudan istifa
deye ho.'}ladılar. Hatta Kandi
har emiri dilenci kıyafetin-de SU· 

cııya muhafız · aılkerler gön<let
d~ 

Me=up sucu, Afgan tahtına 
çıkan1'd1ğ:ı zaman, taliin bu JUt
funa hayret etmedi. Fakat Af
gan mi\letı, Kô.bil halkı bi!ha.
aa Kandıhar emiri, Afgan tah· 
tına oturması lazım gcıkn ada· 

Bu tarihi vakayı da kısaca an-

!atayım: 
14 Birincit~rin 1929 da Na· 

dir Han, Kabil vehdnden 20 
kilometre uzakta asilerle karşı
laştı ve şiddetli biT mulıarebedcn 
aoınra mağli'ip etti. Bunıdlan eonra 
1 5 birincite1rinde Kabile yürüdü, 
şehri karış karış, sokak aolkak 
zaptelti. Pek kanlı mulıarcbclcr 
oldu.. 16 birincitC!"in günü aara
ym kap1Bına dayandı. 

Efgan tahtında oturan SUGU 

Kral, bazı sadıık hiıımet.ç.ilcrle mc. 
raalm salonuna kapan'ml'ştı. Beci
baht sucu, beyhude mllka vem et 
gö.t.crdL Kıea bir dövüışmedcn 
aonra (Nadir Han) ın eline geç· 
ti. 1 7 birinıciteşrin günü sarayın 
balkonu önünde, Nadir Harun 
em~u., başı kopanl\lı. Meczup su. 
cu cesaretle öldü. 

(Arba nr>, 

- Kocanı için bütlln bu <6kl a.ııle.rı tek-
rar ya.,amak ne Jcadar g1iç ol~ak •• 

- Evet efendim, pek güç ... Demek ki, bu 
defa bulunan cesedin Mtsls de Vlnler'e alt 
olduğuna şüphe yok, ö)'le mi? 

- Hayır. Hiç şüpbe yok .. 
- Hepbnlz çok şaştık. Nasıl oldu de. bu 

kadar Dltlyatsızlık edebildi? Halbuki kotra 
kuUamnakta, çok me.Iı&retl vardı. 

- Beplml~ öyle dttşllnUyoruz, Frltb •• Fa· 
kı>t daıqa<h k&-.a denilen bir if"Y var. tşte 
biz de bu ka.anm naıııl vuJcua geldlğlnl Ut
renemJyttetlz. 

- Şüphesiz efendim, fakat bepbnlz için 
bllyllk bir sademe oldu. Blltün hlmıetkArlar 
t.-ltr içindeyiz. Tam da balodan sonra böy 
le bir '}6)1n ortftı)'a ~ıkmast ne aksi oldu de

fll ml efendbn ! 
- Hayır Frlth, tııln hiç ehemmiyeti yok-
- Demek ki, tahkikat yapacaklar. 
- Evet, öyle li\z.nn bnllf. 
- Acaba bizleri ş.,ıııt diye Gağırırlar mı? 
- Zannetmem. 
- ?tDılter de Vlnter'e yardın1 etınek !(in 

elJmde.o geleni yaparım. Kendisi de bunu her 

Jıa.lde blltr. 
- Her halde blllr, Frltb, teşekkür ederlm. 
- H11.roetk&r arkadaşlara bu mesele hak· 

kında fa.zla konu,ınan1alarınr tembih ettim. 
l<.,akat gençlere söz getirmek n1i.imkün de .. 
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ğl1 ı.ı.. Bu ba,.....ııs Mı.ıs Danven•t çok 
11aftltı, 

- Ben de öyle olacağını tabmln ediyor• 
dum. 

- Yemekten &Onra odasına. ka;pandr, bir 

daha inmedi. Biraz evvel pute Ue bir fln· 
can çay götltrdiller. Çok bitkin bir halde 
ımı,. 

- tstlrııhat elaln, hasta ise kalkına.oın. 
Ben a~ı llo kendim konW}ur, Jılznn gelen e
mlrlerl verırlnl. 

- nasta olduğunu tahmin ehnlyorwı1. 

Fe.k•t Mı.Is de Vlnter'e çok bıtğü G!duğu 
l~ln blltün bu teferruatı ı,ıtmek kendisini 
tok 8artttr. 

- Evet .. Evet, her halde böyle olacak. 
Frlth, odadan tıktı. Ma.bbn a.,ağ'ıya in· 

n1eden el-""Vel gazeteye şöyle bir bakanak Is· 
tedbn. Blrln<'I sayfada meseleye dair uzun 

bir yazı Ue Maksbnln her halde on beıt se
ne evvel rekilnıl' berbat bir re._ıqnJ Yardı. 

Kocamın resmini bu şeklide cazete sUtun
larında gönne.k bana fOk garip geliyordu. 
Yo.ırnrn son satırında benden bahsediyorlar-

dı. ikinci defa evlenerek beni .mu, oldu· 
ğunu ve bir ıttn evvel l\landerleY'de bir ba. 
lo verlhnl' olduğunu söyttlyorlardr. Gazete
de bütün buulM kaba. ve kuru bir lloaııla 

yazılmıştı. 

Rebekadan güzel, fazllctıl ve herkes ta.
rahndan sevilen bir kadın diye bahsediliyor· 
do. Bir sene evvel denizde boğulmuş, erte ı 
bahar da ~takslnı evlenmiş, genç zevceıslnl 
~landerley•e .gettrnıış, ,şerefine bir balo ver
rn~tnln tam ertesi cünU ilk karısının cesedi 

denizde bulımm"'l·• Bütün bunlar gazetede 
yazılı idi. Hepsi aşağı yukarı doğru idi. Fa
kat teferruattakl bazı na.veler bu yazıyı 
tuzlu blberU _bir dedikodu mevzuu haline 
sokuyor YC meraklı karllere canlı bJr roman 
~eJcHnde anlatryordu. 

Jıta.Jadm ka1bıslz, vicdansız bir adam ola· 
rak gö"terllly-0rdu. Güzel, genç, faziletli ka. 
rısıntn ölUmünden altı ay sonra. btr b&.,ka. 
kadınla C\'lentyor ,.e onun şerefine bolo 
\·eriyor .•• 

Gueteyl bir yutıpn altını> sakladım. 

Maksbnln görmesini istemiyordum. Fakııt, 

JAI 
ilki ebnl1 gibi cesedin tam balonwı .,... . 
günü bulunduğunu llerl sürüyorlar ,.e (...,, 

in ı -•I~ garip blr cıı,.·eei) d\yorlardt. Evet, .,, 

garip bir cııv .. ı idi, ne mukemmel bir d,.ıı· 
kodu mevzuu Jdl! 1'1akshlı bunlan oıcur"ıeı' 
renkten renge glr\yordu. Bir '"Y söyıelfll'1''' 
sadece elimi tutuyor ve: , • 

- P1" herlner. Pis hcr!Ocr .. dll·ordıl
.tl" 

E#er asıl hakikati bll»eler ne söyllY"' 

lerdi! Ben de bunu dU,ünüyordum. O ıat"" 
bir ıUtun dettJ, be11, alh ~ütun o~ . ~,,. 

Londra p.zetelerl buna dair belld do ., 
lar bile dağıtırlardı. Gazrte n1tiye:ııJ1rr1 ,. 
kaklarda avaz avaz ba.ı.. 00rrlardı. gori' .. ~ fll' 
kelime sim&lyah ve büyük bir serle\·fl't 

llnde basılırdı: Katu •• KatıL.. ı" 

l''rJth, bu sabah sararnu' vo yorgııtl .qt 

rünüyordu. Sanki hlt;" uyunıamı'a. berıtl' 
do. ır 

- Telefon merkezlle görü.~tu.m. BütUJI ~.,. 
Iefon mllk61emelerlnl :yaıdıaneye b$--~e' 
<'aklar. Bu qekllde -1.ctcterd~n tt"lrJoU ,,t • &- ~ 

lerse be-n ce\·a.p lerf"<"e_tlm. ~lıl rah:l.t~ ti 
meslnler. Hatta. ahbap ,.e do~tıara d11o tel; 

(Arkası var 
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Japonya 
Ve 

Harp 
Yazan: 

flllaa BOBAN 

1905 tenbcri tik defa bir Ja· 
Pon Haricl;ye Nazın Avrupaya 
jY•hate çılktı. 1905 teki Japon 
iar~e Nazırı, munff er J •· 
Ponyanın isteklerini getirm~i 
be Tdky.oya boş dönmedi. Aca· 

a yeıni Hariciye Nazı.rı. Av.ru-
Paya ne get'"wiyor v.c ne lle Tok· 
Yoya dönecek} 
. M~tsuolka, Tokyodan hareke· 

kinden evvdl. Moekova, Bedin ve 
Omadan ba§ka Londrayı ve 

Vıfin&tıonu memnuniyetle ziya. 
bet edeceğini eöyledi. Japon mat 

U&b, üçlü anla§nlanın yalnız &i· 
~asi bağlarından bahsettiler. 

unlar mihV'Cr namlna iyi İ§a· 
retler değildi : 

Japonya, Uzak Şarkta Mr'kim 
0lınak ve İngiliz nüfuzunu mah· 
Vetmck ümidilc hayat sahası na· 
ıarİycsine kapıldı ve üç.,Ü anla;t" 
lllrya girdi. Bu i§ bir kaç ay ev• 
;~1 J l!,POnyaya kolay s-örünmÜ§· 
du. ~nsitterc. Av.rupa ve Afrika
f akı harplerle fo~ta m~~u\dü. 
.~at Puiflk ve Hirtt denizle· 
~ele cSki vaziydtin -devamını İ3· 

en Amerika, ha~i göze alm· 
~ J a.ponyanın gözü açıldı ve i
J çok :ıarpa sardı~ım anladı. 
·tPonya sarp iırtikatlletinde Çin 
1 e. ~ ibir bar.be aürükknmi§· 

ltr. Cenup i$likametindc İnı:iltc. 
~e ve Amerikanın iş birliğile 
k ar~ılaıınn~ır. Bu ç.rk!maz: içinde 
d l'Vranırkcn, A?m-a11ya Japonya
rn'n ü~lü an18§nlada'k; aııkcri 

0 •dd.enin tatbikini istemektedir. 
rniibim ımadde §ııdıır: 

~ cA.ltnanya. İtalya ve Japon• 
ı:· Avrupa veya Çin harıbine 
~em;, ba~ka bir deV'lct tara· 
el" an taarruza uğrad&lan tak· 
ıtdc, her •bimi ibiribirlerinc kar tt· azya:5İ, iktuıacfi ve uk1cri yar
:;nıarda buhınacaklannı taah· 
üt ederler.> 

<! Bu madde, Japonyadan ziya· 
d~ Almanyanın i~ine yaramakta· 
) t. Japonya Almanya ve ltalya 
'rdım etse bile. 111'\ika!bilinde 
~ardan ne gibi yardım görece· 
t~ rek belli dcğü1dir. Japonlar. 
l'rı • ~at adamlardı~. Jnsiliz • A· 
"e~~ka~ i~ hirHği kartısı_nda kuv 
~•rı 1 hrr mukavemet~ çat;P.aca'k· 
'hj Ilı, uzun ve tehlikelerle dotu 
--~ harbe :süri.i'k'lenccc'klerini he
le h etnU~eııdir. Japonya, Çin i· 
tekl·'t:P:tedir. Milli iktısatları sÜ· 
taktı bır alblokaya dayanamıya· 
ll)a+;· Japonya, Amerikanın 
ötJ.ır ıtlrerinc, bilhana petrol ve 
tibi Yailan11.a muhtaçtır. l~e bu 
~, 'trı~hzurlar dolayısilc Japon· 
to~ Yenı :bir harbe sürükijen.meyi 
.ı::, alamamı§tır. Bazı te'dbirler 

~el •dık';a. Japonya )'eni tehli· re atılmayacaktır. 
biı~;.on .. ~.ariciyc Nazırı ~u tcd· 
ltı'tk !. g~rusrndk ve teniın et• 
tıkt \lrnidif c Avnıpaya ~ılhate 

ı" Bu tedbirler l'unlardır: 
te S - Japonya, her şeyden ön· 
darı 0V)ııct Rueyanın l;ıitaraflı~ın· 
lap

0 
ctnın olmak istiyor. Ru\Sya, 

~td tıYanın d~manı olan Çine 
ltr1 km ediyor, milli Çin ordu· 
Ş~) Utnandanı (Şan • Kay • 
~arp mah:cmcsi gönder• 

Japon Hariciye Nazın 
B. Matluoka 

mektcn vazgeçmedi. Japonya 
Hariciye Nazırı evvela Moakova. 
ya uğrayarak Stalini bu i§ten vaz 
j\cç.irmek istedi. Fakat muvııf· 
f~ olamadığı muhak1caktır. Sta· 
lin, yaıkın bir ~ikıbalkic sağında 
öce susamış bir Almanya ':C :ıo· 
!unda diş biliyen bir Japonya 
görmek ihtimalini aklından çıkar 
!}11)"0r, 

2 - Japonya, ancak kıs& bir 
harbe dayanabilir. Zira elindeki 
y.edaleri. J~giltere ve Amerika· 
ya ikar§l UZUJ! bir harbi dcarşıla.
!!lJYil ysti:şmiyecdktir. Japon mil· 
lcti aza. kanaat eder, fakat aç 
~yamaz. Y cdCk arttmnıık için 
ctdc lbşka kaynak lkallnamıştır. 
Çin har)>i, batıladığın~an'beri büt 
çe 9,S miıyardan 26 milyar ye· 
ne yükselmi-§tir. Japonya sürün· 
ccmcdc kalan ve haja bütün §id· 
deı.-ilc davam ccli.p giden Çin 
ha~bindcn ÇO'k ıarar gördü. 

Avrupa harbi ile <!_c maddi. 
ve manevi ıstırabı kat kat art· 

tı. Bu sebeplerle Japonya at~k· 
lığı bırakıp basiret ve ihtiyat yo· 

lu!la saptı, iki i~e !birden atılıp 
urar g§.rmcktensc bir i'i bitirip 
karlı ç&maia 1b.raır vcmıiştir. 
J aponyanın §İmdi biricik düzijn
cesi Çin hari?ini bitirmclkt?r. 

Japon Hariciye Nazm Bcrlin· 

de bulunuyor. RU\ryanın bitaraf· 
~itnı temin ümidilc Almanya
nın Moe.fkovada tava11&utta bulun. 

maııını istomiş o?ması çok muhte. 
meldir. Fakat fikrinden şa~1yan 
Stalin, A1manya ve Japonyanın 

menfaatleri uğruna bu Alman 

tavassutunu iyıi karşılıyacak mı? 

Bunu hiç nnnctırniyoruz. 

işte Japon Hariciye Nazırının 
Av.nıpaya s~tirdrktleri bunlardır. 

Acaba Tokyoya ne götürecek? 
Berlmdcn ve Romadan iyi şey· 

!er götüreceğine ihtimal verile· 

mez. Fakat Japon Hariciye Na· 
zırı, Londra ve V~ing'tona, uğ· 
rarsa, emeli olan Çin harbini bi
tirmek için eli boş döumiye'bilir. 
Zira Uzak Şarkta ne Amerika, 
ve ne de İngiltere Japonyayı du. 

rup durmlkcn tehdit etmemişler· 
dir. Cenubi istikamette bir ha· 
rekette bulunmadıkça, Uzak 
Şaılkta Çin ile döğü,miye de· 
\'am ede.bilir. 

Şekerciler Fiyatları Arttır· 

mak mı İstiyorlar? 
Şekerci, mahaOt.!bici ve pa:ıtacı 

ı;1bi imalatında şeker .:kullanan
lardan bir kısmı, evvelki gün Be· 
tediyeye müracaatla, ~eker fiyat. 
lnıııa yapılan zaın dolayısilc ta· 
rifclcrinin muayy.cn ibir nt~bct 
dahilinde atıttır.ı'lması talebinde 
bulunmuşlardır. Belediye iktısat 
miidür:lüğü bu taf-ebi derhal red· 
dctmiŞtir. 

«!{ast 
~ll.fıtr anıonuycı geldiğim zaman· E D E B f R O M A N 
t:ı bıu 1 bir dul kadının c.,·lndc kira· 
tl!ı.1 ~lllnrı.ktayım, bu kadın, eizin 
\'~14cıı rınız Hacer Hannndır. Za· 
Clıaırıc ' on bc.ş gUn cwcl öld~; kcn· 
~tt ,1 :ıon vazifeyi ben yaptım, göz· 

~Ilı thrn1c kapadım. 
~ıı.11111\Yaşıma. ı;eldlm. binlerce insan 
~11.tıııo 1' Çok yerlerde dolaştım. çok bu hali son neCcsine kadar devam 
11 tıı tılhr 0 kudum; bu köyJU kadını· etti. Bir defa olsun ağzından size 
lıuıUnu unu, bUyUk feragat ve tevek· karşı bir tel'in kelimesi işitmedim, 
eeYet ben hıç kımsede gormedım bir kerecik sizi itham etmedi. Blla· 

ıı encıı. kis onun i!;ln siz, hayatınm iki senc-
ıı.. •cer 
·ç'~ ' sız.ınıe evlendiği zaman on .sini aydınlatan bir nur, Allahm ken· 
t-ıltl~ll.şında imiş, d•ha. yirmisine disine bl!.?µjıet.tlğl bir nimettiniz. Siz 
~ ı bu trı onu boııanıış.ı;ınız, mesele· onun hayatına girmekle bUytl.k bir 
~~lltıll kısmıııı münakaşa edecek tc\·ıızu, bir Hiluf göstermiştlniz ve 
j;""Ytt' buna kendımde bak ve .sa· onu bırakıp gitmekle de en tabll bır 

111111. b görınUyorum. Yalmz tstan- hakkınlZI istimal etmlf bulunuyor
\·e ~il' tnUhendisin niçin bu toy, dunuz. Bahusus bir buçuk .sencli!t 

~ltıncı~:u 1tız1a evlenmek gafletinde saadetin rUya olmadığına. onu inan· 
ıı ~l k ve bunu yaplı'lttan sonra dırmak için kendisine bir çocuk he· 

111ahtııt 1\I ~Clını terkcdlp kaçmak sU· diye 4!lmck gibi harikulade bir tlti· 
lı lttnııı l:ın l~ladlğlnl çok defa ken· fal ı;&ıterdfktcn sonra, artık .sizden 

1lltb1 rne llordum aldığım cevap hl~bir lstiyc.ceğl ltalmıyordu. Etra· 
.ıı ... '- ~!tın ' 
1 •••ıe Yok llleyhinlze oldu. Bunda rmda Ye muhitinde onun gibi, koca· 
.~ ile hı" · Bu söi)erlntln asıl mese· sı tarafından, hiç bir mazeret gös
'rtı te hıte.~ ll'IUnasebcti yoktur ama. terihnckıslzin terkedilen, yino hiç se
cı 'lttan k ed~rken bu cUmlclerl yaz. bepsiz b!r köşeye atılarak yerlini bir 

11tıı dıl eı'ıdıtnı menedemedim. A!· başka kadına vermiyc mecbur tutu· 
lıae 'Tim. lan ze,·cclcr.in ısayısı o kadar çoktu 

-~ ı.._ er, ba 
h "il~tu na kendi hayatından pek ki ..• 
~& ~en 'Sik O, Yanındakilere talisiz· On c;ckiz aylık mesut bir evlilik 
~fia:ı d :lyet, edip, ağlıyan ka· hayatını arkanızda bırakıp ilk defa 

.ltııı tıı ve cı etıldi. Onda. ıstırabını 1stanbula gllttğlniz zaman o zaten 
tn ~ı.Şarıya. sızdırmaktan ÇC· bir daha. dönn11yecetln!zl anlamış• 

up bır kJZ ~ı vardı ve ı mış meğer ... Seven Snsanlıır, ne ka.· 

Harp Vaziyeti 
Hava Harbi: 

İlkbahar fieferl iki tarafın ha.
'a bombardDDıwılarlle b8"la.dı. Al· 
mantar ha\1ll. tablyo;lni değiştir· 
mediler; gooe uı;uşlal'lle yükack· 
ten yangın ,.e tahrip bombalan 
atmakta denm ediyorlar. Atlas 
dtmlzlrıde muharebfı b..,ladığın· 

danberl Londna ile 1nglltere prı• 
e;atılllertnde bulunan Jiınanları he
def tteçtUer. Fakat gece :yllkflek· 
t,.n atılan hnmbalar. B"kerl hc
ddlerden ziyade ışeblrlcr halkına 
\ ' C twlere zarar \eriyor. Almanlar 
bunu bUe bile ~·a.rı~·orlar. Zira ha
){lki mak .. atları. lnglllz n111letlnln 
m&ne,·iyatını çllrlitıuektır. 

