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Milli Piyango 
Kazanan Numaralar 

4 iincü Sugf amzzdadır 

B. M. Meclisinin Yedek 
Subaylar için VerdiğiKarar 

4,5 Aylık Tahsil Devresi Kabul Edildi. Yeni 
Yedek Subaylar Nisan Ayhklarını Alacaklar 

Ankara, 7 (Telefonla) - Bugün Reis 
Vekili Mazhar Germenin riyasetinde 
toplanan Büyük Millet · Meclisi ihtiyat 
zabitleri kanunundaki tadilata ait layi
hayı müzakere etmi§tir. 

Milli Müdafaa Encümeni Reisi Gene
ral Kazım Sevüktekin, söz alarak kürsüye 

gelmiş ve ezcümle şunları söylemİ§tir: 
- Şimdi tetkik buyuracağınız kanun 

layihasını, vaktin darlığı dolayısile daha 
evvel yüksek heyetinize arzedemedim. 
Bu sene hasbelic:ap ihtiyat zabitlerini 
4,5 aylık bir tahsil devresinden sonra 
mezun etmek mecburiyetinde kaldık ve 
kıtalara sevkettik. Bu zabitlerin nisa~ 
aylıklarını alabilmeleri i~in zabitliklerini 
3 I Mart 941 o1ar~k tasdiketmenizi rica 

(De,·amı: Sa. 6, su. 2 de) -
ederim. 

Adisababadan 
Balkanlara O iversitede imli han 

~disababa zaferi, Balkan
. ar bakımından hayırlı bir 
k~kiş~ftır. Şarki Afrikada-

1 Brıtanya kuvvetleri yağ
~ur nıevsiminden evvel ser 

est bir hale gelmiştir. 

24 Nisanda Başlıyor 
Ders Kesimi 19 Nisan 

.. 

Yunan milletini yeni düıman 
karıısmda vazifeye çağıran 

Yunan Kralı Jorj il 

"Elenler, 
Zafer Bizi 
Bekliyor 

lOTank Tahrip Edildi 
Birçok Esir Alındı 

Atina, 7 (A.A.) - Yunan or. 
duları başkumandanlığının 7 ni
san tarihli ve 163 numaralı teb
liği: 

cEn asri vasıtalarla mücehhez 
olan ve çok miktar.da tankların, 
ağır bataryaların, tayyarelerin iıi
anayesi alımda !bulunan miı'him Al 
man kuvvetleri. çok rnaWut ımlk
tarda Yunanlıların tek ba§lanna 
müdafaa etmekte <>ldukları mev
zilere ani surette ve birıbiri arka
sından taarruz etmişlerıdir. 

cıBii'tün gün bilhassa Beies .mın
taka.31 ile Struma vadisinde çetin 
bir muharc1>e olrn~tur. Bu cep
hedeki kıtalarımız, ellerindelCi 
mahdut vasıtalarla tecavüze kar
şı anudane bir muhare.'beye giriş
mişler.dir. Jtalyan cephesinden 
alınan bir kaç tayyare, kahraman 
kıtalanmızın mücadelesine iştirak 
etımi§tir. Düşman topçusunun ke
sif lbcmıbardzmanma ve tayyare
lerinin pike hücumlarına rağmen 
mevzilerimiz ımu'kaveme.t göster
mişlerdir. Yalnız ıbir tanesi, çok 
müthiş bir taarruza uğnyarak 
diiı,"lniiştür • 

o 
(MHOIWf J - . 

SEUZ 
40 .... 

Yıman ve Şarki Yugoslav cephelerinde taarruz vaziyetlerini gös
terir harita (köşede Yugoalav ordusunmı İ§kodra civanndaki 

muhtemel taarruz istikameti gösterilm~) 

• 

'f 
~ auın: Ahmet Emin YALMAN 
~ 

ilkokullar Ayın 16 sında Tatil 

Yunan Kralının 
Elen Milletine 

Mesajı 
T ıopçularnnız ve tank rdafi va

sttalarunızla 1 O düşman tankı tah. 
rip edilmiştir. Tayyarelerimiz ve 
hava dafi mitralyözlerimiz beş 
veya alu dü~an !tayyaresi dü ür
müştili'. Bir miktar ·esir aldık. Ha_ 
rcketlerimize ait bazı sebeplerden. 
dolayı, liızums~ fedakarlıklara 
mahal veıttnemek üzere milli top-

Yunanistan da 

Büyük Bir 

ingiliz 

Bugünkü 
Harp Vaziyeti 

iJ 5 Nisana doğru Habeşis
rtı tanda tufanı andırır yağ
~rlar Yağmağa başlar. Bun 
ed Rece gündüz üç a.y devam 
~r. Bu yağmurlar Nıll doldu
ba~e Mısıra bereket getiren 
~ h su kuvvetinin ana kay
bir hdır. Fakat Adisababa gibi 
lan b~cf için mücadeleye atı
~ ır. ordunun karşısında düş-

:nu bır kuvvet diye dikilebilir. 
:\>ıı.ı;_ 'il.un için Adisababanın 
:.""61llur mevsiminden evvel 
ı . 
~~ böylece kajpandığı ve o
l~ . 1 büyük Brit::ı.nya kuvv.et
beS~: başka vazifeler için ser
tanı aldığı hakkındaki haber, 
Calt ~ sırada insanın içini aça-
~ır. müjdedir. 

bir k lizler, tabiatın yer yer 
hıt a aıe. halinde yarattığı dağ-
1ıtif ~zıde, iki bin metre gibi 
tat, a arda vazife görürken, sü
bak te.<ıebbüs ve kahramanlık 
~l§:lnından harikalar yarat
~tni arcıır. Hele son merhalede 
~\lc;'l etti~eri sUratı adeta bir 

ıze sayıinbT .Ad· ı ır. 
taıl'a:babanın aiınmasile, ı. 
tığı b·· a:ın altı sene evvel yap
~UYUk haksızlık tamir edil
ğı11 e: Habeş milleti, zorbalı
liUn lınden kurtarı1an ve istik
~ Yeniden kavuşturulan ilk 
~ğer Ildır. Bunu Avru,padaki 
bette f Urbanların kurtuluşu el-

nu .~kip edecektir. 

B. Cemil Bilsel 
Üniversitenin imtihan progra

mı üzerinde Vekaletle temas et· 
meik üzere Ankaraya giden Rek
tör Cemil Bilse! dün sa'bah şeh
rimize dönmüştür. 

Rekıt.ör doğru Üniversiteye gi
derek, toplanmış bulunan Üni· 

Bir imoaratorluk 
Sona Eriyor 

Debra Markoş 
Zaptedildi 

10.000 İtalyan 
~la Yük Balkan muharebesi 
~{ken, Büyük Britanyanın H b 1 rı· n 
bir h adaki ordularının serbest a eş e 
hııt~ gelmesi, pek hayırlı ibir E • E • 
Qaltj kır. Bu. say~<; Afrika- lınde Slr 
cla.ı:ı. h...~VVe1ılenn kuHı kısmın-
lu~~ka Britanya imparator- ıs bin ttnlyan n.skerine karşı harp 
~e <l,E!\> n her tarafından gelmi- eden Habeş vatanperverleri bugtln 
~e~eYi arn edecek asker ve mal- Debro. Markoş'u zo.ptetmlşler ve ıo 
""'lltanı de doğrudan doğruya bin esir almışlardır.> 

l ()~tara sevkctmek mümkün 1 - Rardyo Gazete l -
\ lta ır. 
lilta~Yanın ayağı Şarki M- Mussolini'nin Şarki Afrika 
\t~ ~ kesilince Hind Denizi, I I .. S E . bir h ldeniz tamamile emin mparator ugu ona rıyor. 
~e a!e. gelmi§tir. Amerika 1 Kahire, 7 (A.A.) - Cen~bt Afri
~!~Ç !lıeaı de Basra yoluna ih- ka kıtalnrı, iki gUnde 160 kılometre
tı~ duyacak yerde Portsaide den fazla giderek, dUn Habeşisto.nınl 

1 11.Jttal'ıb.deniıden gelecek, oradan merkezi Adisababaya girmiştir. Bu 
~~l k.a SUretile Yakın Şark suretle, şark! Afrikadakl lmparator
\te q~ etlerine daha kolaylıkla luk kuvvcUeri, «Yağmura karşı ya
tla.bil a kısa zamanda naklolu- rışı> kaznnmışlnrdır. 
~~lt ~k~ir. İnkişaf eden bu İngiliz askeri sözcUsU, dUn akşam 
~tı saıt vaziyet karşısında demiştir ki: 
~\ta Ya 'Pek çabuk şu kanaa- Mussolinlnln şark! Afrika impara
~~ b~Cak~ır ki, bir kaç ha.f'ta- torluğu sona eriyor .. Belki Gondar, 
lfü ~ t bır macera diye giriş- Desslc ve Hnbeşistanın cenubu go.r

tııa:lıahalkan i§i, kendisine çok bisi_nde bir kaç mUnfcrit i;'arnlzon bi
l <ba rnaı o1acak çetin ibir raz daha mukavemet edecektir.> 
~ı: Sa. 6, SU. 1 de) + (Devamı: Sa. li, Sü. 8 te) =* 

'iırnı •lWtf llft1it1tt 
Aıans ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 

'4- l' Mühim Hadiseleri 
)'o'1nan eeplıcslnde Alman htlcumlılnnıı mukavemet devam edi

'4- \':· l'nnanıııar gnrbi Trakyada yalnız setir kıtaları bırakmışlnrdır. 
Otdio8Ja,·ıar şlmaldcn Armnutıuğa taarruza g(ltml.şlerdlr. İtalyan 

'4- İıi\ Usu hnba edilmek tehlikcslndedlr. 
llıtı eç Usttindc So\')'Ct tayyareleri görülmüş, Üzerlerine ateş açıl-

~ Ştır. 

~ Ve liöı;tcndll İngiliz tal')Welcri tarafmdnn bombıırdunan 
~tir, ~ 

versite heyetine riyaset et.'rrt~§ ve 
bu seneki imtihan programı te11-
bit edilmiştir. 

Dünkü to.plantıda alınan !karar 
hakkında kendisinden izahat is
teyen bir arkadaşımıza Cemil Bil
se! f-Jnları söylemi~tir: 

clm:ti:hanların 15 mayısta biti
rilmiı olması l.)"olundaki isahetli 
karar rnal\ımunuzdur. Bu kararm 
Ün.iversİtdde tai!bik şekilleri bu
gün t~lanan Üniversite heyetin
de incelenmiştir. Varılan netice
ler unlardır: 

1 - Ünivonıitenin ıblltün fa
kültelerinde der.sler 19 nisan cu· 
martesi günü eaat 13 de kesilmiş 
olacaktır. 

2 - Gene bütün Fakültelerde 
imtihanlara 24 nisan ıpergembe 
günü başlanacaktır. 

3 - İnkılap -dersleri nisanın 
Devamı Sa.. 6, Sil. 2 de) * 

Sovyet Birliği 

Al manyaya 
Meydan mı 
Okuyor?_ 

Atina, 7 (A.A.) - Majeste 
:kral, Elen milletine gönderdiği 
bir mesaj.da diyıor ki: 

Elenler, 
Zafer.. Yunanistanı bir kere 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4 tc) =+ 

Makedon yada 
Harp Süngü 

e öğüsle 

Yapılır! 

