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Nemçeliye Teslim Olmıyan 
Sırp Voyvodası 

Bugün 3 üncü Say/ amızda 
" 

Balkanlar 
Monreosu 

İktısat Vekilinin 
Balkanlardaki düşman teh
likesi, yarının Balkan birli
ğinin temelini hazırlamıya 
yarıyan bir tokmaktır. 

Gazetemize Beyanatı 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Vekilimiz, Endüstri işlerimiz 
Hakkında Malumat Verdi 

A rifiye köy enstitüsünde kü- ~~ 
çirk bir ahbabım var, adı 1 . ~ 

MuhLddm ... Bir~aç ay evvel ens· ' ~ 
titıuyu zıyare.t ettiğim sırada Mu- ~ 
hıddınle ahbap oimuştırk. 

O sırada Almaniar Romanya· 
Ya Yeni girmişlerdi. Ben de Mü· 
hid:dın.e konuşurken sormu!llum: 

- Almanlann Romanyaya gır. 
Dl esine ne den;in ~ 

Küçuk yavru, asit Tüllk ruhunu 
ne güzel kavradığını ve tcımsil et. 
tığinı gösteren bır ocladetle şu ce· 
Vahı vermı,ıi: 
b - Bunıar davebıiz misafirdir 
0 enim k-eındi evime c T ann mi.Sa
fırıynn> diyerek davetm bir mİ· 
ıatır gelirse bakarım, fena niyetı 
Yok.sa yiyecek, ıçecck veririm. Fa 
kat bir millet kendi evine davet· 
8İz .ınisafır sdkamaz. Benim yur· 
~\l.tna dnvetsız ıbir ~isafir girmek 

Vekil, Alpullu 
Şeker Fabrikasını 

Tetkik Edecek 
tktısat Vekili HUsnU Çakır, dün 

tctk1klcrlne devam etmiştıir. Yarın 
Alpulluya giderek şeker fabrikasın· 
da da tetkikler yapacaktır. 

tktısat Vekili, dün bir muharriri· 
mize tetkikleri hakkında beyanatta 
buJunmul}tur: 

- Bir kaç glln için istanbula gel· 
dim. Pamuk ipliği tevzi işi ile meş
gul oldum. Son zamanlarda blraz ip· 
lik sıkıntısı olmUJ1 ve bazı lhtiklr 
hareketleri görlllmU~U. Fakat kıs
men dahili stoklarımızdan. kısmen 
de ithal ile bunun önUne get;ilm'lş· 
tır. Yeni kararname ile iplik fiyat-

(De\·a.ıııı: Sa. 5, Sü. 1 de) + 
!Stcse ben ölmeden o, topraiıma İktuıat Vekı1i Hüanü Çakır 
ayağını basamaz.> =~~~=;,;;~~~~~~============== 
L .~uhiddinin. davet.siz misafir ve 
QOylc bir misafire bir m11ietin yap 
tnası laum -gelen muamele ha.k
~ındaki fıkirlerini bütün Balkan· 
ılar hep ıbir arada ibenimsern/~ 
blaalardı bugün. Ba~anlar ba§tan 
ilfa hür ve mesu't ütk.elcr ıman· 

laruını gösterirdi. Ba1kanltlar 
~p aeslermi çak uzaktan din1er· 
. er. Ve harp zamanını iktisadi ve 
~tırnai sahalarda yarm için ça
~intakJa. ve hazırlanmakla aeçi-
tıl'ierdi. 