Buna mukabil lnglliz ha\ a kU\'• 
n~tıerl tably~lnl değlı:tırcll; nıll· 
dıtfııayı brrakıı.rak <taarruza. geçti. 
Hedefleri, l!till limanları. gemi 
tezgthları 'e askeri fabrikalar. 
tngllnler ye-ryenl bir bomba kul· 
Janı~·orlar. Tayyareler daha. ağır 
, o daha. çok bonıba ta';'ıyor. Bcr· 
lln üz~rlne yapılan ııon hi\cwnlıtr, 
Alnıan halkr ara!lında öldürücil 
bir tesir yapmı' 'e derin bir :reis 
uyıındırmııttır. Aln1anlar. r:lma1 
~lrlerlndekl ~oaıkları cenup 'e 
şark .,ehlrlerlne nakletmlye de
\1lnt edl.yorlar. Acaba bu lııt\'& 
milcadeleslnln sonu ne olacak! 
Keyfiyet itibarUe tnglll:ı: hın"& 
kun·ctleri Witllnlüğü ele alnuı:tır. 
Son inglll.L, Amerikan a.v 'e bom· 
bardnnan tayyareleri Alman tııy-
3·arelerlndcn daha mükcnınıeldlr. 
'Yalnız kemlyyet itibarile İngiliz· 
Jer Almanlara henüz )'etl,eıneıll· 
Jer. Fakat )Ullo ,.e Mınbalııtra. 

doğru yetf';'IP reçooeklerl !:Ok 
muhtemeldir. Bu Jıa,·a mllr.adele
l!ilnde her iki taraf da. bliyuk za· 
~Jat ,erecektir; fakıtt fitme ı;onu· 
na doğru zayiatı ı:ok olan AJnıau· 
3a olacaktır. 

Alman Jıa,·a kU\'\'Ctlerl denlı.al· 

tllanndan daha çok gemi batıra· 

bUlyorlar. J:"al<at tl.ca.ıet gemi ka· 

fllelerl, hal"& kU\''\'etlerllo de hl· 

nıaye 'e nılldn.faa cdllıneğe baş· 
ıandığınclanberl tnılllz gemi za3i· 
atı awlnııı;-tır. İki ay daha geçti; 

bu ikl a~,n ha\a. harbi lıakmıın· 

dan iki büyük neticesi ı:udur: 

lnciliı: mUletinln mano' iJ atı 

kuV\'etini ka3iıetmemlş, ticaret 

gemJsl za3iatı haftadan haftaya 

azabnı,tır. 

İhsan BORAN 

Müsabakada 
Dikkat Edilecek 

Noktalar 
Müaa'bakamıza i,t:irak edıecck 

oian okuyucularımızın iki nokta 
üzerine d ik.katlerini cclbctmcf:i 
faydalı göriiyıoruz: 

1 - Müsabaka kuponlari1c 
birlikte hangi numaralı lkadının 
hangi n~aralı eı'kdde evlenme. 
1erini muvafık görüyorsanız yal· 
nız numaııalarını gönderiniz. Re· 
simfcri kesip göndcrmcğe lüzum 

yo~tur. w • • 

? - Gönderccegınız kupon 
ve İiste mtttlak kapalı zarf içinde 
olmalıdır. Zarfın üzerine de bü· 
yiilk H okunaklı yazı ile (Müsa· 
baka) kaydını ila v.c etmelisiniz 
ki gelecek mektuplar idaremize 
ait dijcr mektuplar arasına karı· 
§arak açıbnasın. Bu anCktupİar 
gününde arrctık noter huzurunda 
açılacaktır. 

TEFRİKA No. 4 

dar basit ve iptidai olurlarsa ol.sun· 
ıar, aşklarına doka.nan noktalarda, 
fevkalade hassas oluyorlar. Hacer 
de sizin iilt ateşli günlerden sonra, 
ltendinizde bir boŞluk hlssettiğlnlzi 
ve yaşadığınız bayatın sizi tatmin 
edemediğini, belki de sizden evvel, 
farketmlş \'e sızı bir gUn kaybede
ceğini mukadder bir felaket gibi gör 
mUş. zavallı kızcağız bunu anladığı 

zaman için için pek UzWmüş, sizi bl· 
raz zaman olsun )'anında muhafaza 
edebilmek makSadile ba.."it ruhunun 
ve muhayyilesinin bUtün kabiliyetle. 

rinl sarfebnlş, maddi ve mAne\1 ı;il· 
zelliklcrlni karşınıza sermiş, hatta. 
bazı hilelere bile bnş,·urmuş, fakat 
ıılha.)·et mukadder olan şey olmuş, 
siz tıtr akşam, işleriniz için 1stanbu· 
ıa G'ltıuek mC<'burlyetiııde kıı.ldığını· 

zı söylemişsiniz. 
Hacer bana, bu kararı \erdikten 

sonra sizin ne ke.dar çocukça yalan. 
ıar uydurduğunuzu, onu avutmak ı. 

çln neler icat ettiğinizi vo ayrılır· 
ken ona nasıl merhamet ve şefkaUe 
baktığınııı kesik \ c sn de cUm!elcrle 
anlattığı zaman, kupkuru soı:lerule 

pencerenin ,,.kasından soltağa. ba· 

( BUGONON MATBUAT MESELELERi ı ·1 SiYASi iCMAL 1 
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Ölümündeki 
Mana 

Berlin'de 
Nasıl 

Muhabirlik 
• 

Ettim? 

Bir Amerikalı 
Muhabirin Anlattığı 

Merakh Hikaye 

• 

«BEREKET Kİ KARiLER, BER· 
LINDEN GELEN HABERLER
DEKi BEYAZI KARA DiYE 
OKUMAGA ALIŞMIŞLARDJR» 

A te111i, atılgan, co~kun blr a
damın bir cenderede nasıl 

kıvrandığım ı;öz onüno ı;ctırmck 
isterseniz kolay1 "ar; Berllnde 
Amerika gazetecilerinin nasıl iş 

gördUtunU size anlatayım: 
Bcrllndc otuz kadar Amerika· 

lı gazeteci var. Vazifeleri, ne olup 
ne bittiğini Amerika halkına '55y· 
lcmektır. Fakn.t ctrarıanndi!. kat
merli katmerli .sansörlerden, kon· 
trollardan mtırekkep bir Alman 
:ıccldi ı:evrilmi~tir kl bunun da va· 
:z:l!esl, hakikati Amerlkaya duyur· 
mamak, bunun mümkün olduğu ka. 
dar aksini harice ya)'nlalüır. 

Bu işin iki ucunu bir araya getir 
mck öyle işkenceli bir şeydir ki bu 
na to.hammuı edebilmek için bün
yenin ve sinirin çok mukavemetli 
olması lAzımdır. DUşUndUlünU söy. 
lemck ltlyadından fıızlaca. uzıı.lda· 

şamıyan bir takım Amerikan sa· 
zeteclleri matl~bl.YeU kabul ede
rek savuşmu~lardır. Berlinde sa· 
zetccllik etmek için diplomat doğ· 
muş olmak lbundır. Herkes dip· 
Joma.t olamadığı için bir takımla· 
rını da. Almanlar, mUmkUn olduğu 
k adar nezaketle kapı dışan etmiş· 
!erdir. 

Harp havadisinln 011da dokuzu 
Göbelsin propaganda nenrelinden 
veya Rtbcntrop'un dairesinden se· 
l ir. Pı opııganda nezaretinde her 
taralı beyaz l~ke renkli ve yaldız· 
ıı, yerleri kırmızı halı döşeli lıusu· 
ı;J bir JUks tiyatroya. bçnzcr bjr yer 
vardır ki ecnebi gazeteleri her 
(;Un defalarla orada. toplanırlar. 

Ecnebi matbuatı şefi, Profesör Bo· 
emer adımla ı;~rışm bir sençUr. 
Be, dakika. evvel kofldoraa blalm· 
le gülllfUp şakalaşırken ve heybet· 
11 Uni!onnasına rağmen neşeli o
yunlar icat ederken. makamına gc
ı;lnce en vekarlı tav:rrıır takmır. 

Elra!ında hukuk, nakliye ziraat 
gibi tUrlU tUrlU işlerin mUtel1a:ısıs
ları dizilmiştir. 

Ecnebi matbuat şefinin ilk 
işi, ordu ba~ kumandantıtı

nın raporunu okumaktır. Bundan 
sonra her sun başkn bir proııasnn· 
da hlld'tyesi gelir. Bır gUn bir ttlY· 
yarecinin. başka bir gün bir deniz 
altr süvarisinin kahramanlığına alt 
heyecanlı tafsflllt anlatılır. 

Bazan da Göbels toplantı yerine 
bili~ik olan çalıtnıa odasının kapı· 
snn açar, blr:e yaklaı,m-. Daha u. 
zakt.an şu yolda bir hitapta bulu· 
nur: 
-MeslekU{larım, Kptckerbocker 

denilen Amerikalı gazeteci çiyan 
var ya, benim ve diğer nazi reis· 
lerinın ecnebi bankalarına bol bol 
para yııtıı't'lığımızı yazmış. Söyleme 
ye ıuzum yok ki bn iddia ba.şlan 
aşağı yalandır. 
Bazı gilnler de bir üsera. kampı 

kumandanı, bir işçi teşkll!t reisi 

kıyordu. Benimle yUz yllzo S"elmek· I 
ten çekindiğini anladım ve o n.cı ay· 
rıltk hlkA.yeeinl şu son cUmle ile bi· 
lirince, bir şey söylemeden başımı 
elimdeki örı;üyc doğl"U eğdiın: 

- o gittilği vakit karnımdaki ço. 
cuk iki a.ylrktı. Bunu lıenUz ona .söy· 
lcmlyo cesaret edememiştim. Belli 
olmaz. beliti de kızar diye korkmuş
tum. 1stanbullulaı· çocuk 11cvmczler· 

mi~-
Glttikten bir ay sonra beni boşa· 

dı. Ben de o vakit çocuğumu eıtm· 
den alır ltorkusilo h!mlle olduğumu 
kendlslne bildirmedim. Onun bir ya
dlgfi.ı'ınt saklamak istiyordum. 
Boş kflğıdını elime aldığımın aıtm· 

cı ayında Kcıbanı doğurdum. 
Beyefendi, cahil köylU kadını· 

nın ağzmdıı.n dOkWen şu cUmlele:rdc· 
ki tacıa benim kalblırıi parça. parç11-
etti. Evet, o zaman için, sizin cep. 
honlzdcn bakılınca, ve.kanın o dere· 
ce müthiş bir tarafı yoktu. NeUce· 
ten sız, ilk gençlik hevcslnizo ka.· 
pılmış. bir köylU kızılc evlenmiş ve 
bir sene .sonra da.. o zamanki kanun 
ve Metlere dayanarak kendisine ha· 
bcr vermek ınzumunu bl~ hissetme
den aranızdaki niklhı bozmuştunuz. 
l3una benzer vakalııra her gün, her 
adını başında şahit bulunuyoruz. Ba 
husu:ı ki, bir çocuğunuz olacağuliian 
haberdar edilmemiş olduğunuz cihet 
le ona karşı babalık baknnınC!an da 
bir cUrlim işlemiş sayılamudınıı;. 

.(~nr) 

Yazan: 
lraeıt R. Pope 

veya bir askcrl mUtchassıs lorılan· 
tıya ~elerek bize bir konferans ve· 
r lr. 

Boenıerc lfltcdı~ln1iz suali sor
makta. ıscrb~tiı. Baznn cevap ve· 
rlr, bazan cevabr mUşavirledne bı· 

rakır. Dazan dil. sadece ı;Ulfimser. 

:Runun mtınasını bllııiz. Şunu de· 
nıck tstcr: 

Yazan: N. P. 

A,, ian& '5ısa bir haber ver· 
di: «Macar Batvekili 

Kont Teleki vefat ctm.iftir.» 

- Ben bir şey 50yliyemcm. Ha-~ ~ll"'lilt.t'ıın. 

En üstü kapalı haberlerin ııa· 
brları ara51nda gizli bulunan aİ· 
yasi hadiseleri okumaga alııık 
kimseler, hiç §Üphcsiz, bu kısa 
haberin önünde durakladılar ve 
«acaba?» dediler. Çünkü llıb· 
batte olduğu bilinen Macar 
Baıvekilinin hasta ve böyle 
ölümle karıılatacak derecede 
ağır hasta olduğuna dair evvel
ce herhangi bir haber verilme· 
mit olduju aibi, vefatını bildi· 
ren tela-rafta da bir «kalp ,..,.k· 
lesi» nden bahis yoktu. 

vadisi başka bir yerden duyup ken· 
di r<'yinlı>:c olarak ya.z.mak s ize a·l9mm:~• 
ittir. 
Diğer bir gUn ecnebi muha.biri 

ıı.rkadaşle.rrmdan biri karşımıza 

çıkar. Tayyare ile Uç gqndc cep· 
helcrde dolaştırılmıştır. Du seya
lıatlne ait olarak rceml fllm bize 
göşterlllrken, o da intibalarını an· 
lntır. 

Boemer bazan şöyle bir mtijdc 
' 'erir: Yarı.n sabah dörtte on gqte· 
tccl, Manş üzerinde dolaşt.mlacık 
ve İngiltere g&>terilecck. Kura ile 
içinizden on kişi seçin. 

Derhal kura. çekeriz. Ke.zanan· 
lar sevo 11eve bu maceraya koı:ar. 
Çendcredcn birkaç saat kurtulup 
hiç oımn~ıı şahsi intiba. diye ser· 
bestçe bir şeyler :razmak lmkOnı· 
m bulmak fena bir şey değıldir. 

B oemer benzin t ayinimizin 
. azaldığını vakit vakit ha· 

ber verir. .Almanyadn otomobil 
sahibi olmıık haklu, dlplomo.Uar, 
doktorlar, ordu. Gestapo ve blrkaç 
bUyUk memurla beraber ecnebi su· 
zctectıerine inhisar eder. Harbin 
başında bize ayda altıdan on tene
keye kadar benzin \"eriyorlardı. 

Sonraları azaltıldı. <"Sa.kın eviniz· 
den bUroya, bUroda.n bura.ya gidip 
gelirken otomobil kullanmayırur;. 

Benzini fevkcıltıAo lhtıyaçlarıı. ayı· 

rınız.ıı gibi ihtarlar t~lt\riz. 
Ekmek ve tereyağı veslkalarmu 

zı da matbuat idaresinden alııız. 

Uir;, vasati halktan fazla tayın ah· 
rız. çUnkU gazeteciler «ağır iş gö· 
r en işçiler> dlyo tasnif -Odlhniştlr. 

Toplantılarnnız bazan hariciye 
nezııretindc olur. Hariciyenin mat· 
buat ~fi Doktor Sehmldt. sualleri· 
p-ılze cevaplar verir. Bu cevaplar 
Amerlltan gazetelerinde: cResmen 
blldırJldiğine göre Almanya jllan 
ve falan 9eyl yapnıaJ< nlyettndt: 
deflldin gibi ieımııerde Amerfkan 
gazetelerinde çıkar. Pek mllhlm 
meselelere Rlbbentrop bizzat ara
mıza gelerek mesela filô.n ve fa
lan mcmlel<etln istila ve işgaline 

mecburiyet. hasıl oldu~nu anla
tır. 

ımıer ecnebi ırıuho.birlt-ri lılç bir 
zaman kabul etmez. Kendisine da· 
ima rehıkat eden devlet matbuat 
t,ıe!i D6ktor Otto Dlelrich bazan 
toplanularmuza. gelır ve bize şu 

yolda havadisler getirir: «Hltıer, 

neferlerin yemek yediği eeyyar 
mutbaktan yemeğini yer, neferlere 
mahsus yatakta uyur, sıtbahları 

saat dörtte kalkar. Neşe 1 yerinde 
dir. Son zamanlarda gözlerinde her 
vakitten ziyade panltı vardır ve· 
saire vesaire .... 

Soha.cht, Görlns-. Himmler, Hess 
de ecnebt sazetecilerinln hiç gôre· 
medlklcri adamlardır. 