Motörü bir cinayet ilahı 
haline sokan mihver, 
Makedonyada kendi 
kuyruğu ile kendini ze
hirliyen bir akrebin akı

betine uğramağa mah
kumdur • 

yazan: 
Ntzameddln Nazil 
1941 ilkbaharına da mihver, 

(De\"amı Sa. 6, Sil. ol te) X 

Arnavutlukta 

İtalyanlardan 
Tek Nefer 
Kurtulamaz 

cYugoslavyadan askeri hare
ketlere ıdair ç.ok az halber gelmek. 
tedir. En mühim !haber gudur: 
Yugoslavlar, Yunanlılarla birlik· 
te Arnavutluk-ta harekete geçmiş.. 
!erdir. Kuvvetli İngiliz kıtalamı.
dan müiaherot gören Yugoslav· 
!arla Yunanlılar, Alınan hücum
lanna karşı muannidane 'bir su
rette mukavemet etmektedir. ln-

(Dm"&mı: Sa. 5, Sil. 5 te) -

Par~i Grupu 

Ordusu Var 

Afrika Fatihi 
Balk al arda 

Balkanlardaki İngiliz kuvvetlerine 
bqkumandan olan Afrika fatihi 

General Wavell 

Londra, 7 (A.A.) - Reu-
Bugu·· n ter: General Vavel, Orta 

tecavüzün gadrin ve haksızlığın T J Şark lngiliz kuvvetlerinin 

On Gün İçinde Üç mümessili olarak boy gösterdi. op anıyor b-aş kumandanı sıfatile, Yu-
Geçen yılın sonbaharındanberi, 

Şiddetli Sille Balkanların garbında, Balkan nanistana ihraç edilmiş olan 
miııetıerinin ınaı, can ve şeref Başvekil ve Hariciye 1 -ı- k t 1 b 

YAZAN: 

İhsan BORAN 
{Emekli Kurmay Subay) 

Afrikada: 
Habeşlstand3 1n lllz motörll 

blrliklerl 5 nl!lllJl akşamı Adiı>a• 

baba~ ı znptettller. Erltredekl 10· 
gfllz kU\'\ etlcrl l\lusavm limanı
na 50 - 60 kilometre l kl~tılar 

lnglllzler Doi;'ll Afrika harbini 2-
8 ay harekAtıı m ni olan yağmut 
nıo'\ıilııılndcn m-. el bltlmıek isti
yorlardı. lngflizlcr bu lsteklcrlnde 
mU\ nffnk oldulnr. Doğu Afrika 
h:ırblnc bitmiş nııuırlle bnkrlabl
llr; burada serb~ t kalan İngili:ı 

ıırduı;u Halkan cephesinde 'eya 
Lfbynılıı kullnmlnbUccektlr. Ar
tılc bu ordunun bU~ Uk ı..,smı şim

diden Unlkanlnra sc\ kedilebllir. 

Balkanlardat: 
En son gelen haberlere göre, 

Alınan ordulan başlıca dört mn
lılm istikamette 1·ugosla\~ .. yn ,.e 
Yunanı tana taarruza başlnmı tır. 
Taarruz lı;tlkıımctlcrl \C bedelleri 
şunlardır: 

YUGOSLA \'"l"Al:.A: 
l - A\'USturya hududundan 

(7..agreb) istlknmetlnde. 
2 - r.omnnya hududundan Bel· 

gnıd 1 tlkamctlnde. 
S - Bulgar hududundan ısofya. 

Niş l tlkamotlndc. 

l'UNANİ TANA: 

•I - Struma vnfılı;ioden Sercz 
lı.ilknmetlnde. Londra, 7 (A.A.) - Sovyet hazinelerini tı'llan etmek gayzı ngı ız 1 a arının aş kuman-

1 • • 1t 1 f Vekili Beyanatta d ı .. h f Birliğ:nin yugoslavya j e ~za ot- ıle çır.pınan ayan aşiznıi an 19ın1 mu a aza edecek- Alınan ordu u Tunan • Bulpı 
tiği pa.kt Londrada alaka ıle kar- doğru söylüyormuş •.• Romadan Bulunacaklar tir. lngiliz yardımı 

90 
.• nder"ı- hududunun garp kısmındaki t;tru-

şılaımıış, hatta Alman ık!t~larmın biraz farklı bir Berfin tasavvur ma nehrllc Belo.şlra balkanı anı-
Avrupanın cenulbu garkısın~ ya- edebilenler aldandılar: Ankara, 7 {Telefonla) - BugUn len ilk kuvvetten ibaret kal- 6ında şlddetıı ı.·anan muka,·eme· 
yılmasından ileri gelen endışele- Evelki sabahtanberi Almanya, Parti Gnıpu öğleden sonra, BUyUk Lı ıue korşılo.mr, "c fazla za)ia& 
ri giderir gibi olm'!§tur. ordularını, Yunan ve Yugoslav Millet Meclisinde toplanac:ıktır. Bu mıyacaınır. ,ererek durmam mecbur olmuş-

Londra ~iyasi ve diplomatik milletlerine bir katliam satırı toplantıda Başvekil ve Hariciye Ve- Londra, 7 (A.A.) _ Reuter: tur. Bu mıntaknda Yunanlıların 
mahfillerinin inubaına göre pak- gibi saldırtmış bulunmaktadır. kllimlzln son dünya Mdlsclerl hak- Nihayet bütün dünya İn iliz l\letakı;n daime tahkimatı \'llrdır. 
tın başlıca tesiri Türkiyeye şu ka .. Şu anda, ikisi Balkan paktına kında beyanatta bulunmaları beklen- imparatorluk kuvvetlerini'n Y!na- (Devamı: Sa. S, Sü. 8 te) 

(De,·aını: sa. 5, Su. 6 to) = (De\'aım_ısn. (), S. 7 de) *+* mektedir. nistanda olduklarından resmen ============ 
======-====:=========:==:;;:;:;:===============.==;;:;;== ha'berdar o~u tur. Bu .kuvvetler 

harlbe hazır vaziyette ve çok mik
tarda-dır. 

İm'pnratorluk kll6Vetlerinin Yu-

nanistana nakli, bu harbin en iyi 
saklanmış bır sırrını teşkil etmek. 
tedir. Almanlar, kuvıvetlerimizin 

(Dcvrunı: Sa. 5, ::iii. 8 tc) *=* 

GONON S ESi 

Alman - Ey tarih efendi, söyle bakalım ..•. Bugün~ü icraatınııgUmüş kalemle mi yazacaksın? 
altm kalemle mi? · 
['arih - Aman bayım, sizA müna!=.ip olan kur~undud 

Yabancı 
Kelimeler 
Baskını 

Yazan= 
REŞAT NURİ 

- Tabancı kelimeler dilimize cl 
ı;lbl Gkıyor. Neredeyse aratarındn 
kendi kcllmclerlmizi tanıynnuya
cak hale geleceğiz. 

- Teni değildir. Arap • li'nrs 
kllltürü ~vreslno gtrdiğlmiz za
man da İslılm fllmleri Ye ısınm c
deblynh ile beraber yığın yığın 3'll
banCI kellme yine sel ı;ibi 'l'iırk 

Clil.lne akıwt "° zaman ile Os· 

nınnlıca dediğimiz dünkü dW 1 • 

ılıma gctlrmlştL ~ l 
- l< akat, bu korl..-unç bir ~c)

Dcmek ki, cll i ııenc sonra mezarla
rımızdan lınşıınıu knldınrsak ~
euklarmıızın konuştuğu dili tanı
yrunıyııcnğrz. 

- Elli ne e\'\clld ölülerimiz de 
bugün uyan eak olsalar lınşlarına 
aynı ey gelrni)ccek mi f 

- Şu hnldc kollannnzı kavuştu
rup bu fnctaya seyirci nıt kııla

cağız ~ 

- llo3ır. Denizde gezerken ka
yığın ı;u aldığını göriirı;en elbet 
boş durmazsın. Sen de eline bir 
teneke nlarak ı;u~ un fazlasını bo· 
.nıtınıya u •raşın;ın, DUin mlıda
faıı.sı nolrln ın:lan bu bir \•azlfedlr. 
Her yabanm kelime ldn lıni;'tl'aCa
~ız. Nitekim bunu ,imtli de pcl' 
) apmıyor 6ilyılamayız. .L\l05elA a. 

<Lutfen sayfayı~) 



r ' Yakın Tarihin Acı Hakikatlerinden biri 1 

'------------------------~ 
Avşaroğlu 

Büyük H:kaye -

1. Ertuğrul Şevket 
-~~~~~~~~~-

Yazan: 
- 2 -

Avşdroğlu, bu işi hademesim or:tasında da küçücük, cana yakın 

V'ATAN 

====-=--~ ~ ... • 1 ' R ~ ~ ~'- ~~ ... R - .. ~t . 1 5! 1. y ~ r ' ' .. ,r,:I: 4i ~ = ~'- ;r~~ 
Beledi.l/ede: un Ticaretine Meydan 
Bozuk Çıkan 

Ekmekler V 8 f İ 1 m İ Y 8 C 8 k 
Belediye Kontrolü 

F azlalaştirılacafi'. 

Piyasa Haberleri: 

Meyva ve 
Sebze 

Kooperat · fe Yine 
B. Nazif Getirildi 

8-4-941 

Ölümden de 
Beter 

V unanistana yapılan .00 
taarruz Üı;erine Yunanif.. 

tanda ne§redilip ajansın verdiii 
beyannamelerden .birini okuyor
du. 

• \ 'ergi borcun ne kadar~ h.ocaır. ::ın çınar agaçıarının göl ~ İs~anbul 'be~ediyes:n!n fırınl ar 
sı.-~ J. ı tı.skıyeıı bır havuz vardı. 

,... ... .. . geıeoıgı bu bahçe, memurıarın uzennde. yaptıgı tetkıkıer netıce-

200T on Un Toprak ofis Tarafından 
23 Firmaya Taksim Ediliyor 

Fırıncılardan gayri un işleyen 
ve hamur işleri yapan esnafa tev. 
zi edilmek üzere iki yüz ton un 
veri mesi kararlaştırılmıştır. Dün 
topianan f,yat mürakabe ~omiı· 
.>onu bu kararı verirken Toprak 
Ofisin de mütalaasını dinlemi~tir. 
Neticede iki yıüz ton unun Toprak 
Ofis tarafından y:rmi üç firmnya 
verilmesi ve bu firmalar ıtara· 

muntazam defterlere tesbit ede- ı 
cekler ve fatura ile yalnız bu gib i 
esnafa satacaklardır. Firmaların 
satışları her ar.ı.u edild iği zaman 
fiyat mürakabe burosu tarafın· 
dan ko.ntrol edilebilecektir. Mii
rakabe ko-mis}"onunun pek yerin-

- Aşk olsun şu Yunanlıl...., 
bu taatTUz karşmnda da yiııf' 
ya yaııyacağız, ya öleceğiz di
yorlar. 

- l:ç n tın. gonul avuttukları yegane eğıence' sınde bır ÇOK fırın ların, çeşnisi 
ı-~\ ... u~ıu, dini cebıne soktu. yeriydı. bozuk.~-~ hamur eKmek çrkardık-

- Tabii, ikisinin ortast yok 
ki .•• 

- ı e .... ı, ,vıemo. dedı. Bu pa- t.skı kaymakam, tam keyif eh- ları g_orulmuslur . . 
r yı ben, ıoann t><>rç olarak vere- 1i hır adamdı. büyuk bır tıçı bul· L>un yapı.an bır tamimle fıtın· 

- Nasıl yok, ya esaret? 