. s~ kendi bcsa:bm11za tcblfke-
Yı ,.,_._ • • .. _J"'· v ___ ..ı 

Bulgaristan 
Alman Hücum 

Üssü Olmuş 
Belgrat, Zagrep ve 

lubligana Açık 
Şehir Olacak 

~ ,. .. ,.. ı.yı goTQua., .rwgJJ}i''"'arrmı· 

.._ da göstermek istedik. Kulak Lonilra, 4 (A.A.) - Times'in dip· 
·~l'ltı.cdılcr. 'l<.omall\Ya, bugün Bul ıoma.tlk muhabiri, Almanyanın, Yu
!;.z:ıatan için yapttğnu biz ıkendi- goela\.'.Yaya. muhtemel hücumu hak
--= dostça tav.iye cıtltiğimiz za• kmda diyor ki: 
~ yapsaydı, Buı garistan da Almanlar, süratle Bulgarista.nı 
tzutsuz hrralarına biraz gem vu- hUcum üssü haline getirmektedir. 
lt_-leeydi ~ Romanya da, Alman fırkaları, Yugoslav hududu 
.... ~an ela iwal al'tmda bu- boyunca tnhaşşüt etmiş bulunmak
lılıttrnaz, Yunaniatan harp mu.si- tad1r ve Almanlar, pek yakın ola,.. 
l Ct1crı geçimıez. biz ve Yugos- cağını tahmin ettikleri hücumlarda 
~~~a. hanp ihtimallerine maruz Bulgarları da yanlarına alacakları· 
\> l:lllazd'.:it. Baikan1arıda başlıyan nı hesap eylemektedlrler. 
d c .sadabat paktı iLc orta şarka ffiizllne lnnnılır membalardan Lon 
°t:ıcru devam odcn birlik man- draya gelen hususi ho.berler Sofya
rt/llsı karşısında hiç bir davetsiz da olan bitenlerin hakiki manzara· 
c,~fir Bıükı.nlara ayak basmak srnı göstermektedir. 
bh'l"etini göı-termez, hatta böyle Bir kaç hafta, Almanlar, Bulga· 
~~cıa bile duyamazdı. (Deva.mı: Sa. 5, Sü. 6 da) ** 

\'li..w ,'Un Balkan milletleri teca- .,.-. -.-
i~ ~u şekii<le masun kalma· ' . 
'-ti• Clnnıyet içinde sükun ve sa
~l.i "CtYaşamağa laytkıtırlar, çün
llcti . yabar\Q biiıyijk milletlerin 
~k ~rı. ~e oyuncakları sıfatile 
h.ı elıc.teıt çekırnişler, bütün zor
llıc ~llŞnıa arına, büııün yüksek 
di.i ~'Ye'tlerinc rağmen bu yüzden 
lar~a ııevıy.csinden geri icalnuş-

tr. 

'İttQC>.rncr Sey.fedıdinin bir hikaye
da~ oludumdu: Bir Arnavut 
~· escline göre akıl, imJanın 
ditn ~nele asrh duran bir çiviymiı. 
titı.c a~~n İçine sokulması için üze
tcı, ır takmak inıdirmek lazım <Qrn· 1 ~ ... 
tct~ Balkanlıların akdını batına 
l'lıllt ek için de Ahnanlar tok· 
dlitl Vazifesini görmekle rnetB"ul. 
le berk İ arihçi bir gÖzle vaziye
tll: ~l arsa.'k §U hukrm'ü verebili
'ıfat·ıc rnanlar Balkan~ara dlüşman 
l~t ~h!clrnişlerdir. Fakat haıber
to~ adan dostça bir vazife 
1l-.ıil1'Ctlrlar. O da bazı Balkan 
t'~ri~: istila felaketini çek
~llcr·d~gcr bazılanna harp ih
.;:ıs>~e ını.n acılığın• ıtatllrroak, 
Q\i'\c . bırden yarma, harta bu
l'lı~tı:ıt birlik ihtiyacını duyur-

t A.tıı.~r:•. 1 l 
~ uta ı ann nasıl bir Mon .. 
tb naıa. QalJc rıyesi varsa biz de: 

Yugoslav 
Başvekili 
Dedi ki: 

TakibedeceAimiz Yolu 
Bize Kahraman 

Yunanlılar Gösterdi 
Atina. 4 (A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Katimcriniı gazetesi, hususi 

muha:biri Atina Ak.a<kmiai aza
sından B. Spiro Melu'1n YU'goS· 
lavıya Başvekili General Siımoviç. 
le yaptığı bir mülakatı neşret· 
me:kıtedir. 

B. Mela. Generale yapaiı va
tanperverane ha.rdı:etin yafnız 
Yugoslav milleti tarafından değil 
fakat bütün Avrupa mil'letleri ta. 
rafından altın harflerle tariıhe ya. 
zrlacağını söylemiştir. 

Başvekil Simoviç şu cevabı 
vermiştir: 

c- Sözleriniz beni •m'Ütehey
(Devamı Sa. 6, Sti. 1 de) *** 

Yazan: 
AKA a'ONDGZ 

t~ n:~ Sa:lkanhlanndır> diye
<~n Monreosunun teme· 
~ Sa. 5, Sil. 4 te) X Serayevo = Saraybos nada 

lfi!tı•nı·ımrı11ıermn 
Türk ınahalled 

Ai~ns ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 
~ Mühim Hadiseleri 

~ ~ Nerr.a.retı, Türk - Alman ınlinaaebetle.ıiinln nor
~ ltı Oldtıfunu &öy!emektedir. 

....._ t~lar lideri ve Yugoslavya Başvekil Muavini Maçek, Bel:-
~ l ~üratla k.a&'şılandL 
~ "\'~ bir b~met Cla~I yapıldığı anlaşılmaktadır. 

h aç.Ofllavya, bir harp \.'Ukuunda Belgra.t, Za~ ve Lubllana
~ ... k IJehlr nan edeceiinl 'blldilldl. 

""~er, daha mllsalt blr yerde muharebe~i ~ul etmek üze. 
"1tı~lyeıu Alman - tt&lyan motörlze teşekkllllert karşısmcl& 

'it- ~ili iyi t&blb'e ettiler. 

l>r. Maçek 

Maçek 
Bir Beyanname 

Neşretti 

. Maçek Be:gratta 
Blyük Tezablratıa 

Karşdaadı 
Belgrat, 4 (A.A.) - B. Ma· 

çek dün bir beyanname ncşrede· 
rek bütün Hirvatlaroan k.cndiın
ne mih:aherct edilmesini istemiş· 
tir, B. Maçek beyannamesinde 
General Simoviç'le işbirliği ya}Y 
mak niyetinde olduğunu aöyliye
rdc dıc.nişt.ir ki: 

cMeseleyi uzunboylu düşün
dükten ve tetik&: ettiktten sonra 
eon anda sulhu koru~abilmek için 
YUg"Oslav h~umetine tekTar i~ti
rak etm.ek lr.arannt verdim. Hü
kUrncıte işııtira:kiım üzerine Hırvat· 
lann muktcaeb hakları yanlız te
min edilmi§ değil ayıni zamanda 
artmış olacakttr. Muvaffak ola· 
bifme'k41iğim için ~bütün Hırvatla
nn nizama hürmet ve asayiş ve 
sükuneti muhafaza etmek sureti· 
le bana yardım etımeleri Jazrmdır. 

cSila'h altına alınanlann ve· 
rilen emirlere aynen ve derhal 
itaat etmeleri ica,p ettiğine sureti 
ıael.s ..... ııla ..,..., ..ıleı-im. Vazı
yed edilen sığıT ve teçhizat bedel. 
lcri belediyeler tarafından tesvİ· 
ye edilecektir. Hırvat devlet ve 
hükumeti 'bu bedellerin ödenme
sini tekeffül ederler. Bu vaziyet 
muvl\i&a~ir. Hırvat ma!eti ar· 
kamıda olduğu müdctetıç.e vazife
mi kuvvetle ifa edrceğllll.> 

Be~rat, 4 (A.:A.) - Avala 
(Devamı: Sa. 5, Sti. 5 teı) = 

Prinçip'in 
Y-qgoslavy~sı 

1914 senesi hazirarunın 26 inci 
günü idealist Sır,p de ~kan:lısı, 
milli ka.hraman Prinçi.p, Saraye· 
vo'nun belediye dairesi önünde 
Avusturya • Macaristan lmpara· 
torunun V eliahdini bir kurşunda 
vere serdi. Geçen DürıiY'a Harbi
ni bu kurşun pa.tla~tı. 

Dört yıl sonra da. orta ve ce
nu!bu şarki Avrupaeını asırlarca 
kas kas kavuran, Türk düşrnaru 
Habsburg saltanatı yıkıldı ve 
Avusturya - Macaristan impara
torluğu bir daha kıpıroayamaya
cak surette dağıldı. 

Dört peygarnıberi birden hoş· 
nut eyıleyen bu çifte yıkılış dahi 
o mukaddes 'kur§Unun sayesinde. 
dir. - -

Yine o yılın içinde idi ld Yu
~lavya devleti Homirüs' e ya· 
k~ır bir destanın ortasında doğ
du. 

O destan büy\&tüT. O de&tan 
bugün dövüşen Yunanlıların des
tanı kadar ha~etlidir. Bir avuç 
Sırp ordU9U Fransuva Jozefin 
çığ ve sel halinde akın eden or· 
dulannı ~rden yere sercli. ve im
dada geleın Kayzer orıdufarına 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 6 te) -

..... -~ 
1'- \>19c~ÖYIUteri beı, Alma.n aılkerlnl öldünJiUer. 
~. kab.ıaeslııln bir beyanname ne.,l'ed~ haber 'Nl'il· BALKAN DAGLARINDA: 

- A .... W.. lair Cılk .-ı- .- ı•ıc.-ı 

Berlin 
Türk -Alman 
Münasebatrnın 

Normal Olduğunu 
Bildir; yor 

Berlin1 4 (A.A.) - Ya

rı resmi bir membadan 

bildiriliyor: 

Türk Alman münasebet

leri hakkında yabancı 
gazeteciler tarafından 
sorulan suallere Alman ı 
Hariciye Nezaretinde 

bugün aşağıdaki cevap 

verilmi§tir: 

"Türk - Alman münase

betleri normaldir. 11 

Ulus'ta 
Falih Rıfkı Atay'ın 

Başmakalesi 

T elekinin intihar Ha-

Hava volile de Şimali Afrika ya nakledilen Alman aakerlsi 
tayyare içinde 

Musavva 
Burasının Teslimi 

istendi 

Asmara Mıntakasında 

Alınan Esirlerin Sayısı Oç 
Bini Buldu 

Miesso da 
İngilizlerin Eline 

Düştü 

Bin gazi 
lngilizlerce 

Tahliye Edildi 

ltalyanlardan Alınan Bütün 
iaşe ve Harp Malzemesi 

imha Edildi 

disesi, Yeni Nizam Londra, 4 (A.A.) - Reuter 

V hd t
• • f "k ajansının Eritre muhab.iri biidiri· 

lngilizler Harl>i 
istedikleri Yerde 

Yapacaklar 
Kahire, 4 (ıA.A.) - lngiKz 

hususi tcbrıği: 
a e ının, azyı 'Yor: Emirlerinde bir 9Qk tank bu· 

lunan mühim ltalyan ve Alman 
kuvvetlerinin üeri hareketi kar· 
§ısında haıbe.deceğimiz şafwsyı 
kendimiz intihap etmek huSU8Un• 
da Stdi Barrani' de o kadar mu· 
vaffakiycttie tatbik etltiğirniz battı 
harekete imtisalen hafif setir miif. 
Tezelerüniz çeıJdllmiş ve muayyen 
noktalara ıs~Qdillmişlerdir. Bu 
çekilme hareketi yapılı~cn Bin· 
gazi şehri tahliye edilmiştir. Şe
hir tahliyesiırden evvel" iğtinam 
ettiğimiz lbillün iaşe maddeleri ve 
harp malzemesi imha edilmiştir. 
Ask.eri~ baJ..,mmdan kabili *mü· 
dafaa olmıyan Bingazi :tarafuna. 
dan bir liman olarak ta itullantl· 
mamt§tıır. Münakale yıo!unun eea
sen uzun. olmasına ra~en hattm 
uzaması pahaSJna da olsa düpna. 
nın 1940 ağustosunda yaptığı gi. 
bi bir propaganda muvaff akiye· 
tini <temin etmek istediği aşikar· 
du. Çeıkilen lkıta1armuz ~ana 
insanca vıe tank itibarile ağır za
yiat vcrdinn~?erdir. 

kar§ısında jçin lc,;in Beyaz bayıra:k. taşıyan bir ln
Kaynayan Bir lnkiyat gi~iz.eubayı Musavva'ya gönderil-

., ... • • • mış.tır. Bu su'bay Asmarada bu· 
oldugu telakkısını kuv luııan sivil halkıın iaşe edile'bilme-
vetlendirecektir. si için timanm İngilizlere iyi bir 

Ankara, 4 (Telefonla) - Bugün 
Ankar~da çıkan mus'un başmakale• 
sfnt yazan Falih Rıfkı Atay, Macar 
Başvekilinin intihar Mdis~ine te· 
mas ederek, Kont Teloki'nln gU.ç 
vazifesini devam ett!rmlyo kuvvet 
bulamadığından bu akıbeti tercih. 
ettiğini yazmakta.dır. 

"Mfhvere göre intihar, Yugoslav 
buhranı smısında wkua gelmlıptir. 
Kencftaı'lnl öldttren adam, QçtQ pakt
la memleketini genişleten bfr bafve· 
kildlr. Eğer tızerlnde bu imzanın 

killfetl olmasaydı belki de istifa i
le iktifa ederdt. Çilnkfi Macaristan. 
muahede tadilclllğt ile maruftur. 

Halbuki o Macaristan ki, talllnl 
mihver politikasına ba.ğla.mlflır. An ... 
laşılıyor ki, Kont Telekl, daha ~m
dlden memleketin menfaat ve ,ere• 
tln1 tezat hdlnde görmU. oldutun
dan hayal sukutuna uframıt ve 
yellSin ve ıstırabın son slll\hmı kul .. 
lanmı~tır. 

Bu h4dlse, yenF nizam vahdeUnin 
tazyik karşwnda için için kaynayan 
bir 1nklyat olduğu telA.kktsinl kuv ... 
vetlendirec~lr. 

Bir r'ivayete göre, Macarft.stan Yu
g06lavya ile mUnasebetlerlni kes
mek, ve Yugoelavyanın parçalan .. 
ması için Macaristanm harekete 
geçmesi talep edilmiştir. 

Nası1 Belgrat darbesi, Yunanıata
n& aevkedllmek istenen Yugoslav v~ 
tanperverlerlnin isyanı ise, Kont Te
lekl'nln intihan da Macar vatanper
verleri üzerinde husule gelen teza
hUrlln bir ifadeeı gibidir. 

şurası muhakkak ki, mihverle, 
Macaristan ara.smda norma.! Lş bi'r· 
llği olduğuna inananlar azalacak ve 
eğer tazyik, Macaristanda mihver 
gönilllUleı'irtl iktidara getirse dahi, 
muvakkat olduğu kanaati zihinler
den sillnmlyecek'tlr. 

Üçlü Pakbn 
ilk Kurbanı 

Londra, t (A..A.) - Reuter ajan
sının diplomat1k muharriri yazıyor: 

(Dev&mı: Sa. li. SU. ( te) -+ 

Irak da 
HDkQmet 
Darbesi 
Lorıilra. 4 {A.A.) - Rcuter 

ajansı bildiriyor: _v 

itimat odi& ka.ynaldardan oa. 
renildiğine :göre Irak BatVdtili 
Taha Elhafimi. siyasi vaz;,.etin 
iyileıtmesini elde cckmediğinden 
dolayı <istifa etımigtir. Bunun üze
rine parlatnıcnlo tatü edilhıif ve 
Kral Naibi hük.Unıet merkezin.den 
ayrılnu~r. 

Bı..mun neticesinde ibaflarında 
R&Jit At; 01.a.n bazı nazuların ik
tid.ım ele gcçinnesi earahaten 
g.yrinizamicür. Büyük Britanya. 
hükumeti şimdi yeni Irak hüku· 
metine karfl olan vaziyetini mü"I 
talk~hdir. 

halde teslim edÜmC6İnin lüzumlu 
olduğunu İtalyanlara te'bHğ et· 
meğe memurdur. 

* Londra, 4 (A.A.) - Reuter 
ajansının muhabiri Eritreden bil· 
diriyor: -

Mueavva şehrinden teslim ol
Jllası talep edilmiştir. Cevap bu
ıün beklenmektedir . 

MieMo Ahnclı 
Nairobi, 4 (A.A.) - Dün ak. 

ıam n~edilen resmi tebliğde 
Micmo' nun işıga1inıden sonra İn
giliz imparatorluk .kuvvetlerinin 
ilerlemeğe devam etltikleri bildi
rilmctkı~dir. Micmo, Adisababa
nın 290 kilometTe kadar şarkın
daki yoHarın iltisaık noktası üze
rmde bulunan mi.ihim bir ıehir
dir, 

Aamara Eairleri 
Hartum, 4 (~A.) - A1man 

bazı mal\ımata göre Massaua'da 
40 vapur bulunmakıtadır. Arresa 

(Dın-amı: Sa. li, Sü. 6 te) /§/ 

Hitler'le Mat.uob Göriiftiiler 
Berlin, 4 (A.A.) - B. Mat

suoka, bugün öğleden sonra B. 
Hit!er tarafından lkabul edilmiı· 
tir. Bu görüşmede B. Von Ri>· 
bentrop da hazır bulunm~'ltur. 

Mekteplerin 941 
Yılı Ders Kesimi 

Dün Bütün Okullara Hareketlerini 
Çizen Bir Tamim Gönderildi 

. hk, orta ~llarl~ liseıler ve 1 de toplanarak vaziyeti tesbit ede. 
yÜiceck tedrısat mucssesderinde ceklerdir 
~ersleri~ n~arun 16 ıncı günü ke- Ecnebi mdktepleri ikımal e~iıı 
aılerCk ımtihanlann 14 may.ıa ak. olanlarla, bclge'li talebelerin im
§a.nnna k~dar tkmal edilmesi hu- tihanlıı.n lstanbul ve Beyoğlu ci
susun-da'k1 801\ • karanda.n sonra hetinde bul\Dlanları Per.tevni:yaJ 
hazırla™'n tamam dün bütün 0 • 1 ıt.._ı ı_ rı t • 

kull .. d .
1 

. . ve stoanuuıı :KtZ ıseıe.rıınde, karşı 
ara gon erı ml§tır 

İlk oku•ı ... 'ıç'm · rt . .. .. tarana olanlar da Haıy.darpa""' ve . • ..,. paza esı gunu ...-
Maar·if rMidürO'iiğündle toplamla- Kız liselerinde '1n!tihana girecek.· 
cakırr. Ve ckaUiyC't mektepleri !erdir. 
yard1rekıtörleriı de bugün saat 11 (Devamı: Sa. Z, Sü. a te) 

GONON S ESi 
Edebiyahn 
Mes'uliyeti 

Bahsi 
Yazan: 

UŞAT NURi 
Mllne\"\'el' blr dostum Fransayı, 

Fransız edeblyatımn batırdığını 
&öyleylnce l}&Şlrdmı kaldım. 

Bak bele! Demek Montaıgne'ler. 
Voltaıreıer, Hugo'lar, Anatol 
Fram'lar. Glde'ler t.insl sinsi mern• 
leketlerlnln tnezarlanru kazını11tar. 

Biz bwau "aktUe memleketimiz
.ile ~ oka)wl erkıelderin. u. 

zun topuk ve açık ta.rşaf giyen -.. 
dınlarm yaphlfru bllJyonhıJc. De

mek Fraıısada da bu işi alttan al

ta edebiyatçılar başanyorm~. 
Kendisine uaI somıadıfım halde 

nıüne\'Ver dostmn bu Jıakfka-tt, 
l"'ransadak' ıen salAhlyettar ağzın. 
Mareşal J>etalu'ln l!iOylcd!l;inl ih\ve 
ettı. 

- PetaJn, bwıu ne \"&kit &öyle
dl~ 

- Fransada iş başına geçince! 
- Edebiyattır diye tasrih etti 

mır 

Milnener dostumun bu nokt&4a 
hatırası müphemdi. 

- Kelimeyi söylediğini katlyetı. 
temln edemlyeceğlm. Fakat Fran
•nın ahlAk bozukluğu, herkesin 
a3TI havadan çalması, halkın eğ
lence ve sefahate dalınası J'ÖZÜn-

(Uıtfea aayfa11 çewiaiuıia) 
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( Casuslar Casusu J 
Trebiç Linkaln'un 
~ 

Hay af ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 
( l.iivreno), Sucunun blll)ı kesi- riıı, Roma, Londra, haıti Tokyo 

lıre~n Chao Kung'u dü,ünÜ)'Or- harekete ıeçti. Müzakerelerin oo
ou. Unun başı öyle koparılsaydı, nunu heklemeğe v&kti kalmıyan 
p<I< memnun olacaktı. Şehrin so- Britanya hi.iluimıeli tl....ı fi. 
knklarında hali muharebe devam losund&n bir kuınımı Hoıg Konıı 
edıyordu; bu arada yakalanan ra.. limanına gönderdi. Ayrıca bir 
hıpl~ı (Uvrenııı) e getiriliyordu. aefe:rıi lruvveti dört kru.vazör, 
Fakat hiç birisı Chao Kung' il ben &ltı de.troyerd<:rı mürclokep bir 
<eınıyordu. Yakalanan rahibe filo ile beraber İngiltere· 
(•< ıeriniz nerecle) ıeklindelti sor den Plymou!h hmarundan hue
u,•ra ka1" ı b il medı!derıni söy- ket eckrek Çinde Şa~ay ]im•· 
~}arlardı. Herat ve Mazar tehlr- nına. vardı. Bu kuvvetin hareke~ 
ıeri de ahndıktan !'°nra, (L .. av- tinden daha on be" gün geçme· 
ren•) Chao Kung un kaç'tıgını : mi•ti, Şan!<'haydan Londraya ge
anl:ıdı. len bir telgrafta, ık·omatlistlerin 

Chao Kung, Lavrens ile Na- ve bilha""" Chao Kung'un kıuman 
dir Han1n ÜS'tÜn kuvvetlerile b-4- dası altında bulunan Çinlilerin 
şa çıkamtyacığına anla)'lllca, Hint Kian.g .. su §imalinde King9lJ4en 
ku§ dağlarma kaçtı ve orada on !\ehrini i~al ederek bütün .sivil 
beş 'glin k..dar sal<'a kllldı , 8 - 2 - memurları, bürun Avrupalıları 
l eşrınde tek ba=a ve bır •eyYah ve budi.st olm>yMı 1 700 ki~iyi ta
kıyaletine gire,..,k yola çıkh. De- mamile katlettikleri ve evlerini 
re tepe geçerek Çin Türki:rtana tamamile yaktıkları bildiı.iliyor. 
vardı ve orada Varkand yakının. du. 
da b,,;lunan bir buda mabedine 

Baş rahibin yeni ordusu 20 bin 
ki i idi. fyi makineli tüfekleri var .. 

dı. Budist dinine girmek istemi· 

yenleri derhal ölc!ürüyorlardı. Di 
ğer bi:r isi kolun batında Çine tek 

rar dönım.ü, olan Rus Borovlin 
bulunuyordu. Bu kol Kin Kiang 

üzerinde 40 metre k&daT uzunluk 

ta olan iki köprüyü y&lomış, yüz 

kadar demiryol memurunu türlü 
~kencelerle öldürmÜ1tü. Kuang 
ıi de k.omüniltler ve rahipler Yan_ 
toV ki ,dırini soymu !ar, mtıhuip 
ol&n memW'larla yedi lngilizi l<ay
narnJt yağ dolu bir fıçıya atıruı· 
ludı. Svatov ile Ka.nııon aruın
daki mmıt&kada a8'lanlarm, kur
ııuna dizilenlerin aayıoı btlinmi
yordu. FraMız misJ,onerlerinden 
Naguette ı ence ile öldürülmek 
üzere dağa kakhrllmı:ıtı. 

aıgındı. 
1929 sen~i şonuna kadar ra· 

hip Ch.ao Kunıı' dan bahsedilme
di. erocle olduğumı kimse bilmi. 
yordu. Fakat onun bu müddet 
zarfmda boş durmadığı anlaşıl
dL T rebiç, va tile Seylan adasın. 
da cttıiği kan yemininden vazgcç
mem~ti. Yaptığı uıler onun hırs
lannı doyımnrım.ıııwtı. İntikam hia
leri 9Ölimemi .. ti. Oi'lunun idam '.
le içinden ölmüş olan bu adam, 
"* otüımden loorkmuyordu, ç;n 
titk"8i onun ifine dahil çol< yarı
yordu. Acaba. Çine dönünce yi
ne neler yaptı~ 

Xll 
Rahip Cbao Kuq'un Çinde 

Tekrar Yapbğı Kanlı 
Ha-ek etler 

1 O • Mart • 19 30. Nımkin şch. 
rinde bulunan lngiliz kımeolosu 
rahip Chao Kunıg' un Kınag-•u vi
lôıyetir;de tcıltrar ortaya çrlotrğını 
şifreli bir telgraf!& Lonıdnya bil
dirdi. ~ah;p 'bu vitayetin bittün 
raıwpLerini toP\am ve uzun bir 
vaızx!Mı oonra, Boıi:şevilt Ruslar 
hariç olmak üzere bütün yaban
cılar& kar,., bir pogııom yani kat
liim yapılmaenu ilan etmı i. Bu 
!ICfer rahip, Ruıtlar!& anlaşınış, 

lngilizlere k.arp tekrar meydan o• 
kıımağa ba,lam.,ıı. Bol,evizm 
ve .Budizm bu sefer el ele vererek 
Çini lunp geçirecek, yabancı Av. 
rupalıların Çinde kökünü kuruta. 
rektı. , 
BuMın üzerine Vaşington, Pa-

Gözlük Satanlar Muayene 1 

Ediliyor 
Sıhhat Vekaleti tarafından h&. 

:mlıımp eon za.manda Büyük Mil
let Meclisince tasdik edilen yeni 
bir kanun rrrucibince. memleke
timiııde bulunan bül'iin gÖzlüıkçü
ler, bulundukları mahallerdeki 
Sıhhat müdürlüklerine müracaat
la fenni ehliyetlerini i•bat edip 
birer ruhntname alacaklardır. 
Üç ay içinde ruhsatname almıyan 
gqzJiilkçiller derhal ticarc-tten 
m;nolunacak ve badema ehliyeti 
olmııyanlar da gözlük ticareti ya
pamryacalolardı:r. 

Petrol Ofisi işe Başlıyor 
Petrol Ofisi _-ıatış i~lcri miidüru 

Nejmtla benzin kurnp&nyaları ın..i
dürleri Ankaradan 1 tan.'hula av
det etmişlerdir. Petrol Ofisinin 
bu &ym on beşinde faaliyete geç
J"Oeaini teminen An.karada top· 
lamalar yapıLmlf, benzin ve gaz 
ııı.ol<lan tetkik edilmi§ ve bu ara
da ithalat -meselesi üzerinde de 
gÖ1"Ü!Jme1er yaptkm1stıT. 

den bu bale geldiğini oar&batle an
lıı.ttr. 

:\tuba.keme tanına dikkat edlll
ıyor mo '° "1.lliıe\."""\'er dost Petaln'ln 
edebl)'attan babı.ettiğini pek ha·' 
'tırıanuyor. Fa.kat ahlıi.k8rzl1k1 "'t"· 
fahat, millet S'M'uklan •rasında. 

tefrika me\-ZUU bahis olunca akla. 
edebiyattan ~. ka ne gelebilir! 

Ben kt>odl hesabtma. öyle z.anne
~iyonnn ki, Framarun batma ı el· 
bl. bunun edebiyattan )'ahut başka. 
blr APbept('n IJerl gelm~t de mil
ne\·\er do"jtun1un un1urunda dt"ğll

dir. o J&huz ede-blyat hakkındakl 
e!o>kl ·•.-e ezeli &<aoaattoe yeni bir de
lil aramış "·e bunu 1\fare,alln nut
kunda. bulduğ'unU zannetmı,ur. 
Bizde n1ıinevverln bir nevi "·ardır 
ki, kendi mtfl.leğlne alt bJlgllerintle 
](UV\etll, hatta. .;ok ku'·"·rtll, fakat 
unıumi hayat, flklr ,.e ~anat ıne-
8e1elerlnde ı;oeok kadar saftır. 

DofJtum, mbne\"Vtrlerln bu emr· 
fındandır. Okumayı (Ok aevdlğJnl 

öyler ve her K«e yatmadan &e-

Marttan Eylı'.il ayına kadar de
vam eden ka;tliim, gittikçe arttı. 
A~iler imıtiyaz1'r !fr,Jnltakalara şe
hirlere sa\.d:ırdtl<ar; (Yabanc1lar 
denize, yaşa.sın MC>$kova, yaşa
sın Chao Kung) sodalarile önüne 

geleni devirdiler, öldüııduler, yak 
tılar. Geni~ m:ınta.kalar yanıp küı 
oldu. Şehirler cesetlerle doldu. 
Mahııulden ~er kalmadı. On iki 
!<adar Anglikan, Fransız misyoner 
lcrin mclccleri olan binalar ya.
kıldı ve onlarda ele geçen Avru. 
palı uraurlar türlü işkenoclerle öl 
düriildü. 

( Ark&sı var) 

Halk Plajları 

Güzelleştiriliyor 
Evvelce Harem iSkelesinde a

çılm1~ olan ha k plajının geçen 

sene gördüğü rağbet nazarı dik· 
kate ahn11.rak bu ııcne genİ§!etil
meoi kararl&•hnlmı,.tır. Plaj sa
hasında bulunan kayalıklar ta
mamile temizlettiri)cçek. ve kum 
seviy""i birllZ da.ha yilbeltilecek
tir. Plajın ağaçlandınlmuı bulu
nan geri tarafı da çiçeklerııdirile .. 
cek ve bu suretle halkımna gü
zel ve ucuz bir eğlence yeri te
min ccfilecek.i:ir. 

Yassıadaya Talipler 
Bfrkaç gün evveı. S. G. Savcı cOn 

Satır• ında. Yaeıuadanın saldığa çı· 

karrlması keyfiyetini bir taka. mev· 
zuu yapmı!fU. Haber aldığnnısa gö
re bu adanın ııatılığa çıkarıldığı fÜ
yu bulur bulmaz ıpimdiden bazı zen· 
gln ve ehemmiyeW tailpler çrktnıf· 
tır. Bu güzel adanın kimin UııtUnde 
kalacağı '\'e ne işte kullanıla.cağı: da 
dedikodu mevzuu olmaktadır. 

klz, oo uyfa k!Aıılk hend""" klt.
lbı okur. Nitekim ötekilerin de 
meeleklerine göre ba,uı;larında fl
<lk, hp, yahut hukuk kitabı ek81k 
olmaz. Edeblyllta. aleyhtar dtj!ll
lerdir. Bu rıaınand& mUnen-er blt 
adannn edebiyat dil."'1&nlığr et.me
•I mümklln mi! f Edebiyat bir ta• 
krm faydalı llklr ve k&n&atlerl 
güzel bir U810p. yahut yerine göre 
heyecanlı bir ifade ile COlak (OCU• 
ğ.a telkin eder. Böylslnln ba,muz 
uzerlnde yeri -va-r. 

l\lünev\·er dostwnun istediği yl· 
ne bu meFıelenJn mllnakaşasıydı. 

:Fakat ben ı-:ı daha. kısa kebtlm: 
- Mademki Fransayı bahran e· 

tleblyatları Jn1ı,. O halde na.zlle.rl 
"karan da bUyilk Ahnan edebl,ya
tnu f'n MalA.hlyetll milin sUJcrlJe 
beratx>r hudut harici ederek yerlno 
kendi propaganda edebJyatlarını 
koymuş okn&la_ndır. FranaızJara 
benzemek lııtemt,..nler nazı edebi
yatın; taklit ederler, olur gider. 

REŞATNUR1 

VATAN 

rltR 
Belediyede: Mekteplerin 

Sonu ve 
941 Ders 
İmtihanlar 

Yılı 
Adalar 

Güze:leştiriliyor 

Planlar Hazzr 
Dün, Bütün Okullara Bu Hususları 
Teslıit Eden Birer Taıniın Gönderildi 

·vali \'e Belediye Reis"i Doklor 
<ıs.,. l _, 

L'O.ttl Kırdar dUn Adalar& giderek, . .. .. .. ... .. .. .• .. 
Adaların gllzcllc~tirilme;ı:i hakkın~ J .. Maaııf miidurh.~~nun ?un bu. 
dakl plAnlar Uzer.inde tet1clklerde tun mekteplere gondermış oldu· 
bulunmuştur. ğu bu tamimi aynen ~ağıya ah-

Belediye Reis Muavinlerinin 
Tetkikleri 

Belediye reis muavin.i Lütfi A.k· 
soy, dün sabah Kadıköy, ü.ıtüdar, 

Fenerbahçe ve Suadiye mıntakala· 
nndaki inşaat Uzerinde teftişlerde 
bulunmu, ve ayrıca bu kazalar da· 
hilindffki fırınları da. kontrol etml~ 
tir. 

Şehirde Bu Sene, I 0875 
Ağaç Dikildi 

Şehir ağaçlandırma. plı\nmın tat .. 
bikine devam edl1mekte&r DUne ka .. 
dar 'ehrtn muhtelit yerlerine dikl1en 
ağaç on binl mUtecav\zdtr, Bu me. 
yanda Bakırköy kaza.sma 1115, Üs· 
klldan. t720, Adalua 3400, Bey
koz, 250, Kadrköye 350, Sanyere 
890, Beşiktaş& 100, Eminönüne 59 
ki, ceman yekiht 10876 ve ayrıca 
Topkapı mezarlığına 1000 ve diğer 
muhtelif mezarlıklara da. 700 çam 
dikllmiftlir. 

Çöplerin Yakılmasına 
Başlandı 

MUtelıebbis bir TUrk gencinin, çöp 
ihrak fırrnlarl iç'tn İstanbul beledi
yeeine bir teklitte bulunduğunu yaz
m .. t.ık. 

Bu çöp fınnlarının İstanbul bele
diy9since tecrübeleri. yapıJarak mu
vafık görülmU. ve çöplernn ihr&kına 
da ba~lanmr9tır. 

,Edirnekapı Haricindeki 
Yol Genişletiliyor 

Edirnekapr haıiclndekt büyük yo. 
luıı daha on fki metre kadar ge
n111ıetllmelilne ve ortasına ata.çlar 
dlk'llerek tanzim olunmasına l<arar 
verilml,tlr. 

Kömür Seyyar Satılobilec:ek 
Mahalle araJ&rmdakl •eyyar kö

mUrcUlüa'ün menedilerekl>unlua ytt 
göeterlllp 81ltrf yaptrrılması ve salılt 
bir hale konması ha.kkmdaki mem· 
nutyetten sonra, Belediye Umumt 
Mecll•I, muhtelit enc!lmeni vaziyet! 
tekrar gözden geçirerek M-yyar k~ 
mllrcillüğiln men'i halinde bilnll kö
mUr yaparak ail•slnl geçindiren köy 
hafkmın bu sureUe zarar göreceği 
ve loundan bafk& d& kömUrcU dill<
kA.ru bulunmıyan ~tlerle saytiy&
lenlekl halkm kömUrUnU bu seyyar 
satrcılardan tedarik ett\klerinJ dU.,U 
nerek seyyar satışı ha.kkındaki mem 
nuiyetıln kaldırılma.ama karar ver .. 
mif ve bu kararı Belediye urn.umt 
meclisi de kabul etmiftlr. 

Belediye Umumi Meclisi 
Dün Toplandı 

Belediye umumt meclisi, dUn öğle· 
den sonra, reis veklll Faruk Dereli· 
n\n bafkanlığı altnıda toplanarak, 
mUza.kerelerine devam etmı,tir. 

Toplantıda. belediye zabıt.ası taJi. 
ma.tnarnelerl ile hastahanelerdeki 
illi.ç bedellerine karşılık olmak üzere 
münakale suretile 40 bin liranın 

munzam tahsisat veriln1csl müza.· 
kere edilmi!Jtli.r. 

Umumt meclis tekrar salı günU, 
ölleden ııonra toplanarak müzake· 
relerine devam edecektir. 

yoruz: 
l - Bu yıl bütün okulluda 

dersler 16 niııan ç&rşamba gÜnÜ 
kesilecek ve imtihanlar 1 4 mayıs 
194 1 çarfllllJbll günü aktamı1111 
kadar Maarif Vekilliği Te'bliğler 
Dergisinde nc~rolunan esaslar 
dairesinde, bitirilmi~ bulunacak· 
tır. 

2 - Resmi ve husuol okullar
da kanaat no'tları öğretmenler ta. 
rafından 16 niun 1941 sa'bahına 
kadar okul idarelerine verilmit 
bulun Kaktır. 

3 - Öğretmen okullarında tat
bikat imtihanlaırına hemen baş
lana.ca·k, 15 nisan ak..,amına ~a· 
dar bitirilecektir. 

4 - Pertevniyal ile V cfa. er
kek lisesinin lise bitirme imtihan. 
lan lstanbul erkek lisesinde, di
ğer re!Jllli liselerin "ise imtihanları 
lı:endi okullann.da, 

5 - Hayriye, lotiklal, Yüce 
Ülkü, Dariiı!§afaka liselerinin lise 
bitirme imtihanlan İst&nbul eT• 
kele lisesinde; Şişli Teraloki, l('tk 
ve Boğaziçi liselerinin de lise bi
tir.me imtihanları Galatasaray er
kek lisesind<0, 

6 - lstanbul resmi orta okul
larile resmi liselerin oıta kıaımla .. 
rın1n eleme imtihanları kendi o· 
kullarında, 

7 - Hususi orta o'kulların ele. 
me imtiıhan.?arı aşağıda gösterilen 
okullarda yapılacakııır: 

lotlldil, Darü§lafaka, Yüce Ül
kü ve Hayriye liseleri İ•tan'bul er
kek liııeoindc, 

Ş~li Terakki, ltık lioelerirıin 
eleme imtı'h&nları Ni!antaşı kız or. 
ta. olcıulunda, 

Boğaziçi lis ... i Gazi Oomanpll
fa eik<0k o- okulunda, Y <0ni Ko
lej Takısim erl<ek liııeııin<le. 

8 - Resmi ve muadeleti ta•· 
dikli hususi orta okulların sözlü 
imtihurları kendi okul~rında ya
pılacaktır. 

9 - Talebeoi çok, öğretmen
lerinin sayısı lkl imtihan komis
yonu teşkiline mÜ•ait okullarda 
her bıranş aötlü mtihanları için 
iki komisyo t~kil edilecektir. 
Eleme imtihanlarında her bıranş 
için birden fazla im'tihan komis
x_onu te§kil olunmayacaktır. 

1 O - Lise bitirme, d'evlet or
ta okul ve olgunluk imtihanları
nın komisyonları mektep mlüdür
lüklermce yapılacak teklife gÖre 
Maarif müdürlüğünce te.hit ve 
tayin olunacaklardır. Ancak mel<. 
tep müdürleri imtihan komiııyon
larına uil mua.llim Vaf'ken yar .. 
dımcı herhangi bir muallimi inha 
etımiyeceloler ve imlihlln loomiıı
yon lieteleri Maarif m<ıdürlLüğün
ce tud.& edilmedeın herhangi bir 
mua!lliıme teblig611ta bulunmaya
caklardır. 

1 1 - Askerlik de1'6leri irnti
hanlo.rı okullarda mevcut öğret
menler arasında yeckk subaylar
dan seçilecek mümeyyizlerle ya
pıl&c.a.k:ltr, 

12 - Okul idareleri imtihan 
komisyonlarına dahil ogretımen 
ve mümeyyizlerden herhangi bi
rinin kabule değer bir mazereti 
bulund\ığu anlaşıldığı takdlrde 

yer~nc bir diğeri scç.i1m-ek üzeTe 
derhal Maarif mUdürlüğün.c ha
ber verecekletdir. 

13 - imtihanlara gi<ecek ta
lebenin mıı<!addalt bir listesi her 
talebe için dört vco.ika fotoğrafı, 
onar ku.ru,luk i..-n!tihan kağıdı pa~ 
rası imtihanlardan bir gün evvel 
imıtihan yaıpı1e.cak müessesenin 
müdiiTüne teslim edilecek:tir. 

14 - ı.;tlhan notlarının kay· 
dına mahsuo talebe not cetvelleri 
talebenin mensup oldukları oku, 
idat:eM tarafırrdan cfüzenlenere~ 
İmtihant yapacak olan okul ida
re!İne verflecddtir. 

1 5 - lrr1tiharrları kendi okul
larından ba~ka bir yerde yapılan 
okul müdürleri veya muavinleri 
kafi idare memurlarile birlikte 
imtihanın d;evamJ m\idd.etince ta