Günün matbuat toplantısı bi· 
tinee bir mUddet sokakta 

dunıp duyduklarımızı kendi ara· 
mızda mUnakaşa ederiz. Sonra. Ber 
linin karanlığı içine dağılırız. Ba· 
zılnrmuz na.zi mubassırlanmızı ı.-1-
vardaki Adlon otelinin barına da.· 
vet ederler. Bu sayede fazla hava· 
dis nlmalt ihtimali olmamakla. be
raber t.emuın çetinliğini azaltırlar. 
Bu yağlama muamelesine daha son 
ra Tavcmede devam ediUr. Burası 
Berlinln resmi kapanma "aatinden 
sonra huauai mU:ıaadc ile açık ka· 
lan yegAne barıdır. Buraya her gc 
cc mUhim me' kide nazı memurlıı· 
rı. gazeteciler, diplomatlar, al>lbr 
veı aktrisler toplanır. Nazi mc· 
murlarrnın beraberinde daima şık 

\'O (;Uzel genç bayanlar bulunur. 
Bu bayanlar bize taUı ta.Uı S"lller· 
Jer. Kad111, inSan avlamak için ol· 

taya takılan yemlerin en eskisi :ve 
en tcsirlisidir. Bu barda her secc 
memurlarla gazeteciler arasında 

garip bil" yarıf devam eder: Kim 
en çok içmekle ve en çok söyle· 
mekle beraber en az hislerini bel· 
11 etmiştir? tşt.e bu nokta yarış 

mevzuudur. 
Telgraf veya telsizle gönderile

cek haberleri muhabirin bizzat 
merkez telgrafhanedeki sansüre 
getınnesi 16.zımdır. Posta Ue g8n· 
derllecek yazılara postadaki san· 
sür bakar. Holanda, Danimarka 
veya İtalya yolilc .Amerikaya tele· 
fonla verilecek haberleri bir san
sör dinler ve bu haberler diske ÇC· 
kilir. 

Radyo ile neşredilecek yazılar 
Uç ne\·I sansörden geçer. D6nfüncU 
bır sansör radyo neşriyatını diı'ller 
\'e sapsörlü yazıda,ıı bır tek kelime 

Alman Prop.,.anda Naıırı 
B. Göbels 

inhiraf olursa derhal söz!l keser. 
Kolombiya radyo .şirketinin muhıı.· 
biri Shirer bu itin tecrübelisi ol· 
muştur. BCJ dakikalık nqriyatta 
bulunabllmek için dalma on, on 
beş dakika. konuşabılcc~k kadar 
yazı yazar. Saıısor her ya~ıyı a
dam akıllı budamazsa kendi kcn· 
-<lınl ,·azıro görmUş saymaz. 

A skcrr sansllr bulut.tan nem 
kapaıı adamdır. Bir muha· 

bir «Bu gceo uy ışığı parlaktı> dl· 
ye ~alrllk etmek istese ~ımsör ken· 
dlslııe derhal çrkışır: 

- Maksadınız dU~an bombar· 
drmnn tayyarelerine hizmet etmek 
ml? 
Ayın bedir halinde bulunması. 

:ıansörUn gözUnde korkunç blr aıı· 

lterı sm1rr. Dl\şmanın bir takvime 
\'CY!l göğe ba'karnk bunu farkede· 
bileceğini tasavvur etmez. 
Gıda mesclclertnc dair ma.lClmat 

da.1ma sırdır. 
Rlbbcntrop ve diğer mühim a

daqılann seyahatlerini ağza o.l· 
mak caiz deilldlr. 

Bir ecnebi muhabirin havadis dl· 
ye gaı:eteslne vermek istediği her 
haber, mutlaka. bUyUk bir :ırrdsr. 

Me:sell Alman demlryolu nakllya· 
tının felce uğradığını muhabirin 
bilmemesine lmkQ.n yoktur. l stas· 
yonlar gece gUndUz doludur. Bek· 
!edikleri tren ya yanm sün geç 
setir veya hiç gelmez. Fakat gör· 
dUJdcrini, bildiklerini yazmntıı kal 
kışsa Almaııyada bir gün bile du· 
raınaz. 

Almanlarm köpek eti buldukça 
n.tıştırdıklarım (bunun ısayısız m i· 
aallerJnl l'Ö&Umle clınHlm}. hasla· 
hanelerde bir damla bile eter )(al· 
madığını, bir. iki gijn evvel Görlnı; 
ile Rlbbentrop'un ada.malnllı kapış 
t.ıklarını. zaten bu ikisinin iyi se
çlnmedlğlnl :>'azamaz. Hiç bir şeyi 

bilmez gıbt görünen ıoazeteel, ba· 
zarı Hltlcr'in bilmediği şcylcrı du· 
yar. Fakat gel de yazmağa kaı.' 
kış. 

B fzl :ıık sık Lehlstanda., şura
da burada dolaştırıp Alman 

ların 1~'81 ettikleri memlekeUcr· 
de ne yemlikler yaptığını anlatır· 
tar. Meseli Varşovad& yeni bir has 
tahanc gösterdiler ve dediler k i: 

Nitekim çok geçmeden Rıt.d· 
yo gazetesi zihinlerde düğümle
nen bu «acaba» yı çözdü: Lon· 
dra radyo11unun verditi bir ha
bere göre Kont Tckki intihar 
etmi§tir. 

Kont Tcleki bıraktığı bir ka· 
ğttla «bu güç ve bedbaht za· 
manda vazifesine devam için 
kendisinde kuvvet bulamadıit• 
nı» yazmııhr. 

Dünyanın müstakbel cenneti. 
ni çizecek olan yeni nizama, id· 
dia edildiiine aöre kendi arzu· 
sile ve güle oynaya iıtirak etmiı 
Macaristan gibi harp dıımda bir 
memleketin Baıvekil~ niçin bu 
mes'ut zamanı «M ve bed· 
baht», kendisini de «vazifeye 
devamda kuvvetşİz:» bulmuştur? 

Akıl için yol bir oldujuna 
cöre her aelim aklın ~buna vere
ceği cevap fU olabilir: 

Üçlü pakta iltihak etmek ve 
yeni nizanun baskııı eltına ıir· 
mek, ba,lanrıçta temin eder 
göründüğij mahdut faydaların 

çerçevesi içinde kalsa fazla ti· 
kiyete belki de mahal yoktur. 

Fakat, üçlü paktın ve yeni ni· 
zamın banileri aıras1 gelince, fe. 
dakirhklar, hem de ı>ek büyük 
fcdakirlddaı· jatemck hakkını 
üçlü paktla ve yeni nizamla bir. 
Jikte kabul ettirmİi1crdir. 

Yugoslavyanın .az çok aiıli 
veya açık bir tekilde kendileri· 
ne cephe aldığı fU aırada mih· 
ver devletlerinin Macaristandan, 
Yuso.lavya aleyhine harekete 
seçmesjni istcmif oım.ı.rı müs. 
tebat görülebilir mi? Ve Yu
aoılavya ile ebedi dostluk pakta 
imzalamıf bir hükümetin Baı· 
vcklli bu sırada intihar ederse 
bu intiharın böyle bir tazyikten 
ileri gclmİj olmasını düıünmek 
yanlıı olur mu? 

Hakikat bugilnlerdc ııunau 
bile, §Üphe yok ki tarih, hem de 
yakın bir tarih, bu intiharın bu 
düıünceye pek aykırı bir .-:hep. 
ten ileri ıehnediğini kaydede· 
cektir. 

Eleme imtihanları - Bızim yaptığımız bu hastaha
ne ile Lehlılerln )·aptıkları haeta. 
hanelerin farkına bakın. Ünveımitc ıdarcı;İ eleme imli· 

Halbuki Almanlar yaptı d iye ı;ös hanlarında s.oNlacak ders auallc-
1.erilen bu hastahane, işgalden ev· r ini kur· a i~c çc!.mi§ 'c talebeye 
\'el bir:zat Lchliler tarafından ya,. ilan ctmı~ir. Huku'k Fakü.teşı bi
pılmıştır. rind smıf tailcbesi eleme imtiha-

Sir ıp·alık Çekoslovakyada karı· nmda Romll hukukundan, ikinci 
ki ki sınıf idareden, fü; üncü :51ntf ta 

şı r ar çıktığı hakkında haber· Ceza usulünden mcs·u1 tutulacak
Jer duyduk. Bu sıralarda bize ç:e. 
koalOYakların hallerinden no ka· lardır. 
d İ'ktı5at Fnlkiı1tcsi birinci sın1f ta. 
ar memnun olduklanna, Prağda ldbe:lcri lktı'Jat. Türk lktısat bün· 

slik!ın ve asayIŞin ne kadar Yerin-
de bulunduğuna dair konferan••ar ycsi ve iktasadi c<>Srafya, ikinci 

"' sınıf talebeleri İkıtısat sqyascti ve 
"'erildi. Karışıklıklar en ~lddetll mufa al rktnıat teorisi. deTSl.crin· 
bir şekilde bertaraf cdJldlkten soı: 

bizi den eleme im'tihanlanna g3eeıek. 
ra grup halinde Prağa götilr· lerdir. 
diller. Orada tayanın mahiyeti hak 
kında el altından malQmat topla· Rektör Ankaradan döndükten 
drk, fakat resmi teblifden b~ka sonTa• e'lemc imıtihanlarmın gÜn· 
blr şekilde bu mescıleden bahsedin- leri tayin ve a:ın edilecek, ders 
ce Alman ad progra,!lllıın va-zıyeı& talebeye bil
göze ahn~ l~nn~~hal kovulmayı dirileccıktir. Üniv-craite taii:matna· 

}" mesin~ göre eleme imtihanlarının ~erald Tribün muhablrl Beach 
Coııger, halc!I, Barnes, Nevyork denılcri imtih~1!_1ar.dan bir .ay. cv· 
Tayıni81ıı nıuha.blri Tal ~,.,.. ve1 talebeye ılan edılmesı lazım 

la.;uUSS gibi ,.ıld " w. _ı } • ı 
en ihtiyatlılar vo tec-"bclil gıç ıgmacn e emcnın ma~ 

'u er bile 1941 .. .. b 1 
hudut haricine çıkanlmak ceza-ı - ~a gun~ .. aş alması ihti· 
sından kurtulamanul}lardrr. mal dıahılindc sorulınekıtcdiır. 

Her yeni gelen muhabire eski '-------------
muhabirler ne gibi şeyterl yapma· ye klfi yiycccit bulunduğu res
nın caiz olmadığına dair etraflı mı mcnbalardan sbyienlyor> diye 
talimat verirler. Bunun birincisi bir havadıs verılu'Sc kari bunu: 
bir muhabrı1n bildiklerini Alman· «Almanyada bU:y Ok yiyecek sıkm· 
tara söylemL"me&idir. Almanların tısı \"ar> d iye okur. Çekoslovakya 
ecnebi radyoları dinlemeleri clna- isyanına ait bir tekzip karle boy· 
yettir. Halbuki bunları dinlemek le bir ısyan olduğunu duyurur. 
lı;ln çıldırırlar. Buna dair sualleri· B 
ne cevap verirseniz 8ız de cinayet ununla beraber muhabirler a. 
işlemiş olursunuz. ra. sıra fena haber vcI'{lleye flde~ 

Diğer blr tavsiye, insanın fıkri· davet cdlllr. Bertindcn gelen habe• 
nl gizlemesine ve mcmUl'ları muş. lcro inanılması için ara sıra frnq 
kil me\lk!e sokacak sualler sorma· haber de vcrllmesl Jll:mndır. Almaıı 
masına dairdir. Bir UçUn<:U tavai- propaı;and.ısı bıle bu noktayı kav, 
ye telefonla sizli bır .şey söylen- ramıştır. Yalnız muhabir hadd.r~ 
memesidir. Duvann kula,tı var, der bılnıell işi kn"Bnunda bırakmalı, 
lcr. Almanyada telefonun kulağı dır. 
,·ardır. Alman sansürü, gazetecilik içi' 

B ereket ki gazete okuyucula
rı Almanyadan gelen haber· 

lui Utsıne okumağa alışmıştır. 

?ılcse)A: Almapyada. birkaç se~e. 

en mükemmel mekteptir. Bu san. 
sUro rağmen Amerikaaaki kari inı 

doğru haber ycttştlrebilen gıu:cteı 

cı, mealeğınln en ::t;.r ımt.ıhaıunı 
geçirmı.' dc.mcklır. 
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ÇAPKIN B AHA R 
j Yazan: Bedi GCN DCZ 1 

F.:şi Sevim: 
- Aman çabuk ol .. Vapuru kaçı· 

ı:acaksın ..• 
De\ince Bay Ferdi yerinden fırla

dı. MUteesair bir tavırla: 
-- Gitmesini hiç canım istemiyor 

k l •. 
N için? Baharda kırlar.-

Evet, pek güzeldir. Pek gUzel· 
d!r ama sensiz olunca neme 1a.zrm. 
Bak, hava ne gtiıel. 8f!n de beraber 

Brn de ıs tiyorunı ama ne çare. 
Gartlynnnın, siparişlerin arkası ke
sllmiyor. Şimdi baha r. Herkes yeni 
rvb yaptırıyor. GC'zmek ve eğlenmek 
zamanı. Bütün bir kıJ1 sıkıianlar kır
lara. frrlayacaklar. E~er bugün ça
ırşmayrp ta seninle gelecek otur
anı , yarın mllşterilerimin ekserisi 

t:ilcenKck, bunun iç iıı müsaade et, 
ben ı;:ıltıpyım . • 

Ray F erdi, pardUsllsünU giyerken 
Se,·lm: 

Geç kalma ha ... Biliyorsun a, 
alqıamla.rı hava serinliyor Sonra U· 
şür, nezle olursun ..• Yumurta gctir
m~yi unutma. Ktime3to bir hayli yu. 
nıurta birikmiştir. 

-- P<kL. 
- Yaramaz.hk etme ha, sonra ka

rışmam ... 
- ?ı-lerak etme. Seni ı:ıe kad&r 

tıtı\'di~ımi bilir.sin. 

Bay Ferdi, bMtonunu alıp çılanca 
_yUzü birdenbire d~i9ti. Biraz evvel. 
kan:ıımdan a}Tılacağına, birlikte gi
demedUderlne müteessir görünüyor· 
du. Şimdi ise yUzU gülmlye ba.,la
mıştı . Bıyıklarını bUkUyor, şen blr 
ha,·a mırıladanarak gidiyordu. Ken· 
di kendine ; 

• Oh! Çapkınlığa ne mııaaıt bir 
bahar ... 

mıştı, Şimdi yine böyle bir akııüiğe 
uğramaktan korkuyordu. 

Ar\ık gece oı!uştlL Ba.y Ferdi 
gözUnU açınca, kendini Hürriyet t,.e. 

pesindeki gazinolarda• birinin bah
çe.sinde, çimenler Uzcrlnde buldu. Bu 
raya nfçJn y&tmı,tı? Kendini güç, 
hal ile topladı. Refikuı yanında 

yoktu, GUzel be.yan sa.vuşmuştu, A· 
caba. saat kaçtı? Yeleğinin cebin
deki altın sa.ate bakmak isteyince, 
kordonu ile beraber saatinin gittiği
ni gördü. Bir otomobile binerek 
dönmek için kaç parası kaldığını 

anlamak istedi. CUlıdantn da. yerin
de yeller esiyordu. Bu ne Yarabbi! 
Ayağının ucunda bir kadın mendili 
gördU. Şiddetli bir koku yayılıyor· 

du. Bundan her şeyt anladı. Demek 
ki o şuh, o gtıı;el bayan brrsIZln bi
ri imtf! Onunla akşama. kadar ge-
zip f'ğlendikten sonra, saatini, cüz
danın~ yUzüğünU a~ırmak için biça
reyi evvela. sarhoş etmi!'}, sonra da 
bayıltmıf, hepsini alıp savu!jl?lu, .. 

Yava., yava.ş h er şeyi Jıı.atırlryor

du.. Ba.,ında hila mUthl~ bir ağır

hk vardı. Pek len& l!larhı>f olmuştu. 
Mendilini ~ıkarmak içln pardtıatisU
nUn cebine ellni soktu, dört yumur
ta buldu. Buna çok taaccüp etti. 
Bunlar nasıl olup ta cebinde bulu
nuyordu. Bu da hatırın& geldl. Ctın
dUz, birahanede içerken genç baya
na, endişesinin sebeplerini anlatmif"' 
tı, 

Güzel kız. garsona yumurta ~ 
tirterek cebine kendi elile koymU!JI, 
ve şuhane bir tavırla: 

- Karın için! .• demişti. 
Yolda giderken karısına nasıl bir 

plan kull8J\ıtca.ğmı dUııUnUyordu. O
na ne diyecekti? Kırda dolaşrrken 

birdenbire üzerine fenalık geldiğ1n1, 
bu esnada Baatue cl\zdanının aşırıl

dığını ııöylemeyi mUnaslp buldu, 
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Karga Ve Kahve! Hamal Dede' nin 
Mezar Taşları f rana.ada hallerde kargm 

oatıldığına dair ~anl .. r 
~ gôrdliiJn, Besili 

· ~- bir karganın fi. 

,

1 yatı 14 franklm 
20 frank arasın
da deği~iyor
muşl 

Lavallı Fransa! Kala kala 
kar-gaya kaldı! Allah yiyenlere 
ifiyet verein ama, karga ett de 
pek özlenir bir şey oima&a ge· 
rektir. Hani kuzunun bulunma
dığı yerde keçjye Abdurrah
man çelebi derlermiş. Fakat ta
vuğun buluımıacLğı yerde kar
gaya her haide .musobet çelebi 
<)erler, D'lffiek şimdi, Fransada 
cKarga seni tutanm aman, ka· 
nadını yolarım aman. yelpaze
ler yaparım aman!> tekerleme
aine bir de «kızartmalar yapa· 
rım aman.!> cümlesi ilave edi· 
leceltl 

Karganın piyasaya çikanldı
ğını haber veren gazete, bunun 
nasıl piş.irifeceğin~ dair bir de 
tarif vermekıtedir. Kimsenin biz 
de karga pişireceği, karııa yah
nisi veyahut karga dolırna.sı yap 
mıyacağına göre bu tarifi bu· 
rada uzun boylu tekrar etmi· 
yeceğim, F aka.t kısaca bahset• 
mekteıı kendimi alamıyorum, 

Malfun ya karganın ya,ı pek 
malı1m olmadığına göre, içinde 

haıyli kartları buılunabilir, Bu
nun için, kargayı yolmamak ıa,. 

zumnl§- Bu hayvanı tıpkı t~v

§8.n derisi soyar gilii, bacakla· 

rından ba§layıp bütün deri.!i İ· 

le aoymah, onıdan sonra bir 

gün auda bırak•p sonra bilmem 
kaç saat kaynatmalı imişi O 

zaman karga, hem güzel pişer, 

hem de karga suyuna mükem 

mel bir ço~ba elde edilirmiş 1 
Kahve yıerine arpa. ve nohut 

içtiğimize ~edelim 

Yazan: 
A RP AP 

değtldir, Malıim ya paktın hır 
maddesi de Yugoalavyada mih 
ver propagandaıınm revaç bul
Jllası idi, Halbuki ne umdular, 
ne çıktı} Turp ekii<li, şalgam 
çıktı 1 Şimdi bütün Belgrat so· 
kakları, İngfliz taraftarı tezahür 
lorle inliyor! Bu da bir defa da_ 
ha i :bat eder ki, zorla güzellik 
olmazı 

Bir arkadaş hadiseyi tahlil e
diyor ve diyordu ki: 

- Bu i~, zifaf gecesi boşan• 

mıya benzdmİY<>T mu~ 

Öteki şüpheli idi: 
- fo,kat daha muhakemele

ri o.Jacakl 
- O senin dediğin medeni 

nikahtır, Halbuki hunlar Svet-
koviç gibi bir imamın nik.i.hilc 
evlenmişlerdi! Binaenaleyh 

« Boşl > deyince boş oluyor, 
- Fakat acaba} 

- Aeahası macabası yok! 
Belgnıt bir defa üçüzlü pakta 
aşılandı! Şimdi tam muafiyet 
kazandı. Bundan aonra artık 
onu hast.ıılılk tutmaz, ~ akal ön· 
ced'en hudutlarına karantina 
ko)'1la idi daha ıyi etmez miy
di? 