-·•· ..... ıı genışıeoıgı zaman ba- durmuş., agac;lardan bırinın kaıın, l~rın yemden sıkı bır kontrola 
... ~..ıcrs.ın. dalları arasına yerıeştİl'.mı,ti. }ju ta'bi tutulması ve çeşni.si bozuk, 

nı mo, parnyı almadı. fıçı, günde bırkaç deıa, suyla doi hamur ekmek çıkaranlar haK.kın· 
- ı.. ... : .. " oıma bey, dedi. Da· o uruıurdu. Musıugu açılınca inqe da takibat. yapılması için alaka· 

de olan bu kararı bi.ı.im de evvel. 
1 

- O, ölümden de betenlirr 
Elen milletine değil, ölümün ~ 
ıekline eyvallah diyen milletle-' 
re yakı§ır? 

n..ı damarın ne getırccegı beıu kurşun borulardan geçen su. ha· darlara emır verilmiştir. ce i~aret ettiğimiz mahzurları or· 
tadan kaldırmı~ olacak ve fırsat 
kollamak suretile un ticareti ya
pılmasına meydan verıniyecek

KAPALI KUTU 

- Mihver tarafından yeni bir 
hareket vuku buldu mu, ~ 
kapalı kulu» açıldı diyorlat• 
Halbuki, bence, bu teşbih M 
de doğru değil. «Kapalı kutUıt• 
nun içinden ne çıkacağı biliıl
mez. Bana kalırsa buna, «pottl 
kutusu» yine açıldı demeli. 

uı.611· Hele hır yuK satalım da, vuzun hskıye5inden ıışKırırdı. 
.. _ 0ım oıursn senaen alırım. 1 l:.ski kaymakam, tu istanbul-

..,_unra, au~.r.ntıe Avşarogluna daıti ahbaplarına mektuplar yaz-
baKtı: 1 muı, balmurnundan yapırmı!I, iri· 

- Bir f ~ayetirn var, dedi. 1i ~faklı kazlar. ördekler ~etirl· 
- ~yıe JVJemo: mı~ ti. Bu, allı yeşılli ördek ve kaz 
I\ıc.mo, A~arog.unun hiç ış:t- 1 cıklar, havuzun içinde yüzerlerdi. 

mcaıgı kındnr bır sesle şıkayetıni Memur çocukları, onları yakalar, 
amılttı: kağıttan yaptrklan kayıkları, on· 

- 13u ırr.ültezimler, çok zulüm ların arkalarına bağıarlardı. Es-
~·opıyorlar. Y ırımı altına a(dtkları ki kaymakam, devrın taım me
.tm köyden beş mısli altın çıkar· mur tiplerinden biriydi. Halkla 
mak jştıyorlar, dedı. Bir ·o~un- temas etmeyi, bir memur için na. 
dan ikı posteki çr.Knlaz ıkil kise sayardı. Ona göre, hakıki bir 

J.\vşaroglu, bu işi halletımeğe devlet memuru deımek, ha kla, 
uğrnşacabrını Memoya vadetti. en az temasta bulunan adam de· 
Unun darılarını satmak için iste- mekti. Bu sebeple, yerliıerın kah 
cıığı on ~üntük izını verdi ve: vesıne gitmezdi. Oığer memurla-

- Yalnız.. dedi. Gelirıten bi- rın da, halkın çıktığı kahveye de. 
raz bugday un ve sebze almağı vnm etmesini meneU.nişti. Hüku-

mal r!lme. met konağının arkasındaki bu 
l.enubun bu taraflarında, huğ- meydanı tanzun ettırmış, onu lcii

day unu ve sebze buımak im an- çük bir park haline getırtmiştı. 
sızdır. Y erlı halk yalnız dan e· fahta ma5alar, iskemleler yap ırt 
ker ve dan ekmeği yer. Sebzeye tı. Ba'hçenin bir köşesine küçü
hıç aklı ermez. ohut, fasutye gi cük bir baraka oturtturdu. Jan
b.ı tt.uru sebzelerıni vilayetten ge. darına neferlerinin amelmande
tırtir. Asıl işleri sürücüıülctür. Bu terinden de birkaç kişı ayırttı. 
,haıvalide, .her nevi 6ÜtlÜ hayvanla- Onları da garson ve kahveci ola
rı ve beygir pek mebzul bir su· rak kullandırmağa başladı. 
\'ette yellştırilir. Bura-da bulundu Bu bahçeye ıhalkm girmesi 
ğu günıden beri, AV1Şaroğlunun memnudu. Onlar, c rafı telle çev 
ma-kıbuıhine geçe!,l en büyiık hedi- rilm~ olan bahçenin dışına sırala
)'e kendisine getirilen taze sebzey nırlar, havuza, havuz kenarında 
di. Sazan:, vila)"Ct merkezinden oturan devlet memurlarına kıpır 
brönderilen birkaç kabak veya bir damıyan gözlerle bakarlardı. 
ıid oı&a ~ahana, pırasa, Avşaroğ
lunun bayram etmesine sebep 
olurdu. 
Akşam üstüne doğru, hük\ımet 

merkezinin arka tarafındaki me· 
murlar bahçesinde otururken, 
,gözleri beygirinin üstüne yerleş
mi§ olan Memoya ilişti. Henüz, 
evinin kapısmdaydı. Genç karısı 
Hano bacı, elinde kalaylı bir maş
rapa, kapının eşiğinde duruyor
du. Beygir, yürümreğe başlar baş_ 
lamaz, maşrapadaki suyu Memo
nun arkasından döktü. 

Avşaroğlu, gözlerini Memo
dan v~ aheste aheste yuruyen 
beygirinden ayıramıyıordu. 

Şehirden çrkmak üzere olan 
'Memo, bir şarkı tut:turmuş'tu. Bat 
mak üzere olan güneşin kızıllığı al 
tında kah alçnlıp kah yükselen 
silueti, sesinin kulaklardnki aksi 
gıbi. gözlerıden perde perde sili· 
niyor ve kaybolmağa başlıyor
du. 

Demirciler demir döver tunç 
olur.» 

«Sevip sevip ayrılması anam 
güç olur» 

<cBen gider;ıem senin halin ni
colur» 

Bu hazin ses, 'bu içli güfte, ak· 
şamın bu kızı1lığr ve kafasındaki 
diı)ü'nceler, Avşaroğluna acaip 
bir garipseme hissi vermişti. Göz
lerini tavla oynıyan, öşür memuri 
le tahrirat katibine çevirdi. 

Hükfunet konağının arka tara
fındaki bu kuçücük bahçeli kah
ve, Avşaroğlunun selefi tarafın· 
rtn yaptırılmışıı. Bahçenin tam 

jans; radyo, lllnı, t e k n i k 
ı'e e d e b 1 y a t yazıcıları 

bize her gUn yeni yabancı kelimo 
hediye ettıkı;e sözle, ya:r.ı ile iti
razdan geri durıııuloruz., :sana kı
ı.acaamı 'o açİkçasmı ı;öyli~ elin1 
mi'? l>lllmlze akın eden yabancı ke
llnıelcrln luzum5uzları aranıızda 

tutuna.. alıp çıkacak, fakat en lll· 
zumlular zor ıkı yerleşeceklerdir. 

Hunu bugUn biz. yapmasak l arın· 
ı;ocuklarmıız yapacaklar. İyisi mi, 
bu en liiı.wnluları gönlil hoı;luğu 

Ue kabul edelim \C müdafaa ku\"· 
,·etlmi;ıl ötekilere karşı kuneW 
bir <·epho kurrnağa saklıyalım, 

- Scnco en lllz.unılular hanglle
rllilr? 

- Bunu ta~1n için şöyle bir 
prenı;lp koyabiliriz: l\Jadcnıki, bu· 
giln Grclrn Uıtln liültürü çencı.iııe 
girmiş rn bu zeminde halll de l<ıl 
almı, bulunuyoruz. O halile lıu çe\-
7f'l e dahil nıllletıcr bllhası.a ıstılah
ların hangilerini müştereken alııı 
lögatlerlnc ı;okmu.-:ıar a bl:ı de on
ları hiç ağız açmadan \"e \"akit 
kal betmecıen a)·nen kabul ederiz. 

- Greıto Utln kültürüne men
MIP bütlba mllletlerin Jügatlerlnl 

O zamanlar, kazaya gelen bir 
müf ettış, kaymakamın bu imar 
faaliyetıni merkeze bildirmi~. o· 
nun, tııhsin1cr, aferinler ve n~an. 
lar almasına vesile olmuştu, 

Fakat, imar faaliyetinin başın
da bir de kaçakçı · faaliyeıti vardı 
ki. devlet memurlarının gözlerin 
den kaçsa, Fransa sefirinin ve 
konsoloslannın gözlerinden kaç
mazdı. l·ltrkumete, protesto üze
rine protesto, nota üzerine nota 
yağdırıyorlardı. T.a:bii, her protes. 
to ve nota, en aşağı bir kaymaka
mın başını yerdi. 

Avşaroğlundan evvelki. hu 
kayımaka!ml da imar faaliyetinden 
dolayı, nişan almasına rağmen, 

cnotu yüzünden tasfiyeye uğ
ramış göğsünden murassa nişanı 
ve cebinde aferin, ve tahsinleri 
lstanlbulun yolunu tutmuştu. 

* Aradan iki gün daha geçmiş
ti. Avşaroğlu, vilayetten gelecek 
cevabı beklerken jandarmalarla 
kaçakçılar artısında kazanın hudu 
du üzerin•deki ormanda şiddetli 
musademeler yapıldığı haberini 
aldı. Derhal jandarma kumanda. 
nına haber gönderdi, kendisi de 
hazırlandı. Halbuki, jandarma ku 
mandam, musademe eden jandar 
malam takviye kıtası .gönderil
mesinin kafi olduğu, kendilerinin 
gitf.nemcsi fikrinde idi. Avşaroğ
lunun israrı karşısında çarnaçar 
o da müfrezenin baııında mevki 
aldı. • 

(Arkası var) 

birer birer tanıyacak mıyız? 
- Hunu giiı; buluyor.,an daha 

pratik lılr çare do teklif edebili· 
rlın. Avrupanm dıirt büyUk dili o· 
lan lnglllzı•c, almanca, fransızca. 
,.e ltal~"ancayı esas tutarı.ı. Bunla· 
rın dördü birden rnc~elfı. oksijen, 
az.ot \'6 karbonu, oksijen, azot \ c 
karbon diye nlmı,ıan;a biz de öyle 
yaparız. Bu dört ınlllettcn me .. elA 
Almanlar karbon'u milli gayret 
neticesi olarak, kendi dille· 
rlnc tcrctlmeye ,·e ayn bir 
kcJlrne ifadeye lüzum görmllşlt'rse 

lıl1.lm ıle öyle yapmarnı'Z& ra%1· 
yun. Bu usul llo dilimize girmesi 
t•ıı zaruri olan kellmel('rln defteri· 
nl kısa bir zamanda \'O rniinakaşa· 

11. olarak ı;ıkarmı-, bulunuruz. Böy 
le yııpılırsa bunların dlllmlze en 
uygun bir kılık \e imli' ile glrme
lcrl ıne.oııeleslnln de bir muayyen 
lil!!tcm dahlllnde lıalllne gidilmiş 

olur. Bu suretle Türk JCıgatine mai 
t-<lcccğlınlz kellmeler oldukça mü
him bir yekiın teşkil edecek ,.e ke
lime lhtlyaçlarmuzdan ehemmiyet 
11 bir kt11nıını mUnaka,ıuıız: olarak 
glderecektJr. 