lebenin disiplin ve idaresilc meş· 
gul olmak üzere imtihan yapıla
cak mÜ"9Sese'lerde hazır buluna
cı&lar ve bu müdürler talebenin 
\mtihanlann'da randımanlarını in. 
cel~ek ve •enellk raporlara ko
ya.caldarr malfımM:ı ~lamıık Ü· 

zere imıtihaoılara girebileceklierdir. 
16 - Belg.oli oler&k okullara 

devam etmekte bulunan bütün 
talebe reeml mdot..plerde belge 
imtihanlarına. kahul edilccekleı 
ve buıjlardan. lise ve orta okulla. 
rın son eımflanndan belge alan
lar tallınatnamenin 44 üncü mad. 
desinın (B) ftkraaındaki sarahat 
mucibince okula. dcva::n eden ta· 
!ebeden madut olanad?kları ıçın 
&yrıca kanaat notıu almadan bir 
defa imtihana girerek muvaffak 
oiidul<lan taJ.dırde diploma ala
cak.Jardır. 

1 7 - Lise talebcaınin kamp· 
Iarının. ne suretle yapıla.cağı bj]a,. 
hare tebliğ olun.o.ca.lotır. 

1 8 - Ekalliyet ve yabancı o
l<ullu talobceinıdcn dev.le! orta o. 
kul ve lise bitirm.e imtlhaolarınu 
11irmdc isteyenler geçen seneki 
emir muoi.bi.nc.e aynldıkla:r.ı mek· 
teplerde imtihan olacakla.rdır. 

19 - imtihan kooniayon liale
!erınin tanz.'mi için orta okul mü
dürleri 9 ni•an 1941 çar§&mba 
günü, liıe müdilrleri 1 O nisan 
1941 per;oem!be günü saat 15 tc 
!.tanbul kız lisesinde toplanacak
lardrr. Okul clirekıtörleri bu tari
he kadar imtihan komisyonunda 
vazife görmeleri ik'tıza eden mu'"" 
a!1imkri tesbit edecekler ve bu 
muallinj}ere verilecek mümeyYiz. 
lik vazifesinin diğer mekteplerde. 
ki i,lcrile k~ılaş:mamasını temin 
edeceklerdir. 

20 - Bütün. öğretmenler imti
hanların devamı müddetince ve 
imtihan·dan sonra da emir ver'ilin. 
ceye kadar vazifeleri başından 
ayrılmıy&cakludır. 

Bir Kadirşinaslık 
Süleymaniyedeki Caddeye 
(Besim Omer} Adı Konuldu 

Merhum Do~r Profesör General 
Beemı Ömer Akalının isminin İs· 
tanbul sokaklarından bir13\ne verll
m .. ı bir kadtr,ina.slrk eseri olarak 
İstanbul beldlyesince düfUnillmU.tll. 

SU!eymanlyedekl caddeye Be'1im 
Ömer Paşa fsml verilmesl karar al· 
bn& alınmıf ve bu karar belediye U· 

nımnt meclisinin tasvibinden '"91D!IJ" 
tir. 

Piyasa Haberleri: 

Pamuk İçin 
Beyannameler Dün 
Verilmiye Başlandı 
Ellerindeki pamuk stoklarını bir 

hatta Jçlnde beyanname ile bildirnlt
ye mecbur tutulan pamuk tüccarları 
dünden itibaren Mıntaka Ticaret 
mUdUrlüğline beyannamelerini ver· 
miye ba,ıamışlardır. Mevcut pamuk 
stoku tamamen belli olduktan son
ra hllk!htıet !Uzum gördüğü takdir
de plyasa.lar'dakl ihtiyaçtan fazla 
kalacak pamukl•n mubayaa e<le
cektir. 

ln9iltereye Satılan Tiftikler 
tng'utereye satılacak olan krrk bin 

balye tittlğıln ylrmt beş bin balysci 
t..slim edilmiştir. Beş bin batye de 
bugünlerde tamamlanarak verile· 
cekttr. Bu suretle bu ayın sonunda 
otuz: bin balye verilmlf bulunacak· 
tır. Geriye kalan on liin balyenln de 
yeni kırkım mahsulünden verilmesi 
kanı.rlaşmıştır. Mevcut stoktan 10-
15 bön balye kadar daha tiftik geri
ye kalacagı söyleniyorsa da bunla· 
rın da başka memleketler için elden 
çıkarılabileceği ümit edllmekt..dlr. 

Tiftik Birliğindeki Toplantı 
Tiftik ve Yapak B1rliğlncle bir 

toplantı yapılmıştır. Tüccarlar bu 
toplantıda Romanyaya satılan ya· 
pak ve tiftiklerin hesapları üzerin· 
de görU~Uşle~ ve bu hesapların 

tasfiyesini yapmışlardır. 

20 Günde .1,200,000 
Liralık Koyun Derisi ihraç 

Ettik 
Son yirmi gün içinde İsviçre, İs

veç ve Macartstana gönderilen ko· 

yun derilerinin kıymeti 1,200,000 11· 

rayı geçmiştir. Koyun derilerinin 

bu kada.r rağbet görmeslnfa sebebi 

Uzeı:<lndekt yapaklardır. Yapakları 

uzun olanlar tercih edildiği için. ya

pak ihraç edilmeyince dıf piyasalar 
yapaklı derileri toplattırmıftır. 

Karacabeyde Yetişen 
Merinoslor 

Bu sene Karac&bey mıntakasında 
yetı,tırilmekte olan Mer'lnoo cinsi 
kDyunlan!an dört bin kilo kadar Me 
rinos ylinU alınacaktır. Bu yünler. 
mUzayedeye konularak bir tüccara 
kilosu 20:5. kuruştan satılmııtır. 

PlY ASA HAREKETLERi: 

Dünkü ihracat 
900 Bin Lira 

Almanyaya gönderilmek üzere ha
zırlanmakta olan mallardan keçi k·ı 
lr, kitre, ve yağlı tohumlar Lçin İh· 
rac&t blrllklerinde tevziat ve aevkı· 
yat görU\'ffieler'I yapıhn&ktadrr. Al
manya için keçi derilerinden bUyilk 
l>lr parti takas ile ihraç edilecektir. 
DUn llOO bin liralrk ihracat yapılmlf
tır. Bu arada Hamburg için tzmtr
de depo teslimi •art11e beş yıtz bin 
liralık tUtUn bulunmaktadır. lavtçre
ye kemtk, yüz bin kllo susa~ derJ. 
!.ngiltereye tlttık, Romanyaya yer 
fmtıfI, Yunanlstana balık, Slovak.
yaya deri, Yugoslavyaya pamuk ip
liği dökUntllııü gönderıımı,t\r. Di
ğer maddeler üzerinde piyu&da dur 
gunluk devam etmektedir. lsvlçre 
ve sıovakyaya. gönderilen malların 
Almanyaya St'Vkedilmekte olduğu 

a.nıa,ıımıftır. 
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Gll~DIE: 
r 6'Ü~E 

Siyasetin Evde 
Akisleri 

~ azeteleri okumak, radyo 
istasyonlarını karıştır-

mak ve Radyo gazetesini dinle
mek bizde, aile erkanında öyl• 
bir tesir husule getirmiı ki bunu 
belirtmek için evimizin bir SÜ" 
nünün vukuatını olduğu gibi an• 
]atmak kifayet eder: 

Sabahleyin gözümü açar aç· 
maz hizmetçi karşıma dikilerek 
söze fÖyle iğaz eyledi: 

«Bu müıkül zamanlarda va: 
zifeye devam etmek kuvvetin• 
kendimde göremiyorum. Hesa· 
bımı görünüz, gideceiim.1> 

Her türlü «fedakarhktu bu
lunmak niyetile «a,çıbaımm ta· 
va9Sutunu» rica ettim. Fakal 
fayda11 olmadı ve heıi'bmı gö• 
rerek hizmetçi~le «münase· 
betlerimizi katetmek» mecburi
yetinde kaldık. 

Bizim bayan, hizmetçi ıı:idd 
gitmez başım& dikildi ve cb'! 
böyle olmaz, dedi, evde yeıı1 

bir nizam kuracağız ve yeni ıe
lecek hizmetçi bu nizama ilti
hak edecek.» 

- Peki ne yapacak? 
- Evveli çocuklan cbiına' 

ye altında» mektebe götüre
cek. 

- Sonra? 
- Kayinvalidenin «İaşesini• 

temin edecek! 
- Batka? 
- Evi «abluka eden» al•· 

caklılara merarn .anlatacak fif 

bu ablukayı yuııcak ! 
- Baıka? 
- Geçen gün meyhanede le-; 

kelediğin elbiselerden cBeıin" 
Kolu» temizl~ek! 

- Daha, daha? 
- Bütün odaları tahtakıır"' 

!ardan, hamamböceklerindel' 
«tahliye» edecek. 

- Ya gelecek hizmetçi b1Jll' 
llln yapamam derse? 

- Ya y&paratn, yahut t•••' 
diye bir «ültimatom» verirsin! 

- Oltimatoma kulak vet' 
mezse... • 

- Aylığını «bloku ede,.... 
- Peki karıcığım, hu bu&11" 

ta anlattım. Goıl dudaklarındııJI 
Öpeyim. 

- «Meselile mukabelu 1ıaJı· 
lnm mahfuz kalmak tarl:ilel 

Kör KadA,. 

Arkada,ını Bıçakl1111UJ 

Dün Aksarayda ilci arkaM1 

kavga etmi ler ve bunlardan bil') 
arkadaşını bıçakla yaralamı~~· 

Dün öğle vakti Aksarl'~ ~ 
Millet oacldesinde yürüyen ~iı>"ıı' 
oğlu Sagu ile Mehmet MerJÇ 
ralarında çıkan bir anla amarfl~ 
lıkta11 kavgaya başhımı~ar -~· 
bunla~dan Bagu :\1ehmedi iTi"'. 
telif yerlerinden yaralam~ır. ıt 

Yaralı hastaneye kıaldıniıı' 
suçlu yakalanmı;trr. 

TAKV 
6 "L.'!A."/'\' 9U 
CL~IARTE.'1 

AY: 4 - GVN: 95 - Ka mı: tt9 

~5 smıt: 1~67 - MAJtT: 
8 

IİCRI: 1300 - Rebıtııevv•I: 

V AKIT ZE\' ALİ EZ,ı~I 

GÜNEŞ: 

ÖGLE: 
tK!NDI: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,37 
13,17 
16,4~ 

19,36 
21.11 

1,53 

-ıı.01' 
5,10 
9,tf 

ı~.ı:ıo 1 

ı,31 
9,16 

ettikleri z.aınan (Ml!otter ,-e :\lisk de \'in

ter, gil•lerdlgtnlz teveccüh 'e alıik&ya. te
şekkür ediyorlar. Fakat bir kaç gün misa
fir kabul etmJyecek:Jerdlr) deseın na~tl olur! 

J\ı:tslıı Laoy telofoo etti. Gebnck bfedlğlnl ÜZÜNTÜ 
,ı· 

lr fakat pek de ta.ıo. nıeı;aklı idi. Z••" ,,-
mlyorum k1 eoraeafı sualk>re '.\lak<Jlrtl 
hırla taharumW edip ee,·ap ,·ereh1J5Jn. .,ıt' 

Yemeği gayet ~abuk yedik. Kocanı •1 ıı1' 
li ldJ. Hemen hemen hJç konu"1'JUl'or~ııt" 
Midemdeki garip ağrr tekrar ba, ııo• ııöyledl. 

Mıı.ksbn llrkm\lt ırlıt: 
- Eyı'8h,, Dedi. 
- Merak etmeytntı:. Ben ken~ mı-

ııaflr kabul etmediğinizi ııöyledJm, Mahke
me gUnttnU sordu. cBUm.tyonıın'> Dedim. 
Fakat .gazetelerde okur da .(ellreC: mani ota, .. 
marn. 

- Şu menhwt gazetecller.-
- llakklruz var. Benlm de Jçbnden ?ıtp. 

olnl dö"m<ik geliyor. Takat ne yapı,ınla.r. 

Bu yUulen ekmek parruıı kazanacaklar. Fa· 
kat siz.la. onlarla. blr ı,tntı; olnuyacakhr, 
l\fakslrn. Ben lıeJ>8lol atlata.cağ-mı. Şimdi ra
hat kafa Ue ın.ahkeme. esnasında. söyUyecek 

Jerlnlzt he.zırl&)-'lnıı. 

- Ben tıöyllyecekl<>riınl bili.yorum. 
- Fakat v.ou11nayınız; ki, rulklm Horridge 

f<lk Ut!'< n aksi bir adaımdır. JUrl heyetine 
iyi lf gördüğünü anlatmak için lüzumsuz 
talıarr1Yata glrişebnır. Sakın sükftn n ltıda 

ltnid bozn19.yınız. 

- Neden bozayım'?' Bozacak ne var kl t. 
- Tabii bir 'l"Y yok. Fakat ""n hiktm 

Horrldge'ln <1oallerlnl bilirim. lnaanr çile
den çıkarrr. Kendlıılnl pek kmlırmağa gel
mez. 

Ben hemen. aöıe karı.,trm: 

Yazan: Oafne du Mauricr -71- Çeviren: Rezzan A. E. Yalmu 

- Frank'm hakkı var. ıı... ışı anlı;vorum. 
Meoeleyi çabuk bitirmeli u~ıunalı- Her
k"' itin böy)eol hayırlı otur. Bıı m-te ka
pandıktan sonra biz de unutacağız, herkes 
de,,. Değll mi Frıuık ... 

- Tabii .. Tabii .• Öyle liiZlllı. 

Gözlerine bakmaktatt tektoJyordwn. l<~ar 

kat bUdlğtne o kadar emtııdl.m ki,, Hakika
ti mutlaka. bi!lyordo. Bunu 1 pat eden bir
çok teferruat 9tındl aklıma geliyordu. nk 
(an.,tıfıtıın gUn Bcatrıs Makıotınln sıhha

tinden bahsettlil uman lilı na.sd değl, tır
mı,tı, nasıl her za.ruan Rebekarun adını an· 
maktıan ~eklnlrdl ! Şlındl hm' şeyt a.nlıyor
dun1. Frank 1ı1er ş.t'tYl blllyordu, fakat Mak· 
sim onun bildlflnl bUınlyordu, fakat l\lak
slm onun bfidiflnl bllmlı ordu. Frank Mak
sinıin bunu ötnm111Hlnl JstemlyordU. t)'~ij

n1Uz; de bJrblrJ,rnl'.ıte konu,uyorduk, takat a

ramızda. ne kadar bUyUk setler vardı. 
Artık t..lefon bizi rahal4ııı etmedi. Bll

tiln ruükfileme1er yazıhaneyo verlllyordo.. 
Salı)'"r, muhakeme günllnl! bek!Pme"teıı ba~· 
kA ı,ıml• kalmaım,tı. 

Mlıılıl Danvera'I sUmıedlm. Yemd< Uste
slnl mutat şeklide maqnm Uıerlnd.6 bulu· 
yordum , . ., lıl9 bir d•tlıılklik yapmadan 
kabul edlyordwu. lllzmetçl Kluribdcn l'D•i• 
Daııvers•tn eskisi gibi işini yaptığnu, fakat 
biç kimse ile konu.,.nadı&nıı öğrendim. Ye
rneklerlnl de odasınd& tek başına yiyormuş. 

11.tzmet~ı Klarls mUteceMI gUzlerlle ba.
na. bakıyor, fak.at .t;uall sormafa. cesaret e· 
demiyordu. Benlın de onunla bu meseleyi 
konu'Jlf1ak canım tstıemlyordu. Jler halde 
blltlln ~landerleydr konuşma. mevzuu bu idi, 
hatta bütlin kasabada da ... 

Jo~ırtma. kopmamı,tr. Jlava. sırnk "\e ağır· 
dr. Elektrikle ve y.,amıyaa Ylltııınru ta..,ı

yan beyaz: bulutlarla. dolu idi, 
Bahl."ede e\'C yakın oturuyor, koruya ve 

deniz kenarlarına -gttmryorduk. ~fuhakcrne 

Ralı günü ikide olacıı.l<h. 
Nllıayct alı günll geldi, çattı. Bire çey

rek kala yemek yedik. Allaha şlikllr Beat
rl• gelemlyeeetlnt telefonla. haber verdi. 
Oflu kaba.kalak olmu,. Yanından ayrıla

mıyornıu,. Be:ıtrb çok muhabbetli, alul;;a-

mı,tı. .,ıı 

Lokmalar boğazıma tıkanıyor, 1119 
IJeY yutamıyordum. ,I' 

Çok ~ilktir yemek bitti. ~lak•lm gl~ 
moblll luıznladı. Dfm•k ki gitmek ıU' 

gelml1tL Frank'da kendi ktiçUk oto01"11_,, 
de bW takip ediyordu. ~fak&lm !ıi~ I<" tıl' 
madan otomobUl kollanıyordu. nl"n 41~ ,.ıııı 
mi onun dizine koymnt oturuyorduı~ı. 6 ,.;' 
bir hail vardı. BetHle nk! birf!ııılll ,. ... 
tahaneye gotürilr gibi blr hlıı •·arılı· ' ,. 

lacağ'tru tabmln edcmı,·or<'a.,1. A111«'ll~~ı1· 
caba n1u,·affak olacak mı'!' lte*ta kt1f fllı" 

J(•i t'ak mr idi 'P' Ellt'"rim huz gi!}j lıll. l"t' 
lntluunsız ~ekıtde ahyordu, :llldcJll .tt:'Ji~eJ"' 
bat ağrı hAIA de•am ediyordu. l•~,.,Ş 
beş kUometre uzaktaki Laniyon•da 0 s;;tft" 
tı. OtomobUl f&r!IJı meydanında tıır:_,,,. 
Doktor Flllp ile Albay Juliyan'ın ,,-.,ti d' 
da orado. duruyordu. Ba ka otonıohill ,, tJıl 

11.ı k .. ;pı f' 
,-ardı. 1;' otda g«en bir aılannn ı.~ 8 d''° 
rak ve teoe.'>i le baklıA"ınt , e yanın 
ne de gti•terdttını ı;ürdüm. ...,..;'1 

- Ben bura.da kalır,J•m. ı~erl ıt-
lbtemlyorwu. 

(Ark ... ...,ı 
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( Deaııaııık Ba11ıııerı ) Harp Vaziyeti 

1 1 

Yazan: 
........... 1 ....... .. 

BuJcarl8tanda Marqal Lhıt'ln 

: 1 
1 1cwueadu• altuada 14 tUmoa \l&r• 

dır. Bular dlrt ord\& l&u.anclu• 
: . .1....... lıtıu aynlmıttır. Ordu merluıs-
~ ıorı ~nQ&. Trtctat, ~lato(rat, 

Slvlleqrat'tachr. Varu nuntaka-

1 

aılltla b.lr tlbncın nı blru deals 
kunetlerl vardır. Türk hududun· 

• a bir tlUMR bllluıunuı çok m11h 
temeldir. Bafkııunandinhk karar-

Convoıy ne. Ko bo oin nev'ine, ih· 
,,iz dilin- n y racatınm cinsi-

•• Deyilik ge· ne ıötc İll§a et 
"""-i tüec:ar c mekıteı\iir. En 
19"\ılerine re. oııvoy elloonouıik inşa 
f.&ııat eclip hi· tamn' bularak 
"'-Y'.Ierine me eıüra.tlerini en 
11\Qr aJma11, bq yazan : faydalı Ve 8Sl: 

•eıtnileri düt· HUsamettı"n Olsel maSfafla temin 
"'-" taerıruızuıı. Citmeii dü~-
qM\ muhafaza E.lri Bahriye Mü.teen me!ktedir. 
C~rek kendi E.ier (Kon· 
n.ddb-aıtıını temin etm,,.ı demek· boy) gemileri ıbilha~a aür· 
tir, T \iı\ deniz diline (Konboy) at itibarile denizalt. gemile
toklindc intikal etımiftir. ~Üc• ıriırin aü.-atimkn fazla yani u
~r ve beylik ıremilcrinden mü· cari 15 milden farla bir aiirat 
!~~ bir ktfilcyc verilen bi.r Je aeyretlebilecelc ıkabiliyette o· 
"'indir. luTU ıdenizaJıtı gemilerinin yap· 

<Co~Q)') bir clev'kıt'-ı derıiz 'tıklan 'tdılikderin ılcrymet\eri kU 
~imiy-ctini temin ettikten aon· çültüldriar. 
'~ tevoe.ijJ odoc:eii ectMn ibir nak Bu h•lumdan lngiltere eHndc 
lı,y, •iltcımtdir. Oep.q bakiroiyc- iki ıgemille!le nezaran iki türlü 
ti elinde o~r,yan bir devlet •tın (konıhoy) kvHamnek mecburi· 
"c uıun meNfelerıden va'tanın yetinde kalımaktadır. Mübrem 
ihtt)-a~ :kc.odi adanna, yur- ihtiyaç.lan için eüratli, tali lıti
dllr\ ~raWmna (~y) fla. y~lar jç.in az eür.tH (lkonboy) 
·~ actinnek kı.ıııd'rei.ıte nı&• ıt.ertip etmeıldlıedir. 
liık ol-.ma~. B•~ı - ~emilori ka- Harhin ve!ldiği tecrü'beler Ü· 
.ç.a.k olarak ve feda otme.k NfC:• zerine Jncetere hü'kUme'li yük· 
tüo mal ıcti.rmtk için kullana- aeık aüreti haiz ve ayni tip ıe· 
bilir. F*ık•t \ıuırijnkij iet~rat milerin inpsna karu wımi,tir. 
"~ t~~;lat o kadar çok 'VIC emin Bu karar gemil'erin daha çabuk 
~ır ki bir ~iniJl ha'P'gi liman- zamanda inf'•nı intaç edeceği 
1~ ~; Natto ve hMı1i mcm· •ihi dımmakt ıemilerinin tenli. 
~ İçin 1\•r•t ettijinj diit· ke1*1i de izale edecek çarelerin 
:-~ d'U'lmamaeı mümkün. -de· mühimmini t.etkil edecektir. 
M~'!'· Bı.amm içindir ki bvgün J ... iliz Admirakieinin ver-
~ d~~ "'~~i olmı· c:liği bu Ot.rar ilfttTine in· 
~'il bir devlet bitaııaf limanı.r· §• .d'ilmcıkte eılan yeni gemile
,_~rt kendi veeaiti ile k.endi mem rin t.il edec:eği (Konboy) !ar 
oateetine, ve-lev kaça:k d'abi oka. daha az teıhJikıe ile daha az ıa
"-1 t-..mak im'kılıam ~vlamaz. manda scf erlerini ilômat edecek 

8 ~!ile ak- dlonamnanın de.. kwiliyetlte t'bulunacaık ve tabü .... .-.--.-..-· ~ ) INcl•l eiW1 4tıi ıra (Con T.wt •·-'~ •adar mıqlae.. " d-.r. . __ ..... 
~.'*' de.niıaltı ıeınilcnn lif ve az eürettc,,.. evaafta ya. 

' rece hüc:umlanndan aiır Pllnut o!an l"Cmliiıerden mürek. 
'"- ha11p semilerin4 ın'\lhaf az• keıp ( Konboy) iuan tehlikelere 
~t1' için filo m.\11\ı.lif tdtirltr• daima maruz klllınryaçağını dü· 
..ı \'«: ~lllif ~fJc ı~~ bik (4q d.oiilldir. 
~Yeıll•rini. ıto11Pitı0l•nnı. filde movcut 'biirfük tonajın 

Jilu llofJ'•da4tr. DördtlneU lla\ a 
ııı.u ruerlle&l Sofyada. altıncı 

"'·~ qıoeu meırkul llükre,tedlr. 
a-uyadald hava flloeu, petrol 
nua•kalnııa mlklaf ... ına ayrı\· 
·m"*"'' Blr A.Jmen hava IUoeunA 
1000 ltombafdnan tayyaretJl, 825 
•ve• ·uı '1'15 k"lf tanareel olmak 
ibıere cemaa 1100 tayyare vardır. 
iliyle olm•lda berabfır bazı kay. 
nNl•ra slfe do auııarl•tanda vo 
...,.,..... ançak 600 Alman 
~ olduiu ııtiylemaekt4ıdlr. 

Ba Almu kavvetlerl, no Yu· 
peıavyay., ve aıe de Y....-nlaıt.aa 
taan'P edOCQ kuvvette dti1Jcllr. 
hJIQaltriD YQallletua llO • 200 
'bin bW kavvet f.-..._..,, da 
'kalMll edUtne on dtirt Alanan tü
IMldaln taarnaıu lbtlmal baricin· 
de ptır. YqoalaV)'&,Ja taarruz l· 
fln Alman ordalan, Jlotnanya. 
~·•· Avaatvya , .e batta 
ttaJya badatarıadan d~ Uerlemek 
T.ıcıcbw1)'otln4ecUrler. Böyle de ol· 
sa Bulcarlıdandakl H tümenin 
bepıııl Yuıoslavyaya taarru~a ıte,,·· 
kedllem~ Cenup '0 17ıuk hudut
larında • bazı lhtknallerl ıöze a· 
larak • Alman ordusu ku\ vet ayır· 
mak mecburiyetindedir. Alman 
ordusu Yug-1•'-Y•Y• taarruz için. 
daha lluvveUemn• Pttty~ı kar· 
şııınıda lndUllUTketı. bMl 1'11 ... aılll· 
tana ve hem dcı Tug0&la\-yaya ta
arruz ettnet;l ,·arıt olamaz. 

Bu Jtn;ıarta, orta 'e cenubi l'u
goe&avyamn mtldafaaııı çok mU· 
'JdmcUr. lnglllz, Yunan , .e Yaroıı
lav ordulannın m~terek hareka
tı için Niş - Sara,y Boıına • Draç • 
(iörlce • Selı\nlk • tlııküp • tekrar 
Niş hQdudu içinde kalan arazi ile 
bu mevkUer ıte\'kulceyşl kıymetleri 
balzdlr. Romanya, Macaristan, A· 
\'118turya 'e ttalya hudutlannclan 
gelecek taarruzlara kal'tjı Tuna 'e 
Hava nehtrlerllc claha <"enuptıald 
da~lık mmtaka derinllllne ve nıev 
%iden me\-zle müdafaaya eh-eri'· 
llcUr. Fakat Bulpr hududundan 
.,. ulll ............... ~ .. $102i 1 
~ ............ ......, .. 
ıa.......,•lulftUaMtlm...,_ 

1aa11e~veprlaalaa

nı11 1M'Jrbe9$ kalnuW lf:i• ttalyan 
orclul&m•n Araavuthıktaıa at•llna-
"tauınd1r. 

Tarihte11 Yapraklar 

Nemçeliye Teslim Olmıyan 
Sırp Voyvodası 

Sırpların Beşyüz Senelik. Türklerle 
Müşterek Tarihi Vardır 

Nemçelllerle ltalganlar, Sırpları Dalma TDrklere 
Karşı Kullanmalı latemlı. Muvaffak Olamamıştır. 

8 tıtUn Oamnah 1mparat.orlu• 
"1 1\'lftde Türklere b'1çok 

bakımlardan en yakın mm•t 8U'p. 
lardı. Sırptarın Tllrkl«le bof ytla 
aenellk mutterok bir tarUll vwdı. 
Bu bet ytia aene eon MmMJarm 
fuılaaıa teıyıwnı ~U eder. Yok· 
aa, Balkanlardaki TUrk • lıllv ka• 
rıtmuı ı.;ok d&Jıa Mkldir. Bu ka• 
rııpna o kM\u e1kl amanlar& Jl• 
der ki Balkanlardaki ınUleUerin 
hanpl 4aba ziyade Türk ve ban• 
gı.i daha ıln4o lelA.vdu', llÖ)'le&Mk 
gUçtllr. Nitekim BW.aı-lv d& bu 
Ttlı'k • iıli v karıtıınamun meyd&• 
na geUrdiii bir mllletur. Fakat 
tarih göateriyor ki bu kırıtın• 

Sırplarda ÇQk daha iyi bir ntUoe 
vermS.Ur. .Anadolu4an Sırblıtana 
olan Türk muhaccretı11·ın~ ve .nU· 
!us naldlleflni Sırplar bağırlarına 
ba.smı~lar ve Tllrklerle kayna\lmış· 
tardır. Bu Ti.Irk • Sırp kayna'>lma· 
ıu neticesinde Sırp mu.sıumanıarı, 

cSırbiye TUrkl,:ri> meydana ıel· 
mişttr. 

1sllv muhibbi bir Fransız muharrl 
ri bir C'Sırbiye TUrkib ile yaptığı 
bır kOnıtf111ayt btlfük bir &lika. ilA 

anlatıyor. Ar.ttnııda ~yle bir ko• 
nuı:ıma geçiyor: 

- Sen nesin? 
- TürkliıU! 
_ TUrkçe 'bı\lyor :mU1un ! 

- Hayır! 
_ Peki, ~as:l oluyor da Tilrk 

oluyorsun? 
_ lJe!l müell\nıanım ve ·rurkUnı, 

hcı·kcs de bana. öyle diyor! 

* 
S rrplarlıt. aramRd-. g&l.ıtmtı• 

lar olduysa d& D\ll'l•r dalla 
ziyade Nemçelilerin (yanl J.lman• 
Jıı.rın) papanm (yani lt.aly•nlann) 
Sırpları kışkırtmaıarmd•n \'e Jcerı• 
di mak?Satlarına A.le~ etmelerinden 
'iMri • 'l•'•ti•· lf4kat. ~ ._. 
taau.inin ,.emçelllerle va ı~ 
!aria mu,ter•k obıtllıChl'W ~· 
tarkelıniflerdir. 

TUrkler garba doğru akmlarmtl
( akhma gılmifken fUnU aö)1iye
yl111 ki bUttın akınlar, bUtUn ntlf\UI 

mWS.Cer•tlorl farktan sarn dol· 
ru otur. Almanlar garptan farka 
dot'ru terı bir yol tut.mu.tlar vo 
ber ~ bUll'ana 9'rawutıardır> 
K&rfllarmda devamlı dtflun ola
rak dalma Nomçeılllerl bu\nluflar
dır. I>oCru yolu ~ip o4en TUr1'· 
ler ttnı )'11rOytın .A~arla 4alma 
~arpıtmJtlardır. 
a.nanıııar bUtUn Almanlara 

cNemcılen yani cNemçeU> veya 
cNeıueU> dmerdi. Bu kelime ar· 
tık Jnıll11ua111amaktldır. •.UnkU 
Türkçede cNemae> kellmm iade· 
ce bir ne\'i horoz m!nlsına gelir 
ki n•ll mUnKlıfli olm&k\adır. 

O
smanlı ordularının Nemçe
lilerle olan muhartbelerinde 

Sırplar .ı<seriya. O!ımanh orduslle 
beraber Nemc;elilere karşı harp et
~tlrler. Ancak me\'Zll vazıyetıer 
de Nemçcliler nadiren Sırpları 

TUı'klero kal'fı sevketmekte mu· 
vatfak olabıırm.Jerclir. Bı.ı nadir 
vaziyeUerden birisinde geçen bir 
val<a. Sırp • Alman münasebetleri· 
ni aydmlatmak bakımından ı;ok 

şayanı dikkattir. 

Bir Oemanlı orchıııurıu Nemçtıll· 
lcre karşı sevk~en bir TUrJc ~u· 

m&l\4a.nı Şırp t(>prakl•nnda N tm· 
çe orduslle kartıl!Lfıyor. Nemgell· 

lcı• Sırblstanın şimallni işgal et

mişler ve bir Sırp , ·oyvodaauu 

TUrklere >cartı lıarn etmeje içbar 
ctmı.\er. Nemçelller Sırpları öne 
ı;UrUyor vo Jcend!lerl a.rk&dan yfl• 
rUyor\ar. MW1artôo bir mUdc&et ce
reyan ettikten aonra. TUrk O~\l .. 
lll&D P6P ~itliıc~l &Ql~. 'Mal 
ıep oleoaldWmr ~ ~ar 
in Ol\IUll\&ft\& mw..r-. ıw.,._. 
nında bırak..-.lt k114ıt'Y'oflar. 

Sötde müttefiklerinin ~endilinl 

mqhıre'IJ• mo~ınQı JtQc• ~ 
or41M1He ttk t>Mma bırütllnu ıo. 

ren Vo~s Nemçelllvtn bu iha· 
neUne fena halde i9ef1'Yor ve harp 
ede ede kalesine çekiliyor ve ora
dan muıc.vemet.e devam ediyor. 

Türk lcUQ\andanı 8Q'p voyvoda· 
ıının klıhramanlıtına hayran olu· 
yor Ye kendtaini çaaırtıtrrvak tak· 
dlr ediyor ve t.lllnı oJmatı teklif 
edlYor: 

- Voyvoda, k&hraınanlıtına. hay 
ranım! Mert adamquftln... Senin 
g-lbi bir 'buaylfiUn öJm..ane gön· 
ltlm ruı olmuyor. Gel, teallın ol ... 
!:ter tealim oınıuaan leJtl •lr a· 
lır, kalenin burcuna aanm! 

- Pqam! Mademki benim mert 
bir fnaa.n ol<lutumu kabul edlyor
aun, o halde aen aöyte ... IJen benim 
yerimde oleaydın leellm olur muy. 
dun? .. 

- Hükın var, Voyvoda. yolun 
~ık oleun. var kaltne sit. vuruta
hm! 

Fakat TUrk k\lm•mlanı dUfUnll· 
yor: Voyvodayı m•tlQp etmek toi11 
daha blrka.ç gtın orada harp etme 
ıt lbını; halbqkj o ıanıana kadar 
da ~emooliler kaı;ac'"'"· 

Z ablUtrini ı;afırıyor ve da· 
nıtJYOr: 

- Bu Veywcta Y1ttt adam; bu
nu 6ltlm1• tetMtlt tayda vemıea.. An 
ca.k bla bunu 6U1Mdeft de beter ... 
Y'"'1 bir feyte korlmtunak. 1'lP 
şerefıi-Zlikle kıukuturaak o saman 
bize t..ıiın olqr. 

ArkuındMl atlı 'k°'tul'\lp Von. 
elayı nrl NırtoJOr. 

- Voyvoöa.l S•ni esir ~ıııca U· 
mıya&qmı. BUll<IM\ Vf4tÇ\lm. S~ 
11i Ntmçelfkre ıeısttm e4ecefifıl.. 
Voyvodanın rengi bembeyaz olu

yor. Gözlerinden ikl ele\ll ya,ı 81• 
zı~r: 

- Teelim olqyonqn, Jla.wn. di· 
yor. Senin cff>l mert blr d'1flllana. 

*"" *'4' ~ - •ıe cloet& ~ o~ evJtdır. 

* 'fOrkJ•l4ı flQ'Pl..- b\ll11n ~l• 
ri* mwt clı*ları vo 4Ua.YMm M 
Jlltt •wlt\idır. 

1 SiY ASI !c~AL 1 
Planın Boşa 

Çıkan T araflan 
Y a_.ı: M. H. ZAL 

A -...nn BıUsanlar için 
huirı.dlklan plin ... 

diye ka4ar iki noktadan yanl1t 
çakb: Bir defa Y~lıvyadaki 
mlhim hidiaeler, plinın bafbca 
temelini çürüttü, ikincisi de ltal· 
yan donanmuı Ahnan plUnun 
icallt olarak ıkenclı•inc verilea 
YQifeyi yapamadı, aluine ola· 
rak aiar bir lwsimete qiradı. 

Bundan batk-. Sovyet Birli. 
ğinin harbin l:Salkanlara ,araye• 
tine rası olmadığı ıuphtı kabul 
etmea bir 1Uretle ileri 11ürüldü 
ki L.ondrenın tefıirinc:e bu h..-e. 
ket, bilimle İnli"•• ara•ıncW&i 
karfıhkh 1wdam paktının Sov• 
)'el Birlip.. dokunan ,...tana 
refetmekte ve bisi vasıyetiıı 
icap ettirdiği .her türlü kararlan 
.--.. ..-belt laarakmakta· 
dar. 

Bütün IMa vazİ)'ete ıöre Al
manya için Balkaolarda berhal· 
de bir 1ald111111 Nrbi mevma 
yoktur. Miifkiil aruide, mütkil 
münakale .-rtlan aıt.-, pek 
~in ve azimli düpnanlarla boy, 
ölçiifrnek için bir takım ...... l 
hareketlere piflneti ve ona sö
re yeni plinlar buarlamaia ıö
ze almak lbımclar. 

Almanya bunu .a. aı..c.k l 
ma? Ba•an ın '=btleri, Al
manların ltö)'le bir kuara ._... · 
malan ihtimaMni elMHe lteeap. 
h~ IOll .............. YN8• 
cald.dır. Fakat .-.,. tili 
mahiyette bir lledef iPa Alman· 
lann bu kadw WiJ'iik ldilhıt " , ...................... ,. .. 
imkU haricinde .;rJ.vı .. 

Qoro AlmPJa, Bele ıkrı 
rah.t ..... akmek ._.._. .... . -... ..,....,..... .. . 
rils ...... " ........ .... 
,.. k......, olamldlr. 
şWiWitlnMmliıa ..... 

helr.lecHlt nalda ...... ,•hsn 
yada aksi ve hlcmet .. ~ .. 
de~mluavehillere ......._ 

edet»Uecek ftlİ 7 

Kıalannnz Abahlcta ela B1riııKlı 

Merıift (Hu.mi) ....... <Ata c4uı 
W-0.leri ar....,Ga yapej.a 'bN •• 
hl nüM•~ ~ ok1ı1t k· 
!arı ~ nnav.tf~tt söeıtsr• 
n,lfltdU, Birinc:.Uiaen y~ili· 
ğe kadar olan dereceleri kuan• 
~•r ve haıat" buhJ.Jutnt.Ran 
\.~ taka:lirler tıçıplamıwl~. 

~l\ltı .-milorin;, vettı411J fi.. aı tiiAtli ccımileriMlen mıüt•k~ : J 
rwa. """' Wl.Un vuataıt"11ı etnfı• kil k•hle.ter claiina böYl1o tehli· [ c: u ~ da" Bu n d. n w '•i "l~nm bir tckiklt Y4Y•· keler karNNtıda ıayiata uinya- ----- • ~ 
~· ~nd'1li mı.lhıfaıa e~ek caıJdtar. Heyet Toplanh11 Vesilesile .•• 
~. ~ap eden aeyir t~ililtnt yeni ewaka ve •yni tonaj ve 1 Y T 1 b 1 t 
;"''P edfl. Tayyareler ile h•· .ür~o kudu nmikrin intalan "Bo~inGİ Kol,, Sözü N.uıl Yerind• Bir Cev•p 1 •"9'" il um 111111 çı 
.-:.' rnuhıfaıa vuUotiı>i den. 'bi'1tiJcjucn l«>ftra bu ıt.~ikeierin .. Blrl• ~· ""••'""" Eden Ki"'7 

m\ihim -bir ltıtım1 inle ~1mit Çılm 1 ltir ldltllpNacı m•wu verdi: Mot- ~ ~ ttnt"'41 ~tk--
(K,o....ı.._ ) d _,:.ı..· 1" olaçakbr. 8q ftmilorm tayYarc. 19 ... ııoababrJnda General Fru· tav Dgval... --

"ti "vqy a on ıw-n&ıa ro" l·r ...... ..ı-.ü·kı ı•ınil-Uw. kar.. - .. _. ... 1t'• lerlndela -.-.... il .ı 1'I , __ bl~t.~r. v. <Kon0oy) ıc:T ... T ... """'··-.. "' ........... ... ko ord~ dört kolqD M.adrlt u• ....... ~...,"""' ..... , .,. ......,..... ' Yarm, ModoDeniziklübü umy. 

Zeki Sporel 
~,....rı ayl)j ıi.iııatle IC'YfCWCk lar il•. ha1111 dertlcrinüı vriiii ~onlu. :J(evcuda pek az· ÇO.k uçma ve MPH IJfJ'kır """'' ~ ltlr qı.-. .. *'* eMI. mi ~ti ~ltP.tcak v~ ~ir tak· 
lln~riyc~ind.d\r. (Konlboy) lar ile. harp d..-krinıin v.M ii !"'")IUJld HbtU~nleA biri, böyle~ ı>uval da. Nt•-n ""-' ~· lla , ........... ap; vNttte Mıtk lltr rine İcıllle~iiifte gire, k~ aaaeın-
L"•lff'ati, en az aüratc m•hk o· nct:cclıe.rc göre, mijcfafaa kud· .. ı. ..... ... h•fD .. •ptGlA· - BQQı~am!.. --- ıi...tü. ıı inal ~ akMre d-an Zeki Raza 5'>9rel'ifl klii.,,ten 
.. vıf bir ~V\'~itl!ı ,.,,.,,_. ,_ "'- ·-""'!'"' -L ı......___ r r,~•lllİllin siinatinc tibidir. Sü retleri!M de artflınlilcağmı taLii '.'. ___ _,,...., ... ıMJfletl· Der. llerlM Nll!l•_.ı ~t venll, aerlll&J'tl verdi. 'J'a. ,.. .. r~rmııqa biıdiıtnirıi ~n1,Jf4cak 
~ ~Hkligi (Kon boy) u görmeık icap edler. itte o zaman .........,...,.... dl .... B~ we 4'imtk f Knll nl ttL ve hiç IÜP4\c ~ ki by hi· 
ı..!l~U tdhlikeden aüra~e km- .4Jhnan.lann l.,Plderi cılenüıaltı ~erdea itin çevap nr : •lae hu ~ lıtlmeltlı lclu ~ 1....,...111 l8lü ıetmetl emre d&aec;l4} h~tı t .. it ve t~mir 
.ı;-•k.cek d.,ectırle klY1"11et ve P.eıtnilori ile abloJ...a etmek hUIN· - M ... eımeşa.ız .. ""

1
"cl htr blr llU'1' ;eri"'"' DllPtrMr• "'"'eıw wıı.ı • ıUlla edecelath" 

..ı.~IYeti hı~tı-. Siintin yük ıunıda bütün 1Mtlenllhlc4arı ve kolumUI dllt& ,...,. •~eıde "4llljU ta- Deyince~ '9 ~· ' "4!1rfr: INıcı vaJıifeıPJ ~ Mlb'tttM9 KMip ımıwni ~y~ini ıteş~il 
·~ bir ıombrc ~Wk mıncv b..JdlecHklleri üımit1eri de ·ho§a ~· - ""'' IPIMt""' ...,ıert ....,.r. ,....,_ ftdum.... ~-. •P ~ ınıt1oıılı Zeki ~rel'i 
~ )'·~-~ kM;ıi)iyetiM de verir silımif o~acak ve wr .. iz kala- Ba ~ •l•Ja yayıldı. Ve ba· BUmecUifm ~ do ~ INlm ..._..,....._ ıtraı,,. ıe,kllltmqa ....... ~mrmY•I" \>ir te\ Umee bul~a-
tı ~,1 hu tin"lü t~hlikeyc: kır-. cakıt>r. Ve i1111ikıe.re bu nJ.ltad. 'an ekllde nıı.,.d~•,. plH. krallfğıg blitu11 bMaçlwl ıoı.. ,, .... ......,... ~- bileceğini zanneqniyorqı. ZirJ 
iL '":'~ h _._ t d A.ı ö-.::-.ı_ d rön, hllcllliJllllZ 'I •-·•, üıör DQtritr'dfr. b""1ın ~-•..a..• .. e t• .... - ..... .,eld "' k manevra ve lf'Rloe ı a l"'\lfınanıyanan "'""- ıuna ...... l'""'""~ .., ~~n ~ 