Stoyadinoviç_ 

Eden ve Prens Pol 

ı ngüiz Harici;>-e Nazın E· 
den, Orta Ş..ıGtta bir ta· 

---~ lum seyahatl.er 
yaptı. Ankua· 
ya geldi. Filis
tine g\tti. Kıhrı· 
sa gitti. Atinaya 
gitti. Maltayı zi
yaret etil~ Bu 
meyanda meseli. 
elbette h Bel

gradı da go•m~k istemit olahi-\ 
lir. Fakat heT nedense bu seya
hat yaptlamanuŞtlr. Söylendiği
ne göre, &ı:en, v"'ktıle Okafort
ta s..Icıt Naip Prens Polle sınıf 
arkadaşı imişi Her halde Bel
gra<la ..sitse idi, bilhaosa onu 
ziyuet ederdi. Şimdi Prens Po. 
lün Yunanistandanı Kahireyc 
gtdeceğine dair rivayetler cere· 
yan ettiği bir aırada insanın E.
den 'e hak vereceği geliyor, iyi 
ki ·gitmedi. Çünkü nasıl olsa 
Prens Pol, onu ziyaret edecek
miş! 

Dağ insana kavuşmazsa, in
san dağa ka VU§Ur 1 

Aust - Agustas 

Dede Bu Taşları, Sağlığında Omuzlarına 
Vurarak Ta Bakırköy Ocağından Getirmiş 

Eyüpte Tokmakdede eteğinde Kırkmerdivenin önündeki «Hamal 
Dede» nin mezar taıı 

Esklden EyübUn Tokmaktepe me- lıların Her~ ve l\1Uslümanlann Y\l
zarlığ'ma çıkıp ta Halice doğru bak- fa Peygamberine de on beş nıetrf 
saydınız Yavvedu türbesinin arkasın boyunda mezar yapmamışlar mıydı• 
da ve kırk merdivenin tam eşiğin· İrfan ışığı ile adamakıliı aydınla.ıı-

0 
nlu kurma.y ha§kanı, Şi- de bir kayna.ş:ma görUrdünüz: Topal, mıyan kafaların hayal tara.nan çok 
mali Afrika İtalyan ordu- kötürüm, yancığı çıkık, beli dal gibi kuvvetli ve veIQt oluyor. Ben bun· 

lara baş kuman· büklllmllş, kolu yanına düşmüş, ku- tarın muhayyilelerinl mikroskop e.· 
.ı ' 'in d T hl cağl çocuklu. oklava yutmuş gibi deselerlne benzetirim. Bu adeselerin 

;ı/.' I> ıl ııın anı, "", us• J/IJ A. ~~ ga·r. p umumı va dimdik yürüyen, ayafını ıUrUkllyen, katrelerlnln genişliği ve belki dt 

ı .. ~/A.~-i;iai risl ve bunlar· eli bastonlu, sızılı, inmeli bu kadın cehillerile mebauten mütena.slptir. 
.:il dan ba~ka hır kalabalığı insana. bir hastahane ka.- Cehilleri arttıkça cam kurslar dıı 

de Negelli. Mar·kisi o.an Mare- pısında bulunduğu hissini verirdi. o nisbette büyUr ve muhaddepleşlr 
!lal Grazzıani, İngilizlerin Negel Hele sümbülü, ılık bahar günlerinde Bu adeseler habbeyi kubbe, katraJ1 

yugostavyadanı ilk çıkarı. ti'yi aiddkıları, Yunanistanda is- burası hastahklar şehri halinl alır· umman yapabilirler. 
lan meşhur Stoyadinoviç tik.lal yı ldônümü şenliklleri ya- dı, 19te Hamal Dede, böyle bir mi~ 

fi 
oidu. T·aliin ga- pıldığı gün kendi arzUiSile bütün Etrafınıza göz atarsanız burada roskopun altına almm.DJ, enine, bO" 

rip cihresıne ba- bu vazifelerden affını ıstemış. i hastahaneye benzer bir bina değil , yuna bUyUltülmüş ve ona efsaneıe· 
kın ki, Yugoa· ve bu talebi k~bul olunmUıŞtur. ' bir kulübe bile göremezsiniz. Bunlar rin pembe ibhamrndan bir tül de öt" 
lavya·y• ilk de- Şimdi Hauar ve Keren alm· kiabi bir tepe<:lğin UstUndeki muaz- tWmUştUr, Artık o nim UA!ı ve \~in' 
fa mıhver atan, clıktan 90nt'a Habeşiıat.an Kral zam ve gayri muntazam iki kQfeki el kadirden bir Yezdan'drr. 

Naıbi Diı1k Aust' nun da kendi taşından şita uman zavallı hastalar- Ben Hamal Dedenin baş ta.,ında.Jti 
ve hatta Balkan d nı ı ıı t "rt •-ı •-·--"" talebile İstifa edeceği beklene- ır, Bu ar sıra i e ame ya veya.- sUIUa du sau, ık kitabeyi oKw•~-· 
\~tantına bil.e biliır mi) hut elektrik masajı masB.!lına yatan çalrşıyorum • .Aıurlarm ell kitabeyi 

Diye mırıldandı. Yolda. tesadut et
tiklerinin hepsi on& şen, şatır gö
rünüyordu. Fakat. gideceği. yer ho
"' ı;ıdcctlk gibi değildi. Bay Ferdi. 

Taksime gelince kahvelerden bi
rine girdi, aynaya baktı. Benzi son 
derece solgun idi: Üçüzlü Pakt A§IS I 

hu tatlı babar sabahından b3§ka. su- _ Oh! İfte bu iyi .. , Bayıldığmu -------

n-1ihver atmak ıs Bu düşüncemi bir arkadaşa hastalar glb~ birer birer perişan _bir a.şmdırmr.ştır, Silik izlerden yürUYı?"' 
tiyen bu gür söyledim de bana şu cevabı ver- lAhldin Uzerıne uzanırlar, bellerınt, rek evvelA. arapça.. sonra da tUrk.Çl' 

kaşlı, peltek diPli güzel Stoya, di: ka.lçalarını, kollarını, bacaklarını ve karışık dört mısra. meydana çikaL"" 

retle istifade etmek iııtiyordu. söylersem muUaka yutar! .. 
Halbuki karısı onu, Llbabadadaki Diyordu. Sonra yumu11:alarm da 

kllçtik. viran sayfiyelerine gönderi- cebinde olması. bli5bUtün emniyet 
yordu. Bu kUçUk ~kUn yert f"'"k le· vere<""eğlnl tahayyül ediyordu. Titıri.· 
na değildi. Güzel bir manzarası •ar· 
dı. Fakat 80n derece hRrap olmuf. 
bOyaları bozulm~ bahç ln~kl bü· 
t11n ağaçl~n kurum~u- Bir vira· 
ne içinde harap bir kÖ9kten ba.ıta 

1 
bir fieY dC'ğildi . Bekçi diye bırakrlan 
yaşlı bir kadın tavuklara bakıyor
du. Bay Ferdiye, kalsa kö~kU çoktan 
satardı. Fa.kat kansı, ona lllzumun-

\1 dan !azla ehemmiyet veriyor, müm
t kUn değil, elinden çıkarmak istemi

yordu. GOya çocukluğ'unu orada ge
çtmıiş. Ferdiyi orada ı;evmif imiş.. 
Bunun için satmrya gönlü razı ol· 
muyormuş. Varsın satma.sın, fa'kat, 
onu da, ayda bir kaç defa gitmek 
mecburiyeti altında yaşatmasın ... 

Ferdi, bugün yola çıktığı için çok 
mtmnundu. Hava. ne kadar ruhu ok· 
şuyordu. Böyle !Atıf bir gUndo Aşı· 

kane bir eğlencenin ne hoş olacağı
nı dü.şUnUyor. Damarlarmdaki kan 
kaynıyor. Gönlünde bir çok arzular, 
c;neller uyanıyordu. 

Köprüye doğru gider-ken önUnde 
on sekiz y~larında gayet sevimli. 
şuh, hoppa bir kızın y!lrUdUğUnU 

gördü. Bahar mevıılminde-, güzel, ca~ 
zibeli genç ka.dınları takip etmekten 
tatlı bir t'ğlence mi olur? Bu tesa
dUf, Ferdinin tam aradıJtı bir şey· 
dl . Gt'nç kızla tanışmak çarelerini 
dUşUnUyordu. MAnaiı bir iki bakış, 

göru.ımıye k&.fi geldi 
- Nereye gidiyorsunuz. bayan ? 

~ Kadıköyüne bayım ... 

yerek kapıyı çaldr. Ya. toya.sı mey
dana çıkarsa Z Bir şey değll, bir da· 
ha karmı hlç para vermlyeeek, yal· 
nız bir yere gitm~ ine müsaade et
miyecektı. 

Içeri girer girmez, Sevim haykır· 
dı: 

- Oh! Hele gelebildin .. Meraknn· 
d8J\ çatlıyordum. Bu saate kadar 
nerede idin '! Ne oldun? 

- Hiç bir şey .. 
-Benzin ne kadar sararmış. Nen 

var? 
Biraz rahatsısnn. Fa.kat, me

rak etme, ehemmiyetli bir şey de
ğil. Biraz nane ve çay ic;ersem .. 

Ne oldu? Söyle bana ... 
-- Canım orada biraz ziya.dece 

süt içtim. midemi rahatsız etmlf ga
liba. Krrda gezerken bayılmıf kal
mışım. Hem de soyulmuşum .. 

Bay Ferdi, bunu mUteakıp muhay 
yel bir hikAye anlattı. Ke.rısı pek 
telAş etti. Biraz sonra. gülerek sor· 
du: 

- Bari benim yumurtalarnnı dil· 
şUndUn mu? 

- Hiç dU,ünmez miyim cicin1 '? 
Sen bir dakik& hatırımdan çıkma
dm. Hep aklrm sende idi. İstediğin 

yumurtaları getirdim. 

- - Nasıl olup ta. kırılmadı? 
- Buna sende faf, ben de f8.Şa-

yın. Ne ise pardU..UmUn cebinde. .. 
Hem de çok tue ... 

Sevim kalktı, PardilaUnUn cebin-

-Birlikte gltrneyl rl<'a. ett;em, küs~ den yumurtaları çıkardı ve hayretle 
tahlık aaymaamız değil mi? bağırdı: 

Niçin? 

· O halde BUyUkdereye kadar bir 
geılntl yap!ak ... dedi. Ve geç•n bir 
otomobili durdurdu. Birlikte bindi
ler. Kendi kendine: 

- Adam ne olacak? 
Diyordu, Yalınz kendini dUşUndU· 

ren bir l}ey vardı: Yumurtalar .. Ge· 
çen sene bir daha böyle karısı, say
fiyeden taze yumurta. ı;etlrmesinl 

istemlşti. Yolda. hA.vlllandığı için 
sayfiyeye gidememiş, ve ak~am dô
nU::te bakkaldan bir kaç yumurta 
alıp getirılıiştı. Aksi olacak, hepsi 
bozuk çıkm1'tı, Kuluçka vakti ol
duğunu bahane ederek işi tamire ça 
hşmrŞ, fakat kimseyi lnandırama .. 

- Bu ne? 
- Nasıl ne? Taze yumurta ... 

- Fakat pl~miş! 
- Ha, evet.. Bekçi kadın, kırıl-

ma.sm diye pi.şlrmi.ştı, 

- Renkleri de kırmız:r ..• 

- Renk1eri de kırm'ızı ... 
- Boyamı' demek. .. Boyamış de-

ğil boyadı .. Şey, .. Kırmızı değil mi? 
Güzel değil mi? Şey .. , 

Sevim, fUpheı1lz her şr.yi anlamış .. 
tL Fakat zavallı kadın ne yapsın. 

~es çıkarmadı. Kaşlarını çatarak o
dasına giderken Bay Ferdi kendi, 
kendine: 

- Ah yadınlar ah!.. Ben! aldat
mış. Ben de sersem gibi kanmn:ıım .. 
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B
u hafta çok mühim siya- Yunanistana gönderihniştir. Bu- _ Onun için ağustosu bek· ağrıyan her yerlerini soğuk taşlara drm. Arapçaaını aynen tercüme ed

1
' 

ei hidiaeler oldu. Yugos· nun sebebini, hikmetin( araştı - lemek lazımdır. rayarla.r. Himmeti hazır ol..CJWl, Ha,. yorum: 
lavyırnm uçuz- rıyorlaırdı, Birisi dedi ki: -Fakat İngılizler aiustosu mal deden Acil şita isterler, ağrıla· <Ey kabrimi ziyaret eden ve 1ı" 
lü pakta girme- - Bundan daha ba~it aehep bekliyemiyecckler. Habeş im- rınm sızılarının bir ustura ile kesi- nim Akıbetimi dü.şUnen kimse! sefl 
sile silkinmesi ne olabilir} Onun kartsı Kor· paratorluğurnun il.in günü olan Ur gibi şıp diye dindiğini aöyliyenler tıe dün senin gibi idim. Se-n de y•· 
bir oldul Vel· fu'ludur. Stoyadinoviç talebe i· 9 mayısa kadar işleri temiz\iyc- olurdu. Ruhiyatçıların burasını, ken· rm benim gibi olaca.ksın. • 
hası l YUJS"oslav- k en ir yaz tatilini g eçirme i· ceğe benzemo'ktedirler. dl kendine yapılan m~bet telkinle- Ne11ir gibi yazılan türkçe iki mı" 
ya bir nevi üçüz çin Korfu'ya gelm~- Bu esna- - O lsun yine sen bekle! Çün rin iyi neticeler verdiğine bir misal ra da şudur: 
lü pakt vaftiz; da oturduğu otelin sahibinın kü adamın İ•mı Dilk d'Austl olarak aldıklarını iddia edenlerin bu. DarI dUnya. bir misafirhanedir· 
geçirdi. kızlle anıaşımış ve evlenmi~. Au'l:it'un bir mi.nası da ağus1oa- lunduğu da söylenirdi. GUç yaragm gönniyen dlv&Jlf'(I~ 

Şimdi herke- Şimdi muha·k.kak kansı dauası- tur, Ben dUn, Tokmaktepeye çıktım, BUyUk t ... lar.ın UstUnde ağtr ~-
sin aualı şu: Yu la çekımiş,tir de onun için Sto· Sonra bir tedai ile meşhur Bir mezar ta.şınm arkasında Hamal felsefe ve ibret havası yara.tan 

goslavya yine üçüzlü pa,ktın i- yadinoviç te Yunanistana sev· Lafontcn'in manzumesindeki dede şifahanesini gözetledim. Bura.· ağır başlı yazılardan başka ölOJlW' 
zinde yÜJ'IÜ.yecek midir~ Fakat kedilm1'tir. Şimdi Korfu'ya yer bir m:ıısraı telkrarlamağa başla- da. yirmi sene evvelki baharların hüviyetini gösteren hiçbir işa.ret )-(JJ. 

Belgratta cereyan eden hadise- leııinıe hep eski günleri yadet- dı: kalabalığı yoktu. Fakot tek tUk Şi· tur. 
Tere bakılacak olursa, buna ih- mel< ve daha tatlı :<amanlar ya· - Yazı beyhude geçinni§ti fa kaçakçıllğı yapanlar da bulupmu· Bu ağır taşların altında ebedi uı; 
ıtimal vemıeğe vaziyet müsait p_mak fıraabnı elde ederler. Ağu.atos böceği! yor değildir. Beli bükülmüş, eli Asalı kusuna dalan ölüyü adla.ndırınalt 

=;;;~:::::=;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~= ihtiyar bir kadının keyisli tepeye çin çok c;alıştun. Bir çok cilt te d~ 

l 
doğru tırmandığı ve biraz sonra da rettim. Yaşlı adamlara bafVlll'Ôtıfl~ r S P O R 
atkısını IA.hidin O.Zerine atarak uzan· Fakat karanhğı yaracak uta.cık "1. 

' 

il il dığmı ve sonrn da. bellnl mezar ta- ışık bile bulamadım. Ayvıu1:t&r"). 
şına dayayarak avuçları semaya. a- camisini tetkik ederken, Ayvazı:. 

I çrk vecd içinde durduğunu gördUm. raylı H&eyin Efendintn k'ita.bJ i r 
Tepenin eteğinde de iki çocuk bu dadrma yetişti. Bu mahallede d08'11 
şifa kaçakçılığı için gözcUlUk ya- bUyüyen HU.eyin Eterıdi diyordu ~ ~ 
pıyorlardı. İhtiyar mezar taşlarının 4 Bu caminin fil asıl banisi kO~~· 
a.rkasıno. oturup ta sıra bekliyenlcr Mehmet Celebi bin Hüseyindir. 'Ve)-De DİZ Klübü Umumi Heyeti 

Pazar Günü Toplanıyor 
de yok değil... fiye tarlhi 990 dır, Kabri, Tol<J1l , , 

Tokmaktepenin dev basamaklı tepe na'mı mahallin Eyüp eteıu' 
merdivenlerinden aşağıya indim. gidilirken sağ tarafta \."l1kidir.> tJ>' 
Şimdi cllmudiy~li yalc;m bir dağ' par Ayvansaraylı bundan sonra. n~ rl"" 
çumı andıran Hamal Dede tepeci- ta.şındaki yazılRl'ı aynen nakıech) 
ğinin önündeyim. Burada ayak tara- İşte Hamal Dedenin hU'viycti _• 
fı çökmüş, üı; buçuk metro uzunlu· dınlandı. o Üçüncü Jı.turat ve t~ 
ğunda bir mezar van:lır. Mezarın a· Selim zamanında yaşıyan ''e rnıı. ııt' 
yak vo baş uçlarına üçer metre u· 999 Hicri yılında vakfettikten ° ,. 
zunluğunda, üçer karış Jle, ikişer bu- ölen Korucu Mehmet Çelebi is;;, 
çuk karış deı·inliğinde muazzam ve de hayır s&;hibl bir Türktür, ı' 

ham birer kO.feki taşı dikilmiş, bu tırdığı camllnde kullanmak ıçl•-ıJG' 
t ... ıar, altın bru,ıakların 11.stUne çı- tırttiği t ... lardan artım iki bil) 1,~ kan çavdar saplan gibi bütün mc- nU sağlığında mezarına diktitıl' 1 

Klüp Azasının Büyük Bir Kısm ında Hakim 
Olan Kanaat Nedi r ? 