1U".ŞAT NURi 

Vali, Dün Beykozda Yapı

lacak Yolları Tetkik Etti 
Vali ve Belediye Reisi Dr. L\ıt

fi Kırdar dün sabah Bey:koza gi
derek veniden yapılacak ve tamir 
edilecek yollar üzerinde tetkrk
lerde bulunmuştur. 

Kazalarda Pasif Korunma 
Tecrübeleri 

Kazalarda yapııaca:k hava de
neımelerj hafta ortalarında dahi 
yapılarrujç. ayın on beşine kadar 
muhakkak sur.:tte bitirilecekti.· 
Fakat kontrol güçl~rü nazıın it:
bara alınarrık bazı -kazuların de
nemelerinin ayın on beşınden 
sonra da yapılması karaiiaşmış· 
tır. Yalnız yapılacak denemeler
de tecrübe yerleri evveltien bılin
miyecek, ancak kaymakamın ha· 
beri olacaktır. 

Temizlik işlerinden Çıkan 
Memurıar Bir Daha 

Hizmete Alınmıyacaklar 
İstanbul beledıyesi temizıı.k iş

lerinde çalı anlardan istifa veya 
kendi arzusile çekilenlerle, her 
hangi bir sebeple çtkarrlanların 
hiçb=r suTetle bir daha 'hiı:mete 
alınmamaları ıçın ilakadarlara 
emir verilmiştir. 

Tramvay Kartları Rağbet 
Görmüyor 

Yeni ihdas olunan aylık ctam

vay kartları rağbet görmemekte

<lir. Şimdiye kadar trnm:vay ida· 

resinden alınan aylık kartların sa. 
yrsı henüz iki yüzü 'bulmadığı an· 
!aşılmıştır. Diğer taraftan yakın 
mesafeler arasında da y-olcu ade
d• eskisine nazaran çok azaldığı 
eöylenmekte ve fakat buna rağ· 
men tramvay hasılatının eskisine 
nazaran bir hayli arttığı da ilave 
edibnektedir. 

A:kıtarma ıbiletlerinin ne rietice 
vereceği henüz meçhul bulunmak. 
dadır. Aktarma ve ~art usulleri· 
nin vereceği neticeler taayyün et_ 
tik.ten sonra, keyfiyet b ir rapor 
halinde Oahiliy.e ve Nafıa Vekü
letlerine bildirilecektir. 

Darülacezeye Yalnız Anasız 
Babasız Çocuklar Alınacak 

Darülacezenin çocuklar kısmı· 
na bazı yerlerden analı ve babalı 
çocuklar da gönderilmekte oldu
ğu ve bu suretle ancak 1 00 kişi
lik bu kısmın kadrosunun aştığı 
nazarı dikkati celbetmİ!ltir. 

Darülaceze ki:r.;ııesizler yurdu 
olması. ana "e ıbabası bulunanla
rın alınamıyacağı dolayısile ya· 
pılan tamimle hu gibi!erin gönde. 
rilmernesi resmen bildirilmiştir. 

fmdan da yüzde üç karla ve pe· 
ra'kende olarak esnafa tevzi olun. 
rr.ası kabul edilmiştir. Un tevzi 
edilecek olan firmalar tevziatını tir. 

Arnavutluğun Milli Matem Günü 
Münasebetile Yapılan ihtifal 1 

7 Nisanı. milli matem günü oia
rak kabul eden Arnavutlar dün 
):nÜstakil Arnavutluğun Ayaz· 
paşadaki sefarethane !binasında 
toplanmışlar ve İtaLyanların Arna. 
vutluğu işgal günü -olan bu tarihi 
büyük bir teessfu'le hatırlamışlar. 
dır. 

Dün scfarethancdc 150 ye ya· 
km Arnavut, bu matem m r ı· 

;ninde hdzır bulunmuştur. Top
lantıya Arnavutluğun istiklal mnr. 
şı ve kral Zogonun marşı ile baş-

lanmı~ ve marşlar büyük bir hür· 
metle ayakta dinlenmietir. Ayrıca 
sefarethanenin bayrağı da matem 
işareti olarak yarıya ind irilmiştir. 

Bu münasebetle Arnavutluk 
sefiri Asaf Cacolu vatandaşlarına 
arnavutça ve tü11kçe olarak bir 
hitabede bulunmuştur. 

Meras:m eenasında bir ç.ok Ar-
navu vatanda~t h andan ~ 

lnmışlardır. Bun.dan sonra toplun
tıya bü•-ük hüzün içerisinde niha
yet verilmiştir. 

Yeni Gümrük ithalat 1 Çorap Talimatnamesi 
Tarifesi ı Tatbik Edilecektir 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti Çorap 5tandard talimatname· 
tarafından bir mü·ddettcnberi ha- sinde bazı ~ad~ıat istemek üzere 

zırlattmlmaktn olnn yeni gü.rrtrük 
ith::ılat tarifesine mahsus eşya f;h. 
rist i bitirilmiştir. Bu fihrist eşya 
nev'i üzerine alfabe sırası ile ter
tip edilmiş olup eşyanın gümrük 
ithalat umumi tarifesine tn~bik 
şekil ve suretlerini de görtermek
tedir. Yeni fıhristin resmi gazete
de neşri tarihinden itibaren güm
rük idareleri yurda Getirilecek 
bütün eşyaları bu fihristte göste
rilmiş olan tarife maddeleri üze
rinckn güm~üklendireceklerdir. 

lktısat Vekili Alpulluya Gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan 

İkıtısat Vekili B. Hüsnü Ça!kır AL 
pulluya gitmiştir. Vekil, eker 
fabrikasında bazı tetkikler yap
ıtıktan sonr~ şehrimize dönecek 
ve Ankaraya gidecektir. 

Ankaraya gıtmış olan çorap fab-
rikatOrleri şehrrmıze dönmüşler
dir. lktısat Vekaleti fabrıkatörle. 
rin iddialarını yerınde bulmamış
tır. Bu sebeple tadilata lüzum gö. 
rülmediğinden tallmatnamenin 
bugünden itibaren tatbikına baş
lanı!ması kararlaı;-tırılmıc-tır. Ço
rap standard tal"matnamesinin 
tatbikatı için mıntaka İktısat mü
dürlüğü memurları bugünden it i
baren faaliyete geçeceklerdır. 

----'--
Çiviler Tevzi Edildi 

Piynsamıza getirilmiş olan 76 
tonluk çivi partisinin tevziatı ya
pılmıştır. Bu çivilerden yirmi altı 
tonu şehrimiz tüccarlarına ve elli 
tonu devlet müesseselerine tahsis 
kılınım1~ tır. Şehrimizin 181 ton 
çiviye ihtiyacı olduğu nazarı dik. 
kate alınarak ilk gelecek partiden 
bu çivilerın tefrik ve tevzii ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Umum müdürlüğe yeniden 
getirilen lsmail Nazif Ander 

Halde, yaş ımC)'\'a ve sebze sa-
tış kooperatifleri birliği namı al
tında bir oteşekkül vardır ki bu te
şekkül guya bu maddelerin satış· 
larında nazımlık vazifesini göre
cek ve müstahsiL ile .müstehlik 
arasındaki mutavassıtlan kaldıra
rak halka ucuz ve temiz meyva 
ve sebze yedirecek ve müstahsili 
de himaye edecekti. Bu teşekkül 
iik kurulduğu zaman şehrin muh
telif yerlerinde satış mağazaları 
açmış ve fazla fiyata mal satan 
manavları ve kabzimalları hayli 
düşündürP1'Ü.,.tü. 

Ne oldu bilmiyoruz, bir sene· 
denberi bu mağazalar kapar.mış 
ve 'bu fikri ortaya koyan birliği:ı 
umumi müdürü batıka bir vazife
ye tayin olunmuş ve bir seneden
beri de birliğin ismi işitilmez ol
mu§!tu. Haber aldığımıza göre, 
İsmail Nazif Ander tekrar iş ba
şına getirilmiş ve yeniden faaliye
te geçilmi~ir. Mevsim dolayıaile 
ihtikara çok müsait olan se'bze 
meselesinde bu faaliyetin çok fay
dalı olması umulabilir. 

Giyim Eşya Fiyatları Tesbit 
Edilemez mi? 

Fiyat ttrrürakabe komisyoqu 
dün tuhafiyecileri davet ederek 

a trkları ıyım e · "n f 
tesbiti hakkında ımilla laalarını 
dinlemiştir. Tuhafiyeciler bu 
branşta pek çok çeşitler bulundu. 
ğu için her birine muayyen bir 
usulle fiyat tegbiti mü.m'kün ola
mıyacağmı söylemişlerdir. Fakat 
komisyon kaliteleri ve ciMleri 
ayırmak suretile bunun imkanı 
olduğu kanaatini beslediğinden 
tuhafiyecilerin itirazlarını ayrıca 
tetikike karar vermiştir. 

ihracat Vesikaları 
Değiştiriliyor 

Ticaret Vekaletinin tebliği üze
rine tüccar tarafından alınan ih
racat ves:kalarının tebdiline ba;
lanmı.ştır. Her tüccarın ihraç ede
ceği mallardan baJika eski vesika
larından farklı bir madde üzerin
de ihracat i!li de yapıyorsa bu ye. 
ni işin de mahiyetini bildırmek su. 
retle nisanın on beşine kadar Ve
~iılete müracaati lut:ııngelmekte
dir. -----o- --
Tünel Seferleri Tahdit Edildi 

Tiincl seferlerinin <tahdidine 
dünden itibaren başlanmış-lir. 

Tünel yeni tarife ile sabah saat 
dokuzdan ona, on ikiden on üçe 
ve akşam on altı buçuktan yirmi 
buçuğa kadar işlemektedir. 

- Neden? 
- Çilnkü «posta kutusu» ndl 

içinden ne çıkacağı malUındllf• 
Posta kutusunun içinden lav.O: 
ta fiıesi çıkmaz, et konsen'et' 
çıkmaz, dudak · boyası çıkm~ 
sadece mektup çıkar. Bunda b1• 

Jinmiyen yegane taraf, çıkacJlı 
mektubun kime hitaben yazıı.. 
dığıdır. Mihverin hareketlerİl'
den de tehdit, pakta davet, tr 
arruz çıkar. Bunun rnaliını ol• 
mıyan tarafı kime müteveccilı 
olacağıdır. Bu, hazan Nor"eq 
tir, bazan Danimarka, kah Çt' 
koslovakya, kah Yunanistan··· 

ŞAD OLAN RUH 

Bir sabah uykudan uyandı.rt• 
larak eline sıkıştırılan not•>" 
«Hayır» cevabını veren Met~: 
sas, muhakkak ki, artık ötelı1 
dünyada tam bir istirahate "~; 
mıthr. Çünkü, kendisini jstih..
eden Korizis de, hemen hef11e'I 
ayni tekilde bir notaya ~ 
ayni celadeti göstemıiftir. r.4~ 
taksasm ruhunun §ad olması içti 
bundan yerinde bir hadise ol.-
mu? 