~~~~·il~ ~w ~~~~~~~:~~~~':·----~:~:':W=L-~~~--~~~-~~-~==~~~~~~~~=:~·::::~·~~~~~v~ b~ ~r1nin IÜrttli oım..ınd.ki _ "' • TEFR> .., ~ No. 
5 

_ Ne dedin? Divane ınleln '°" yüz •n. •l'~d~ fıt~ ol-
' ~l•rdt11 biri de '1udUr. Ve - EDE 8 t ROM~ ~ kız! Hiç tatanbQla mektup yamlır ~pa ~~Jl'°'~l .J uıı. fa· ......, içindir ki harp ı~mileri Uil~lln buq)ar ®tru ımıı, Htcerle . • ...... "1 ~n• ~cma e .. e Ytır vere. 
ili!'" htlin..ı .. 'rkcn ..11::-ın dt:· bir dam altında on bef sene yaşıyan da para dilenlhr ml. ek. ~ b' h~la~ &.. 

,,..._~ 
11

"' w,.,_u b l b - Neden dilenmek ollıun T 9oymı 'ı 7 t..· ı:__ız .. . şa 'f••lh· la-. Ve tayyarelcrinüı ta4rruz- ve Qn\Ul ısıUmllndt l\PQ' u una,p en ......_... • ... _.te beni geçlndlre· . •n c,.e"ı """""'el m ~ o~u 
~ koia)"hkla def ve tarıd et- meseleyi btiyJe mUh&kenıo edeınlyo- na .,...,. .. ur. "'I,.,..,_ -el..- Wlift ~._.t l\~iqde ta· 
"'I t.edir. Süratte.ki küçük v;e rum. Ben çocutunuzu bUytltmck için ook. "'9ftAYlftı v~ tM\~ \ilere• 
~, ~clii'l dü§lllanm takdir onu11 ne bllyUk fedakA.rlıklara kal· - IM))'lc ftY ohnaz bunu zihnlll" wa~ b~eiiJ: 
~I ~ llttiii moufeyi koJay· l•ndıtına tahtt okluın. o kallnma, ' y , .. n: Muıutı T ıhsin SERKAND . den çıw. . Zeki. küçük Yll!ianberi kemli-
~t ' değiı1tarebilir ve 0 isabetten sizden hürmetle bahsetti, sl~in kaba- belki 0 tekrar kayUne 1'alem bunu blr hikAye glbt anlatı· ~ Pe}c 4lı\. midem ki; aen adresi· •Pli heı h~ v~ t~ mu.f~e 
~"'i kıurtaraıbi)ir. h•Unlıl y{lklendl, hat"' ıım ltM<flsl- kaçsaydınıf, Unıuılp birislle evı~ Yor. I<'akat kendiııine Bolu kralı un· nl vermek isteml70l'l\ln, ben onu &p)ra ~. ~ IPQ• 

l:tıil~~"voy) ile .. yrccloc;~ 10• le evıeıımly~ meçbur e~mtk için hl· avdet ectecı::,k·a!ı yentden kuracak· vanı V«Unılıf otan Ali Bey, acaU. bulm&nlll ç.rpinJ bltifin\· ~ 0~ kaa•r bu "°""' 
~''- )'~ IÜı•tl• ~a.ı. lelere b8fVurduJ\lpu tıöyUyecek 1'•· ~oc~~ ::u y;rlnden, yurdundan ayır. bu cahil köyUl kadının çektiti mah· _ Deli kız, onu nıunl blfunun T ~~ilel mU..uebedıerinıde de 
~Y'h\ ufer aamanıııt kı .. l· d!r ktrtdlşlnl atçalttı. Bunlacı ben · bir '8ftre ball•4ııuz. rumlyet. ve met~kaUerl tahmin e- ~ban lileU ikl Jll *U· t~ clüriM ve ıu.kl• ~ir ~ret 
'iı 8ibi t«ll-ikıelerin de ani• sordum. lflttım. dınıs. suytUc m1ı1evı aefaloteı allrül< debllil"Qr m\I? Qpun ne dereçe aW Bunu 

0 
kadar clcWI bir tavırla~ ka~ bir nıcı•ir· 

oynamıs ve hatta adı klubiın ru
nıl n.ıbaatnam~inc m'\i~ia ola· 
ra:k geçmi.~. memleket gazetel.
rinde spora aıt bıl~ili yazılar yaz· 
nı"· memlekctımıze senelerce dıt 
memtdçetlerde:n getırtiıer&k. bir 
çok paramızı çeken bir sürü ıpor 
malzeımeainin ayni nefaset \'e mc • 
tanıctt.e memle.kctim4t.dc yapıla
biiecefini bu Nht.da yepne !ftÜ· 
tc~bia olarıık Ul>at etmif, en son 
olarak ta geçenl'erde fıeıpen he
men yalnız ıehrimizdıeki f 1tgilız
ler araflncla C1.)'lllanan golf ~ 
piyontuğunq ·~· 
~e bir kirtwe.rıin MO«la De

niz Jçlübün4in ,.,ar pyelerinden 
uzakla§llnak(JL olduiıına clair yaz. 
dığı bir tenkit yaZ11em1 klijp idare 
heyetinin bir fı•yeiy~t meaele.i 
y~1ma kliip umuıpl h~et~ 
cevaz veımıiyec:~iinc kani bulu.. 
nuywuz. 

Y ını*i t<>ı>lantı neticeajıl'Cfe 
kanaaıtimu.cle yanılmaetuı oidui1J· 
mıııu görmek Y-'ntz l>izinı için 
delil, aporu ve d~ aıpoııcuyu 
seven herkce ıçin derin bir zevk 
o&ac#ır. L~.'"'' fU\t.aç eder. fa"t yij~ Htc:or, k™ kartı ııııı ~ltlr· :::..111~ 0~u ~tf.mc>l\lllk ruhlu ve fedakir ~ir kadın oNııtumı ı.mı.u kl yalmll lteı:ban ctetu, ben FMCılt~ 1 • ulel'lftllk fvı· 

~~ •ıla maN•fa yq'l ~çar. km kendilılnl kababf.tU J<itteıil;ffr. tan ııont'a 1'lr daha köyU. tt.'kdir ediyor mu· de inandım. Sonradan l*er bt.nt hol ~ ~ey m-a..-. :nll•rq ::;::;;:::c:~=;c:::::;=;:;:::::::;;:::::;:ı=:;-= 
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MERHAMET 
YaY.an: Ertatroı feYke·t 

RUstem Efendinin gt>zleri, !e.1 ta· 
"' gibi a.çrldı . beyni döndü. 

c - Vay canına' 
neme-kten kendini alamadı. BUyUk 

bir hırs ve şiddeUe ileri atıldı. Yc
nicami merdivenlerinin aon basarna

. tına oturmuş, iki gözU, iki çeşme, 
r~ryat ve figan içinde c;rrpınan, se
kiz dokui: ya.şlanndakl b1r cocuğun 
kulağına yapıştı, var kuvvetile çek

meıte bafladı. 

Çocuk, büyük bir faşkınlık için
de, hem ağlıyor. hem bağırıyor. 

hem de kulaklarını, Rüstem Efen
dinın kadid parma.klarmdan kurtar
mağa çaJrıoryordu . Etraftan geçen 
yolcuia.r, eyyar esnaflar yanlarını 

sarmı,lardı. Her ·ka.fadan "bir ses 
_yükseliyordu'. 

c Efend i. bırak. Çocuğa gUnah 

değil mi? 
c- Bey baba. ayrp denen bir feY 

vardır dünyada. 

RUstem Efendi)1 sivil bir btledi
Y~ mrmuru sanan ihtiyar bir kadın. 

c- Bu, belediye memurlarında ar 
tık itısa.! kaJmadt. EUn fakirinin 
testisim kırdıktan sonra, bir de da

. yak atıyorlar. RUı:slem Efendi, kim
seyi dinlemiyor, yapı ·tığı kulaklara.. 
1'1.abu-e ~ılıyordu. 

Bundan on gün kada-r evveldi . 
Bahriye mU!azimliğinden mUtekait 
RU.Stem Efc~di, kanaından yirmi. kn 
ruf h&rı;lıC"ını alırnış, sa.Oah erken
den soka.ğa çllamştı. 

tumu biHrsin. Bir yerde d'Uğün o
lacak. ben de d&vet edilmif btıluna
cağrm da, içeceğim ... 