Moda Deniz l<lübii umumi he
yeti pazar günü toplanarak haf· 
talardaıııberi gazete '9Ütllnlarlfll 
işgaı eden ve efkiirı urnumiyede 
büyük bir had;,.., halini alan Zeki 
Rıza Sporel hakkındaki idare he. 
yetinin verdiği yanlış ve nizam9'1Z 
k'ararın dürteltilmeııi yoluna gide
cektir, Moıda Den'iz krıiıbü azala
rı aTaeında esen havaya, k:ulaık.1a
rımıza kadar gelen Zeki lehinde
ki cerayanlara göıre, bunun ak8i
ne bir kararm çıkması i:mtkan81Z 
göı\ilmekted;r, 

Bugün için başlıca gaye, bü· 
yüik fedalcıô.rl'lklaırla kurul>nuş ve 
arttk biT kaç kişinin değil memle
ketin malı olmuş bu lclüibü kurtar. 
111ak!trr. E.aasen Zelki de bunun 
i9hı ça\ı,,-nıı. fakaıt böyle bir ka
rar karşts1n.Q_a kalmıştır. 

A.:anm ekseriyeti :ıu tezi mü· 
daJaa ediyorlar ve diyorlar ki: 
cModa Deniz k?ilbü bir kumar 
klübü olarak değil deni-z sporla
tmı ihya gı>yesile bir spor kliibü 
olarak kunılmu:.tur ve sporu ön 
plinda tutmak mecburiy<>tinde
dir. Biz bu lolü·I:.:i bir kaç kişinin 
kwnar oynaması için kurmadık. 
Deniz gpor)arıını yaymak, aza ço· 
cu:kl&rın!- denizi blevdirmak için 
kurduk 

Bugün kliip bir spor klühü ola. j kapıisterle hare'kdt ed>lemez, Biz zar taşlarının UstUnde yükseliyorlar. Taşların bUyUklilğU kadın muı;"( 
rak kurul•duğu için menafii umu· şunu veya bunu dü~m'üyoruz. Tonlarca ağırlığındaki bu taşların yelesinde Zal Rüstem ve acrgtl 
m(yeye hadmı. müe:seeseler ara- Kl'iibün _ba.şma klüıbün gayelerini buraya nasıl getirildiğini ve na.sıl bi bir pehlivan yaratmıştır. dtJ 
sındad1r. Halbı1'ki klüp bugün gözönünde tutarak çıah~aca'k ar· dikildiğini dciz ınsanların muhayye-- Ayvansaray mabedinin ontlJ'I se• 
sporun aTkassna giz'len~rek, beş kada~lar gelm.cli.dir. Ak~i takdir- lelerini pek atıl. karnçıhyabilir. Be- Çeşıne Çadırcıba1;11 tskt'nd('T rtr' 
on ki,ınin kwno.rcılık hislerine de memleket •poruna hi2nnıet ga. nim t ... ı a!Aka. ile tetkik ettiğimi tarafından 075 H. tarihinde ~ " 
1 r a et cdihni,tir. yesi)c kurulan ·b•r klübü gaıyele- gören yolcu bir ihtiyar kadın yanı- mıştır. Mimar Sinanın eseri 0 

MalUmdur ki, bir kun1ar mü- rinden uzakılaş'tumak, meml'eket ma sokuldu: muhakkaktır. tf 
csseses•nin hüklımete krafll vergı sporuna jhanet olur.> - Oğlum, dedi. Ne bakıyorsun o Bu llhdin altında uyuyan ne ,J' 

harçları vardır. Eğer burası bir Deniz klüıbü·nde hemen hemen taşlara. .. Onlar Hamal Dedenin lıı'I" efsane kahramanı. ne de bir h•:~· 
kumar klübü ise sporun ancasına azanın yüzde douanında hakim larıdtr- Himmeti hazır olsun Hamal dır. o ıçtımnl yardım ve irf•" rd 
gi:zılcnerek hUkUmete karışı ver- olan kanaat budur. Dede gtıçlU, kuvvetli bir adammış. csseseleri kuran hllyır saJ'IJttı ti 

meğe medbur oldukları borçtan İdare heyeti, ruz.nameye Zeki Bu taşları sağlığında omuZ!arına TUrktUr, Onun temiz adını ht!fl",.,.ı. 
mı kaçmak istiyorlar} Rıza meselesini kıo\ıımam'lşsa da vurarak tA Bakırköy ocağmd8J\ bu- E f · deli şl ~ 

Biz mÜ>oadele edeceğiz. Hede. yüz on ki.ilik bir takrirle bunun le anarken vka idaresın Jı'~ 
~ raya getirmi~ ve toprağa pırasa fi· harabiye yUz tutan ve kad:r0 _J 

fimiz, memleket sporuna hiz- ruznameye ithali istenrn.iş\ir. Bu ı.r· 
,_ k d ' kıl"b•· desl sokar gibi dikivermiı;ı.tir. Bu za. edU•n mabedlnı'n kadroya. ol"' met gay .. iıc ur ugumuz u u auretle vaziyet şrmldicfen anlaşıl· 7 

' 

kurtaxmaktır, Memlek<ot ma- mış gibidir. tm boyu da. Uç metreyi aşkmrn~, tamirini rica. ederim. ~,.ı) 
lı olmu' müesseselerde §ahai Kemal ONAN İnsanlar Yuşa tepesindeki Yunan· lbrahlnı Hakla ~ 

.8 B ı. p SUME~ 
~~ın IVlrCla 8Ş8TAK'sir.4 

Sinemalarında Başlıyor 



v ATAN-------------------------------- -s 

Kont Teleki 
1 nti har Etti 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri D 
TAYIN VE TERFİ~: 

Se~itdıir hA'Qni Veli Ünü
var, Karaman hikinıi Cevdet Ka
raağaç. Bo:r;lm haki.mi Nuri Tar
han 5Q li.raıya te1'fi-~erdir. 

Be)'!dıir Mtiddeiıımumi mu· 
av.in1iiine 35 lira ınaatla Seferi· 
hilar MücMeiumumi muav.iai Ka.. 
tnil ôaent. Koaıya Müddeiumu
mi muavinliğine Beyşehir Müd
deiuımumiei Tank Boz.bek. Borz
lı.ır sorgu hakimliğine Birıecik 
•orgu hilııcimi Rrza Derüy taoyin 
ca ını9lealir. 

Orıdu Nafıa mUdürü Emin 
Vural, Konya Na.ha.eı .,.e ve 
lı.ôpıüler fen b&Jmcınurluiı.ma ta
>'tn edilmiı.ıtir. 

Maıniaa Miidıdeiumumiei Ziya 
Cöulp Di.ya1"bRır a#liye ceza 
h&kimliığine, latantbul su1h hiı
kıınlerindenı Muhlis Tumay terfi· 
an Manisa Mü~deiumumiliğine, 

Boyabat hukuk hakimi Ekrem 
Güwn ManiN. a~ mahke· 
mesi azaıhğına, Akhiıer Müddei· 
umumisi Zeki Şahinoihı Bor hu· 
ku'k hakimliiüıe. B'tga Müddei
umı.mniısi Haıkkı Çağwan Akhisar 
MUdcl.eiumumiliğine ta&-in ed'il
mi§lercl ir. 

EVLENENLER: 
Bora muba:aee:b şefi Galip Bu. 

.min"in kızı Bayan Enise Buminle 
meıbum yerbay Hilmi Engin'in 
oğlu 5abaha.ttin E.ngin°in cüiiin
leri dün gece T oka~ıyan aalonla
nnda xaPı!:rnafttr. Genç evlilere 
saadetler dileriz. 

ÖLENLER: 

Sanayi me1'iteıbi muallimlrğin
den emekli Mustafa Necip Sev· 
g_el ölnrut. Eyüpsulıt.anıda ar\.e kah· 
ristanına gömülmütti.iT. 

<-... ı melde>* 
etmiştir. B. Ba.rdOBSy kral nlliblnin 
teklifini kabul etmlttlr. Şimdilik ka· 
blnede hiçbir <Jeti.şlkllk yapılmıya· 

cağı zannedilmektedir. 

* Budap~te, 3 (A.A.) - Ofl: 
Otopsi neti<:eslnde Macar ba~veki

li Kont Teleki"nln intihar etmlt ol· 
duğunun tceyyUd ettiği resmen bil; 
dlrUmektedir. 

KABiNENİN iSTiF ASI 
Budapeştc, 3 (A.A.) - Stefanl 

ajansından: 

Kont Tcleki'nln vcfalından sonra 
Macar kabinesi, mutat olduğu veç
hile, lstlfasmı vennı,ur. Ancak nai
bi saltanat, mııatafa kabineyi dabl· 
Uye nazırı B. Françms Keresztes -
rıecner'in reis veklllill altında. cart 
iflerl idareye memur etml!Jtlr. 

Kont Teleki'nln halef'! B. Keresz.. 
tee-Ftscher ve yahut ordu mümes· 
sillerlnden biri olacağı ta.hmln edil-

!!l!!ı...,!!l!ll!!!!l!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!l!• I mek tedir. 
MACAR MEBUSAN MECLlst 

Pancarlar Yüksek Fiyatla Ahnacak 
.._.Ankara, 3 (Telefıonla) - Hü. 
•llmeıt. köylünün kallunımuı için 
\er türlü tedbiri almaklta ve bu 
~l!ımkden olara'k teker fiyatla~ 
Qın arttm:ması do1ayıaile pancar 
1etittiıren köylülerden de pımca
l'ln dıaha. yübdk fiyatla almmaaı 
ltar a rla~nimr§ bulunmıaldtıadır. 

Ôirend iğimize göre, bu aene 
S-nca.r münakale yollarına yalkın 
~akalan:lıan sek.iz kun.ı;t.an faz-

9tna mm alm1K:ak't!lr. 

ne dair kanun liryihaıı Meclise 
aevked'ilmiJtir. 

Kanuna göre, hava taarruzla· 
nna kıa111 }eorunma tetCldküllerin· 
den !her.hangi birıınde acfer halin
de ve aeferclc bir ayıdan fazla de
vam edecek m\idıcl-et için kulla
nılmak üzere Yat ~delini aıarak 
hizmetten affedilmiı olan yedek 
1111baylardan lüızum .görülenleri 
bu vazifeye t•yin ertlkleri takdir. 
de ıiid>derinıe ait üniformayı ta• 

PASiF KORUNMA YA 
BlR LAYİHA 

.AiT waca'Jdar ve rüııbelerinin maqım 
alacaklardır. 

. Anka.r&. 3 (T eleionıla) - Pa
•if lcıorunma kaınununun 1 O uncu 
'll'ıaddeısinin tıaclilin.e ve bu k.anu
.._ Yemdren bazı bü'kUmieır ili"ftlli. 

s.m.un Vali Muavinliii 
Ankaı.. 3 (Telefonla) - İne· 

göl lcayme'b.TTJ'I A'lmıert münhal 
bulunan Samsun vaH muavinliğL 
ne tayin ed'imuttir. 

Millet Meclisindeki Layihalar 
.\nkara. 3 (Hususi Kuhablrlmlz

dtn) - Yarm, BUytık lıllllet Kecll· 
•inde, cami ve meııçiUerln tuniftne 

Gatr l&Jtba ne Devlet Demlryo11an 

~t B&ndıtı k&Dunwıa bul mad
~ eklenmeııl JA)'lhaal gör11fme
~. Llylhada. sandık mevduatı
'ııı. haciz ve temlik edilmemesi ve 

halen sandı'ktan pe,ınen verilen te
kaüt ve yeUm aylıklarmm, Uçer ay
lık olarak vertlmeel temin edilmek· 
tedlr. 
Şeker ve cUJaıldan alman l8t1h1lk 

resminin arttınımam bakkmd&ld ıa.
yiba KeclJH seıerek lktnıat. maliye 
ve bUtçe encümenlerine havale edll· 
mi.ftlr. 

Buda.peşte, 3 (A.A.) - Mebusan 
mec1181 bir dakikalık bir celse ak
detmi1Jtir. Bu celsede reis Kont Te· 
tekl"nln ant ölilmUnU bildlrmlf ve 
meclis bir toplanma gllnU taifn et
meden dağılmıttır. 
MACARİSTANDA TEESSÜR 
Budape.şte, 3 (A.A.) - HUkQmet 

nefl"ettiği bir teblllde, bafVekll Kont 
Telekl'nin feci ö!UmUnden gerek Ma
car mllletınln gerek hariçteki dost
larının pek atyade mUteeaslr oldu· 
ğunu blldirmektedlr. 

Sabahle)in erkenden ba,vekilln 
kalp sektesinden ölduttl haberi ıpayl 
olmutur. Fakat blllhare bavekl11n 
intihar etmif olduğu öğrenllmlftlr. 

TEDBiRLER 
Budapefte, 3 (A.A.) - Polis, şe

hirleri karartmaya hazırlamak üze
re tedbirler almıttır· 

VİŞİ HOKOMETININ 
PROTESTO NOTASI 

Londra, 3 ( A.A.) - İyi haber 
alan mahflllere nazaran J'raneızlar-
1& çıkan son babrt hldlseden dolayı 
Vicby hUkOmetlnln Va.,lngton vuı
taııtyle Londra hUkQmetlne gönder
mllJ olduğununu llln ettiği protesto 
notası henüz Londraya gelmemlttir. 
Buna. intizaren Amerika ve İngiltere 
arasında işgal edilmemiş Frarısanm 

bahrt ticareti hakkında. ittihaz edi· 

Yugoslavya Hava Harbi 
Vazı·yetı· ALMAN TAYYARELERtLE 

BiR INGILIZ KAFiLESİ 

<Bu.• ı ıaclff> =*= ARASINDA 
JUnları yazmaktadır: Londra, 3 (A.A.) - Bahriye ne· 

Y 
zaretlnln tebliğ etli~lne göre, bu sa-

tı-go~lavya ile Almanya ara· 
aın'daki müna~erin buhranlı bah Taymls nehri ağzında. ke.fllele· 
bir safhaya girmesinin yakla1tığı rlmlzden birine karşı Alman ta.yya-

"- releri akim kalan bir taarruzda bu· 
•twti.rdır. Alınan raporlar Bcl-
gra.ttaki Alman elçisi J3. Von ıunmuflar ve <Locusb harp gemisi 
He~ren'fo yeni Yugwlav hüku· Messerachmltts ııo tipinde Uç dUf
mctine §U üç tatcpte bulunduğu· man tayyaresine isabetler kaydet· 
m.ı 8'Ö9t'eımeklt'edir: mlşrtr. Ne Locust harp gemisine ne 

1 - Zuh~ eden hiclieelcr için de ka!ileye hiçbir haaar olmamı, ve 
tarziye, zayiat da vuku bulmam19tır. 

2 - Yugoslavyanm üçlü pak- ALMAN GEMiLERiNE 
ta iltrhakmın tasdiki, ı : iSABETLER 

3 - Yugot1lav ordusunun ter· Londra, 3 (A.A.) - İngiliz ncza-
h.Mi. ret.inin tebliği: 

Yusıoelavyad'a efkarı umumi- DUn öğleden sonra, Hollanda sa-
yeıinöeki cereyanlara bakarak hlll açıklarında yapılan mutad ke
tarziye m-eeelesinin imkansız bir flf uçuflarr eanasında, İnglllz hava 
fcy olmadığına hükımeımdt müm kuvveUeri bombardıman servisine 
krün oki\ığu gibi Almanya ile Yu. mensup Blenheim tayyareleri, sila.h
goelavya araaımla bir adcmi:teca. ıı bir iqe semlsine dört Lııabet kay
vıiiı: l>&ktımn taedikinin de müna- detm.1'tlr. Bu vapur, son defa. gö
kata. edilebi)eceği kabul olunabi- rWduttl zaman, kıçtan yanmış bir 
lir. Fa-kat ordıunun terhisi mevzuu halde batmakta bulunuyordu. Slldh
bah.olamiyac:ağa,. ımihaJdJta.ttır. lı diğer blr lqe gemisine de tam 
Y·e:ni Yugoslav hiikü.neti ıhaTicl lsabeUer kaydedildiği görUlmUştUr. 
•İyasetıine dair hiç bir beyanatıta Bir dtışman radyo postası blnas·, 
bulumnamı~tır. Yarı resmi beya- isabetler neticesinde yıkılmıştır. 
natiardan anlatıldığına göre Yu. Bom'bardnnan ve sahil muhafaza 
'osiavya bülün komşularilc im· 
itan dahilinıd~ dostııuk münasebet.. 
le1i idame etmeğe taraftarıdır. 

~eneral 5irnoıviç bir beyanna· 
me neırederek ha.1-.tı criı:kuna da· 
veıt elıml'§ ve Beigrat harkmı tehri 
tcl'ketmeıatıen meneylemiıtir. Bu 
beyanname çok faydalı ol'm~tur. 
~unıt.ü tiarbin içtwıap edııcmez 
bır hal oldugunu z,annedıen bir 
çıoı1c ~timeeler Jehri tahı~~e bat
l1tmq bunınuyor-du. ~arlar ve 
tr.crrler hıncahffiç d'O~ftU. 

1'l ALY ANLAK AttLAŞMA 
TAKAFTARI 

B~rlin. 3 (A.A.) - Bir huau
ıi muha.bll- bi.ıdı'fiyor: 

Yup>sla~anın Üerlindeki el· 
çisi bun.ya donmjfl:Uır. Zavahire 
ra~n bir sureti hat bulıunmaeı.· 
nın imd.n dahiı'iınıde olduğu zan· 
nedil.meJdtcdır. J:h,ih.a•a ltaıyanlar 
a..I&fIJla ta.raftandıırlar. 