KÖR KAi>~ 
::$ 

Şehir Tiyatrosunun Nakli 
lesin Tetkikler . 

Şehir tiyatrosunun Talreirndeıı 
Majik sinemasının bulunduğu >'~: 
re nakli için tet'klkler devaın e 
mektedir. İstanbul belediyesi ~ 
rasınm bütün etrafile uzun .• 
müddetle -kiralanması irin sah P 

y kt•• 
l~rile temaslarda bulunma 
dır. Bu temasların müibet bir ı:: 
tice vereceği ve sinemada yapı 11, 

cak esaslı tadilattan sonra seı.d ~ 
da tiyatronun buraya nakle 

1 

mesi .kuvvetle muhtemeldir. 
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- 1'"ııkat lzJ !uzla he.)ecanlı görüyorwn. 
- Nasıl heyecanlı olmıyayım? Uiltiln ba 

ÜZÜNTÜ 
özliıı buraya vanu·ağı belll idi. SııJon ° -:: 

dar kalabalık ,.e sıl',aktı kJ .• Bir pençere r
le a~mamışlardı. Kaıııyı da yakın san•~. 
clunı. ;\leğer ne kadar uzab."lllış. J\yalC et' 

mm altındaki tahtalar da sanki hcP 0
-:,. 

yordu. Etrafnnı tiaran garip dumanın ıJJl 
sın da :uakıshnln berrak 'e kun·ctll ııeıı 
duydum: le' 

-74- Çeviren: Rezzan A. E. Yalmr l Yazan: Dafne du Maurier 

karmakurışık şeyler... İlk cescdJn karıma. 

alt olduğunu zannederek yanıldım. Şimdi de 
ilk karıımn tahmin ettiğim gtbl kar.aya kur
ban gıtnıccllğlııl \C ka~ten öldüı illıhiğiinü 

ima. ediyorsunuz. lfütün bunlar bende nasıl 
bir heyecan uyandırmasın? Hayret edec·ek 
ne var'? 
Kocanıu içimden hitap ediyordum: «.'.\lak 

ı;lm .. Sinirlenme .. lll'lklnıl kuşkulanclıracuk

ı;m. Jl'rank'ın so) lcdiklcrlnl hatırla.. Bir ke
re sual omıağa ba,1anıa berbat. .. Sc.-;in faz 
la titriyor Makıılm" Sakin ol .. Bu hırçın, se
si J<cs.. evglllm, aldn ol .. Rica ederim, sa· 
kin ol .. Ah yarabbi! Makslın sinirlenmesin .• 
l\lakslm kızına!ltn. Allahmı bu lçlnıılen ge
çenleri onu bllclir ! 

doğruluğunclan ,liıllıe etmek mUmkUn nıii! 
_ Her hald~ 1'1h;tn Tab'ın bunlan tyl bil

me ·i ıazmı. madem ki tekneyi kenılisl yup· 
mı" ,.0 tamir ctmı,. 

- Şu halde demek ki yapılan ısüJkast :m
is de \'inter gemiye blıuneden ev,·eı yapıl· 
muş olamaz. On llaldkııda bu kadar uzağa 
ı,rfılemndl. 

- Birisi ynrdrm t'tsc ne olur! ıcar~ 
na oluyor. Şura<lan onu ~ıkannak nı 
drğll mi? 

xxn od~ 
Bekleme ı;alonuna benzlyen · kliçUk (la~ 

kendime geldim. Polis rnl.'muru ba~ .,.,,oıı 
eğilerek bir bant:ık su u:ı.atıyordu. JCol .,_ıal' 
lizerlnde de bir el hlı;sedlyordwn. »0 J' 

Tekrar Mklmln esi yUkscldl: 
- Rkn etlerim. :\Jlster dr. \·inler, ';>Una 

inanınanız lfızım ki ımııller beni de ~inlrten
dlrlyor. Büyük kederlnlze iştirak edl~·orum. 
Tabii zeı-eenlzln hlr kaz.a;\'a değil de, bir ci
nayete kurban gitmiş olmasını duymak sizde 
hcyt'can uyımıhrır. Fakat ı.lı.lıı iylllğlnlz için 
lıu mesf'if')·i ayıhnlatmannz lazım. Niçin ,-e 

011,.11 ölıliiriildU 1 Bunu anlumamız icap e
der. Yoksa hu eski lıatıralan kurl'alamak 
hoş bir şey değil. 

- Tabii dcğll .. 
_ l\llster Tab 'Ze,·cenlzln cesedJnl taşıyan 

geminin nıuı.lukları acık \'6 teknesinin de 
deJik olduğunu 5öylilyor. lli\tun bu ısözlcrln 

.:_ l\lbl de \'lnter'ln geınhlne kiın bakar 

dı? • 
- Kendisi meşgul olurdu. 
- Ta~ fası yok muydu'! 
_ Hayır clalma kendi 1 kullanırdı. 
_ ~mi Mandcrley koyundaki şamandı-

raya lıağlı idi değll mi? 
- E,·ct .. 
_ Uarl~·ten gelen iblr yabancı hu dellklc

rl açamaz, değil mi'! Oraya. gelinceye ka
dar göriillirılii. Bu deniz kcnanna ancak şa· 
tonun bahçe inden \"arılır. 

- E\·et. 
_ Acab:ı. biri i gellıı orada bir yere giı.· 

lcnehllir mi? 
- Belki de ... 
- Fakat Mister Tab geminin bu delikler 

\ ' O açık muslukları ile ancak on daklku da· 
yanabileceğini iddia etti. 

- EYet ... 

- lfakkmı;ı \·ar. 
- Şu halde gemi denize açıldıktan son-

ra dt'llkler yapılııu111 ,·o emniyet muslukları 
açılmış dernek ki Misis de Vinter o zaınan 
utrfmda geminin içinde ımı,. 

- Öylfl olacak. 
- J?akat kumara kapıları \"O pençerelcr 

kaııah , .e zevcenizin c~edl kamarada ~·er

de yatur halılc bulunmuş. Bu garlıı değil 

mi? 
- ı:,et .. Çok garip. 
- Jlutırın11.a bir -:ey gelmiyor mu·,?> 
- llnyır .... 
- '11!!tcr ıle \'jntcr heni ınazur göriiniız, 

fakat ... ıze tumamile husu i , .e şalı~i ınatıl

)"cttc bir ı;uaı ı;onnağa mecburum. 
- Buyurunuı-

- 7..cvcenlz.le aranızdaki miinasebet iyi 
mi idi! Yok a aranız açık mı idi. 

Gözlerimin önUnde kara lekeler dola!itı. 

m en ld ı. buıl'' 

- Mahkemede dlişiip bayılmak ne 
laca bir şey ... Oda o kadar sıcaktı ki·· 

- şimdi daha l•·ishılz ya? ..,..,ı • sıı: .,.. 
- E,·ct.. ı:vet ı;ok dalın lliylrn· 

beklemeyiniz gltlinlz. ., 
- Sizi !\lnnderlel'e geri götUr<'3 1111 ' 
- llal,r. İstemem. -,11' "'Jıık!lıııl ti, 
- Evet, götUnnem lazım ... .ı.• 

istedi. 
- Siz ..'\lakslmle knlınııh"ını7- gııtllt" 
- ..'\lak!!hn bana tılzl l'IJanıtcrJc~ 'c 

meml !iÖyledl. . 
·or(IU· " Koluma girdi. Al!ika ne soru3 11111ı.tı: • 

- Otomobile kadar yUrUyeblllr 
01 ,,,ıf 

tıre'•lıt'I 
l'ııksa arabayı buraya kadar gc • ) 

(Arkası ,,., 



8. 4. 941 
-..~._....,.....__ __ ...._..._. ____ ,;..-_____ , _______ VATAN----......._---........_......_ _____ .. _..,.. _________________ _ 

3 

Herkes Gider Mersine 
Onlar Gider Tersine 

Harp Vaziyeti/Vereme Karşı lstanbulun Gönüllü Mücadelesi [ SiY ASi iCMAL] 

Irakta 
istikrarsızlık 

Yazan: M. H. ZAL 
B rakta vakit vakit bir bükü· 

Yazan: 
llllaa BORAN 

Asya Denen Koca Gövdenin 
Avrupa Denen Ufak Burnu Var 

(Ba,ı ı lnclde) 
Arazl yolııuı; ve dağlıktır. Strwna 
,·adisi mlikcnım~l hlr .ateş pllınr 

ye miınilerl<' huıerden JtiharPn 
kapatılmıştır, l'unaıılı;tana çıka· 

rılan tnglllı kıtalnrı da hu dalnıe 
tahkimatını l "unan kıtnlarllc bir· 
Jikle l<:ı;ul el.ml';'ler \ c Alınan or
dusile muhnttbe.) t' tut m;ımuşltır
dır. 1·unanlıların ,.e İnglliı:.lrrın bllt 
C'ertalıı ihata edilmc:ı.. tchllkrı;;i sii::; 

terince şi.ıpheısiı: adım adını mu· 
harebc eılcrck garba çcklle<.•eklc-r 
\c (Struma ağr.ı • 'lahlnos gölü • 
~truma ııchri - Botl<o\'O. gölb • 
Belaşlı:a balkanı lllO\'Zlinl tutııcak· 
!ardır. Xrı l\letaksaıs daime tahki· 
ınah mıntakasr ,·o ne de bu ikin· 
d müdafaa mo\7-11 zırhlı 'e nıo· 
türlü blrlilderln kallanılm!L!!ına mü 
salt dekfldlr. l'ağınur mo\'5iml 
başlamak iızcrC(\lr, bu mudııfiln l· 
~lni kolayla,tırır. 

- ... 
Tabiat ve Cemiyet Kanunlarının Gidişini 

Motörlü Kıt'alar Değiştiremez 

[ Yazan: Naı~et KOYMBN. 
Dünya haritasını önümüze a· 

Çar ve bakaraak şu dikıkatc dcier 
lllanzarayı görürüz: 

1 - Avrupa ayrı bir kıt'a ol· 
lllayıp Aayanın 1'ivril~mi§ bir 
~ı.ırnuıdur. Adeta, Asya Avrupa· 

a hunileşir. 
2 - Avrupa hun~inin ba!!lı· 

ca iki ucu vardır: a) İngiliz ada.· 
ta.rı, b) İs:panya. Fransadan da 

•r SÜıtJ.U.k uç Atlantiğe dosru u· 
~•nır. 

'- 3 - Bu iki başlıca ve ki.içil~ 
o~?n ağızlan Amerikaya, yeni 

U\1yaya, doğru açılır. 

4 - lngiltere ucundan fışkı· 
kan nü.fos ve kültür şimali ~er~. 
~dakı Angloöabon medenıyctı

~~:1 ~. panyadan fı~ıran nüfus :ve 
11U tur de Orta ve Cenu'bi ./Vne· 
~a.daki Latin Amerika. medeni
~Lini vücude getirmiştir. Küçük 
:çtan sızan cılız bir Fransız akın. 
ısı ise ı\)ütün Amerika kıtaaına 
?~Yılarak bu mcdeni,yetlere tatlı 
:ıır çeşni vcrmi;tir. 
L Aırrupasya (Avrupa + Asya) 
~:aaına da bu kıtanın tarihini Fl: Önünde tutarak bakacak O• 

~~ fu ibretli m~nzarayı sö· 
"'1U2: 

''l. 1 - Asya denen koca gövde. 
ın kanı, Avnrpa denen ufak bu. 