ROıstem Efendi, içi l>UsbUtUn dol
muş, gözleri dônmt.w, bir h~ ahel!l 

te aheste, Beyazıt meydanına gel
mi'U ki. yürekler !'&ral&-yıcı bir 
manzarayla. kat'fll~ı~tı: Sekiz do-
kuz y8..flarında kadar bir çocukca
ğız, mefhur havuzun demir parmak
hldarı kennrmda., yere çökm~ iki 
gôzU, iki çf'Şme feryat ve figan edi

yordu. 
Rllstem Efendi, çoc>l#\ın etrafında 

halk& olanların araN:n& ka~tı. M'.e-
8eleyi anlaclı: Fakir çocukcağız. btr 
taraftan, yanına aerıfilm.iş olan tes-
ti kırıklarmt geeteriyor, bir tarat
tan da. agtrye. alt!JY& derdini dökilyor 
du: Alil btr annesinden l:Mlşka kim
~esi yokmUf. Babe.sr, umumi harpte 
Ç&naldtalede, şehit düıımU.. Kendisi 
mektep pa.yd.oelarmda. su sa.tryor. 
hem kilft.p parumr temin ediyor, 
hem de &nneciği.ne b&kıyormlJ4. Bu 
gün, bir belediye memwfle karşıla.ş-
mııı, memur, çocuktan eıırnaflık nıh· 
Fatiyesi tgttmi"°, tabii ~ocukcatrz da. 
goısteremcmillJ, o da, onun testisini 

kr""* 
zaten nizamlarla batn dilhun o

lan RiiStem l'lfendt. bu macera. it...., 
•mda billlbl!Uln ha.rap oldu, aklı ba
tından gideyazdt. Hemen orada!<! it& 
1abaJıiıı. oondU, yaıılı gozleı1Je onla-
n sttzdü ve: 

c- Efendiler, Beyler, diye bir nut 
ka başladı. Bu. fakir çocuğa. mua
venet edilmesi için . herkeRin üç, bef 
kuru:, vermesini rica. etti. 

Fakat. daha nutuk bitmeden, ka
la.balık da.ğılrna.ğa. ba.şla.dı. RUstem 
Efendi, yanındaki arkadaşına göz 
kırparak gtllen yer ~-ile az daha. kav 
ga edecekti. İçinden: • 

~- Artık. hıtmlye:.tıt ferd1 vahit 

katmaınış Diye ar: acı söylı:ndi: 

Çocuğu teselli ettl Sabahleyin ev-

den ~ıkarkeıı, ka.rl~ı;ıdan aldığı yir

mi kurufl& beraber, bir gUn evvelki 

-
, 

.._~~-.:....~ ............ ~ ........ ~-~-· 
Haftamn filmleriııtlenı «Thomas çocukluğ\D filminde n bir aalıne 

Beğendiğiniz Artisf, 
Huyunuzun Aynasıdır 

En ziyade beğendifinJz artist. 1 l"ln mevzu etra!ında. bir bilg"inii var
Robert Taylor ~e. musikiyi, şiiri, dır. Seçkin birinci pl.1ndakl 'ah"1i

su üzerinde gezmeleri, uçuk renk- yetlerin hic; olmazsa. yakınında. bulun 
li çttçekleri seversiniz. Kendinizi ha- ' l"•ak için, onlara tesadüf cdebilece
yale kaptırır ve saatlerce kendi. iç. 1 ğl rJz yerlere gitmeğl ihmal etmez."i
Aleminizde oyalanır~ınız, Romanlar- ıı .iz. Te9his edemiyec~ğ~ niz hic; bir 
dan kederli olanları tercih ed~rsiniz, tarınmış sima yoJ<tıır. Ve orıları ta
sonu iyi gelmiyen, içll aşk hiklyele· nıma.lda iftih1l.r e~ersiniz. 
rine bayılırsınız. Böyle ş-eyler okur- JI,ç kimseye d!?~'.ıpnlycceğiniz ar· 
ken, elinizde olmryarak 11.ğlar, Göz- ti.i"" CAry Cooper i$c incP, akıllı ha:; 

Yold&. l<ond. 1 ı;ibi, eski mUteka
ıUerden olan bir dostwıa ra.etlarntf, 
ıdertle..,mlŞlerdl. Sanki, onlar, insan 

de;!"ildi. Kaderin, onları birkaç sene 

evvel dünyaya getirmesi, böyle ahır 
ömürlerinde sürUnmelerine vesile ol
muftu. Öyle ya, kendilerinden blr&Z 
daha genç olanlar, tekaüde sevke
dildller mi, oh, kekiL, gel keyfim, gel 
Aşağı, yukarı tam maaşa yakın bir 

para alıyorlar, bir kenara çekilip 

taJıane ya.şryor!ardt. üstelik lkrami 
ye olarak aldıkl&rı avuç dolwıu pa
ra da caba. Ya, kendlleri? handiy
st, avuç açacak, dileneceklerdi. 

Rüstem Efendi, derin derin içini 
çekerek arkada.ştna şunları söylemiş 

harc.ıutından artan. yüz parayı da teriniz yumruk yumruk otana kadar ıı:~r1::ını.z, kim.!'ıeyc !enalığınız dokun
t-.dcla utanarak ço.;uğo. uzattı ve ora ağlarsınız .. Ve bunları okuduktan n:nz. Dostluklartnıu\-ı. 11adıksıu1z. 

tehlikeyi seviyorsunuz, sürat, karar 
sahibiBlnlz, beklenmedik hA.cUselerin 
vukuu size heyecan verir ve siz bu 
heyecanları seversiniz. Şans deneme 
leri bol olan güç bir meslek intihap 
edersiniz, ç\lnkU sabırla. alAk&Bı o
lan her şeyden kaçınır, yeknasaklı

ğa. tahammül edeme'ZSlnlz. Uzun ve 
maceralı seyahatler yapmak ve he
yecanlı hatıralarla dönmek emclin
desiniz ve gUnUn bıktırıcı sUkQneti
ni unubnak için macera roma.nlan 
okur ve heT tUrlU sergUzeşttcn derin 
bir zevk duyarsınız. tL 

c - B~reket biZ)m kerimeye. Kız.. 
cağtz. Allah razı oı.swı . daktilograf 
öğ?'endl de, bir yere memur olarak 
~nli. Yoksa. benim Uç ayda bir al
dığrm l:lirkaç kuruşa kalsa.yd1k, ya.n 
m~tık. 

Kend!l•rlnl yerden göğcdek ha.klr 

Oan :l,l""rtldı 

t~te. bugün de, ayr. i c;r.ıeuğu, belkl 
8.l nt olan testi kırılt\a.rın.n arasında, 
Ye~1fcaml merdtvenlerlni:ı en son ba 
saır ağında, bundan on gün evvelki 
ayr.i nakaratı tekrar\J.rker göriln('e, 
beynine kan hUCum ederek sinirlen· 
dl ve çocuğun kulaklar1na yapıştı. 
Rtıstem Efendi, parmakları arasın-

buluyorlardı. Muadelet bu muydu? dakl bu kulaklarr koparrrcasına çe

F.ski ve yeni tekaüt demek, ne de- , kerken, bundan on gün evvel. nasıl 
mekti. Arkadaşı. bir hamiyet mandapl'esine bastığını 

< tnan olsun diyordu. 1\yJar ge- ' dUşUnUyor ve dUşündükçe de kulal<.-

çiyor, ağzıma. iki kadeh rakı koya- ı lara asılıyordu . 
mıyorum. KACire, ne de dü~kün oldu Ertoğrul ŞEVKET 

Bugünkü Milli Küme Maçları 

Ankara Gençler Birliği, İstanbulspor; 
Beşiktaş da Demirsporla Karşılaşıyor 

Bugün ve yarın Şeref •tadınd_a 
milli !<ilme maıçlarme. devam cdı

llnek Ank.ara takım!arile d:eplas
' man müsabakalarına başlanacak-
tır. 

Bugün Şeref stadında Ankara
nın Gen9ier Birliğini lstanhulspor 
ve EekiJ<Chir Demiroporunu da 1.
tanbııl ~ampiyonu Beşiktaş karşı
!nnda göreceğiz. 

küme mac;.lannm ik.ıncı ka~ıla~
masını Öyle zannediı}"oruz ki yine 
muvaffakiyellli bir derece ile ne
ticeknd\r-c'biliı<ler. 

Bugiin ve yannk maçlarm ha
kcm~erini bifdiren tebliği aynen 
aşağıya alıyoTuz: 

5 nisan 94 1 cmna.rıt:esi gunu 
yapılacak mllli küme maçlan: 

Şeref .ıadı: · 
Saat 15 Gençler Birliği - lstan-

sonra da ya.,adığınız hayat J:ÖzUnU· H@ ~eyden evvel derin bir !'levgi ve 
ze o kadar yeknasak, o kadar i~ sı- ~t.'fkat kabiUyeUn1z varJı?", fedakfır· 

lucı g-örUnUr ki hemen hayal t'ı.lemi-
1 
ıınız. Soru1uz ve eakln btr ER.adet öı. 

nlzo dalar , [St b,.Jde-ınUTl fl. k k • - } OJ'3Wl11Z. H riS' JCal M'rıfzln , lire 
Eğer Clark Gable hepsinden daha 

çok hoşunuza g.Jdlyorsa neşeli , n1k· 
şıyacağınrza iman tttigi.nlz güzel , l ""n:J iyi g ele 1 hıkı.i yr.! ere rrıcyll vRr- bin bir karekteriniz var. Her fena· 
mesut günlerı şimdiden gözünüz.de d' Hayatınız nıı1.1akkak fazla he· hkta bir tyU1k sezersiniz, her çirkin 
canlandrrmağa çalıştr8ınız. _ 

1
.ı'e .sız falcat :ısttdı• ve :n~sut ge· de bir güzellik bulursunuz. Her va-

William Po\vell'i dlğerlerjne ter- Çt-.;'?lrtlr. kanın tuhaf, eğlenceli bir tarafını 

cih ediyO'l'Sanız, mUstehzl glilllşt.i, 1' ı; nand <1"' • ·ly'ı seviyorsanız. bulursunuz. Sonunda her feyin güzel 
kar.şı:sındakinin it:ini okur gibl ha- sparların en yeni ve en modernini ıtğıne, her .şe)lin iyi neticeye ba.ğ
knn gözleri hoı;ttınuza gldlyon;a. r.e- seviyorsunuz, 11on oynanan filml('ri ıanacağına. kanaatiniz vardır. Ha
kisiniz, hılşa f1itmek hoşunuza. gidi- gördUnUz, son neşredilen kitabı oku rici görünüşünüz tertipli, temizdir. 
yor. Tehlikesi bol, karışık macera- dunuz. çok bahsedilen mecmuaları iyi giyinmefiinl severalniz. ve giyin'İ.'""' 
lara karı!}mağl !~'\'er~iniz, iyi görU- satın aldınız. Demt>ktir. Şapkanız, şinize şahsi teferruat tıavo etmeği 
şünUz ve idrakiniz snye6indC'! bu teh elbiseniz hathl eş,arpınız bile son mo ihmal etmezsiniz. Me6elA., iyt ıntl
likelerden tam vaktinde sıyrılmanın daya uygundur. Bugünün adamını, hap edilen, zevkiniZln inceliğini gös
yolunu bulursunuz. Doktorluk. belki bugüntln rnodasmı, bugünün her şe- teren, gtizel bir çiçek .. şu, veya bu .. 
dn hukuk tahsil f!'diyorsunuz fakat yini bilirsiniz. Hiç bir bnğ ~izi ma.~ Münakaşayı sevmez, ve bilhassa kim 
muhakkak bir şey varsa uslubunu· ZSye bağlamaz, fevkalMe bır hare- senin fikti.nin aksini iddia etmezsi· 
zun çok gUzt>l olduğu. ynzma kabı- ket kabiliyetiniz. çok seri bir kavra.- niz. Hayat da. sizi haklı çıkaracak· 

1 

Jiyetınizdır. Her davayı lehinize kay yı.ıınız var. l\.todern hayatı eğlence· ıtır. 
dtttirebilecek kadar beliğs in l z. li bulur, her yenilikte ayrı bir heye· Herbert J.farshall'i beğeniyorsanız 

1 

John Barrymore'ı beğeniyorsanız, can bir zevk ta.darsın~z. , kararsız:ıımız, enerjik ve ant karar· 
mUtehakktm enerJıkstni.z, sağlam Charles Boyer·ı sevıyorııanız. Ha- ı kt k h 1 

• • • 1 lar verme en açmırsınız. ve e e 
bır kafanız var, yanlış adrm atmaz, rici görw,ünUzUn sU~Qnetı_ne ~akıp buna mecbur tutulmak htc; h04t1nuza 
lüzumsuz masraf yapma.r.sınız. her da nldamnamalt. Hıslerinıze hakim 
gUn mükcmrtlcı bir \'BZiyete do~ru 1 ola.lAlmek" ic;inizdcki ihtirası d~arı 
bir adrm ilerliyorsunuz. Şu mükellef ta~ınnamak için nefsinizi nasıl zor
apartmana. ş;u lüks otomobile, fU ha- ladııtınızı bir Allah bir de ~iz bilK'sl
rikulü.de elmulara bir gün muhak- niz. tçiniz sönmek bilmiyen bir a
kak ııahip olacaksınız. Ft"\·kalAdc bir teşle cayır cayır yanarken, haricen 
izdivaç yapacak ve evin kun1andaBI- !>a~tn. muvaz<'nt"h, uslu akıllı görU-
nı ele alacaksınız. BUylik bir şansı· nUrstinliz. Vakit saat gtlmeytnco, 

nız ve o nisbctte de cesaretiniz var. hisleriniz.den bir 'c.y S<'zdlrntez.'liniz. 
Kuvvetli dramları korkwıç · hikAye
lerl tercUı edersiniz. Fedakılrlık his 
s-iniz kuvvetl!dir. 

gitmez .. Bu gibi kararları sizin yeri· 
nizc başkası verirse daha. çok mem
nun kalırsmız. ?ttodern hayatı, ve e.o 
lin dışında ltiç bir i!Ji 8evrnezsiniz. 
Güzelsiniz. sadeliği seversiniz. Her .. 
kesin sizde en çok beğendiği FŞeY de 

bu sade1iğini.2Jdir. ttan etmekten ka· 
çındığınız o kada.r iyi ka.bil'lyetıniz 

ve meziyetlerlniz vardır ki .. Evlenir 
kdn. etrafınızda dönüp dol~aıı hoy
ratlardan kaçınmanızı tavsiye ede-

Viktor Francen'i beğenmeniz, oku· 
muş olmanıza., ilme temayülünüze 
işarettir. Okumağı, tiyatroyu çok se 
versinlz. Her mevsimin, her konu,u- Jean Gabin hoşunuza. gidiyorsa rtm. 

Yeni ~iliyet Encümeni 
İstanbUI taknnlarınm vaziyet

lerini bihyoruz. Fakat Ankara ve 
F .. k~hir takrmlarmtn kuvvet de
receleri bizim için o kadar ma
,fım de ;ildir. 

bulspor. Ha1kdırı: Tarık Özeren- .ıııı.-•• 
gin. Yan hakemleri: Selô.mi - E,_ • 

TA SiM Sineması 
nugUn maUnelcrden itibaren 

--··· Edirno (Hwıusi) - Yeni vi-
15.yet encümeni a~ğtda:ki zatlar-
dan teşekzkül etmiştir: 

Maamafih Gençl<T Birliğin~n 
;eçen sene1ere nazaran kuvve
tmden kayhetlığini gerek ald1ğı
nuz habeı'lerden ve gerekse bu 
aene aldığı derecelerden öğreni .. 
yoruz. 1.>iğer taraftan Demirspor 
da, F enerbahçenin zayıf kadwıu 
önün.de olmakla beraber, bugün 
için Türkiye şa.mpiyomı bulun ... 
mak it"tbartle yapacağı maç bi
zim için yalnız bu bakımdan ala
kal< ol'abilir. 

Beşikta~lılar hiç \IÜPhe yok ki. 

ref. 
Saat l 7 Deıniropor - B.,ikta§. 

Hakem: A. Akın. Yan hakemle
ri: Sami Açıköney - Bahattin. 

6 nioan 941 pazar günü yapı
lacak milli küme maçlan: 

Şeref stadı: . 
Saat l 5 Demirapor - lstanbul

spor. Hakem: Ahmet Adem. 
Yan hakemleri: Halit Galip -
Selami. 

Saat l 7 Gençler Birliği - Be
şiktaş. Hakem: Semih Duransoy. 
Yan hakemleri: Fer.idıun - Nec
det, 

Oemtr&por kaJl!l!.ına en kuvvetli 
,ekıllerile çrkacal<iardır, Ne olur- Bir Aile Toplantısı Yapıldı 
•a olsu.n ~i ciddi tutmaları ve o- Bursa (Hımısi) - Çoktanbcri 
na göre harek".1 el!meleri_]ô.zım- sabıroıo:hk1a beklenilen aüe top
dır. loc eherrmılYet verı\dıgi lak- la.nlıeı Hatkevinde yapılmışttr. 
dırde' Beşikta~ın galibiyetini bek- Toplantı<la. Vali, Parti kaza reiıoi, 
lemt.k tabii olur. Halkev; meflSU'plan, profeoör Ha-

Genç 1 tanbulsporhJlar da mi Dani=ıend de hazır bulun-
Gcnçler Birliği ile oynayacaklar.: mu;olardır. Samimi hasbıhallerle 
Grçen hafta Brşiktaş karşıS1nda' scc:; vaktf" kadar devam e.d.r-n bu 
hakik'at~n güzel bir oyun .çıkaran 1 toplantıda ~cnçlf"rimiz tarafın .. 
ve muvaffakı.iy~tli bir netıce elde dan muhlelıf oyunlar oynanmı§. 
eden İ. a1'bulsporlular, Eğer gu- milli şarkılar oöylenmiıı ve hazır 
rura kapıİm.a:zfl.arsa ve yine ayni butunanlara çok iyi bir gece ge
eneıjiyi ortaya kayarlar:ıa mi:li çirtilmiıtir. 

2 BüyUk filmden mUrekkf'p t'ev k&lAde bir proçam takdim ediyor. 
1MPERİ0 ARGENTİNA'nm rakibesi Pa.rlak lspa.nyol Yıldm 1 

ESTRELITA CASTRO'nun 

Gece G·ülleri 
tspa.nyolc& sözl!l ve ışarkılı filmini 

2 - Umumt talep Uzerine 

SiHİRLi YOZOK 
• 

1001 gece ma.oalla.nndan bUyUk 9ark filmi. 
Bu müstesna fır.!'latı kaçırmayınız, mutlaka gidip görUnUz. 

••••••••Bugün saat ı de tenzil:i.tlt matine-•••••••-

Fuat Oza.n (Meriç), Hatice 
Demıray (E.dirne), l-1~ 
Dençer (Keııan), Muotafa Öner 
(Uzı.mköprü). 

Parti tarafmdan umumi meclis 
azalan tcrefine Belediyede bir 
öğle ziyafeti verilm~n. Ziyafet-
te Umumi Müfettişlik Ba~a
viri Sabri Öney, Valimiz Ferit 
Nomer, Belediye v~ Parti erkanı 
haz.ır bulunmuşlardır. * Edime (HUSU!i) - İki "" 
mezuniyC'de İatanbula gitmiş olan 
Umumi Milfettişlik Ziraat mü~a
viri Şevket Arı bugün ıehrimize 

ıı:elmi§, vazifesine başlam•ııtır. 

Zevk ve Neşe Kraliçesi 

ANN SOTHERN (ÇAM SAKIZI) 
Sinttna..'°'ıuda. Ve FRANCHOT TONE 

tarafuı.dan dayanılmaz dereccdr komik sahneler le çevrilen 

Kocam Güzeller Peşinde 
••••••••• Aynrn: FOX Jl;RS.:'lL. Bugiın l'laat 1 de tenzlliltlı matine. 

( Maziden Canlı Masallar 

Çişli Dede 
Çişli Dedem, Şişli Dedem! 
Eğer Muradımı Verirsen 

Sana Bir ... 

) 

Adım Mkl Harbiye Neza.rct,nde dedeyi. buldum. CUmhuriyet idaresi· 
va.ztfe l"Ören bir bi:SIUıge ve sonra da nln isabetli mUdahalesile sidikten 
bu bölllğlln oturduğu bina.ya. veren kurtulan bu zat Fatih ikinci Meh
Bek.r Atamn oğlu Bay Ahmet İs- metle beraber tstanbulun fethlne iş· 
tanbu.l tolklörü hakkında c;ok iyi tet tlrak. eden Ferah Dede isminde Alt
kikler ya.pa.n kıymetli bir tarihçi- Şemseddin Aya.rında. bir Türk Alinu 
dır. idt. Ak Şemseddinle ayni bocadan: 

Benim. .latanbul içindeki dol~ma- del'S ve ayni mürşitten feyız atan! 
lazımı bildiği iOin: Ferah Dedeye karşı lstanbulda ka· 

- Yeni Evliya Çelebi! Dedi. Çeş· Jan Bizans döküntülerinin sönmıyen 
U dedeyi gördun mü? Onu da yaz. ı bir gayız ve kinlori vardı. Bizansll 

- Evet Çl~h dedim çlı/11 dedeyi kadınla.r gizil gizli onun me.za.rını 
dördl.lm. HattA ham.mal babayı bile ı pislemek suretile mllll bir intikam 
buldmn. Fakat çişli dedeyi b'lr de aldıklarına inanırlardı. Ya.vat y&vaş 
ıenden dinlemek isterim. açığa vura.n bu hareketi Türklere 

Bekir Ata boiuğtl kuma.ndarunın karşı bir nezir gibi göOtenneğe ve: 
oğlu &nlattı: - Buraya. ıfeyince ferahlık duyu-

- Otakçılardan Eyübe inen yo- yor ve her tUrlU muradan.ıı& eriyo
lun solunda bir namazgH.h. ve Ustün- ruz. Demeye başladılar. 
de de ağaçlı ve sulu bir sof& va.rdı. Bu hakaret sonradan Türkler& de 
Ya.zrn yakıcı günlerinde burası bir bir nevi nezir ıjeklLnde geçmiş ve1 

vaha Serinliğilo birçok kimseleri a- cahil halk tabakaları arasında yer· 
ğaçla.rı a.ltma çekerdi. Biz de °'' leşmiştir. lııtanbullular salı gUnUnil 
dost tkindl il.zerleri orada. toplanır, m~·um sayarlar. o gün yola çık· 
konu..,ur, eğlenir arasıra çakıştmr· mazlar, bir ifo başla.mazlar, kadın" 
dık da. .. Bir gUn Ust tara.fta.kl me- ia.r çamaşır yrka.ınazıa.r, dlklf dil<· 
zarirkta. sık oık fera.ceı~ ça.rşa.!lı k&- mezler. Bu da. çı,ıı deıı. etaaneoıl 
dınla.rın ve genç kızların bel!rdlkle- gibi Bizans dökUntWerlndM TUrki .. 
ri gözüme çarpıyordu. Bazı kızların re geçm"t!i>". TUrkler lııt&nbulu aaJ. 
gelin gibi sllz1llerek çe"'1e arka.sın- gllnU aldıkları !~in B!zanalı Rwnl"' 
da.ki a.çık türbenin önUne indikleri- salıyı matem gUnU yapmrşla.rdı. 
ni ve orada. fera.celerinl kanat gibi Salıdan teşe.'U.m eon za.m.anıardS 

açtxkla.rmı ve çömckllkle.rini, biraz sene-başı bayramı fekUnde aramrt' 
sonra. yine mezarlığa tırmandıkları· girmeye baflryan mllldı tsa yortU" 
ni görUyordum. Ben bunların evvell !arı gibi ya.ba.ncıla.rda.n tsta.nbul!U" 
bir oyun oynadıklarını sandım. Fa.- lara. geç~tir. 
ka.t içlerinde oyun çatrnı aşa.n ya.,_ HadlkatWcevaml sahibi der ki: 
lı kadınlar da vardı. Arkadaşlarıma cEyUpte Arpacı meecicl.nin kal1ı· 

sordum. smda.kl tUrbel mahsusada Şeıylı oil' 
- Bu hanımlar ne yapıyorlar. ıu Ethem baba metfun ki Ak Şeıtl" 
Hep birden gUldUler ve cevap ver- seddin hazretlerinin Pirdaşlanndfl.I\ 

diler: olup fethi Kosta.ntlniyede ııeraıı<" 
- Çl4li dedenin tUrbeslno adakla- olanlardandır. Ve aunlarm biradtl'" 

rını bırakıyorlar. Ierl Ferah Dede dahi Ot.akçtlar b&• 
- Bu ne biçim adak? marnı muka.biltnd-o bir hanenin Jetli"' 
- ÇJ.şll dede muraUarını yerine bünde tUrbei m&hsusada medfuft' 

getirdiği iQln gördUğlln kadmla.r da. dur.> 
nezlrlerPnl ya.pıyorlar, dedenin mc- Filhakika. EyUpte Otakçılarda. ,,. 
zarına işiyorlar. r& servilerden - yeni adile- Abdtır 1 