ALMAN r A Nt.LEtt iSTEDi? 
Berlin, 3 (AA) - Bır huıu· 

servtslerlne menııup tayyareler, gUn
dUz, dU~manın karakol gemilerine 
bUcum etmifleT ve Haa.mstede, Mau
pertl.111 ve Caem tayyare meydanla· 
rını bombalamışlar \'e mitralyöz a
te.yine tubn\lflardır. BUtUn bu hare
klttan bombardıman servisine men· 
sup bir tayyare ile sahil muhafaza 
servisine mensup blr tayyare, Uslc
rlne d6nmemiftir. 

iT •LYANLARIN MART 
'fA YY ARE ZA YİA Ti 

Lond'ra.. 3 (A.A.) - Salahi
yetli mahfillerden öğrenildiğine 
göre ka·lıyanlar Oııtaprk harp 
sahnelerinde mart ayı zarfmda 
178 tayyare lltayfbetmiflerdir. 
Bunlarm 12 5 i İngiliz ve dom in· 
)"Onlar hava kuvvet1erine meneup 
pilotlar tarahndan ıdiişürıülmüt
tür. 21 ltalyan t~aresini tay· 
yare dafi bataryaları tarafından 
is'kat cd'ilm~ ve 32 tayyare de 
yerde tahrip ohrnmU§tur. 

ai muhabir bııdirı.yor: 
Saıahiyettar mahfillerde Al· Arnavut:uk Harbi 

Hava Kurumuna T eberrular lecek vaziyet hakkında temaslar de- manyanın Yugosıavyadan yalnız 
~L.,i.l~~~<iki p~~
lih-le. lDsllii aj•ıaj.aqmn faa&ıyetine 
nlıayet verUnıeıi ve Beıısraclın 
Alman menfaatlmne ayJurı her 
lıiirlü hare4taıtan içıtinap eyıemeai 
buauslannı taiep ~ttiği ıbildıril· 

Atina, 3 (A.A.) - Yunan 
IJeWlllt a.ı_Ankara, 3 (A.A.) - ~ ı pa•ilu~:vtlm lft. ş.t..a A7· 

·~ kunxnuna yapıbnakta olan dm. AJh. AHanıdari. Vahram 
~-'t eıı..fmda bugün bize Şirinıyan <lörder yüz lira, AJek
~en mal6mata göre. 1'tanbul- sandr Stavridia 375 lira. Artin 
~ A.ll't.alya Nakliyat amban ku- Çekezyan, Miıhal Vasil Kara De· 
~- iiç bin ma. iıamim ıbilc:lirmek lioğlu üç yüı: elli,er lira, Aram 
~en bir vatanda.t 2500 lira, Barunalyan 300, İbrahim Nuret· 
l '<:iyeci SıMlt Keribar 1750 tin Özkul, Abdülgani. Cclilettin, 
t~a, Aın.aatas PUkııılidis 1500 li- Araım lıeıişyan, Aogoıp Boyacıyan 
Cep A~i Kqifoğlu 100 lira, Re. ve biraderleri iki yüz el1iter, Da
)ecti H.~aoğhı, Gere-kıyan ailesi V'llt Muıazade ( Abraham Keşi§· 
~~ellişer, Sadullah Levi ve ya.n iki yüzer, Abdutlah Mmet 
)'*~il 700, ikbal Koca.eli nMJi. ve feriki Tıoma 150, Avni Şaaa 
~.Mteti 600, Numan Talip 125, Gümütoğlu biraderler, Meh
lr..ıü."' B_eynelmilel nakliyat ıir· met Ensin, Mehmet Ne,eıt yüzer 
..., Aziz Kanan, Yakıovat Pa· lira teberru etımiflerdir. 

941 Ders Yılı 
~ (~ ı lnclc1e) + lann der. !keeimi ve imtihan gün

lerini kararlaftıT&caklardtr. 

v.- et.ılıt•ı .. 
INGIL 'TERE - ISPANT A 

• MÔNASEBATI 
Londra, 3 (A..A.) - Hariciye 

mU8te1Jan B. Butler ç~mba g1lnU 
Avam kamarasında ,u beyanatta 
bu\unmuftur: 

İspanyol milletinin ablokadan 
mustarip olması, İngiliz hUkQmetl
nin siyaeetl icaplarından değildir. 
Yeter ki lspanya. dtı,,man için blr 
iaşe yolu hıfline gelmealn. 

IULMACA 

mc*ıted.ir. 

HUKUMET DARBESi NASIL 
OLDU? 

Belgrad, 3 {A.A.) - Yugoslavya· 
dakıl eon hUkQmet darbesinin ne su
retle cereyan etmLf olduğu hakkın
da '° tafsllAt öğrenilmtttlr: 

HUkQmet darbesine tekaddUm 
eden gece yapılacak olan hareketin 
teferrllatını tesbip etmek maksadlle 
ytlkSek rUtbeli Yugosla.v subaylarm
dan mUrekkep bir &T\IP General 

Demye ve c:apçı.ı faaliyeti ol· 
mufhır. Avcı tayıyarelerimizle ha. 
va dlfi toplarunız üç motörlü iki 
dürmen tayyaresi düşürmiifler
dir. 

ITALYANLAR GOLOSU 
BOMBALADILAR 

Atina, 3 (A.A.) - Emniyet 
Nezaretinin rcemi ıtıeıbliii: 

Diif,man taıyoyareleri Golo."un 
en fa~ir mahaNetcrini bombardı
man etmişleııdir. Bi.r kaç kad1n ve 
90C'Uk yaralanmış. bazı mülteci 
evleri yılulımt!tır. 

500 İTAL YAN YARALISI 
MEMLEKETLERİNE 

CÖNDERILDI 
Ve.nedi\, 3 (A.A.) - Stefani 

ajanaımlım: 

~~calt ve 15 :ma~a ecm ve. 
tt~' Diğer aıımfleTda bir ta
\t' tedriaata devam olunacak 
~~i zam"ande 'kanaat notlan 
~~ <edil~rıek 1 5 maywta d'el'sler 

Ecnıeıbi ve ~kalt\yet okullaTı da 
bu tkararllara temamen uyaca-Jdar ' 
ve ayni Jekilde hardtet eıdueık- 1 
lıercli-r. r 

ıl • Simovlç'in riyasetinde harbiye neza
retinde içtima etmiştir. Bu esnada 
bir taran.an bUtUn resmt daireler 
ifgal edilirken, diğer taraftan kabl· 
ne tzasmın tevkifine başlanmıştır. 

Kabine Azalarının te\'kifl işi biter 
bilmez gecenin çok ilerlleml!J olma._...__,__, I sına rafmen. tJeneral Smovlç, kralı 
uyaoorrmak için saraya gltmı,,ur. 

Y\8'\an üsera kamplanndan ge. 
len 5 00 ltalyan yar alım, dün ak· 
~m buraya mı.ıva.alat etmi§tir. 
ilk tedvileri yaprldl.kıtan aonra 
Romaya doğru seyahatlerine de. 
Tam etmişlerdir. , 

Amerika da 
CENUP AMERlKASINDA 

ALMAN FAALİYETİ 
Ne!Y')'Otk, 3 (A.A.) - Reuter 

ajansı muhabirinin Cenubi Ame
r&a hadiselerini yaıkmdan takip 
eden mahfiHerden öğrendiğine 
göre Almanyanın Viyanadaki se
firi iken 1934 te Do~fus'a karşı 
)'apılan isyan ~e filen 
iştirak eden Vo~ Reith son gün· 
lerde Cenubi Amedkaya muva
salat etmiştir. Halen Cenubi A
merlkada bultman B. Vonreith' e 
Cenubi Amer*adaki gizli Alman 
tqlti.litt müıtehaes~ı General Ni· 
ecfenfuhr refabt etımdttedir. Bu 
zevatın cenup yan küTetıinde bil. 
hana. Amerikaya kar,ı ha9'11lene 
bir vaziyet tevlidi için çalııtıkıları 
zannedilmektedir. 

GEMi SABOTAJCILARI 
TEVKiF EDİLDİ 

Vaıington, 3 (A.A.) - Bat 
Müddeiumumi J ack1J0n federai 
mfiddeiumumilef'C talimat gönde. 
rerek Amerika aulanncla demirli 
Alman ve kalyan vapurlarına sa· 
botajlarclan mea'ul olanlar hak
:kmda d'erhal tak-ıbata. giri§ilmesi
ni emtetmi,tir. 28 lta;yan ve 2 
Anıan vapuruna ait müı-ettd>at
tan 675 kivi tevkif edilml,tir. 

AMERİKADAKI 
İTALYANLAR 

Nevy~k. 3 (A.A.) - ltalyan 
kon90~oırluk memurlarile İtalyan 
gazetecileri ve Roma hünr.Unıeti
nin teıkni.yenleri ilk tebliğde A
m'erikayı tenk iç~n hazırlanmağa 
davet edilmişlerdir. 

Kısa Ajans 

Haberleri 
.. 

Berlln, 3 (A.A.) - Bir hususi mu
habir bildiriyor: 

Avrupa. madeni yağ şirketlerinin 
fıı.allyetlni kontrol etmek üzere Ber
lin'de bir kıt'a. petrol şirketi kurul
muştur. Bu tröste, tlmdlden çok mil· 
hlm sermaye vcrllmişUr. BUtUn Ro
men petrol istlhsalAtı, yeniden Al· 
man idaresi altında bulunmaktadır. 
Bu şirket, harp sonrası için Irak ve 
lran istihsalinin teme3SfilUnU de ha
.arlıya,çfJtPı" • .Bu )iuteUe, Berlln'in 
lcontıooltl altmda Avrapanın petrol 
.ihtJyacmm otarşi.si düşUnWmektedir. 

* Vaı,lngton, 3 (A.A.) - B. Roose· 
velt dün bahriye encUmeni reisi A· 
mlral Land ile görllşerek İngiltere· 
ye ticaret vapurları vermek mese· 
leslle tngutereye yapılacak yardım 
programına alt meseleleri tetkik et
miştir. 

* Nevyork, 3 (A.A.) - Amerikan 
radyOl!IÜ, Uzak Şarktaki İng11iz kuv
vetleri ba,kumandanı hava. mare!Jali 
Slr Brooke-popham'ın Slngapur'dan 
Manllla'ya muvaaalat ettiğini bildir
mektedir. Bafkumandan yakında 

Hong-Konga gidecektir. 

* Nevyork, 3 (A.A.) - Stefan! 
ajanaından: 

«Vaflngton> TransatlanUğl, Brok· 
lyn !imanına vuıl olmuştur. Orada 
ukerl nakliyat icra edecek ha.le lt· 
rat edilecektir. 

7 ~ır. 
~ - Büt~ yÜk.-ek okullarda 
)'ıa ~ türlü imtihanların 1 5 ma

'i ~4 ~ tarihine kadar bitirilme

' ~Jrn. selen tedbirler alın-

B. Matsuoka 
Romadan Ayrıldı 
BERLINDE MOZAKERE 

MUHTEMEL 

,, 
Soldan sata: 1 - Sitem. 2 -

Koyunun yavrusu - Zenginlik tim
sali, 3 - 1stiklll - Güldüren, eflen
dlren fey, 4 - İbll• • Rabıta eda.tr, 
5 _ B8' - Eaki zaman kanapesi, 
6 - Erkek wni • Valde, 7 - ts
kamblt blrUıl • l!Ave • lkl defa söy
leyince evet, 8 - Blr meyva • Ka
dın ismi, 9 - Ek • LA.hhn, 10 -
Gevşemiş - Safına (ç( ıeltııce lltlte, 
ıı _ Eklet - Feryat • Kırmızı. 

1 
Saray mlliıtahdemlni böyle geç bir 
saatte kralı uyandıramıyacaklarını 

söylemişlerse de, General Slmovlç 
tecellUt ~öetererek fikrinde ısrar et· 
mı,ur. Bunun üzerine uyandırılan 
kral bir kaç dakika sonra General 
Simovlç'e mUllki olmlıflur. General 
Slmoviç krala ınUIAki olduktan son· 
ra: cMajeste, bu andan ltlbaren bir 
hUkUmdarm balz olduğu bUtUn sa
llhlyeUerle Yugoslavyanın kralısı· 

man ra.dyo postası gQya Celje'den raket etmi.ftlr. UmumiyeUe iyi ha
kaçan mUltecllerln ifadesine atfen 1 ber alan mahfiller Andriç'in bir hu
bir çok haberler nef1retml1Jtlr. Bu j llUld .meaajl hlmll bulunduğunu aa.n· 
haberlerin krı.tfesln!n sadece uydur- maktadır. 

'f . * 
~r~all karar üzerinıe, Is· 
tif ~~-k.i müfclltiıler oün Maa
>~ tlrTüğijnde bir ttıoplantı 
~-:.lardır. T ıoplan'bdan aonra, 
i;"' f)~ki liae ve ortamekıl'ep· 

1 ,&tı~ ve obgunlUk imtihan-
~~ l'ültlerinin tea'bitine bat· 
~t · T eeıbit iti bu .a!kşama 
)\"9\ ~el edilmit olacak. ve 
'elit~ mekteplere tebliğ 

b\ ır. 

~ tedriaata gelince. bu hü· 
'~ ~ daireairı;de Vilayat ilC ted· ... ecı, . 

"81 tıo_planarak ilk okul-

lloma, 3 (A.A.) - Stetanl ajan· 
smdan: 

Japon hariciye nazın B. Mabıuo
ka, bu sabah Romadan hareket et
miştir. 

1t61yan hariciye :nuın Kol\t Cla
no, mtsa!irln hareketinden evvel Ma
dama vlllbına gltmlf ve istasyona. 
kadar kendisine refakat etmiştir. 

* Berlin, 3 (A.A.) - B. Matauoka. 
cuma gilriU BerUnde beklenmekte· 
dlr. Berllnde müzakerelere yapılma
sı muhtemeldir. 

~ki: Kadın bir gölgedlr. Sen kovalacblıça o ıoııre lrapu'. 
~tık~a o gilp kovalar. 

~ ld: C~ll ııüt w ;relll ..._. bir cOIPdir· 8eD kovala

~ 0 eölp kaçar, een kaçtırkp o ıuıse kovalar. Zlıdlar Jalla
h ... \' .......... llamlll'. 
._...,.._~Hl paktı ve yeni nizamı k~ımJak için en bult çan 

~ ~r. Eter llrker de ~nan o Hal kovalar. :zı...... 
1'et. Pata JlllD8lll8k Jkmaclır. 
~ &e..·sıu ka4mlar, beal affedet!elllllse emlabn. ~ aı. 

...._ lllsdela alıp Hllıvere ma1ed17onm. 

TubrdaD ...,.,-.: 1 - 06zUmD· 
zUn Qzerlnde olan teY • Çekil. 2 -
Salatalı yapdn' • Malı. 8 - Azap • 
Ermentce bir keltme, 4 - TUz • 
Val<tile kasa.ya uj'rayan bir trantJ· 
aUantik, 5 - trzerlnde yemek ye
nil• ..,.a . JUi&, • - lleRaat • 
Nota. 7 - Cilve • Çobanın çalgm, 
s - Alim - E1r isi. 1 - OJnak -
FevJWAd• seki, 10 - l'tUııalı aös, 
11 - Bulaflll&, Geçme. 

DoımtJ Bt7Llı1ACANIN BALLt 

Solda9 •ta: 1 - hotestan, 2 _ 
Aile • AJt • Ki, 3 - Nam • 1Dy • Af]< 
4 _ Ayak - lklll, 5 - Keklttp • Rı, 
6 - At • Ser • Lika., 7 - Hırs • 
An. s - sure • tp - Ka. 9 - Otg • 
ParJl, ıo - Almanak • Ne, ıı _ 
Ay& Kat. . 

Yukardan aşat&Ya: 1 - Panama
AZ. 2 - Riayet • Sol, 3 - Olmak • 
HurnlS.. 4 - Te • Kasqa, 5 - Te
re • Na, 8 - Say • lnı • Ay, 7 -
'n • tp • İpka, 8 - Atak • Lapa, 
9 - Şirin, ıo - Kılık • Kına, ıı -
Jlik1 • Adalet. 

nın demiftlr. 
Tsvetkoviç'i ytıaba,r Rakotevlç 

tevklt etmf,ıtr. Ylizbaşr Ra.koteviç 
ayni gece Tsvetkovlç'i uyandırarak. 
derhal kendisini takip etm~inl em· 
retmi.fUr. Pijama ile ytbıba.fının kar
şmmda duran Tsvetkovlç böyle bir 
emir vermek sa!Ahlyetıni nereden 
aldığını sorunca yllzbatı Rakoteviç, 
ta.bancasınr çe"kere~ emre itaat et
meelni ıı6ylemifUr. 

OSKOP OZERINDE 
TAYYARELER 

Belgrad, 3 (A.A.) - MUJlyeti 
:meçhul Uç tayyare dl1n saat 11/30 
da cenubi SırblStanda.kl tl'akUp ha· 
va meydanı üzerinde uçmuştur. Yu
goslavya hava dafi bataryalan der· 
hal ateş a.çmış ve alert verllmtştlr. 
Tayyareler meçhul bir istikamette 
uzaklaşın1'1ardır. 

ALMAN EKAiJJYETI ŞEFi, 
ALMtUf İDDlALARINI 

YALANLIYOR 
Belgrad, 3 (A.A.) - Avala ajan-

sından: 
Celje'dekl Alnıan ekalliyetlnln , .. 

fi a.vuk•t 'Walter Retbel, bug1ln n.d
J'Od& qafıdakl beyanatta bulun· 
mu,ıur: 

2 Dilan tar1hlnde Gratz'dakl Al· 

ma olduğunu \'e hakikate tevafuk 
etmediğini beyan ederiın. Gratz'da· 
ki Alman sallblyettar makamlan 
neminde tefebbUste bulunarak bu 
haberleri resmen telalp etmelerjnl 

rlca. ettim. 
&ERLiN ENDiŞEDE 

Bertin, 3 (A.A.) - (Stefanl): 
Berlln mahfilleri Yugoaıla.vya va

ziyetini bUytlk bir alA.ka ve artan bir 
endife ile takip ediyorlar. Almanlara 
k&rfl bakareUer devam etmektedir. 

tn,Wa barlolye naarrmm yeni Yu
pav bUkOmeWe dotnJdan dotru
ya temasta bulunduğu llflklrdrr. 

RUMEN GAZı"J'ELERI 
NE DiYOR? 

BWaef· 3 (A.A.) - Rador ajan· 

ıı bllcUrtror: 
Romen gazeteleri, Romanya. kralt· 

npı yakın akrabaaı olan genç Yu· 
goelav hOktlmdannı methUaena et· 
mekte ve hUkUmdann vazifesindeki 
mUfkW mahiyeti tebarUs etttnnek· 

tedlrter. 
LUeeafarul gazetesi, Yusoslav 

kralınıl1 tercUmeihallni yazdıktan 

.sonra fllnla.rr söy1Uyor: 
şu fırtınalı zamanlarda milli ba

rış ve zatere dğoru seyahat eden 
vapurun dümeni iki genç hUkmda
rı:ıı elinde bulunmaktadır. 
YUGOSLA VY ANIN BERLIN 

ELÇISt 
BelJrad. 3 (A.A.) - Yurosıavya-

nın Berlln elçisi Andrlç Berllne ha· 

YUGOSLAVYAYA NOTA 
VERlLMEMtş 

Berlin, 3 (A.A.) - Resmi mah· 
filler Almanyanın Belgrad elçlai He
re'nln halen Berlinde olduğunu te
min etmektedir. Siyası mahfillerden 
blldlrlldiğlne göre Yugoslavya htl· 
kQmeUne cevap talep eden hiçbir 
nota ver1lmeml9tır. 