:na hücum etmektedir. Ameri· 
\ • daimi fq.Tette, fazla kanın bir 
~tnı çebndk!te İ$C de hepaini 
ğ'Lı crikanın almuı mümkün de
~1~ir, BinaenalC) h, burun bir ııar 
ıı~~un 'burnu gibi morarmakta ve 

ıç.2 •ık kanaima'k~dır. rrı - Arada ııırada olan kana· 
'iua. 4burnun içinde ve Tuna bo
,,;ıa. olmakta, Balkanlara ve Ka 
taq cnızc, Boğazlara doiru akmak 

it, 

~~aritaya. son bir defa daha ba 
L:}lll: (Gene t.arih bilgimizi ha· 

\l'lı.--tu ar · • 
'tlQ-ıl '":':"' Avr'"u....,p._,a-ay~a-k-ı-ta~ı-ı-~-a--Ü· 
Otı ~Ufıtıı hareketleri, bınlerce. 
irrı bınlcrce yıldan beri. yani da· 

2• !farktan gat'ba olmu§tur. 
buı, - ~~yadan Avrupa~a. v~~ 
~I n nufus harıeketleri ıçın ıkı 
~) Vardır: a) Karadeniz ıÜstü 
ııadlı,l'b) Karadeniz altı, yani A· 

~o u ~olu. 
rijeK~radeniı; üstü yolu eeas itiba. 
lu ~ırn1 ali Avrupaya, AnaCi'olu yo 
A\' a kanlara, Orta ve cenubi 

ru.paya geder. 

T>a; - Karadeniz ü11tü yolu Kar 
l)ıal da~larında ikiye ayrılır: Şi· 
\'ld·~c cenup. Cenup yolu Tuna 
lcr teındc.n Ot.ta Avrup&ya iler-
1' u~ Anadoludan gelen yol da 
ııc ._a 1vadiııinin ağzında bu yol 

Qtr · 
ş· ~ır. 

; e1t1kfdı, cografya ih.ilsimizi ~u 
lloıır e !.azcleyip tel"kıp et.tikten 
~ a. ~dunya hadiselerine bu sö· 

ı~?ıi:ında göz gcıxl İrelim: 
ll'ıu~!rkler niçin Viyanada dur· 
v~rdır} 

lı or~'Yanada duran yalnız Oaınan 
ı:ıl,11 tıları değiklir. Türk ır'.kmdan 
<lot ,/e Asyadan gelen Macarlar 
ltı.r(f1r'l'ana hudutlarmda durmu~. 
't\ırk.' Daha ganôi gudur ki Çiıı 
~ar lııtanından Macarİştana ka· 
1.. h:~•tıan sa'hanın insanları gi
btı> Y'Yanları ve nebatları ıda 
ı:ıJllı> ~ili ve yakın f a:ıilelerden 
lcri el u hayvan ve nebat fasile
~,k~cl Viyana hudutlarında dur-
'~a 1!" Viyana ihU'dutlarmda 

b,tlarrıhır nebat ve hayvan alemi 
h akta.dır 

~ Qlı • 
~ tı.ııı,r ihbarla, denilebilir ati, Bal· 
'ıı l/11 aaıl hududu da Viyana

~lİfrt 11tlar. Onun içindir ki Mıı· 
~ .. 'b~n Avrupa ile Asya arasın· 
tl:-ı • ır ı-~ k' ~r, « aunu (hayvanat) ve 
'''<lıt-ı> (ncbata"t) geçit mınta· 

~•ıı111 ~e bir geçit ımmtakuı ol. 
tdır. butuıı ıstıraplarını çekımdt 

Bı.ıtlıll 
ıe1rba. l bu sebeplerle Şarkitan 
ı•rı a~dan nüfus hareketleri Ma· 
,'r. l'ah a durmaya meclbur olur· 
t 11~ı,. trı~t Macaristandan Tunaya 
J~ tcç~~I~ .hüviyetlerini kaybede 
b~~r\ı b' ıhrlcr. Garptan §atka 
b 11 ~İr hr nüfus hareketi ise ta· 
f~ckctti arek.et değndir. ters ,bir 
ı" <>lrrı r. Bınaena!c;il, muvaf· 
r~ aaıt,t'1na imkan y<>ktur. Böy. 
b 1t~rı 1 ~ ters bir hareket Mac:a· 
~1 t lıa}ktÇrneğc muvaffak olu 
ı: ~a'htc ~lllar SÜZKec.İnde erime
~ Şiltk "rr.dur. Nitekim, Garp-

~trj n ~an bütün isti!~ t~ob. 
14 halda anlarda erimiftir. 

ril \'c 1' ~· :4\lmanlnrın Balkan· 
lır l tef br~lYeye doiru olan 
~: litrkbualerine §Öy}e diyebi

~ cider Mersine, oı:ı· 

lar gider tersine l 
Almanlar bu teı& gidişlerinde 

daima iki ırkla çatl§mışlar: Türk· 
ler ve lslavl:ır. lıılavlar da tabii 
yürüyü!! yolunu takip ederek gar 
ha doğru :> ayı,maklactırlar. Nite· 
kim, Ruslar Ahnanları Baltık ~.,. 
hilind~ ve . Polonyada. evvelce 
yapmı!! bulundukları muvakkat 
yayılmalardan, son anla~aL-ırla: 
ricat etmefe mecbur etmiştirler. 
Diğer taraftan lslav istilası Mi· 
tün garki Almanyaya nüfuz clmİ§ 
bulunuyı;ır. Şar'ık Almanlarının 
çoğuna. lı.liıv kanı karışmıştır. ls
lavlar çıo.ğalıy;or, Alınanlar ise ço. 
ğalanııyor. -

Alrunn nilfus istatiitiklerini ka· 
bart:ınlar daha ziya.de Almanra
daki yabancı kanlardır. Yoksa Al 
manlar da Fransızlar gibi nüfu:ı 
artması durmıu~ milletlerdendir. 
Almanlar evlenenlere ikramiye 
vermek gibi eun'i tedbirlere bu· 
nun için lüzu.n görmüştüder. Suni 
tedbirlerle bir milletin azalan ır
ki hayatiyetini arttırmak ise im· 
kansızdır. 

Almanya ırkçılık naıarİycsile, 
artan ırkları Alman kanımı sok· 
mamak kararını .,iıJığına cöre 
şimdiden eonra Almanya ı!;in 
bir nüfus tazyiki mevzubahis ol· 
TllllYac:aktır. Böyle bir tazyik mev 
zuu bahis olsa ıbile Almanya için 
ancak tek bir tabii yol açıktır: A. 
merika. 

Fakat yukarıda gördüsümüz ü. 
zere Avrupa hunisinin Amerika
ya nüfus akıtan ağı:lları İngiliz 
ve İspanyol kültürlerile süzgeç· 
lenmijtir. Yani, Almanların §İma
li Amcrikaya ka'bul edilebilmek 
için Anglosakson kültürüne gir· 
meyi, cenubi Arnerikaya kabul 
edilebilmek için de Latin Ame· 
rika kültürüne ginneyi kabul et
mçler1 icap edecektir. Fakat, bu 
kültür ltabulü iti oır cScııinc: 
kob hileııi olarak değil, samimi 
olarak yapılma'k iktiza eder. 

Almanlar ıc::lünyaya hakim ol. 
mak sevdasından vaxgeçımeli 'e 
imha etmek istedikleri yahudi ır
kı gibi dünya içinde erim~ ka· 
derine boyun eğmelidirler. Jlmin 
ve hadiselerin gÖEterdiği zaruri 
ve tek yol budur. Y ok11a, Anslo· 
sakson, Latin, lsl!v, Turan ana 
kültiı"rleri dünya hünycsine rahat 
lllzlık veren bu geç kalmı:;; milleti 
nasıl olsa eritecekleı:dir. Yalnız. 
Almanlar bu zarurete kar;ıı bir 
tepme olan Cermen kültütü da
valarında ısrar ctmekıte, cKultur> 
diye tepinmekte inat ederlerse be 
şeriyet daha epey mide ağrısı çc 
kecel>:tir. 

· Almanların fazla nüfusu, eğer 
varsa. dünyada, müstevli olarak 
d'eğil, fakat muhacir olarak bel
ki yer 'bulabilir. Tabiat ve cemi
yet kanunlarının gidişini motörlii 
kıtalar de.ğiştirdmez. 

Limanda Yeni Tayinler 
Münakale Vekfileti, Unınn reis ve 

memurları arasında yeni bir nakıl 
ve tayin listesi haı-.ırıamıştır. Pek 
yakında alAkadarlarn tebli~ oluna· 
caktır. Evvelce yapılan imtihanlard:ı. 
terfl hakkı l~azanıınlar bu listede 
mllnhal liman memur ve rcislıklerino 
tayin edileceklerdir. 

EDEBİ ROMAN 

Alman orduııunun bu dört ta· 
arruz i:.Ukametlnden acaba han· 
gUeri nlllhlrndir t Alınan orduı,u. 

ııun asıl hedefi YugoııJıwyadır: O• 

nu bertaraf etmeden Yunanistan 
Mikaınetlnde büylik bir 1stll1 ha· 
rekctine glrl~nıesl ,arıt olamaz. 
ı::ıer Bnlgarlstandaki Alınan or
duı;u telaııil ku\·vetile '1'unıı11lsta· 
na taarruz etseydi, l'uı;oslav or• 
dusu en a.5ağı on tiimenle ~of)a 
\'e Kösten< e istikamotlulnde ta
arruza ge~t'r, diğer yirmi tUrııe

nlle -:imal hudutları gerislmle mii· 
dafaııda kalırdı. l'akat nulgarls· 
tandakl Alınan orıtusu, l'ugo la\• 
yaya taarruz ederken, Yunan '\'C 

1ngiliL ordularının ' hudut boyun
da müdafaada kalacal\larınr bili· 
yor. Bitaraf 'Iürldyeden de ı;crlsl 
emindir. 

Bu ftlbarla en miitılm taarruz 
Jstikametlerl, Sofya • Nltı lı;Hkıı· 

met! llo StrWtta • Sercı; • Sclı\nik 
istikametidir. Birinci istlkıımctte 

Selinlk - Bclgrad deııılryolu kc
ısnır \ e eeııubi l"ugo la ''Ya ıs-ıııa 

edllerek rnütt.efiklerimlen tenlt .-... 
dillr. İkinci 1:-tikamette SC'lanlk 
fü,sii ile buradan şimale 'e Arnıı
' utluğa giden denılryolları elde 
edilir. Ye l'ugosııı,-ya ccnuıltan tıı
maınlle ku,ahlıııa tehlikesine dlı· 
~er. E~er bu arada Arnarntıuk

takl İtalyan ordularından bılzı ku\· 
\etler (Dcbre • Cı.-küı•) lstlka.ıuo
tinde taarruza ı;~.crsc, Almanla· 
fın Kfö;tendll - KoınanoH\ Mikn
mtıttndekl taarruzlarını tamamla
mış olur. :t'akat ltaJyan ordu1Junun 
bö)·le bir hareluıtte lıuluıınıa r u
zak bir thtlınaldlr. 