Ben buna ina.runadnn. Kadınların rahman Şeref caddMinden ~11 

çömeldikleri yere gittim. Filhakika ınerken solda. H 1265 de ta.mir .,ıı· 
burasmm ha.vasmı keskin bir amon len TUrabi çe.,,-neelnln arkasında tJU' 
yak kokusu bozuyordu. Toprağı ye- namazgı\h ve sofa. vardır. !şte l"•,.,ı. 
nl ka.bartila.n toprağın U.tUne; kedi- dede burada metfundu. Ka'lısrııdlo 
lertn köşelere alğdlklerl gibi her glln ki tarihi otakçıla.r hama.mr Uç strı' 
kadınlar i•iyorlarmış: evvel enk&Zcılara sf',t.ılara.k yıktl?'l'l~ 

Kismeti çıkmıyan, çocuğu olmı- trr. Şimdi bostan hallndedlr. Bu c J 
ya.n, sidik zorluğuna. yakalanan ka.- deden btrıız daha aşağıya inince' 
dıntar ve kızlar bu tUrbeye_ gelirler da mimar Sinanın yaptı#! .Arpa.Cıl,.r 
vo ş,u şekilde nezİrde bulunurlarmıf: camii ve onun t&m karşıl\tnda. et 

Çişli dedem, şı..,11 dedem! hem babanın türbeel görül Ur. 
Eğer muradımı verirsen Cibnhuriyet idaresi beş asırdtl' 
Sana. bir çı, edem dedem. beri U.tüne lşerıilen bir TUrk lll"'' 

)furaUarı olanlar da ne.zirlerini ya nin mezarını kıyamete kadar sürt' 
parlarmış. Bu mezarın bir de kadm cek olan çirkin hakaretten kurtardı 
türbed.arı vardı. Bu kadın her gece Gönül ister ki bu kahraman ve çtlı'.:" 
mezarm etrafında.ki amonyaklı mA.- keş Türk 8..liminin, ba,ma bir 1!1~ 
yileı'i temizler, mezarın toprağını pa zar t~ı dikiltırln. Bu; kadınlarıfl'l'ıırı 
muk gibi yurnu.şatır. yeni nezircile- 1 d b b l · k · ıedildr asır ar an erl i mıyE're 1~ . __ .ıf 
rin emirlerine ve hareketlerine ha- büyük günahların bır kefaretı Pi 

zırlardr. Ger<;I: lacaktır. ıJ 
Türbeml meytıa.ne enka.zlle bün- tbrahlm llaJdo KOl'11"·% . 

yad eyleyin! 
Ti.lrbedar o1sun bana. bir pir mey

hur ve garip 
Nexrr ~rhu)&nla. ol pire tmd&d. 

ey~yln 

Şeklinde vasiyet eden ayyaşlar 

vardr. Faka.t yedi ka.t toprağın al
tmdakl kemiklerine işliyecek kadar 
mezarı UstUnde aptest bozulmasını 

isti.yen bU garip dede kimdl? 
Çok kita.p kaJ'I9tirdlm, çok arıuı

tırmalar yaptım. Nihayet bu çişli 

' 

Konya Elektrik Şirketi Top1•fl1jl 

Konya Elektrik şirl<eti u<1'~ 
mi toplanb~tnı yapmı~. ~i!ArıJ~ı· 
kar ve zarar he•aplan tetkık < ,c· 
mi} ve neticede ,irketin 940 •' ..... ,,. 
nesinde 5 7. 706 lira kar ettıgı ,, 

-ı• !aşılmıştır. Hissedarlara Y~ ı• 
2,5, idare heyetile memu ; .. 
yüzde be~ temettü taksimin• 
rıar v-eril~ştir. 

SORUNUZ 
r,_----uSÖYLİYELİM 

Hamada (Paşa) Ahmet Samim ve 
1 - Kocamusta.fa Pqada Sü

Jeynıan Te\'flk Uyıur ooruyor: 
Meıınıttyet devrine alt ol&rnk 

hatrrlamıya çalı9tığıın bir dut i
çin Sada.yr Ml11et Gazet...I bllljMU
Jıarrlrl Ahmet Sa.mim Ue lla
roado Pıı~a hakkında malllmat bu
lamadmı. Beni aramak kUl!etln
deo kurtarır mnıru:z ! 

Cevap - Ahmet Samim, bln
ba.şılıkt&n mUt•kalt Tevfik Be
yin oğludur. 1300 senooinde Pir
zerinde doğmuştur. Sultani mek
tebinde ve robertkolejde okumuş
tur. ıı.,,rutiyeUn Bii.nmdan evvel 
yıı.zı yazmağa başlamıştır. lnkı
lA.ptan sonra Harar fırkasına in
tiııa.p etml7tır. Otuz bir ma.rt M
disesinden sonra. Hillil ıazete..sini 

idare etıniş ve bu gazetede Ab-
dUlhamid hakkında şiddetli yazı

lar yazmıştır. O sırada eınniyeti 
umumiye tahrirat kalemine me
mur olmuş \.'C biraz sonra tekrar 
pzeteciliğe ba.şvurmuştur. Cidal, 
ve ltıırı.r gazeteltrinln başmuhar-

.. f ... 
rirtiklerini idare et.tikten ~0 - , 

Kozmldlnin Sadayr Millet ı;.zet:. 
ı;ine başmuharrir olmuştur ve n,,. 
hayct Bl'lhçekapısında buğ&Ç&C't•· 
rmı önUnde meçhul kinııııetrr J.{,tı 
rafından vurulmuştur. suttan ıJl' 
mut tUrbm:ine defnoıunınu~ 
Hama.da. paşa, Mısır Evkaf " rfll 
lığında bulunmuf, o.,manlI A ,.f' 
meclisine aza olmuı:ıtur. ıazS rrı ı.ı· 
tında. HUseyin Hilmi PaP k;.ı,. 
nesine Evkaf Nazırı oıarak blfle 
miştir. Bir müddet sonra ~!Y 

13
,s 

si ile birlik\• sukut etmlştır· rtd" 
senesinde tebdilt hava için Se), r 
ta gider iken vapurda ansııın 

ıod"' 
2 - f•lanhul Erk•k LI<'" .,ı• 

fiwnint Tuna soru:\·or: Kfrn ld ., .•• 

fat etmiştir. 

- il r• 
e,·ıeınmtll mil'\abaka.,ıoa. 8 ıtll"" 

k lbf' 
ponlardan on tanet-lni 0

• tcdıl,t1' 
Bunları lda.rehnnenJzd!'ll 
edebilfr miyim! .,,o· 

C'e,·ap - ı-\üJlh~ı;l;t. idare 
• f;<-

dürltiğümüze müracaat ed)n 
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ANKARA 
Haberleri 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri o 
Hukuk ll:nini Yc:y .na 
Kurumu Topl:myor 

Hukuk İlrnıni Yaymıı. Kurumunun 
umuml heyeti O nisan 19U tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü saat 
15 tc Ankarada lıalkevinde toplana
caktır. 

Ha[kevlerinda: 
Csklldar llalke\1ndtn: 
G l 011 pazar günü saat 16 da e

,. l t:ıra!ındnn 5000 metrelik bir 
koştı yaptırılacaktir. KOfU her at
'cte açıktır. KayıUar rneskfir günde 
ko udan blr saat evvel kapanacak
tır. 

Blrinc1den be~nclye kadar derece 
o.Jacaklara spor malzemesi verilecek 
tır. 

G.1.941 pazar gUnU evimiz tııra
fıncl::ın ynpılacak koşuyu idare et
n1ek Uzere aşağıda isimleri yazılı 

hıı.ı<em arkad~ların saat 18 da Do
tancıJarda halkeı.i binasında bulun
nıaları rica olunur. 

Jale Taylan, Muzaffer To'kgöz. Rı-ı 
za Maksut İflll&n, Neriman Tekil, 
1skender Songur, Muzaffer Baloğlu, 
KA.mran Tekil. 

Maliye V ekiline Ameliyat 
Ankara, 4 (Telefonla) - Maliye 

Vekllimlz Fuat Ağralıya, NUmune 
hastahanesinde muvatfakıyeUi ufak 
blr ameliyat yapıldı. 

Vatan: 'Maliye Vcl<illtnlze geçmiş 
olsun deriz. 

EVLENENLER: 

Bursa idaresi muhascbc şefi Ga
lip Bumin'in kızı Bayan EnlBe Bu· 
ınln tıe merhum Albay Hilmi Engi
nin oğlu Sabahattin Engin evlen
ml1jlerdlr. 

MELODO ŞERiF: 

Merhum Server ve Saffet Pa,a
ların torunu merhum Belkla Keçeci
nin ruhuna hediye edilmek Uıere nl
sa.nm altmcı pazar g9nU Maçkada 
Teşvlklye camisinde öğle namazın

dan sonra mevl!ldU şeı·IC okunacak· 
tır. 

İkhsat Vekilinin 
Muharririmize Beyanatı 

I 

Vekil, Endüstri Kaynaklarımız 

Hakkın.da Malumat Verdi 
' (Baıjı 1 tnçlde) + \ takdir ve ifade ct:ıniıtlenJlr. 

oerı h~k1Jd ıhtiyaçlara göre iplik te- BaBma !abrlkalamnuı, memleket 
inini için tedbirler almmı,tır. Elde ihUya,larını tam'amile karşılıyabU· 
tdlleeck pamuk lpllğlni ihtiyaç nls- mek için Azami istihsal yapma.ta 
beUnden a14kadarlara muayyen bir gayret etmektedirler. Bu fabrlkalar
lli8bct dahilinde tC'\'Zi etmek llzmı da. çalIJi!an ekipler :faztala•tırıllIUf" 
ltliyor. Bu tevziatı ve 4htıyacı tes- t.ır. Esasen devlete alt bUtün sana! 

1 t'lt için Hir takım ölçüler kabul et- müesseseleri Azamı fstih8al esasına 
t {. Dokuma fabrikaları verdikleri göre Azami randıman elde etmek i

ı • uamele verglı:ii esasına göre ipl)k çin çalılflyorlar. Mesel! ipek 1'alx1-
e Bcaklardır. kalarımızdan mart a,yında 850 ton. 

1;1 tezgihları için de iplik verile- Azami istihsal beklerken bin ton 

l:e'ktır. BUlUn memlekete l}&mll bin- iplik verdiler. 
lerce ih~iyaç erb&bmm ipliklerini KarabUk fabrikamız bugün için 
~t ederek her ay tevzi '9Clllmeel millS ibtJyaçlanmımn mühim bir kıs 
:Ullarrerdir. lpJlk karamameelnln mmr karıpılamalttadır. Yakın bir 

llbntıne bqla.ndJtındanberi vA.kl zamanda ply•aya thUyaç görüne-

1 ~ tek tUk fiklyetlertn hiçbirinde cek dem1r nevUerlnden vereoileceğl
~ oldutu göriUmeml• ve mlzl kuvVeUe tlmtt ediyorum. Tllr-

l
lteQdileı'lne bu ifte vernen vazlfele- kiye demir ve çelik .fabrikaları bu· 
tı &11.kadarlar mlJll bir vazife g'lbl gün ray, ~. demtr tel \'Q daha bu 
~~unlyeU ~lp b1r tekilde .. :-demir meD)"1ı.ta--)'&p6bUeeek v.-

1

. ,.ııııfl&rdır. 1117ettealr. 
bevıet !abrflaalannın yünlü ma- Kömlr mmtak&1anmmd& tatlhA.-

1,tını tercihan Yerli Mallar Pa· 11n Azamı şekilde arttırılmuı için 
~?'tna tevzi edfyoruz. Maksadı· muayyen bir program dahilinde ça
l il fabrlkalarmuzm. mUmkUn oldu· ırşılmaktadır. 1941 seneıılnde lstih· 

}~ 'kadar muatehlike yaldlLfJr&&llıdır. aalln fazla olıı.cağmı kuvveıtle Umit 

ll~ltı.Uklularda yaptıtımız gib'l yün- ediyoruz. Bu se~nln ilk üç ayında 
'erı de muayyen nlabetıeı· dahilin- geçen sepenin ayni ilk üç ayına na
~ bu işlerle meşgul ticarethanelere zaran istlh8allmlz hayli fazla otmuş 
t 1 etmek imklnının hasıl olaca- tur. Son kararname ile kömUr fiya-

t 
tnı tbn1t ederim. tınm yU7.de ylııml be.f arttınlmaaı 

,t!_urasını sureti mahsusada. işaret sarfiyat Uzerlne ancak yüzde iki ka· 
İ~e ek isterim ki, uqıumun sıkıntı dar bir teSlr göetereb\llr. 
"-liltırabmı kendi kazanç hınılarma Şeker ifineı gelince: Fabrikalan-
9' ile ittihaz etmek 1stlyenle-re kar- mız bUtün ihtiyaçlarımızı k.a.rfılıya.-

lert ve fedlt davranılacaktır. cak dunımdadır. 1".lyatlarm on 'ku-

lta~Un1u kumaş !abrlkatörlerlle An- ruş arlmam ile istlhlA.'k'ln azalacatı
~ eörQfmo.ı,tUm. Bunlar, dev- nı hiç zannet:ınem.> 
~1•'brıkaıarı mamulltınm !iyaUa- 1ktısat Veklll, Alpulludan döndük· 
~uymak surctUe normal bir kAr ten sonra Anka.raya .avdet edecek-

i dalıinnde kalmak lUzumunu tir. 

Van, Kurtuluşunu 
Candan Kutladı 

\r 
~ 'el, t (A.A.) - Vıuı halkı kur-

"'11.rının yıld&ltlmUnU çartamba 
Üyijk tezıı.hUratla kutlamışlar 

'1"aalme top ve sflA.h .ııeelerl 
., a şehre g1.ren süvari milfre
~ komutanı genç subayın mey
i~ 1 direğe t«tlJdAl mlUlJ ça

~. tıı baYrak çckmeeUc başlanmt.\"' 

-.. ~ lıeYbeuı manzara karşısında 
~'1 halk, en içten teızahUrt.tl& 
~1 'l'hıe bu gUnlerf yaşatanlara 
llıı.t_. tninnet hfslerinl U'ade ey1& 
'lı .., ve AtatUrkUn hatırasını ta
~tı~ >.tıııı Şefe karşı da sar.ııılmaz 

~ını teyit eyiem.işlerdir. Tö 

rene halk ve tetekkllllel1in de :lftl
rak efüldet'i bir geçit reamf ile BOn 

veı1ilmqıt!ir. 1 
T. T. K. NUN İLMİ 

TOPLANTISI 
Ankara, 4 (A.A.) - Türk Ta.rih 

Kurumunun fertfp ettiği ay1ık lbnl 
toplantılardan tlçUncllııü 5 nisan cu-· 

marteei günü aaat 15 te Dil • Tarih 
ve Coğrafya fıı.kUltestnde yapılaı

caktır. Bu toplantıda Nusret Hı· 

zır ctrımhmln ıırraamda. tartbfn ye

ri ha.kkmda mUJAhazalar> mevzulu 
bir konferans verecekt:lr. 
Toplantıya alAkadar zevat 

bestçe gelebffirler. 
ser· 

B. Millet Meclisine 
Gelen Kanun 
Layihaları 

Ankara, 4 (Telefonla) - Alman
yaya ihraç edilecek Türk mallarına 
mukabil, kllrlng hesabındaki Alnıan 
matlfibatından yapılacak deJtşlkllk, 

Türkiye ile Almanya arasındaki ti· 
car1 mUbadelelere ait husus! anlaş
ma hakkındıı, Alman sc!nrcti ile te
ati olunan not.ıların tasdiki ltl.yihar-
81, BUyUk Millet Meclisine gelerek 
Hariciye ve 1-ktısat Encümenlerine 
ha\'ale cdllmlşUr. 

1 * Ankara, 4 (Telefonla) - Tabil-
yet muamelelerinden alınacak harç
lara dair kanunun 8 inci maddesi· 
nln dejtlftlrl!mest Uıylhasr BUyUk 

Millet Meclisine gelriıiftlr. 

* Ankara, 4 (Telefonla) - BUyUk 

Millet Meellei, pazartesi gUnkU top
lantısında, yaş haddini dolduran su
bay!arın, hava taaıTuzlarma kar~ 
korunma tertibatmda kullanılmala
rı hakkındaki lA)'iha ile zelzele • 
nasında fe\'kalA.dc yararlıklarr g5-
rUlen mahkfimlara ait ıtylhayı mU· 
zakere edecektir. 

* Ankara, 4 (A.A.) - BtlyUk Mil· 
let: Mec1ist bugUn Refet Cıı.nıtezin 
ba~a.nlıfmd& toplanarak cami ve 
ıne9C'ltlerl'n tunifine ve tasnif ha· 
rici kalacak c8Jllf ve mescit hade
meline verilecek muhaatell&ta dair 
kanun JAytha.smı kt.bııl eıtmiş ve 
Devlet DemfrYOllan ve Ltmanlan 

Alman Vapurları 
Hakkında 

Amerika 
Cevabı 

V•şington, 4 (A.A.) - D. 
N.B.: A1man vapurlaunın musa
deresi ve Alman .denizcil~rinin 
~:neıikan makamları ıtarabndan 
tev'kif edilmeleri üzerine Amıan 
hiı'kumctinin 30 ımart ve 1 nisan 
tarihlerinde verdiği notalara, A· 
mcr:kan Hariciye Nezaretinin ce. 
vahı d\in ak~m Alman büyük el
çisine tev.d'i edilm-iştir. 

Amerikan hifkibneti, vapurları 
iade ve m'üretitebaıı tahliye etmi
yeceğini beyan ve Alman talep· 
)erini kat'i bir lisanla reddetmit· 
tir. Maamafih Atman denizcileri. 
ne tatbik edilecek iaşe ve ibate 
şartlarının, bu hususta yapılmak
ta olan teıtlkı'kat bitrnce. Alman 
elçiliğine bi\dirileoeii de ayrı bir 
nota ile tebliğ edihni,ıir. 

Almanya ıNe DiyM? 
Berlin. 4 (A.A.) - Yanrea· 

mi bir tebliğde deniliyor ki: 
Berlin siyasi mahfillerinde be. 

yan olunduğuna göre, bir vapu· 
ırun kaptanı veya sahibi, ba"ka 
vapurları veya timam hasara uğ
ratmama.k şrtile vapuruna istedi
ğini yapabilir. Hususile bu kap· 
~an. gemisinin diŞmani tarafın
dan müsadere edileceğini sezerse, 
bu gemiyi kullanı~mayacak ıbir 
hale koymak onun halCk1dır. 

tşıetme umumi idaresi memurları ı !!11!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!1!!! 

tekallt sandılı hakkındaki kanun· 
ıara. bazı maddeler eldenmcs'i ve ba.
ZI maddelerin değlftlrnmealne alt 
kanun JAyihUmm da. encümene ve
rilen bir maddesi hariç olmak Uu,. 
re di~er maddelerlnln mUzakereSt· 
ni bitimtlştlr. 

Büyük Mıllet Meclisi gelecek top
ıaırtısınr pazartesi günU yapacaktır. 

Askerlik Eden 
Otomobil Sahipleri 

Ankara, 4 (Telefonla) - A!i
keri hizmete çağmlan otomobil 
sahiplerinden bau?arı ot:omobille
rini sa.tmaktadı~lar ve telhis edil
dikten eonra yeni ofumobil al· 
q.ık.lan talbliı~ ~ooıd,ina&ygll 
h..,..eimn bir karan muJ,ince o
tomOba ifletel>ilmeık 1Çln yeni 
pıeka a1amamaldtacbrlar. 

Koorıdinasyon heye'ti, yeni bir 
kararla, Hkerlikten 11vıde't ed'en 
otomobil sahiplerinin, eskiden 
çai.şnkları yerde ~ak,rnak ve 
Ba~vekaletin tasvibini almak ıar
tile eski otomobiHerini veya yenı 
aı1dw1de.n otomalbilleri ifletmek 
hakkltnı haiz dlacakiard'ır. 

lzmirin Mart İhracatı 
lmlir, 4 (A.A.) - ŞehTimiz 

Ticaret Od.aeı tarafmdan ha%11'la
nan btı ~iğe göre marıt ayı 
zarfında İzmir limanırtdan dllj 
memle&etlere S,908, l 75 lira kay· 
metinde 17,416.727 kilo muh
telif mal ihraç edinniftir. 

1940 senesinin ayni ayında iz. 
mir limanında yapı'J.an ithalat 
4,353,992 lira k'1'}'l1ıetinıde 28 
mil}'IOn 2 14,043 kilo idi. 

Hava Kurumuna 
Teberrüler 

Oçlü Pakhn 
· ilk Kurban ı 

(Başı l incide) =+ 
Macar Başvekili Kont Telcki, üç· 

1U paktın birinci Macar kurbanıdır. 
Kont Te-lekf, m~kUI ve bfidbnht 
vazlifesine devam edemlyeceği için 
int:ihsr etmi~il". Bu vaziyet. Yu· 
goslavya ile mUna.sebetlcrini kesme
si için Macaristan üzerine Alman· 
tarın yaptığı tazyikin neticesidir. 
Telek!, Yugoıılavya ile yaptığı anu
ahededen lrtlhar duyuyordu. Bu I· 
t11U iki memleket a.rnsmdald ger
ginliği yatıştmnış ve karşılıklı iU· 

-- - llıwtl dl -~· ietiDat 
eden aulhperverane blr if blrllğl te-
min ebnlftir. Almanyanın ise nüfu
zu altına aldığı Macartstanla mllıı
ta kil ve cesur Yugoslavya arasın
da bir dostluk bulunmasına taham
ınUI edemediğf aşlklrdır. 

Almanya, Yugoslavya.ya. yapacağı 
hücuma başlamak için Kont Tele
kl'yi kullanmak istemiştir. İdare

sinde celAdet ve idrA.k sahlbl bulu
nan Telek!, prensipleri üzerine yapı
lan A1man tazyikinin kendfsl için 
çok ağır olduğunu gHrmUft,ür. Al
manlara Alet olacak, belki bir çok 
Macar politıkJı.cısı bulunacaktır. Fa 
kat Amiral Horthy de lstıklll da
va.ama bağlı seciye sahibi bir :şahsi
yettir. 

Yugosla.\'larla akdetUklerl daimi 
dostluk paktından son derece mem
nun olan Bulgarlar da Almanlarm 
tazyf:klne maruzdur. Sırp - Bulgar 
yakınlığı hakiki idi ve Balkanların 
yatı~ırıımasına. çok hizmet etmit
ti. tkl memleket arasındak't müna
sebetleri zemrJemek, hatU\ Bulgar· 
lar zthiren hasmane bir vaziyet al
salar bile, Almanlar için kolay bir 
ış olmasa gerektir. 

-o---
yeni Macar Kabine.i 

Budapefle 4 (A.A.) - Bar· 
doıay kabinesi Naib Hortıy önünı
dıe yemin eıt.tildt~ 900ra bugün 
öğleyin jlk toptaalliısinı yapnn'flır. 