ALMAN ~I BELCRADA 
DONMIYECEK 

Berlln, 3 (A.A.) - Stefani: 
Yugoslavyanm Berlin elçlld Al· 

man hUkOmet merkezine dönml1f
tllr. Fakat Almanyanrn Belgrad el· 
çisi, flmdillk Yuplav hUkamet 
merkestne d6nmiyecektlr. 

BELGRA1TA KALAN 
ALMANLAR 

Belgrad, 3 (A.A.) - Belgrad'da. 
kalmış ~lan elli kadar Alman, Yu
goalav h\Hdunet merkezini derhal 
terketmek için bu sabah Berlin'den 
talimat almiftır. Yugoslavyada.kl 
Alman elçillğlride yalnız ma.slahat
gUzar ile atafernlllter kalacaktır. 

DALMAÇY ADAKt 
İTALYANLAR 

Belgrad, 3 (A.A.) - Dalmaçya 
sahillerinde oturan 1103 İtalyan, hU
kQmeUerinln emri Uzertne Spllt'i 
tahliye ebn'9lerdir. İtalyanlar ken
dilerini almak için gelen Akl .. vapura 
blıtml'1erdir. İtalyanlardan bir çotu 
Dalmaçyadan ayrılmayı reddetmtt
tlr. 

Beyrutta 
Çarpışmalar 

Beyrut, 3 (A.A.) - Ofi: 
laşe maddelerinin dağıtılmasında· 

ki teahhUr dola.yıslyle bu sabah 
Beyrut'da tezahürler olmuştur. Po
lis ve jandarma ile tezahllrcUler 
arasındıı. bir çarpışma \"Ukua. gelmlf 
\'e tezahUrcUlerden iki kişi ölmllf
tUr. SUkOnu iade için askerin mtı
dahalesi icap etmiştir. SUkOn yeni
den teessüs eylemiştir, fa.kat mat~ 
zalar kapalıdır. Sokaklarda devriye
ler gezmektedir. 

Londra, 3 (A.A.l Geceleyin 4r· 
şan çıkmak yasağr, Şıonl'da, Halep. 
de' Hama'da. \'e Huma'da devam et· 
mekted~r. Askerler, sokaklarda k&· 
rakol gezmektedir. Fakat hlçbJr ye
ni hldise olmamı1Jtır. Polis ve aaker
lerle vukua. gelen son çarploflll&lar 
esnasında tevkif edilen on kf9l, .,_ 
kert mahkemeler. tarafından bazıları 
için beş seneye kadar cezala.r veril· 
miştir. 

,SURIYENlN YENi HOKOMET 
RElsl 

Beyrut, 3 (A.A.) - D. N. B: 
Fransanm Suriye yUksek koml&e

rl, yeni hUktımet relsMğlne Halet 
Bey Alam'ı tayin etmiştir. Halet 
Bey, kendi arkadaşlarını bizzat ken
dl~i tayin hakkını haiz blllwunak· 
tactır. 

YUNAN KRALI B. EDEN'I 
YENiDEN KABUL ETl1 
Atina, 3 (A.A.) - D.N.8.: 

Yunan Kraılı, lngiliz Hariciye 
Nazın B. Eden'le lngiliz Genel 
Kurmay Ba~tkanı Gcnıeral Difl'i 
yenid1en kabul etmiftir. 

Lorrdra, 3 (A.A.) - Timee 
gazetle1ıinin diplomatik muhan-irı 
ya.zıyıor: 

Alman radyoeu B. Eden'le Ce .. 
neral SiT J<ıbn DiN'in yeni Yu
goslav hülkQmetile müub~Jıerd< 
bulunmak üzere Be.icrada geldlk. 
lerini bildirmiflir. Hiç bir taraf• 
tan teyft c,ditmiyen bu heberin 
Ahnaonlıar tarafından iki ..beple 
ipe edilmi§ olması ibitimali var• 
dırr: 

1 B. E.clen"in tasavvmlan 
hak!kmıda malitmet ekle etmek 
arzusu, 

2 - Böyle haberlerin Alman 
propagandasının Y Qp>etavlarm 
demoJcrasilerlc birlibe mikast 
huırladtiı h~1dund*i iddialannı 
teıvide yara)"llCaPwn ~ 
olma•. 

İngilizler 
<ea,• ı incide) X•X 

YAGMURLAR 
BAŞLAMADAN 

Kahire, 3 (A.A.) - Timea 
gazetesinin hmuwi muhabiri bil· 
diriyor: -

~iliz kttalannın yaÖJ1ur mev
siminden evvel Adieababaya ve 
Mu .. va'ya. girecdderin.de JiiPhe 
edilmemelcıtedir. Kuvveıt1eTimiz 
şarki Afrikayı tedricen ~er· 
lerken düıpnan Trabluapıpta 
mukavemet itareti göm~. 
Bazı Alman unaurlarının lta~an. 
ları takviye etmİ§ olmas.t muhte• 
meldir. 

İNGILIZ TEBLIGt 
Kahire, 3 (A.A.) - Oıta.tark 

İngiliz umumi kararptunın tıeb· 
liği: 

Ubya'da, ileri lu-talarımrz, A· 
gedabia'nm timalinddti mevziler 
üzerine geri çeUmifleırdir. Bu 
harelteti. dU!ıt:nan motödü kwv
vetleri talcip etmiftir. 

Erit re' de, bü.yük miktarda ea1r 
ahnml)ltJr. Bir çok d~ a*en 
clıe sanlmıt ve yakalamn ... Bü. 
yiik nubarda top ve dip harp 
malzemesi iğtinam edilmiftir. Ha. 
rekit, Acnara' nın cenubunda de.. 
vun etimektedir. 

Ha.bqilitanıd.a, ileri kıtalanmız. 
Adisaıbabaya 290 kilometTe me
safede demiryolu üzerinde Miee 
.o'yu ifgal etrniftir. lieri hareite: 
timiz •vam etme1t'tedir. 

AlMAN TEBLlGt 
Beriin, 3 (A.A.) - Alman 

orduları ıbaşkıumandanlığımn hu· 
smi tebliği: 

Şimali Afrikada, Meraa-Brega 
~van~dan Alman • lta}yan te,ek .. 
~len ta.rafından atılan lnıcıliz.1•
rm tab'l:nne, 2 nisandı-. cleYaar 
ec:!il~iıtir. Agedabia almmatı Zu. 
etina ya vanlmlfh'r. Dü!man. ıı
male doğru süratle tam Tİcet ha· 
lindodir. Alman eeir ve zırhh ve 
zı-rftsıı: otıo~i~ ıanaimi mkan 
pek çdlthrr. Bizim kayiplanrnıa 
fevkalade az.dJT. 

GENERAL SIKORIKİ 
AMERiKA YA GİDECEK 

Londra, 3 (A.A.) - Polonya bq. 
vekili ve bafkumandanr General Sl· 
konrkl'nin Ottawa'ya muvasalatını 
mUteakıp ıteuter ajanaınm 1Yl ha
ber alan bir kaynakta.n ötrtmditlrJ• 
,ere. Qene \ 1, B. ftooaevelt'ln dav~
U Qaerine k18& ve reemı bir .tyaret 
iÇla Amerllcaya da ridec:okUr. 
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Adliyede: 

3 S~ne Sürgün 
Jelatin Muhtekiri Raşit Sevil, Hem 
Sürülecek, Hemde 750Lira Verecek 

Uzun müddet'tenberi piyaAda 
alaka ile takıp edJl.en Ra,it Sevi
lin muhakemeaL dün ikinci asliye 
cezada sona erdi. 

Maıhkmne Ra~it Sev<ıin İtalya. 
dan getırttiği :ıoo k'lo ;elatinin 
100 kuoıaunu Enver Batura, 50 
kilosunu Samoe:l Pa<doya, 150 
kilo•unu da lıbrahim Etıem labo
ratuan müdürü Nezlhiye 750 ku. 
ru tan satl.Jğının sabit olduğunu 
ve bu jeııi!;,.njerin 265 - 2 70 ku
rU)a mal edilmiş ollmasına göre 
ara.da. fah(§ bir ihtikar yapı•dığı 
gerek şah.t,~r ve gerekse Kaçak
çılık bürosu muavınlerinden İrfa. 
nın tutuğu za'bıt vara.kas-ile ~ey
dana ÇJktığından kendisinin 2 se
ne Y ozga.da sürü.Lmeame ve 500 
lira para cezasına çarıptıın1masına 
ve bu suç üç kene tdk.errür el:!tiğin
den cezarun 3 eene Y ozgada sür
güne ve para ceza.sının da 750 ye 
çrkaonimasına ve diğer suçlu Sa
mocl Pardonun fatura vermediği 
oabit göruJdıüğiinlden k~disinin 
25 hra ağır para cezasına. çarptı
rı!hıasına ve dük:k.inının 3 gün 
kapatılnıaama karar veriılmi.ştir. 

Hem ihtikar Y &pllllf, Hem de 
Yalancı Şahit Bııhmq 

ihtikar suçundan kurtulmak 
i.,;m yalan yere şahit todarilt ve 

onlan tC§vık e~tıiı iddia edilerek 
tev.Uf edt!en 1"ıasıo<ada ballallı.k 
yapan r.,ıyazinın muihakemeeine 
dün a-slıye ık.inci cezada devam 
edilicl:i. 

Müddeiumumi, Niya:zinin ge
rek ihtiki.r 8UÇUnun ırerek•e ya· 
lan yere şahıt teıdank ve onları 
lefVİlk ıuçumın dinLenen phitle
rin ifadelerile aabit görüld\iğün
derı kenıdioinin ve yalan yere ıe
had1et edeıı Yani ve Muotafanın 
cezaJan:chnımalannı- io1ıemİ9tir. 

edifmişıtir. HiTİsfu ve Manol kü
çü.k cep fenerlerini 90 klll'uşa, 
büyülderini de 120 kuru'a sat
maktan suçludurlar. 

İddia makamı her iki suçlunun 
da il>t>kar yaptıkları sabit görül. 
düğünden ve fatura venmeclikle· 
rlini ik.rar etıtik.lerinden m.i1i ko
rumna kanununa muhalif olarak 
harekeı1erind~ dolayı cezalan
d1rılrnalarını '8tem~tir. 

IV1uhakıemc karar vermek Ü'Ze· 
re diğer bir günıe bırakılmıştır. * Dün bakılan ihtikar davala
nnd'an Şabat Serneryan8! ait olan 
dun.l§ma sonunda malrlc:eıne suç· 
!unun 5 kuruşluk makarayı 15 
le.uru,. sattığını nazarı itibara. a· 
larai< Şabatm tev'kifin.e karar ver. 
miştir. 

Şahat bir de fatura ibraz ede
memekten suçludur. Kendisi ma. 
kara1arı bir ıeyyar aatıaıdan aa
tın aldığım söy1"mektedir. 

Eyüpf e Feci Kaza 
Bir Çocuk Otobüs 
Alhnda Parçalandı 

Dün gece Eyüpte feci bir oto· 
büs kazası olmuş ve kaza. net:ice
ainde 9 yaşında bir çocuk öl
müştür. 

Gece 3026 numaralı ııoför ls
mailin idaresindeki otıobüe Eyüp.. 
ten gcçm&ae iken 9 yaşındaki 
Haana çarpa.ra!k altına a~. 
Ağv yaralı Haean Şişü Çocuk 
hastanıesine ka.ldır~ da ço
cuk bu ..,ı,..h aldığı yaral&rdan 
ölmiiıftiir. Adliye dotkııoru Enıver 
Karan cceedin Mo~a kau:hrılma. 
aa:ıa hiızurn gördüğünden Huanın 
ceeedi Morıı:a kaldı:rılbuşıır. Suç

1 Askerlik işleri 1 
325 Ve 326 
Doğumlular 

Be:roğlu Yerli .U. Şaboıılııdeıı: 
1 - Gerek askerlik yapsın ve ge· 

rek herhang'i bir sebeple askerlik 
yapmasın, talim maksadile 325 ve 
326 doğumlular askere aevkedfle. 

ceklerdir. 
2 - Şubede toplanma gllnU 8 Ni

san 1941 Salı gUnUdUr. 
3 - 8 Nisan 941 de sevkedilecek 

bu erata elbise verileceğinden elbl· 
selerini almak Uzere a.rzu edenlerin 
5 Nisan ve 7 Nisan günleri IJUbeye 
gelmeleri lA.zrmdır. Bundan başka 
kendi vaziyetleri için bir 'l"Y aorm&k 
fstiyenler de bugünlerde şubeye gel
melidirler. 

4 - Toplanma gUnU gelmlyenle· 
rin askerltk kanununun 90 ncı mad
desince ceza göreceklerdir. c4.298> 

* Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

Şubemize mensup 325 ve 326 do
ğwnıu mUsllm ve gayri mUsllm ih
tiyat erat talim için celp ve sevk 
olunaca.kl!Ll'dır. Bu doğumlular için 
toplanma gUnU 8 nisan 941 salı saat 
9 dur. Eratm, sözU geçen gUn ve 
saatte fUbede hazır bulunmaları, 

taşrada bulunanların derhal bulun
dUklan yerin askerlik şubesine mtl
racaatlan, bu na.n davetiye yerine 
ka-lm olacağl, mezldlr günde müra
caat etmfyenler hakkında asker! ce· 
za. kanununun 90 mcı maddesi tat
bik edileceği illin olunur. ---o 
Ankarada lskrim Müsabakalan 
~ara, (HU3U1i) - Bölge 

isk.rim birincilik. müsabakaları 
halkevinde ve kalabalık bir ıe
yirci önünde yapılmıftır. Alınan 
neıticeler şunlat<lır: 

Flöı:ıede: Birinciği Ankara klü
blin.den Naci Sımgar, ikinciliği: 
Re§&t İnanlı, üçünciilüğ~ Sait 
Tayla. 

Epede: Birinciliği Zihni E
ren'OOy, ikinciliği M-afa Önde
Yer, üıçüncülüfü Naci Sıınıgar. 

Kılıgta: Birinciliği Naci Sun
gar, i!kinı:iliği Zihni Ereneoy, ü
çüncülüğü Mustafa Önderer ka
zanmışla·rdır. Kazananlara ma-

VATAN --------.-...·--------- .... 4 - 941 
~ ......................... ,, 

irketi Hayriyeden: 
. Hissedaranın Fevkalade Toplantısı 

lçin İkinci İçtima i>avetnamesi : 
Şirketlhayrişe hiııııedıı.rlan umımıı heyetinin 18 mart 19il salı 

gllnkU fevkaltdo lçt.lınamcla. hazır ııuı:unaıı bisaeda.rlarm tell1'11l ettik-
leri sermaye mfktarma. naza.t'&Zl nieamnam.e tadili lçin kanunen muk· 
tazı ınü;a!<ere nls&bı taıwıııuı .....,...,&inden celse açdamaııı,.tır. Bu 

itibarla hlıssedaı'lar 26 ıı!Ban l&il cuma.rtmi gUnll ııaat on buçukta 
Şirketin Galatada Fermenecllerde kAiıı meııkezi idare&lnde dah!U nl· 
zamnamenin 9, 16, 17, 26 ve SO mıcu maddelerinde ta.d.UA.t terası lçfn 
ticaret kanununun 386 ncı maddesi hllldim!.ertne tew!ikan tekrar 
içtlmaa d&vet olunurlar. ~u lçtlmaa ticaret kanununun 385 inci 
maddesi mucibince bir h~t> malik olan Jıloııodarlann dahi iştlra.-
ke salQhlyetıerl vanıır. · 

•••••el •bakerat: 
Ticaret Kanununun 389 uncu Maddesi 
Muc:bince İlanı Muktazi Tadi. Metin.eri 
Madde 9 - Şırketıhayrlye hlsoelerl J<&DWl! ve mamıub mlra.sçilara 

kanunu medeni hUkllmlerlne tevfikan intikal eder. 
Madde 16 - Şirket hi8sedarlarmdan olup da medeni h8'kları istimal 

ehliyetinden tamamen veya kısmen mahrum bulunan· 
~ara ai<i hlsselerln devlr ve temll'ki kanunu medeni hU
ktlrnlerl11<> tabidir. 

Madde 17 - Hlesedarl!Ll'dan bicinin ölUnılle hlsıleelnln mirasçılarına 
dntikallnde mlraa resmen taafiye edilmernl\1118 intikal 
muamelesi m"'-ıl&r arasmdalıl ı,tı.rak halinin müşte
rek mUlklyete tahavvUIU üzerine yapılır vo yUz para 
varaka pahuı alınır. 

Madde 26 -H•yeti umumlyede hazır olan hlBsedarlardan her biri· 
nln mutasarrrt oldufu hil!Elelerinin adedine göre beher 
elli hisse tçln bir rey itaıeına hakkı vardır. Bir şahsm 
asa1eten (10} ondan ve vekA.leten kendi hissesi de da
hil olduğu halde (25) ylnnJ beı!ten fazla reyi olamaz. 
Mukavelede muayyen m!ktarda hisseye mUnferlden sa
hip olmıya.n hissedarların bil.içtima. htsselerlni bu mllc
tara ibJAğ ve aralarında birini mümessil ta.yin ederek 
heyeti umumiye mUzakerolerlne 19tlrak etmeleri mUm
kUndUr. 

Madde 30 - Meclisi idare ha!tad& bir kere içtima eder ve !Uzum 
tahakkuk eylediği halde reisin daveti Uzertne fevk.alA.

de olarak toplanabitlr. Mecllsl idare reis ve aza.sına ve. 
rtlecek Ucretıln miktarı heyeti umumlyece tayin olunUT, 

DOKTOR ...... 

ÇİPRUf 
CUdlye ve Ztllırev!ye Mlltebas 
"'"' Beyoğlu Yerli Mallar Pa 
zan u.r,ı.mcla Poota ookak 
köşmlnde Meymenet apartıman 

Tel: 411863 ---~ 

NEVROZ.iN 
' . ' ~· 

Ba.f. Dif. Kezle, Grip, Bomatizma. 
Nevralji, ltınklık Ye Blltlln Ağnlannın Derhal Keser 
icabında günde 3 kqe ahnabilit. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Devlet Demiryollan lıanlan 
Muhammen bedeli (11900) lira olan 20000 Kg. Killçe kur911n (11/ 

4/1941) cuma gUnU saat (15) on be9te Haydarpaşada Gar binası dahi· 
ündeki koralsyon tarafından kapalı zart uıısullle satın alınacaktır. 