A1111ıın ordusunun nuJgıır hudu
dunda ) alnız :5of3a - 1'"1'.' lbtlku.
nıctinde taarrm: ettiği haller \ '<'.• 

rillyor. fakat ttatynn orclm;unun 
lıliJll· bir ıınrt>kcttıı bulun~1aııı U· 
:c.ak bir ihtimaldir. 

Alman ordmmııun Bıİlgal' Jıudu· 
dundıı yalnız :"ofya • Niş lı.tllm· 
metinde taarruz ettiği hal.Jt"r 'eri· 
Jiyor, fakat l"ugoslav orduı;unun 
1'1" cenubunda hulunan (Le lko\if;', 
l'r~tin,., Komano\a, t'ııkUp, t'ltlJl, 
st~mca) htikamcUcrlnl <le ört· 
mck , o müdafa etmek maksadlle 
hudut boyunda tertibat aldığı şlip
Jıe izdir. Az zaman tiOnra Alnwn 
Jntalarının bu istikametlerde flo 
ta.arrULa ı;c~nıclerl !;Ok muhte-

meldir. 
BuJ,ar Jıududurıı'fa kati mUda.. 

faa)'n ı;c!:Cft 1·ugo!"lav ordusu hu 
arada Arnavutıııktakl hal)ıınlara. 
karı;r nıühim bir harekette hulu· 
nabİlir: :!'fr~lfı. Ohrl gom şlınaıııo 
Debro • rrt'zrr.n bııttmdan (1'1· 
ran) Jı;tikaınetlndo bir taarruz. l· 
talyan ordulannın Ar~avııtluktan 
atıımaımıt mUtcakıp harcklit için 
~'Ok faldalıdır. :ıuuzaffcr tngUi:ı 
kuvwtlcrlle tak,iye edilen bu or
dulardan büyük 'e muvaffakıyet
li muharebeler tıcJdlyebUlrlz. 

TEFRİKA No. 8 

.;:~~. _EZB.A~IJ 
Yazan: Muazzez Tahsin BERK 

İki bakımdan da. başka. başka gUg modern kız, bir :köylll ltıırdcşl nasıl 
lilklcr vardı: Kezbanı yanına almak, karşılayacaktı? 
bugUnkU hayaünı allUst etmek do- Hayır, sekten düşmUş gibi haya
mektı. ÇUnkll vııktilo Kastamonuda tına giren I\:ezbanı dul hemşiresine 
blr köylU kızlle evlenmiş olduğunu kabul ctUrse bıle kıırısma. ve Vic-

dana teslim etme:ılno imkiin yoktu. 
kendi anne ve kardeşinden gızlemlş 
olduğu gibi sonradan lstanbulda ki· Bunu :raparsa e\·ln içini bir cchcn-
bar bir alle kızı ile izdivacı esna.- neme çevirmiş olacaktı. 
sında dil bu meseleyi mevzuubahis et O halde, bu gUno kadar tanınıa
mek ıuzumunu hlssetmem!-1, bundan dığı bu kızla bundan sonra. da meş
içtlnap etmişti. Kendi nazarnıda ge· ı;ul olmamak daha münasip değil 
çlcl bil· sençlik macerasından başka nılydi? Fakat ... 

bir şey olmıyan bu vakanın çirkin 
dedikodulara sebebiyet vernıcsinden 
ve hazırladığı saadeti yıkmcısından 
korkmuştu. 

BusUn onlara hakikati söylerse 
ve Kezbanı ellcrlnc tevdi etse, evin 
iı:indc bUyUk bir facia yaratmış o
turdu: Hem kansı, hem dul kız kar
deşi, hem de Kezban için... Sonra, 
Vicdanı da dUşUnmek serekti. Ame· 
rikan Kolejinde okumakta olan bu 

Ali Boy yerinden kalktı. odasın· 
da. dolaşınağa başladı. Sinirli adım
larla sldip geliyor. bir sJgara sön
ılilrüyor. ötekini yakıyordu. 

Kezban kendi kızı idi. Onu dün· 
yanın bir ucunda kimsesiz \'O bakım 

sız nasıl terkedebllirdi. Hacere yap. 
tığı haksızlılt <>!vermemiş gibi bir dc
şimdı enun çocuğuna karşı da alçak
çasına bır hattı hareket mi takip e· 
dccekti? Hayır, bu kabil değtldi; 

GI. Dr. Tevfik Sağlam 
Verem Mücadefe ,Cemiyefinin Bir Kuruşluk 
Pullarının Hasılafıyle Neler Yapıldığını Anlatıyor 
tst.ntustık Umum MUdlirlU~UnUn 

hazırladığı yeni ıstatistığe s-örc, İs· 
tanbulda yalnız teneffüs cihazına. a· 
it verem hastalığı yüzünden 1938 
senesinde 1345. 1939 da 1888 vatan· 
deş kaybetmiş bulunuyor. Bunun ö
nüne seçmek için ne gibi mücadele· 
leı imiz var? lstanbulda vereme kar· 
şı ı;önUllU mücadele kuvvetlerin» 
Doktoı· General Tevfik Sağlam idıı.· 
re ettıği için verem mUcadelesi ct..1 
rn.!ında girişilen faaliyetler hakkın· 
da kendıslnden konuşma rica ettim. 
Ecni kırmadı. 
Cnğaloğlundakl muayenchaneain· 

de kendisini ziyaret ettim. Beni çok 
nezakeUe karşıladı. Vc-rcm mücade
le cemiyetinin çalışmasını izah ede· 
rek dcui ki: 
-Bu cemiyet 14 scnedcnbcrl faaldir 

O zaman vasıta ve imkAnları nok· 
san, geliri az olan bu tc.,~kllllln 

meccani bir hastahane veya bir ısa· 
natoryom açmasına lmkl'ın olmadı• 
ğınt gördüm. Benim istediğim flrta 
sınıf halk için ucuz bır sanatoryom 
idi. Arkadaşlarla karar \'erdik ki, 
muhakltalt bu tıp bir mUessczcıye ih
tlyacım ız vardır. Ereııkö)1lnde ı;U

zcl bil' sanatoryom \'Ucudc gelirdik. 

Verem Mücadele Cemiyetinin p ullan1e meydana gelen paviyon 

r
\ davıdir. Bir noktaya işaret edelim: 

,Sanatoryom bugiln 90 yataklıdır. 

· Verem slraycUc mUhlm rol oynar. 
Mikrobu almış olan \'Üeudün hasta 
olmaması: vücudun buna mUsta.it bu 
tunmamasındandır. Vereme en çok 
1slldadı olan çocuklar, bülOğ yaşı 
eb'afındaki sençler, zayıf insanlar, 
vUcuUarmı her tUrlU fena itiyaUar
Ja zayıflatanlar, sıhhi yaşa.mıyıınlar, 
felter hastalarıdır. Bunları daha çok 
korumak icap eder. 

Röntsen ve her tilrlU muayene ve 
tedavi masranım dahil olduğu hal· 
de gUnde 3 liralık bir Ucretıe hasta- .___ııııııt 

Bununla mUeadelenln en mUhlm 
ll'lerkczl dispanserler, fifa mllcssese
Jcrl l'anl hastahaneler \'e snnatoı·
yomlardır. Dispanscrlerın vıızifesı 

gerek dol;'rudan dogruyıı' müracııat 
eden, gerek hekimlerin &öndcrdlklert 
hastaları muayene etmek, veremli o
lup olmadıklarım ara.ştırmakt verem· 
Ji iseler hastalığın şeklini tesblt ve 
tedavi pUinını hazırlamak, mUmkUn
sc bu hastaları icap eden mUesscse
lcre kabul ettırmlye çalışmn.k, a.yak
Uı. tedıı.visl icap eden hastalardan nr· 
zu edenlerin tedavilerini takip et. 
mek, hastalara yiyecek. giyecek gibi 
şeylerle yardm1da bulunmaktır. 

Jıı.ra mükemmel bir tcda\•l temin c· 
dUmcktcdlr. 

- Verem mücadele itinde başka 
tnaliyeUerlniz de olduğunu işittlfç. 

doğru mu? 
- Evet, Eyüpte bir dispa.pscrl· 

mir; vardır. Bunu önce bclediyenlıı 

dıspıınscr binası içinde pek mUteva
zı bir şekilde kurduk. Sonra. arsa 
aldık. üzerine yeni bir bina. yapıldı. 
Buglin bu dispanserin do her tUrlU 
vasıtaları tamamlanmış. içine iyi 
bir röntgen makinesi konulmuştur. 
Oldukça iyi bir vc-rimle çalışmakta
dır. Bunun da. yakında bUyUk bir in· 
kl~ara maUıar olacağına ltanilz. 

Geçen senenin eonundanberl bqs· 
tırdığımız pulları halkın hayırpcrvQr 

llğlnc arzettik. Bu pullarımıtı sine· 
malar, De\'let Demlryollan, Deniz· 
yolları. p~talarımız dığer blr ı:ol< 
nıUesscıselerlmlz, doktorlarımrz, t:e

zacılarımız seve seve kullanmakta
dır. Bundan iyi bir gelir temin cdc
cct-lınlzi Umlt ediypruz. Halkın vc
rcce~f bu 40 paralar, memleket \'il 

lnıınnlık bakımından pek bUyUk bir 
kıynı<'t ve yektin ifade ecler. İnsan· 
!ar d!lşmanlarıııı ordulnı·ıa. kovmıyıı 
çıılışıyorlaı·. halbuki bizim 40 rara· 
!arımız verem nılkrobunull karşısın· 
da en amansız, aşılmaz bir kuvvet 
kcsileblltr. 

İşte biz bu 40 paralara gUvone· 
rck yeni bir takım tcşebbUsJerc gl· 
rlştik. Kasımpaşada yeni bir dispan· 
ser açmak Uzere ansa arıyoruz. pek 
yakında buna da. muvaffak olacağız. 

Cemiyetimiz bir de Beykozda bir 
dıspanser açmak fikrindedir. Bu ci
varda bir çok fabrikalar, amele ve 
ailelcıi, gerisinde bir takım koyler 
var. Bunun için burada muhakkak 
bir dispanser, kurulmalıdır. Buradıı. 

da. Beykozlu HUeeyln Subaşı i:smln· 
do bir \'atandaş güzel ve ı;enlş btr 
binayı cemiyetimize sattı. Bedelini 
dıspanserin tesisatına. ve rôntgeıi 

ma~lnesinin alınmasına sarfedilmck 
üzere tekrar cemiyete lıedl~·c etti. 
Burasını da. 4 • 5 hıı.ftaya. kadar ta· 
mnmlıyacağız. Bu dispanser orıı. 
halkına bUyUk hizmetler görccckUr. 
Şimdiden hekimini ta.~1n ettik. 

Bundan sonra dispanser aç111ak eı· 
rası 'Üsküdara .geliyor, yer tedarik 

azap ve sevgiyle karışık cttrip bir 
his bunu yapmaşına :maniydi. 

Tekrar masasına yaklaştr, buru· 
şuk mektubu eline aldı ve son satır· 
larınr bir daha okudu: •KezbaJlı ya· 
nınıza bir baba dostu bir akrabıı. sı· 
ratllo da\'ct ed!nlz!> 

Evet, en doğrusu bu idi. Karısı ne 
Vicdana, iki hafta ewcı Kastamo· 
nuya. gitmiş olan bir dostunun bugUn 
avdetle kendisini ziyarete geldiğin

den bahsedecek ve blrkaı: sene eV\'el 
vefat eden çocukluk arkadıı.şı Niya· 
zlnin karısının öldUğünU, biricik kı· 
zının sefalet içinde ortada kııldığını 
ondan haber aldığını s!Syliyccek, ne· 
ticede bu klrnsesiz cocuğu yanına 
davet edip onunla meşgul olmata 
karar verdiğini bildirecek. 