Ankara, 4 (A.A.) - Türk 
Ha.va· kurumuna ya.p&nakta olan 
teberrular etrafmda verilen ma
luı:r.ıaia göre Bursa Yenifdhirtrıck 
MU!itafa Fevzi Aksoy !kuruma 
200 lira. M~ak Eraoy, Hasan 
Tahsin Us. Fahrettin• Oral, Sü· 
leyman Ko.calbaş, Faik Nal.bur 
yüzer füa, Jşmail Vanoğtu 75. ,==-============ 
Ahnetı Çolalooihı so. Ahmet B 1 k n 1 a Seoydı. Mehrne-t Fileı Knıkar, o.. B a r 
man T anm 30 ve diğer vWtan· 
dqtar c1a yekW!u s9o lirayı 'bu- Monreosu 
11111 teberrularda butunmu.larıdA'. 
Karacabeyde Mmeit AıYalı 250, 
Yueui Ôerici 150, Haaan Özer, 
Hamdi Bujday eHi,er, Osman 
Emre. Ahmet Arıkan, Aihmet 
Uncu Knıkar, lbrahim Karaçay. 
Abdlıl'llliı Mekik otuzar ve diğer 
bir C.WO e11naf ta 264 liralık yar. 
dımde. bu~lar1chr. 

İF.iiiiiiimiİiİn1l za&aııbolucla Kanan köyün-den. HMan ~aydın, Ceyvede 
cnanilatura tüccarı Şahan Çakır 

(Baıı}I 1 incide) X 

lini bu musibetli günlerde sai
lam ibir şurette lcurmahyız. Bugün 
yangın bacayı sarml§hr. Fakat 
fU nokiaYı h.atr_rıdan. çrkanna
mall)"IZ ki hep.naz lbı~en ye
ni yeni felekoderdıenı aır-a.k el 
ele vermek ve yeni kö'tU ihtimal
leri müşterek bir cesaretle karıı· 
lamaık şurctile 'kurhılab~liriz. Ya
rın darbenin şiddetine birer bi
rer ve ayn ayırı maruz kalmak
tan iee muıkadderatımızı tıimdi
den müıfterek bir gözle görmek 
e~e akıl kirtdır. 

~!!!!!!!!!!!!J ve Bursaırun Curıu nahiyesine .;; beğıh Götba~ı ıköyiind'en Tevfik 
kuruma yüzer lira verm~lerdir. 

- Mllt.eveffa Kont Telekl'nln ruhuna ithaf -

()tuz .)'ıl eV\"el na.-..--rda 1dlm. n ~·~-.._.. . 
lyarhakır o •aman Dtyarıbekltdl ,.e akr~l boldu. 

&ıı 
\lOcuktak. Nereden ~dl tııek bir akrep )'.llıkal ... ıpmz sa-

~~" etrafına kor olm~ kömür diuı:. ortasına akrebi ıyerle,-
..-ırcUk. • 

~rep, bu ~eıhenneınl clalred en kurtuJmalk J~Uı döner doı..ır ve 
~ bir delik bulanLaymca aeblrU kuyraıanu kal4ınnk vtl

euc1lbte -...._ Kaplar , . ., lntOıar ecı.dl. 

la bir tu~ akrep bile-......... kelldlllDl l ldllrtlrdll. 

Tütün Mubayaa Tabsisah 
Bir MilJon ,Arttınlch 

Ankara, 4 (Telefon.1a) - Hü. 
külnıetin, sermaye ko.yarak piya
saya yaptığ' müdlahalcai mu.tah
eilin tehiııe obd\lğu alman neti
celerden öirenilmit ve bu mak· 
eaıtla tütün mubayauana tahıla 
edilen d&rt milyon lira, Koordi
nMYC>n heyeti kararile 5 milyon 
liraya iblağ edilm~tir. 

Şuna da emin olabiliriz ki bir 
hük(imet ıaıiıdalyuını ecnebi el
Jer<aen bile kabul etmcğe teşne 
bir dıöltüntü hariç ohna'k üzere 
Rumen. Bulgar ve Arnavut mil· 
!ederinin büyük losm' da bir Bal
kan MonTeolU prensQ>ini benim-. 
aesnek huaueunda bizim)~ bera
berdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Fransa Notası 

Amerikayı Filen 
Harekete Geçirdi 
Vaşingfon, 4 (A.A.) - Ofi 

ajansı bildiriyor: 
B. Cordell HuU tarafından dün 

sabah yapılan beyanat hakkında 
Amerikan diplomatik mahf.ille
rinde'ki tehidere. göre Nemoure 
hadisesi hakkında lngiltereye ve
rilmek üzere Vaııington'a tevdi 
edilen Fransz notası bu işin halli 
için t\merikan hükumetinin filen 
harekete geçmesini intaç ermiştir. 

Amerikan hükumeti ıbu işte sa
dece bir mutava:ııırt rolü oyna· 
makla iktifa etmemiş ve hadise
nin hangi §arblar içinde cereyan 
etitii~ni tet'kik etn\ıi§tir. Amerikan 
mahfillerinin fikrine göre bu ha
di.le B. Rooeevcit'in aUTeti m&h
aueada alakadar olduğu Fıransa
nın ial}esi meselesine bağhdır. 

Dr. Maçek 
(Başı 1 incide) = 

ajansından: 
Ba,vıı\til muavini B. Maçe\k, 

bu sabah Zagre'b'den Bel'grada 
gelmi,tir. M1'maileyhin payitahta 
muvuala.b, Sır;p • Hırvat ve Slo
ven~er aratı1ndaki karde§çc tesa
nüdü g~ercn hararetli niimayİ§. 
tere vesile teşkd etmiştir. Hüku
meıt erkanından bir Ç'(!_ğu B. Ma· 
çek'i istuyonda karşılamışlardır. 
Kesif bir hatk 'kütlesi, Hırvatların 
tefini allo,hyordu. 

Beraberinde Soubatch~teh ile 
profesör KTbe';k !bulunan B. Ma 
çek alkı~lar ara-sında O'tdine git· 
m~ir. 

Dr. Maçek Diyor ki: 
«Sulhu KIR'anlar Mes'ut Kimae· 
lerdir. Çünkü Onlar Allahm 

Sevgili Kullandır.» 
Belgrat, 4 (A.A.) - Avala. ajan· 

ın bildiriyor: 
Hrn·at çiftçi Partisinin reisi Ma· 

çek, S!movlç kabinesinde Başvekil 

muavinliğini kabul etmiş ve gazete· 
ellen şu beyanatta. bulunmuftur: 

Bulgar Köylüleri 

Beş Alman Askeri 
Öldürdüler 

Belgrat. 4 (A.A.) - Reuter: 
Yugoslav hududu civannda 

Milnadolna köyıünde vuku bulan 

Alman - Yugoslav 
Münasebetlerinde 

Hafif Yatışma 
Alameti 

bir kargaşalık eana•nda Bulgar Bcrlin, 4 (A.A.) - Bir ıaa... 
köy)ülerininı beş Alman askeri si muhabir bildiriyor: 
öl'dürdukleri öğreni[ln'iftir. Bil~i. JngÜiz ve Amerikahların mü
rildiğirıe göre Almanlann tavır ve daha-lesine müsamahası ve Bal· 
hareketleri o kadar tahammül kani'ardaki Yuogoelav diploaıa.t
cdilemiy.ecek bir dereceye var· larımn Batkanlarda ve Amerika. 
!"ıştır ki 'köylüler toplu hir hakle 

1 

da Almen aleyhtarı faalyederi 
nyan ederek Al'manlara hücum dolayısile Alman Hariciye Neza·· 
etmi§l-erdir. Hiıdieeyi miileaJup retinin Yugoe\av hukıimetine kar~ 
köye kar§ı vahşiyane mukabele· 1 §l d\ryıduğu iibinr netic:eainde• 
de bu.lunuldu'ğu bildirilmekitedir. 1 variyet pe11emlbe günü saat 14 te 

çok vahim bir şekil alm,,tı. Ser• 

Bu:garistan Alman ~:n~~d~~r~a tecavüz edildif' 

Hu O 
Dün ak.tam lıafif bir Yat1tml 

Cu. m ssu·· Olmu' hieeed'ilmiftir. Alman HarİcİyC81e 
Y nin yeni talimat aldığı anla,almak. 

, <Batı 1 itw:hle) ** tadır. 
rlstana, .kamşularından istecUklerL K10nt Teleki'nin öliimücııdea 
her şeyi alacakları hakkında valUer baiıeeden bitaraf mahfiUer bu zi. 
de bulunmu~ardır. Bunu mUteakıp. I y.., umum4 vaziyet üzerinde a 
Yugosıavyanm, mülki tamamlyetı· ı kisler yapacağını tahmin ediyor
nln oldugu g!lbı kalacağı vaadi ne 1 lar. 
ilçlU pakta iltihakı vukua gelmiş-
tir. Bulgar askeri şefleri ve mU!rlt 
ml!Uyetpervcrler, aldatıldıklarmı 
söylemişler ve resmen Alman hü· 
kflmeUne bildirilen taleplerde bu· 
lunrnuşlar'dır. 

Açık Şehirler 
Bclgrat, 4 (A.A.) - Avala ajan

sı bildiriyor: 
A.,ağıdakl tebllği neıpre mezunuz: 
Hali hazır vaziyetin icap ettirdi

ği tcdbfrlcr cümlesinden olarak Yu. 
goslav hUk(lnıeti. Yugoela\-ya har
be girdiği takdirde Belgrat, Zag
rcb ,.e Lubllıına'nın müdafaa echl· 
memesine ve açık şehir ılln edllme
B'lne karar vermiştir. Y;ugoslav hll
kQmclinin sarfettlği sulhperverane 
gayretler, temenni- e~1ilen neticele
rin istihsalini temin edemez ve harp 
hali vuku bulursa Yugoslavya hü· 
kthnetl bu karal"ını muhaı1p ve a
ll'lkadıır devletlere mutat '\'a.sıtalar· 
la blldlrece~Ur. 

Almanlara Göre DeiifildS Yok 
Bcrlin, l (A.A.) - Yon resmi bir 

membadan bildiriliyor: 

Yugoslav Baş
vekili Dedi ki 

diazreUI 1aanm sözlerini hatmı- Yug-oslavyadaki vaziyet hakkında 
yorum: cSulhU bina edenler mesut bugün Alınan Hariciye Nezar.etln
kimselerdir, çUnkU onlar Allahın 1 de umumiyet!e, şeraitte şimdiye ka· 
sevcUi kullarıdır beşeriyet için 1- 4aır ~Uk wkua -c•lmediiı lık· 
IAJd bir mevblb9 olan aulhU -urt&r· J'l llcl .Uı:111müıftür. 

(Bap 1 lnclde) ***. 
yiç etti. Sizden, bu har~kede. her 
xamen olduğu -eibi yalnl% vazife. i 
mi ya.pmlf ol'dujuma inanmanm 
rica ederim. Namuslu bir uker l 
asf atile •İze itirafa mecburum ki 
takip eidilec~ yolu bize kahra· 1 

man Yunan milleti ,&termiftir. 
Benim gibi bir ..kerin e&ze 8İ)'aaİ 
beyanab .buluıwnuına bekleme• 
mdieiniz. Çünkü aıö:derin bir kıy-. 
met ifa.d~ ,.tımecfiii bir zamanda 
yaıtyıoruz. Size yallnız tunu .c;,... 
liycyiı;n ki Yueoelav ~illeti hiç 
kimaeye kart1 fena bir niyet b~ 
lemediii sibi hiç bir müle!tlc ih· 
tilif çıkarmak anwunda. da de
iil'dir. Y'l.l&'QSlav millet ve onlu
sunun yarattığı hareket lUilli .
tik.lal v_e şerefimizin ımuhafua .. 
anıdan başka hiç bir gaye takip 
etmem.ektedir. Biz hunların her 
ikismi de azim ve şiddetle müda
faa edeceğiz. Komıulanıımla 
do&t kabaia hMJr& Fabt eıı. 
cfoetluiun mıeafazuı aadece b&· 
zim e1!.,miz.de değildir.> 

mak için ber teYe te,ebbUs etmefl Dlfer taratt&n, bugün Berlin l'..,.. 
on senedenberl ban& itimat eden mi ve yan resmi mahfillerinde Yu· 
ml11ete karşı vazife bildim. goelavyaASaki hAdlaelel" hakkında 

Son günlerde toplanan bUlUn mil.ş bir hUkUm vermek huııusunda çok 
kililere rağmen mUfterek bir iş b'ir- ihtiyatkar davranılmıştır. 
llğl ve müşterek gayretler sayesin· y la ilk . • 
de sulhU koruyabileceğimize ve ge- UffOI S: H ~ 
çirmekte olduğumuz vahim ve na· Belgrat, 4 ~:Xı: 
zlk anl~an doğan güçlllklerln ha· Bu sabah saat 10 da Maçek ve 
!l!letflebıleceğlne eminim.> 1 ş N K 1 N a c azırı oeanov ç, azır sıfa· 

tiyle yemin etmışlerdir. 
Olleden 80nra Nazırlar heyeti 

toplanacaktır. Bu jçtlmada, hükfi· 
mcttn beyannamesi hazırlanacak ve 
beyannamt! bu akşam ve yahut ge-

Prinçip'in 
Yugoslavyası 

<a..ı ı :tnckle) _ ce nelJredllecektır. 

her ç.efitlten deraler verdi. Sofya 
ordusu arkadan vurıduiu ha.l<de ... 
Neywc, weçalim. bu deıtamn bir 
kelimesini yazabilecek kudrette 
deiilim. 

l~te bu YU&"oılavyayı rahM bı. 
rak.mayan taz~ dÜ,manlar tüT.ecH. 
Sadrazmm• Koca Taii.t Papnan 
atatillertni affodenler, Saıdrazam 
Prene Sait Halim Paşanın katille. 
rini lbil'e bile tutımayan\ar, verem· 
li Prinçip'i ıalak zindanların de
mir ıSka.raları Ü9tÜnde öldürenler; 
Şövalye Kral Aleke&ndr' • Manil
ya sOkakiarmtda öldlürttüler. 

Boraratta her nasılsa 'bulabil
dlkleri aatıhk, mayanı lbaızı rical 
vas;taaile tam bq yıl Yugoslav
yayı yı'kımağa çallfnlar. 

Fakat 194 V.n 26 martının ger 
ceainde Yugoslav.ya her çc§it hi· 
le, hıyanet zincirlerini krr1p ayak
landı ve genç KraUan Sa Majeste 
lkinci Petar'ın etrafında toplana
rak Prinçip' e liıyık bir memleket 
olduğunu göılterdi. 

Şimdi Pırinçip"in ve Alek
earwir'm ~lan mee'ut ve pd bi
rer takdis meleji g~ Y ugoalav
yanm gölderinde uçuyor. Ben bu 
iki büyük ruhu. ruhumun olanc:A 
heyeca_ni\e ı9'Mnlıyorwn. Yuıso-
lavya, ta.-ihine ve ken<iisine en 
yakışanı ya.pnu$ır. Arbk ıhür, 
me• ut ve muzaffer olmak hak
kıdır. 

---~oı>----

M USA VV A 
(&a.,ı ı ift<'lde) /§/ 

mtn~akasındıan ilerlemektte olan 
111'8aiz kuvvetleri Aamaradan gi
den ke~if ıkollarilc Amıaranm 60 
-kilometre cenu:bunda bulunan A
diirid~ teması tesis eıtmİıŞ ve vak. 
tile .Ltalyanlar tarafından esir alı
narak buraya getirilen 150 lngi
li.zi kur.tarm1tlar:dır. Asnara mın
takaaınde §İmdiye kadar 3000 
em aay-1hn.-.r. Diierleri bir ta
raftan top?anmırlcta bir taraftan 
sayılmak.ıtadır. 

Yuıo-)avyada Tam Bir lntmeı 
Belgrat, 4 (A.A.) - Avala ajan

sı bddiriyor: 
Afağıda1d hususa tı resmen neşre 

mezunuz: 
Bazı ecntlbi gazeteleri ile ecn~I 

radyoları tarafından n~edllen he· 
yeıcan verle'I, muhayyel ve tama· 
mile uyduıı-na havadisler hakkında 
yapılan tekz?plere rağmen ve mem. 
lekdtl~zxle tam b\r intizamın hü
küm sürdüğü ve hertıan'gi tarafta. 
olursa olsun hlçbiT h!e'llse vuku bul· 

madlğının iabat edilmealncıı ratmen, 
ayni gautelerln ve ayni radyo mer
kezlerinin milli ekalliyetler hakkın
da dehşet veri\:! bazı hareketler vu
kubulduğuna dair olan ne,nyat ay
ı.ıı •lddetıe devam etınekıtedlr. 

Hakikate kaıtlyen uygun olmadık· 
lan sarih bil" aurette' bell' oıaın ve 
bu ndkta sahiplerince ma.l"Qm olma
sına rağmen nefi'edllen bu haberle
rin naıııl bir gaye takip ettikleri, 
şlmdfk'I halde tayin edlldmlyorsa da 
bunlar ha.kkındıı söyleneıcelk b'lr ha· 
kfkat ıudur: Bu gibi haberlft' n6"'0 
lunduklan memleketin efkln umu
miyeeini yanhı yola aevketmekten 
başka bir menfaat temin edemcslw. 

Zara Teldi,. Edili,oro 
Zara., 4 (.\.A.) - Stetani: 
Sh11 ahali şehri, tahliye etmlye 

başlantlflır. Çocuk, haata, ihtfyar ve 
kadınlardan mürekkep 3000 kifi19t 
bir grup .A:nkon'a hareket etmn,ur. 
Bundan baıpka iki bin ki'1 daha dUn 
akşam şehrı terketrnlşlerdlr . 

balyanlann Gayreti 
Belgrat, 4 (A.A.) - Reutt!'r: 
İtalyan elc;Lst Manelli, Alman _ 

Yugoıılav ihtl!Uınm 'barış yoluy1a 
hallı l'çin nevmldane gayre!tler sar
~etmlşt.tr. Manel!I, blrt sabahleyin, 

Hiğeı1 öğleden sonra olmak Uzere, 
arl~iye Nazrrı Ntnçlç'i iki kere zi. 

yare! etmiştir. Belgrattaklı İtalyan 
mah1'11eri gerginliğin suJhen yatıf
tırılma~n llnklnını hllA Umtt elıll· 

yorlar. Bu Umitler "J'ucoeıavyanm 
Berhn elçisinin Berline gider._ 

Metropolit Ne DiJor 1 
Atina, 4 (A.A.) - Mina a

jans& 'birdiriyor: 
A.kropolia gazetesi huauai mu• 

habiri, Yugoslavya Barm:etropo
li.ti Gavilo ile uzun bir müllkat 
yapm-.ır. 

Batwmetropolit, 90n hadi.eler• 
den bah.ederek f(>yle demitlir: 

c- Ben sadece bir n.i.anl reis 
.fatile vazifemi yaptım. BenJiit
ni kaybeden bir milet hiç bir 
kıymet ifade etmez. Biz, ifte höy .. 
le bir tehlike b...-ncla bulunu· 
yıorduk. Bu ıtdıliıkeyi trörünııı:e 
Prel\8 Paul' a fakrimi açdtça ~ 

ederel Yueoelav milfetini ahllktı 
bir auta eüriilcliyecelt' olan bir 
hardteti tasvip ve tabHa edemi· 
yeceğimi .c;yJedim.> 

beraber g6tttrdt1ğtt meaj& ı.tlnat et 
mektdlilr. 

Maçek, beyaruıam•l11I ~
ten 80llra. Belsrat mab.fillerinch bO-J 
yUk 'dır huzur gtir1llm~. Bu be-f 
yanname Alman propaganda9ma in· 
dlrKen yeni blr darbe tel&ldtl edil· 
mektedlr. 
~ekil SlmovJıl:'tn bustln beya,.. 

natta bu:lunması beklenilmektedir. 
K....-.. T9Gibeleri 

Belcrat, 4 (A.A.) - Belgraaa 
dün aklJam saat 21,15 te e\ektıik 
cereyanı kesllmi.,t.tr. Radyo Uç defa 
halkı karartma ıe.:rübeleri yapnuya 
davet etrift,ir. 

Romlın7acbıki Yuaoala• 
BUkref. t (.ı\.A.) - Stefanl 8-jan· 

11ndan: 
BWcr~U'ki Yugoslavya sefareti. 

bu sabah Romanyada bulunan Y.
goslaT tebaaımı derhal Rum• ıoe.
raklarını terkederek Yugoslavya)'& 
dönmiye davet etma.tır. 

Ahun ve 1taq.n Koaaoloclas ı 
Te,elddirleri 

BelgTa.t, 4 ( A.A.) - Abnaa 
konsoloau Be'lgradı terketm..wn "' 
vel valiyi ziyaret etmi" vfti79' JN• 
dutları dahilinde gerek ..-.zıa. P
r&kse Alman tebaaıarma ka"' ıa... 
teırUen kusurlıuz tavrı lı&reket'ten 
dolayı samimt tetekkGrlerlni bildlr· 
mlştır. 

Belgrat. 4 (A.t., - Spllt'den AA 
vata ajansma 1>1ıcurtımtttl-: 

Spllt, ttaJyan ba•koneolosu Tııd 
A.rdulnl. refakatinde muavtnl oldu
tu Jı&lde ... t 11.30 da valiyi siya.
ret etmlf ve !pllt'e bulunan ttaı. 
,aıııar tahliye edillrk~n ballan ve 
,...nt makaml&nn g&terdltl dUrGlıt 
ve nastk hareketten dolayı hara .... 
U tef.sdlUrler1ni Gildirmlftlr. 
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/.c.liyede: 

Canavar mı? 
Bıçağı Bir Kere, Doymayınca 

On Kere Daha Saplamış 
- On bir yerinden vurdu a ot- ı nıiden doğruluyordu. Suçlu sandalya-

1um. Ah ne canavar adam. Boyu, sma oturduğu zaman başını yine ö
İJ!J,!jU devrilsin. üstelik bir de deli nüne eğdi. Rel'5, gelmiyen bir şahi
t.:uclidi yapıyor. İn.!Jallah onu ipte din ifadesini okuttu. 

ııllanırken gorürilm. Belki o zaman - Kalk bakalım, sen elinde bir 
ıçı,min acısı biraz hafifler. 1 bıçakla kaçarken, bıçağı Yenicami 

- Ah evladım nasıl ağlamıyayım. a.vlusuna atıp gitmişsin, yerde de bir 
8:°ylu ~S'lu arslan gibi evltı.dımı on ı adam yatıyormuş, ne diyort5un? 
bır yerı_nden bıçakla vuran bu ada- Ses yok ... Katil ayaklan Uzerinde 
mı gt>rtınce nasıl ağlamıya.ynn? doğruldu. Bir şeyler söylemek tste-

Bu sırada kadının yanında duran dl. Mırıldandı. 
kUı.;Ucük bir kız: 

- Anneciğim kendne gel, elbette 
bu yezit ettiğini bulacak, diyordu. 
Kadın yUzUnde sıralanan iki sıra 

yaşı elinin tersile silerek anlatmıya 
Uevam etti: 

Mahkeme, kendisinin yeniden mU

şahade altına altnmasmil karar ver· 
dl. 

Seyfettlnin a.nasr, kartSı ve kız 

kardeşi ona kinle baktılar. Annesi 
pe,inden bağırdı: 

----------- v ATAN 

Taksim KRiSTAL salonunda 

Bayan MUALLA ve arkadaşları 
W Kfştı.tK SAZ HEY'ETİ 

3 Nisan perııembe ak~ndan itibaren 

Lale Devri 
Üstad MUHLiS SABABADDIN'in yazıp 

bestelediği muazzam bir şalı..,er 40 kişilik bir 
kadro ile 20 ldıJilik bUyük bale, bUyük orkes· 

tra HarikulAde kostüm ve dekorlar 
Pazar günleri saat 4 den 7,SO a kadar 
Tenzlldth Halk lllatlnesı. Tel: 4.0099 

Çocuk Esira-eme Kurumunun j 
Faaliyeti 

Jzmit (HU19llsİ) - Şehrimiz 
Çocuk Esirgeme kurumu ba~kan· 
.ğma Maarif müdıürümiiz Bed

rettin Ahisıkalı seçiimi!jli,. 