Bu lşo girmek isteyenlerin (892) lira (50) kuru9luk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı 
a.ynl gün saat (1~) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri 14· 
zundır. 

Bu ise alt şartnameler komisyondan parasız olarak d&ğrtrlın&k-
tadır. (2328) 

il''°_. ___ TÜRKİYE 

DnlZILA Y CEMiYETi 
U.r.umi Merkezinden: 

Cemiyetimizin idaresinde bulunan Afyonkarablsar Maden suyu fit&" 
lerini koymak Uzere agsarı 7500, azamı 15000 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR. 
Bu sandıkların tahta ve çivisi cemiyet tarafmdan verileceğinden 

yalnız lrnaliyesl açık mUnalka:!aya konmuştur. Münakasa gUnU: 11 
Nisan 1941 saat H,30 d& Taliplerin f&l'lnatne ve 9ema için !stan
bulda Mimar Vedat caddesinde cKızilay Hanında> Kızılay Deposu 

Dh'ektörlUğUne mUracaat etmeleri ll4n olunur. 

!:iuçıu avuıltatı hadisede bir ih
tikar ounadiğıru, böyle bir ihti
kar mevzuu bahso.rn.ayınca yalan 
yere yanin d.e mev-cu.t olmadığını 
i•e.ri sürerek müe.lokilıinin beraetini 
ısteınıJtir. 

lu tofö.T yaJc.,.Iaıımı9tıY. 
Bir Hıraız Yakalandı 

dalyalar verilmi§ltir. -------------
ZATI - :l!stanbul Emniyet Dlrek-

%PARA 
' BAYAT Y&RlŞINlN. 

Kartalda Ankara caddesinde ]p;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:~-

4 nlİm8rah evde ikamet eden 1 1 
H"adi>'eni.n bundan bir kaç gün D OQ 1 Ll 

Muhakeme ka.rar v<>rilme:lt üze. 
r<> baııka bir güıne bır,.kııimr;tı.Y. 

Pil Muhtekirleıi Adliye.t. 
Fahiş fiyatile. pil v.. cep feneri 

aatan Hiristo ve Manol adında 
lki muhtdcirin muhake:meslı>e 
cliin aollyc ikinci cezada. devam 

evvel evine hnetz gİırerek bir ta .. 
lum eşyalarm1 çalaru~h. 

Zaıbıta.mn aıl<ı taltlbi neti<:esin
de hı""1zm ..,bikahlardan Hadi 
olıduğu meıydana ç1kmı, ve ça}
dığı eş.yalar sahlbine ia<le edile
rek ha:klkında kanuni muameleye 
başlanm~hr. 

1 ramvaylarda Bugün Bir f\..usevi Kızılaya 
Aktarma Bilet 1000 Lira Verdi 

T ra1TW11ylarda 1ıelt bilet U5Ulün
den ıonra aktarma biıletlerile ay

' 1.ıılt kaırııeıier.in de t.a:tbııı..- bugün 
ba§]anacak.tu. 

Aktaaıma. biledleri 24 saat mu
td:>er olacakıtır. Tramvay idaresi 
bir hat üzerinde kullarulacak bu 
bi.ie.tlerin hatların> tc.Obit elmİf ve 
bu ilanları traaııvaylara aarnı§llır. 

Düne kadar aylı<k kaımdl<:rden 
200 tane ... Wnıı,ştır. 

Köy Demrcilik ve Maranrozluk 

Kunlan 
Konya (Huouai) - F uliyette 

bulunan köy demircilik ve ma
rangoo:ı.ık kurelannın malzeme 
ve avad.an.JJd.an, her ıubeıde aza• 
mi ııel<ızer klfllUll çall§llrwnaıaına 
k:.h gelecek miktarda old'uğu 
haiıde bazı yerlerde kurslara daha 
fazla tnAtarda uuebe almaık ıste
n ilxliğ; anl.afılııuştm 

Maari.f Vekaleti neffeı.tiği bir 
tamimde, kunılann verimli \,jr 
tedrisat yapaıbi.lmesi için ber şu
beye aiınacak talebenin aelciıtd.en 
fazla olmaması.na ga)'l'et ediline
•~ ıekizde,;- fazla !!lÜracaat vaki 
oldu~ takdirde, kunsun ayni ma
halde bir defa daha t'&rar edil
mesi lüzumu bildirilmı,tir. * Koyunlarımıza arız olan 

Musevilerin muhacirin reisı 
Bay BaırlllO dün Vali ve Be:lcd.iye 
Reisi do>ktor Lı'.itıfi Kınları maka. 
mında ziYal'et e:deTek Musevilerin 
Ti.irkilrede gördüğü hiisnükabul
dm oon doerece müteha88İe oldu
iunu, Tütikiyecldr.i doetluğu hiç 
lııiY yeıode göıımedilderini bizzat 
aöyliycrek beraberinde ıgetiTdiiH 
1 Oj)O liranın Kızılay>ıı. yatmhnaoı 
için. taıv<Uaru.tunu rica et:m.iş.tir. 

Bay Barla• dün kendiaile gö

riifen gazetıecilıere 1Unliın söyle

m.ittir: 
c- Filiııtine git:mekte olo.n 

Muıoevi vatandaşlar. Türk.i,yc ıu
laTından geçeılken Türkkrin lcen

dıilerine gödterdikleri insani mu

ame!!cıdcm fevlc:ale.de müt'cbaeeis 
kalım'Jlardn. Bu hisJ.eroiıni Bay 
Y.~ arzettim. Ve Kızılaya ya· 
trnhnak üzere kenıdileTine 1000 
lire tevdi ettim. M111evi vatan
da~anm Tiid<iyeye karşı daima 
minnet ve §Ül<ran hi.l'erini borç
ludu~lar.> 

kılkurtu hastal1ğına k.arıı açılan 
fenni mücadele ve devamlı te
daviler jyi neticerer vermektedir. 
Pek az bir zamanda yüz bin ko· 
yun tedavi edil.miştir. 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - Tokat vl!Ayetinde Tul'hal& 8 kilometre meoa.fede Kazava lnek

han..,lnde yapılacak 0!&11 cl9907 on dokuz bin dokuz yUz yedi> Ura 
<40 kll'k• kura, keşif bedelli boğa &hırı 111'!aalı ka.palı zarf usullle ve 
25 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - Elaıiltıne 2ll/t/941 cuma gUnU aaa.t on bette Tokat Nafıa mU
dUr!UğU binasında mUtqekkl! komisyon huzurunda yapılac&ktır. 

3 - Muvakkat teminat cl492 bin dört yUz doksan iki> lira c85 
sekBen beŞl> kurUı1Jtur. 

~ - EkSilbneye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı 
verml.ş ve 2490 sayılı kanundaıkt VBBifları haiz olmaları ve en az üç 
g11n evvel mUrac&&t edilerek bu 1, için Vill.yet Nafıa mlldUrlUğllııden 
alınnuş ehliyet vesikası ile Ticaret Odası vesika:sını ibraz etmeleri 

ıaznndır. 

5 - Bu işe ait proje, keşif ve 4&rtnamelerl görmek ve daha fazla 
ma!ümat almalc ısteyen!erin Tokatta vllAyet Nafıa mUdUr!UğUne vo 
Turhal civarında inekhane mlldtırlüğüne müracaat etmeleri. 

8 - Teklif mektuplarr yukarda UçUncU maddede yazrlı ihale saa
tinden bir saat evvellne <Saat 14 de> kadar komisyona getirilecek ve 
komı.oyon reisine makbuz mukal>Uinde verilecektir. PO&ta ile gönderi
lecek teklif ınektuplannın rribayet tayin olunan saate kadar gelnılf 
olması ve jyice kapatılmış bulunması: şarttır. Postada olacak geciktne-

ler kabul olunmaz, (%S75> 
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Ster Un 
Dolar 
İsviçre Frc. 

Dralıml 

Kapanq 
5," 

132,20 
29,98 
0,9975 

Peçeta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
hvtçre Kronu 30, 745 

Eoluım veTüTIJ&ı 

LL 
1'933 TUrk borcu I 19 05 
1918 !etlkrazr dahili 21 80 

1938 İkramiyeli 20 00 
1936 !kramJyeH Ergani 20 32 

1934 Sıvas - Erzurum 19 38 

1932 Hazine TahvU!erl 81 00 

193~ > > 15 50 
1935 > • 29 50 
1838 > > 5% 87 

Anadolu Demiryolu Tahvlll 40 85 
Demlryolu MUm"'511 Senet 38 75 
T. C. Meı'kez Bankası 110 50 
Osmanlı Bankaaı 2tl 50 
T. !9 Bankası (Nama muhar.) 10 20 
Aslan • Esl<lhlsar Çimento Ş. 7 85 

• • MUeesls Hlaseel 10 
Şirketi Hayriye 28 
TUrk Altıru (R04&t) 24 90 
Türk Altıru (Hamit) 23 95 
TUtk Altmt kUçUk (Hamit) 23 85 
TUrk Altını kUçUk (Aziz) 23 

htanbul UçüncU icra memurlu

pndan: 
938/615 
Alacaklı: Yedlkulede llyasbey m..., 

hallesinde Terzi sokaitnda 8 N o. 
Bortlu: Vasll Kalavaa Galatada. 

Havra aokalc anbalaj fabrlkaarnda. 
Bir boroun temini lstlfaaı için 

mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen yazıhane eşyası ve 
tıı.bta k .. me makinesi P'l'Jln para ve 
aç.k arttırma Ue 9/4/9'1 tvlhlne 
raslayan çar§81Uba gUnU ,saat 9 da 
yukarıda.ki adreste yapılac-. Mu
hammen kcynıetluln % 75 •ini bul· 
madıtı takdirde lklııcl açık artttr
masınm 11/4/llU tarihine rasl&yan 
cuma glinil ayni saatte ve ayni ına.
baldo yapdacaktrr. 

Taliplerin % yedi buçujjunun pey 
akçelll De 938/815 nwnara He ına.
haJllnde bntunaca.k memurumuza 
müraeaaUan lll.n olunur. 

Kimsesiz Yavrular Milletin 
Şefkat Sineainde Barınırlar 

Ulusun yardım ve tefltatine 
mıibtaç çocuk.lan 2 3 Nisan 
Çocuk ~amı ve haftaııınıda 
eevindiımı.ık ôç.i<ı Çocult Esir
geme KurUınunıı yaıdımlarınız
~a kıtVVetlendiriniz. 

S&blbl ve Neşriyat MUdllrQ: ~I 
Emla ytı.M.&Jlf • Br·'«hlr JC: 

v.u.uıı :ıu:raü• 

tör!UğUnden alını9 olduğum 31/4289 
numaralı tkamet tezkeremi kaybet
tim. Yenls!nl ç<karacağnndan zayi 
tezkerenin hükmü yoktur. 

Hama!b-.r Aslan Duraç sokal< 
No. 1 Koço Bos!mis 

r L i R A 
İDRAR TAM TABULI 

Beyollunda Aıtacamll k""'"mcı. 
Bursa aokalc No. 1. yeni açtlan 
'-:in.ya llbor:ı.tuarmda halka lr~ 
!aylık olınalc Uzere yalıus (Pa

u.rteel) g11nlerl B1R LlRA llc-
reUe idrar tam tahlili yapılmak· 

tadır. 

SUAD O 'O N 
Konseri 

7 Nisan Hl Pazartell a1qanu 

Saat 21,UI de 

SARAY 
Slnemasmda 

· DIREKSIYONUDUR 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ1DELER: • Şub&t, 2 Ma.yuı, 

1 Atuatoo. 3 lklnc!tefrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
1 > 1000 > = 3000.- • 
' > 750 > =1500.- > 
' > 600 > =2000.-. 
• > 250 > =2000.- • 

111 > 100 > = 3500.- • 
ao • ııo > = •ooo.- • 

300 • 20 > = eooo.- • 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 

1 - Tokat vlll.yetinde Tumaıa 8 kilometre meoa!ede Kazova inek· 
hanesinde yaptlaoak olan «21865 yirmi bir bin sekiz yUz altmış b• 
lir& d5> kmk b"9 ıwr.,. ke4lt bedelli buZağt ahın l~aatı kapalı zarf 
usullle ve 2ll gUn mUddetıe eksiltmeye i<onulmUftUr. 

2 - Ekolltme 25/4/IKl cuma gUnU aaa.t 15 de Tokat Nafıa mUdUr· 
111#11 binasında mUteşelcl<ll komisyon huzurunda yapı!aealttır. 

3 - Muvakkat teminat «1839 bin altı yllz otwı dokuZ> lira «91 
doksan bir> kuruştur. 

• - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı 
vermt9 ve 2490 S&ytlı kanundaki vaaıflan b&lz o!malan ve en az 3 gUn 
evvel müracaat edilerek bu 1' için v!IA.yet Nafıa mlldUr!UğUnden alın
mış ehliyet yesi.kaeile Ticaret Odası ve•Uaaıru ibraz etmeleri lA.zrmdır. 

5 - Bu • alt proje, keıılf ve f&l'tnamelerl görmek ve daha fazla 
ma!Omat almak ısteyenlorln Tokatta vlllyet Nafıa mUdUrlllğUno ve 
Turhal civarında inekhane mUdUrlllğllne müracaat etmolerl. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçlbıcll ınaddede yazılı !bale saatin· 
den bir eaa.t evveline aaat 14 ~ kadar komisyona. getirilecek ve ko
misyon reisin• mald>ll2l mukabilinde verilecektir. Posta ile göndorll.,_ 

1 
colı: tokllt mektuplarının nihayet ta)lin olunan «aate kad&r gelınl.9 olına· 
sr ve iyice kapatılmlf bulunmaaı •artılr. Postada olcaak gecllane!er 
kabul olunmez. «2574> 

Abone Ücreti 
Türkiye clablllnde: 

Senelik 8 aylık S aylık Aylık 

1400 750 4.08 150Kf. 

Harl9 memleketler: 

SeMllk e a.ylık · ı aylık 

2700 lUO yoktur 

,,.., DOKTO&-KJMYAGEB ~ 

CEVAD TABiİN 
tD&&ıı - KAN • IL\ZUJIA'.r 

veealrenlı• tahlillerini yap9r. Dl
n.r:yolv ortaaınd& Tel. 2833' 

aoırroa 

BOBBOBONİ 
Jllmln6nU Nimet A1ıl& g1feııl 

bllnileld muayenebaneelnde 
her ,an butalan kabul eder. 

Tel. 24181 

YATAll llaetell 
tt.AN FİYATLARI Kuro17 -.baflık' ınıwmı""""1< 150 

1 inci Bayta 'Santimi 600 
z > > ,. 850 
s > > 300 

" ,. ,. ,. 100 

• ,. ,. 
" 75 

• " .. .. 50 

• 

. . . . . 
IDARUlNI 81111 IS BANKASIND~ 
jl(RAMlYe:Li He:SAP AÇAll 

1 Kadıköy Vakıflar DirektörlüQll ilanıan 
Semti Maballeel 

Erenköy Kozyatağı 

Değirmen 

Boğaziçi PJl\labalıçe 

OekUdar 

Tepe köy 

85 

11 

K~ ve ar&ZI 

8 oO 
..,.,.vı 

> > Tepe camii 8 Ev 8 oO 
ÜskUdar Se!lmlall Karakollıant 78 N taj 20 Ev • oO 
Kadıköy ZUhtup...,.: B&gdat .a Dtıkkb ' oO 

Yukarda clıı6 ve mevkileri yazılı yerler 31/5/Dil sonuna kadar ı<J· 
raya verilmek Uzere mUzayedeyo çıkarrlnuştrr. İhaleleri 14/4/llU ~ 
zarte<ıl gUnU saat 10 dadır. lateklilerln mlldUrlUk Akarat m11meyyıo!l' 
ğlno mUracaaUarı. (25831 

İnşaat İlanı 
Kazova İ~ekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - Tdkat vl!lyotınde Turbala 8 kUometre me8afede Kuova tııel'" 

haneelnde yapdacak olan «11018 on bir bin on sekiz> Ura <19 on cıoıcııP 
Jruru• k8'Jlf bedelll anbar ~aatı kapalı zarf uııullle ve 25 cUn mUd~· 
le el<Slltmeye konulmuştur. 

2 - Ekalltme 25/•/9il cuma ctınU eaa.t 15 de Tokat Nafıa mtıııtl'" 
lll#U binasında mUteşekldl koınlt!yon huzurumla yapılacaktır. 

3 - Muvııa.J<at teminat «628 altı ytız :Yirmi aıtı> Ura c65• aıtııı'f 
bel! kuru,tur. 

ve..:1'--:.eE:~:::ııgl::..:~ v~~:~~u:::t e~~ 
gUn evvel mUracaat edilerek bu 19 için V!IAyet Nafıa mUdUrlüğUn<I~ 
almm19 eiıllyet veslkaslle Tlca.-et Odası veslkaamr ibraz etmeleri ~ 
zmıdır. 

5 - Bu 19• alt proje, k..,U ve ııartnameleı11 görmek vo dalı& t"'!: 
malilmat alm&k isteyenlerin Tdkatta vlllyet Na.tra mUdUr!UğUO• 
Turba! civarında inekhane mtldUrlUğllno müracaat ebnelerL 

6 - Teklif mektuplan yukarda llçUncQ maddede y&zı!ı !hal• -:; 
tınden bir 8aat evveline eaat U de> kadar kmnlsyon& getın1ecel< ~ 
·komisyon reisine mak'buz muk&bllinde verilecektir. Poııta He gı;ııd:u 
ıecek teklif mektup!anıun nlb&yet tayin olunan saata kadar gel ,. 
olması ve iyice kapatılm19 bulunmaet şarttır. Pootada olacak gecıı<"' 
ıer kabUl olunmaz. c2111'• 

lstanbul Belediyesi lıinları 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,~ 

2415 takat otomoolll sahibi Alinin voaaltl nakliye resmind•"l<"" 
borcundan dolayı Galatada Necatibey caddesinde 288 No. ıu ~ 

Mehmet Tiryakillin garajında haciz altına alman Opel mark& p1'~ ~ 
ve tekerleksiz btr baldo bulunan moZkQr otonun 941 senesi n~ı 
9 uncu g1lnu saat 14 de açık arttmn&ya koırulacaıtr ve veril•• .~· 
haddi IA.yık görUlmedlği takdirde 11 inci cuma gUnil ayni aaattl "",9, 
yerde ihalesi yapılacağı ıtln olunur. ~ 

Doktorların Nazarı DikkatiJJ 
General Electric: marka, yeni, biitiin teferruatile bel'~ 

yalnız lefhis için portatif raci yoirafi ve radyoskopi . ~ 
röntgen makineıi oatılıktır. Beyoilu, AiaC11mi, ~ 
3 numaraya müracaat edilmeaL 