Askerlik İşleri 
525 Ve 326 
Doğumlular 

Beyoğlu Yeril Aa. Şubesinden: 

ı• 
1 

DOKTOB --·" 
ÇİPRUf 

Cildiye ve Zührevlye Mütelıas-
5181 Beyoğlu Yeril Mallar Pa
zan karşısmda Posta sokaJt; 
köteelnde Meymenet: apartnnanı 

Tel: '8&8 ----

BlB ASKER EVLADI İŞ ARIYOB 

5 - 4 - 941 

Ba.f, Di9, Kezle, ·Grip, Romatizma 
Nevralji, Lnkhk' ve Büt6ıi\ Ağnlannm Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. TAKLITI.ERINOEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedeli (710,000) lira olan iki kalem bakır levha ve be4 

kalem bakır antrtuvaz çubuğu 2 ha.ziran 94.1 pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara idare blnasmda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıyenlerln 32150 liralık muvakkat teminat lle ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek!Inerlrıl ayni gUıı saat 14,30 kadat 
komisyon retsUgine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Hayda!:"paşa veznelerinden 11& 

tılmaktadır. (2650) - Oğlum şu gördUğtln kız var ya 
1şte onu istiyordu. Bana geldi, iste· 
di cvcrmem::t dedim, ağabeyisi Sey
fettin de colmaz ~ deyince katil lıleh
met bir sabaıh ev13.dımm yolunu bek· 

lem~ ona yakl8'ffi1'· ah... Ah.. eli 
kırılaydı da vuramaz olaydr. Bıçak
la on bir yerinden vurmuı,, ka.ç:m.ış. 

- Ah evlAdıma ettin. Bir şeycik· 
ler demem, ettiğinin cezasını inşal· 
lah bulursun. 

Kur1'ın, memleketin fakir ve 
kimsesiz yavrularına azami dere· 
cede müfit dlahil:mek için gayret 
sarfeıtrneıkltedir. Cemiyet merıke. 
zinde bir okuma salonu vücude 
getirilıındktedir. Aza ıayıamı ço
ğaltmak ve gelir temin etmek 
için huımmalı bir faaliyet te meş
hut olmak.tadır. lzmiı.te, Çocuk 
Esirgeme kurumuna aza olanla
rın e.kıoeriyetini b~anlar ve bil
haasa öğret.men aılkada,lar tetkil 
et.meıktedir. Ce:miyet, n.ı. okullar
daki yıoksul çocUklara srcait ye· 
mek vermekte okluğu gibi, onla
rın kitap, defter ve om:aa.Pi ihti
yaçlannı da temin etmekt-edir. 

1 - Gerek askerlik ya.psın ve ge
rek herhan&'i bir sebeple askerlik 
yapmasın, talim maksadlle 325 ve 
326 doğuınlular 8'1kere sevkedlle· 
ceklerd.fr. 

24 y~ayım. Orta mektep talı- ----------------------------

Kadın susmu~tu. Seyfettinin ka· 
rısı bu sefer dögUnmlye başladı: 

- Ne yapayını ceza görürse. ben 
kocamı kaybettikten sonra, ben se· 
!il olduktan eonra-

KUçük kız, annesile yengesi ara.· 
amda. dolaşıyor, bir ona., bir diğeri
ne koşa.rak teselliye çaıışıyordtL Bir 
ara gözleri ya.tJardı; 

- Hep bunlar benim yllzUmden 
oldu, dedi. 

--- Keşki annem 
saydı da ağabeyiınl 
dedi 

beni doğurma
öldUrmeselerdt, 

Bu aile faciasının şahidi olanlar, 
o sırada m&hk.Qmlar& mahawı san
dalyada oturan katili birlbirlerine 
göstennlye ba.şla<lılal\ 

- t~te bu adam öldUrmllf. 
- C&navaır mı nedir'? Bir kere 

saplaınış doymamış, on kere daha 

eaplamı~-

- Birad~, bunun insana benuc 
yeri do yok amma. Gören\ böyle bir 
adamın bacak kadar kıza qık ola
cağı.n.ı dUılJUnebilir mi'? 

- Arkada, o belli olmaz, her 71· 
ğitin kalbinde bl~ arslan yatar 

Katil Mehmet, elindeki kelepçele
rile yüzünü kaşıdı. Etrafında ken
di8ine kinle bakanlann, dokunup 
&glıyanla!rm fa.rkmda bUe ohn&clı. 

Yine d~tınceye daldı. 

Ma.lrkeme safalıatlnl 

takip eden bir1"1 kulağmıa: 

MahkOm. toplanan meraklılar &· 

rasından elleri bağlı geçti. gitti. 

Şark Demiryollan Davaeına 
Dün Devam Edildi 

Devlet Demiryolları tarafmdan 
satın alınan Şark Demlryollan ştr
ketinden yarnn milyon liraya yakın 
bir tazminat Jstiyen şirket memur
lan ile Şark Demlryollan arasında· 
ki davaya, dtln, İkinci Ticaret mah· 

keme.sinde devam edildi. 

Bundan evvell<i celsede mahkeme, 
tazminatın miktarını tay'in için Ti
caret odasından Uç kişilik bir ehli
vukuf seçmJş:ti. Bu ehli vukuf he
nUz raporunu tamamlamadığı için 
mahkeme 9 NiSan gllnUne talik edll
mı,tır. 

Demir Hınızı Mahkilm Oldu 
Seyfi adında birisi bundan bir 

müddet evvel, Sirkecide Re,acfiye 
caddeelnde bir arsada duran demir
leri çalarak !Açırmak lstedten ya
kalanmıtl.ı. Dlln Sultanahmet Bl· 
fln!n mahkemesine bakmıştır. Malı· 
rinci Sulh Cezada malıkeınesl Sey-
keme suçlunun hırsızlığını sabit gör 
dUğUnden, Seyflnin bir buçuk a.y 
hapSine karar vermi9tir. Seyfi. mah 
keme esnasında tevkif edllm1'9tlr. 

Komıu Ambarı Soyan Ka.nn 
Tevkif Edildi 

Şen İzmir ambarında. memur o-
lan Kasan Demircan bil" müddetten

beri kon<ll ambarlanna bltı,ık olan 
Yeni Sabah ambarından -.ya ça1 
makta imiş. Zabrtanrn yaptığı talı· 

- Deli ta'klidJ yapıyormu!J,. derdi. ldkat neticesl.nde Kasım Demlrcan. 
- Canım belki delidir. yakıalanarak adliyeye verilmiştir. 

- Yok efendi.m. adamın gözlerin
don belli olur. Bunda deli hali yok. 

Müba.fir kapıda gözüktü. Kısık se
eile bağırdı: 

- Mehmeeet. 
.Jandarma, katilin kelepçelerini 

çözıdll. Mehmet ayakları llzerlnde 
du$Jtlıyor sa.IlanıyordtL Onun geldi· 
dlg!nl görünce kalabalık ye.rıldı. Her 
k"' çekildi, Mehmet ikide birde ye
re yıkılacak gibi hallere giriyor, ye-

Kasım Şen, İzmir ambarından çal 
dığx basma, pat.Iskaları 18 kişiye 
satmış ve bu satıştan 120 lira kazan 
mJ4br. DUn duru~ası yapılan Ka
sun. mahkeme esnasında: 

- Blr i'1ir oldu, bir kere, haydan 

gelen huya gider, dedi. 
Mahkeme, Kasmım tevkifine ve 

manarr alanların ikamete ra.ptetil· 
lereık ıı:eı'beet bırs.kılmalarına karar 
verdl. 

Zabıta Haberleri: Yeni Neşriyat: 
' 

Vapur Açılınca ls:am-Türk Ansiklopedisi 
Muhitülmaarif 

2 3 nisan Çocuk bayramı gü
nünde 300 yavruya elhi::&e ve a
yakkabı verilecektir. Tertemiz bir 
vatanseverlikle çalışan İmnit Ço
cuk. Esirgeme kurumunun faali· 
yetini takdir ve l=ıit hıtJlkmclan 
bu ~edi mii-eeseseye yardım 
rica e.bmek istiyoruz. 

Kocaeli Sıtma Mücadele Tqkilatı 
İyi Çalıııyor 

lzmit {Hu"'1si}. - Kocaeli 
Sıtma Mücadele te~iliııtı ç.ok iyi 
bir td<ild.e çalnıımııhadır. Son o· 
larak, Ada.pazarındaki on bin ele. 
karlık tahmin edilen T eoiblh"li gÖ· 
lü kurutulmUf ve bu gölıde 9 bin 
metıre uzunluğunda kanallar açıl
mıştır. 

Ik; eeneyi mütecaviz bir za
mandanberi kurotulmaeına çalt§ı
la.n otuz bet bin dekar genişliğin
deki G~ren bataklığı da a
çılan gen:if kanallarla tamamen 
kurutulmuştur. 

Her iki saha, zira.ate elveritli 
bir hale getirilerek topraksız 
köylüye t<:vzi olı.ıınacaktar. * İzmit (Huııwoi) - Bu sene 
vtliyotimiz çevreeinde kış ziraati 
çok iyidir. Mahsuıl 30 eantimden 
yükaek olarak boy venn~ir. 
Ekilmemiş taıila kalmam!§ gibi
dir. Yaz ekimi için de hazırlıkla
ra başlanmıttıır. Tütiirı ea.hşlan da 
·hararetle devam eıtme:kıtedir. Zür
ra, vaziyetten meım.mındur. 

Muhittin Baha Pars Manisa 
Halkevinde Bir Konferans 

Verdi 
Manisa, (Vatan) - Bum 

me!bwıu MUhittin Baha Pare, 29. 
3. 941 cımıa.tesi günü halkevi 
oalonunda (Bugünikü düreya ısiya
seti ka.l'§Mnnda Türk~ vaz;.. 
yeti) meV7;UU üzerine mühim ve 
alakalı bir loonferane vermifler· 
dir. 

Yedi Amele B~ lnt~ar eden 11 inci sayısı Bu kıymetli. konferansta bü-
Ahlret ve Aile g;bl mühim mevzu!&• tün Manisa halkı hazır bulunmu§ 
ra tahsis olunmuştur. 1 - Kuran Na ve kanflransı yakından takip et
zannd& Ahiret: Omer Rıza dotruJ,. mişlerdir. Denize Döküldü 

Dü.n Fenerde Y.rukapı iskıele. 2 - Din IUlmler<ine, filozoflara, mu- Trakyada Mektepleri Teftit 
ıinde ağaç kütüğü ta§ırlaTken ye- tuavvifeye ve bazı mütefek1drlere Çerıke.ı.köy (Hususi) 

di amele geminin açılma111 üzeri- göre ahiret: Profesör lsmai! Hakla Trakya Umumi Miifet.tişliği Maa. 

ne denize düşım~erdir. İzmlrll, 3 - Ahiri zaman hakkında- rif müşaviri Fa.kir Erdem 9ehri· 
Hamal Hasan, MUBtafa,, Meh- ki haberlerin mah~tl: Profesör Kl- mize gelmiştir. 

met, Al~ Mehmet, Hüoeyin, Bay- mil Miras, 4 - lsllm hukukunda Mumaileyh ilk okullarla biçki 

rııan bir k~ gemiden çıkar· aile: Temyiz mahkeınesl reislerin- yul'Ciunu teftiş eiTm'kteclir. 
mak ;.terken neden ileri geldiği den A11 Hlımnet Beı'kl, 5 - Mlııyo-
meçlıul 'bir ..,ı,e;pten gemi denize ner ve mllst-.rlklerln yazdığı İs!Am 

açılmağa ba,lamıttır. Bu sırada Aııslklopedlsinln hata ve noksanl&

gmni ile iıücele ara.sında duran a• n: HUSeyln Narmk Orhun, 6 - Bir

melder de birdenbire ıuya dü9- lik ve aile: Orhan Seyfi Orhun. 
müşlerdir. Su biraz derin oldu-

ğundan ameleler yeıi!l"fll'er tara· 
fından lr.urtıanlm!§la.rıdtr. 

Bir Sandal Devrildi 
!çi.idekiler Kurtarıldı 

ZA Yl: İSparta Askerlik fllbeeln
den alımı§ olduğumu tezkereyi kay

bettiın. YenlSlnl çıkaracağmıda.n es

klsfnjn htlkmU yoktur. - Hakkı Ko
nuk. 

Aktarma Biletleri Başladı 

Belediye Nizamabna Aylan 

Hareket Edenier Cezalandırıldı 

Dün de zabııtai belediye me· 
murkı.n §Chirde yaptı'kıla:rı tetki.k.
lerd.e 8 ,aför ve otomıoobil eahibi.. 
ni muhtelif suçlardan. 9 kiıtiyi 
yürüyen tramvaya a,tl.am.ak. su. .. 
çundan, 7 eorıafı belediye kantl<l
larına muhalefetten ve bir d'C 
Tophane de Sıhhat gazıoz fabri
kasını gazozlannda -. bulun
maktan dolayı cualandırml!,llar. 
dır. 

Bir Yangın Baıl•np:ı 
Dün sabah saat 8,45 te Beyoi

lun.da Y enişehirde Server caddesi 
2 1 /23 numarah binMıın alt ka· 
tındaki teZ11iihlar11ı bulunduğu 

2 - Şubede topla.nma gUnü 8 Nl
aan 1941 Salı gUnlldUr. 

3 - 8 Nl.san 94.1 de sevkedilecek 
bu erata elbise verileceğinden elbi
selerini almak Uzere arzu edenlerin 
5 Nisan ve 7 Nllla.n günleri şubeye 
gelmeleri IA.zımdır. Bundan başka 
kendi vaziyetleri için bir qey sorın&k 
tstiyenler de bugünlerde şubeye gel-
melidirler. 

4 - Toplanma gUnU gelmiycnle
rfn askerlik kanununun 90 ncı mad
desince ceza göreceklerdir. c4.298~ 

* Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Şubemize mensup 325 ve 326 do

ğumlu mUSllm ve gayri mllslim ih
tiyat erat talim için celp ve sevk 

slliın varılır. Evvelce Gedikli çavuş
Iukta bulundum. A.skerllkle hllen 
bir ll~ğim yoktur. Çalışmak mec
buriyetindeyim. Resmi veya hususl 
dairelerde, bUro işlerinde veya takibi 
muamele işi gibi kendime münasip 
bir ı, arıyorum. Bana iş vermek 
!Qtfunda bulunanlar Vatan gazete
sine B. Y. rUmuzile müracaat etaln· 
!er. 

DOK"?OB 

BORBORON-
Emln!lnü Nimet Abla gltesı 

finUndekl muayenehanesinde 
her glln hastaları kabul eder 

Tel. 24131 

olunacaklardır. Bu doğumlular için ,,_,------------'\"' 
toplanma gllnü 8 nisan 941 salı saat YATAR Bazete!I 
9 dur. Eratın, sözU geçen gUn ve 
saatte .şubede hazır bulunmaları, 

ta..şıra.da bulunanların derhal bulun
dukları yerin askerlik şubeı!lne mn
ra.caatları, bu ilAn davetiye yerine 
kaim olacağı, mezk1lr günde mUrar 
caat etmiyenler hakkmd& askerl ce
za kanununun 90 met maddesi tat· 
bll< edileceği lliln olunur. 

* F•tlh Askerlll< Şu0051nden: 
1 - 1111 sayılı a8kerlik kanunu· 

tLAN FlYATLAJU 

Başlık maktn olarak 
1 inci Sayfa SanUml 
2 • » • 
8 > 

' > 
5 > 
6 > 

> 
> 
> 
> 

" ,. 
> 

760 

liOO 
8110 
800 
100 

75 
50 

nun 58 inci maddesine tevftka.n ta· --------------

lim ve terbiye için 325, 326 doğum· ~ DOKTO&-KİlllYAGEB -

ıu ihtlyauar •evke tAbiaır. crVAD TABSIN" 
2 --- Toplanma gUnU 8 Nisan 94.1 &I 

salı gUnU saat 9 da 'ube bln""mda- tDBAB - KAN - KAZUH T 
dır. vesairenin tahlillerini yapar. Di-

3 - l-1Ukelleflerin muayyen gün- vanyolu ortasında Tel. 2333.J: 

de behemehal fjUbede bulunmaları İİl••••••••••••mll 
IAzımdır. Muayyen günde mazeret-
siz gelmiyenler hakkında kanunl ta· 
kibat yapılacağı ilAn olunur. 

* Yeril Eminönü Askerlik Şubesln· 
den: 
Şubemize kayıtlı maJOl subay ve 

erler ile ,eh.it yetimlerinin yoklama
ya her ne sebeple milracaat etmemi' olanların 10 Nisan 9U gllnıtne 
kadar (Sa.at 9 dan 12 ye kadar) 
dört fotoğraf, cUzdan, aenedi resmi 
rapor ve nüfus kAğıtlarlle müracaat 
etmeleri tlAn olunur. 

1 lCBlll 1 
f. NtSAN 1141 

Kapanı' 

5,22 
132,20 

30,79 
0,995 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçeta 
Dinar 
Yen 
İsviçre Kronu 

&iham ve 

12,89 
3,9625 

31,0175 
30,6275 

TaJm!At 

1933 TüI'k borcu I 
1918 istikrazı dahil! 
1938 İkramiyeli 
1936 İkramiyeli Ergani 
1934 StVas • Erzurum 
1932 Hazine Talıvillerl 
193-i > > 
193:1 > > 
1838 > > 
Anadolu Demlryolu Tahvili 
Demlryolu MUmeeeil Senet 

ı. K 1 

19 10 
21 80 
20 00 
20 35 
19 40 
61 00 
15 50 
29 50 
52 87 
40 85 
38 75 

T. C. Merkez BanJ<aSı 111 
Omnanlı BankaBı 26 50 
T. t~ Ban'ka.sr (Nama muhar.) 10 2S 
Aslan • Esk!hlsar Çimento Ş. T 85 

> > Müessis HIBS"'l 10 
Şirketi Hayriye 26 
Tilı'k Altını (Reşat) 25 
TUrk Altını (Hamit 24 05 
TUrk Altını kUçUk (Hamit) 23 95 
Tilı'k Altını küçük (AziZ) 28 05 

Abone Ücreti 
Türkiye dalıll!nde: 

Senelik 6 aylık 8 aylık Aylık 

1400 750 4.00 150~ 

Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık 8 aylık Aylık 

Hl O 800 IUJ. yoktur 

' 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf H.,...plan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: t Şubat, 2 MAYi'!, 

1 Ağustos, 3 İk!nc1!eşr1n 
tarllılerlnde yapılır. 

l 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- ı.. 

3 • 1000 • = 3000.- > 
~ > = > =1500.-. 
' > 500 > =2000.- • 
8 > 250 > =2000.- > 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

Açık Eksiltme 
15.000 ADET 

Suretile 
ÇORAB 

yaptırılacaktır. İhale 8.4.94.1 tarihine müsadif salı gllnü sa.at 15,30 
da Kızılay deposu dlrektörlllğ1lnde yapılacaktır. 

NUmune ve f}artnam.esinl görmek :tstlyenler Yeni Postane ci..va
rmda Kmlay depoBU direkWrlUğüne müracaatları nan olunur. 

, ...................................... --
Tlrldye Cu••mlyatl 

Ziraat Bankası 
Kıırtıluf tarllıl: ~ Sermayem: 100,ooo,ooo TOdı un. 

iuM ft ..ı- ad«ll: .. 
2lr8l ft Uıearl 1-' DeYt banU muemeJdef 

Para --28,000 11nı IJıraml19 1'Cll'IJ..'I* 

Ziraat Baıııt&dw4a launharalı vı ihbarsız tasarruf h-plarllldA 
<n az 1iO 11nun bulunanlara oenede t defa ~kllecek kur'a Ilı ~ 
tlakl p!Ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

, ,. ııoo ,. 2,000 • ı ıoo ..set • llraldı ş,ooe un 
• • z~ • J,000 • il l!O • .. > 4,800 • 

' ..ıe& ı.ooo l.lnılık .,_ ı.ın ı· 

... ıeo • ..-. 11•• • • ,,_, 
UIK&AT: H"""plarmdaki paralar bir ııeııe IGinde 50 liradan .... 

tı dıı.mlyenlore ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlaoile verUeco'<ııt· 
Kıu'alar oenede t 41-, U mart, 11 -.._ 11 e:rllll. 

11 Bil'lnol.kAnunda ~. 

ioAusiNi &iııN is BANıcAs•""~ 
iKRAMiYELi HESAP Ay1' 

1,. Bahçe ve Çiçek ~· 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini yetiftimıd;, fidan]aruıa ı.-1' 
mak için mütehaum tarafından yuıhnıf -!eri okumahdıtl-'' 

Bu e-ler araanıda en :&İyade tavsiye olunabi1ec:ekle'1 

Gül Bahçesi 100 Kur1lş 
Salon Çiçekleri 100 " Karanfil Yetiştirmek 50 ,, 
Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 

Kaamıpa'!& iel<eleff>e ka.y•ılı 
Emin oğlu Ahmet Kamburun ido.
resinıcld<i san.dal KöpNde bağlı, 
Oaküdara hareket ecle=lt olan bir 
vapuı:e yan ....... rr. Sanda\cı ean
daldaki sebzeleri ve mü,teriyi ıre
miye çıkamıa.k . İdl~rke.n oandaı 
birdenbire devrılmıt ve Ahmetle 
müşterlsi Niyazi denize dÜfrnüt
lerd.ir. O aırada el!raftan geçenler 
ve gemide bulunanlar her ik;.inin 
de imdadına yetişmiş ve Niyazi 
ile A!hımet ku~tarılmıştır. 

T rarmray idaresi akıta•ma bi
letlerini dün.den itibaren 'ltullan
mağa ba~lamııttır. Şişli, Hamam, 
Talkftn. Karaıköy, Beşik.taş, Or• 
ta.köy, Sirkec~ Eminönü. Beya
zıt, F &tit, Aksaray iotaeyonlan 
&kurma mahalleri olarak teSbi.t 
edilmitlerclir. Aktar.ma biletleri 
verildiği günler için ~eber ola. 
cai<tır. Alotarrna İıltU)"Ollu adde
dilen "*'aJrell<kn gayri durak 
y~rlerinden tram~ay arabalarına 
bmenler bu biletlerden istifade 
edemiyece!olerdir. Bu biletlerin 
birinci mevlciine m..ı..... olanı on 
bir kuruı. ikinci mevkii de d<>kuz 
puçuk i.uru,ıur. 

mahalıde lim kıutularma ıaTılmak l --------------11 

85 > 
80 > 

800 • 

100 
l50 
:ıo 

> 
> 
> 

=3500.- ~ 

=4000.-. 
=6000.-. Park ve Bahçe Planları Tanzim O~n1l~ 

Matbaamıza Müracaat . ~ 

* Boatancı, Bahaocağı oOkalr. 
2 numarada oturan Dimitrl kızı 
dört yaşında Katina evde oynar· 

ken baf!nı cama. vurarak yarmıt• 
tK. Yaralı Şi;li Çocuk hastanesine 
kaLd .. ln>l!ltı• 

üzere kurutmak için &m\<l atılan 
mukavvaıar hararete dayanamı
yara'k parlamış ve yangm çıkmış
tır. 

Derhal haber alan itfaiye, yan. 
gım.n sirayetine ıneyd.an verme
den oönc!'Ül"m~e de imalat.hane 
nin ka!)'ışları, alt ve üıııt tavan dö
ıemeleri ve imalaııbanede bulu· 
nan 300 lira kıyuneıtindaki kau· 
çuk kutular da tamıtnıen yaranış· 
tır. 

23 Nis::ı.n Çocnk Bayramı 
Çocuk bayramı ve haftası çocuk .. 

larm yalnız eğlenmell için değil, en 
mUhlm yurt davasının tahakkuku
na hizmet maksadlle tesiS edllmlş

tll'. 

Salı.ibl ve Nefrlyat MlldUrll: Alı.otı 
&n.lıı YALMAN· Baaıldııt: yer: 

VA.TAN KATBA.A.81 

~B~TLl!A!.n.~1 Dokt 1 N D'kkatiııe Beyoğlunda Ağacamll karşısınde : or ann azan ı 
Bursa ııokak No. L yeni o.çılan 

'dn:.,ya lAbora.tuarmda halka k,. 
!aylık olmak üzere yalnız (Pa 

zarteol) günleri BiR LİRA Uc-
reUe idrar tam tahlili yapılmak-

tadır. 

1 

~ 
General El«tric: marka, yeni, bütiin teferruatile ı.era 

yalnız tetiıia için portatif raci yoğrafi ve radyoekoP~ 

1 

röntpn makinesi satılıktır. Beyoğlu, Ağacamİ, 
3 llUllW'aya müracaat ecfo1meal 