General Tevfik Sailam 

etmeldo mcşgu!Uz. ~ısrnyorsunuz: ki, 
umduğumuz varidatı elde edersek 
çok bUy1lk işler baş3rmış olıı.cağ'IZ. 

Faaliyet sahamızı her slin biraz da· 
ha gentşleteccgız. 

- Başka ne gibi yardımlar görU· 
l'Orııunuz? 

- Bundan başka görece(;tmlz: yar· 
dımlar ıı.dctce ehemmiyetsiz, :fakat 
mAnev! cepheden mühimdir. 15 ha· 
yırscvcr vatanda;nmrz vardır. Bun· 
!arın her birf bir fakir vcremllyl il· 
zerine almıştır. B~nlara ha)(arlar, 
her tUr1U ihtiyaçlarını temin eder· 
lcr, Yalnız bir dileğimiz var, bu gibi 
hıı.yırsc.ver vatandaşlanmızın çoğa.1-
maırıdır. 

Bizim mcmlckctlmlzdc verem has
talığı çoktur. Hele şehlrlcrtmlzde." 

Fakat buna rağmen \'cremle mUea
dele henüz başlangıç halindedir. Ta
bit bu gibi işler, ya devlet teşkilfttr, 
ile yahut tıı gönüllU teı:ıklltıt lle vu. 
cut bulur. 

Bu gayeyi güden lıayırııevcr ide· 
aliııt ln:ıanların sayretlle pek ~ok 
şeyler yapmak mUmkUndUr. 

Memleketimizde bu son şekilde gö
nUllU teşkllat tarzındaki mUcadde, 
tstapbulda. 1ımlrde, bir de Samsun· 
da faaliyet hsllndedir. 

Verem. oksilrllkle, balgamla inli· 
kal eder. Bu halde açık ve· 
remli dediğimiz mikropları saçan 
hastalan erkenden bulmak, onlıın 

zararsız bir hale koymak icap eder. 
Bu da gerek kendileri, gerek muhit
leri tarafından alınacak tedbirlerle 
olur. En iyisi de bu hastalan açık 

veremli oldukları müddetçe bir mU
esscsedo tedavi altına almaktır. Bu 
eurctle hem h&.stalık etraf& yayıl· 

maz. hem de kendikrl iyl şartlar 
altında tedavi edllnıış olurlar. Şüp· 
hesiz bu da vercnı hastahaneleri, ve-
rem sanatoryomıan Ue temin edilir. 

Fakat dalla lliçblr memlekette bil· 
tUn veremlileri, hastahanelerde, es.• 
n~toryomlatda teda,·i etmek mUm· 
kUn olmamıştır. Sade bu imkinsrz· 
lıtı önliyecek tedbirler alınabilir. Bu 
da korunma ve imkAn nisbctinde te-

ra Ali Boy koltuğuna oturdu, riyazi 
bir mesclo hallediyormuş gibi dikkat 
ve itina ile hlkflye31nl hazırladı. Her 
noktayı inceliyor, en ufak bir VUP· 
heye mahal vermemek için uzun U· 

zun dUşUnUyor, pta.nıar hazırlıyor· 

du. 
Hemen o akşam sofrada, iki ye• 

mek ar~nda, dostunun ziyaretin· 
den bahsedecekti. NigAr De Fazıla· 
nın naıan dikkatlerini do celbetmelc 
şarttı. Birincisi, kendi kardeşi, cenc 
ya~nda çocuksuz dul kalmış. onun 
evine sığınmıştı. Genç vo güzel yen· 

Bir de dispanserlerin ,·azıfesı a
çık \'eremlilerln yakın muhitlerinde 
bulunan şahısları muayene ederek. 
bunlar arasında hasta veya vereme 
müstait olanları ayırmak, hastaların 
sıhhl \'O lçUmat hallerini tetkik et
mek, etraflarındakilere tehlikede bu. 
lunduklannı ikaz: yardıma ihtiyacı 0-

1 nlara fmkAn nl8bctlndc yıü'dmı et
mektir. MeselA dispansere zar ve
remli blr çocuk müracaat: eder. Dl.:ı· 
ııanscr bu çocuğun evinde yaptıt;ı 

teU<ik neticesinde anlar ki, evde has 
talığından şüphe edilen öksürUklU 
blr ihtiyar nlno ıı"&l'dır. Kadın mua
yene edilince görUIUr ki senekrden· 
beri müzmin bir vereme mUptel!dır. 
Halbuki kadıncağız koynunda diğer 
torununu yatırmaktadır. Çocuk ve
reme yakalıınmamışsa da tehlikede 
dlr. 

Bundan başka insanların toplu bu
lundukları, blrlbirlerinl kolayca bu. 
la~t.rrabilcceklerl muhiUer çoktur. 
Mektepler, fabrikalar-. Bu gibi yer. 
lcrdo elstcmatık muayene lılzımdır. 
Haata olanları, hastalığa ıstidadı bu
lunanları ayırmak icap eder. 

Hatta. bu işte de.ha llerıye giderek 
bütUn halkın basıt bir röntgen mu
ayenes:lnden geçlrtlmesı lAzımdır. Bu 
suretle gözden kaçmış bir kısım va. 
kalıın yakıılamıık mUmlfündUr. 

İlerlemiş bir çok memleketlerde, 
bu usul tatbik cdilmekledir.> 

Doktor Tevfik Sağlamın izahatını 
dinledikten sonra yanından şu kana· 
aUe ayrıldım ki, gönWlU teşklllUa 
ve eldeki mahdut vasıtalarla ne yap. 
mak mUmkllnsc yapılmaktadır. Da.· 
ha fazlıı faaliyet gösterilmesi. hııl· 
kın dah:ı. fazla nllka. ve yarclun CÖS· 
termeaine bağlıdır. 

NERİMAN HiKMET 

-
Beyin de. eski bir dostı.uıun kızını 
himaye ederken katı ve azimkı'lr 
davranması ve bUtUn maniaları ber
taraf eden bir tavır ıılması serektl. 

Bir defa ~ile bakımından iş hal
ledilince geriye Kastamonuya Nezire 
Hanıma mektp yazmak ve l{ez
banı almak üzere Sacldl oraya gön· 
dermek kalıyordu. 

Ali Bey rahat bir nefes aldı. Şlın· 
dl ısUkOneUo Kczbanr düşünebilirdi 
artık. Bir saniye bakışlan daldı, 
Hacerin uzun boyu, ince vUcudü, iri 
siyah gozJeri, b&yaz yllzUnU çerçovo
llyen kumral saçları hayalinde can
landı ve kalbinde garip bir heyecan
la. kendi kendine sordu: 

- Acaba Kezban anıısına benzi
yor mu? 

iV 

met darbesi oluyor, falan 
politikacı veya asker falan kuv
vete dayanarak hükumeti zorla 
ele geçiriyor, bundan 50nra şat. 
hın altında diğer taraflann en
trikalan ·devam edip ~dıyor. 

lrakın bu aile ka~alannda 
kim hakh, kim haksız, bunu la· 
yin etmek yabancılara düpnez. 
Bizim gı'bi )rakın iyiligini, istik· 
lalini ve terakkisini candan iati. 
yen bir komıunun bütün dılegi, 
Irak vatanperverlcrinin bu ıukıl
de p.hsi ihtiliflann yenne a·, 
hcnkli bir İJ birliği geçinnelerin. 

• den ve vatanda~lanna ıstikrar, 
emniyet ve ıSürcklj bir inkı~:aJ 
temin etmelerinden ibarethr. 
Bunu hele bu sırada biraz da 
kendi hesabımıza istiyoruz, çün. 
kü Bağdat • Basra yolu, Türki
yenin ihracat ve 'ithalatı için ana 
mcaalardan • i haline zelmiı· 
tir. Böyle bir yolun üstünde is
tikrar ve emniyet hüküm sürme. 
&.ini istemek hakkınuzdl1'. 

Iraktaki dahili politika hadi
selerinin daima harici münase· 
bctlcre dolnmur bir tarafı var· 
dır. Nitekim Almanlar, son hü
kumet darbesini kendi hesapla· 
nna bir muvaffakıyet diye bc
nim:ıcm~lerdir. 

Bir rivayete göre Almanlar 
Irakta çok propaganda yapıyor
larmış. Kral naibi onlann teıvi. 
kile kral olmıya kalkışmış, fakat 
ordunun müdahalesile kaçmıt. 

lraklılann lngilizlerle bitecek 
hesaplan da olabilir. Fakat bu 
hesaplan ortaya çıkarman1n &1• 

rası herhalde buJiln deiikfir. 
Amerika, biz ve Saikan millet
leri dahil oldujumuz halde dün. 
yayı zorbalık tehlikesinden kur. 
tamuya çalı§an bütün istiklal 
aşı~ı milletler demokrasi cep· 
hesınde yer aldığmuz bir sırada. 
lrakın ııc sebeple olursa ohun, 
böyle bir cepheye arkadan kur
§un fnkar gibi görünmesi yakıtık 
almaz. Böyle bir hareket siyasi 
bir olgunluk iharckcti de sayıla
maz. Bugünkü iddialan neden 
ibaret olursa okwı, Irak sonwı· 
da mutlaka zararlı çıkar. 

Buna kMJı İngilizlerin de; 
lralddann dertlerini dinleanele· 
ri, dostluk havası yaratacak l°" 
kilde bir münasebet tarza kurma· 
lan ve iyi niyetli Irak vatanper. 
verlerine söz geçirmek inıkiıunı 
vermeleri, mliflerek menfaatlCJ1 
namına temenni edilecek bir 
feydir. 

ingilWel'in imparatorluk ida. 
r~ine ait bazı .eski ananeleri 
vardır. «Şarkı bilen» diye~ 
edilen dar görüşlü bir sınlf 
adamlar, aklın icabına ve mev· 
cut vuiyete göre .değil, bu bu
ma kalıp ananelere göre iı aör· 
meğe kalkııtıkça İngiltercnin ba. 
ıına daiına lüzwmıuz gaileler 
açılmııtır. 

İngilterenin Mihvere karşı o· 
lan parlak müca.dclcsindc orta. 
ya koyduğu yepyeni ruhu Irakla 
olan münasebetlerinde tatbik 
etmesi ve tcmaslannı bu ruhu 
temsil edebilecek anlayışlı un
surlar vasıtasile yapması, ç.etin 
bir gaile manzarası gösteren bir 
takım vaziyetleri kolayca basit 
bir hale indirebilir. Herhalde 
Iraktaki nahoş vaziyeti tasfıye 
için bütün .al&kahlann iyi niyet. 
lerle i§birlği yapmuı ve Alman 
propagandamıa lüzumsuz yere 
cesaret vennemeler çok arzu 
edilecek bir l!eydir. 

M.H.ZAL 

- Kezban! 

Genç kız yavaş yav~ dogruıdu. 
- Efendim teyze. 

- Seninle ciddi bır mesele hakkın 
dıı konuşmak istiyorum. 

- Soylcyin teyzeciğim. 

- Annen öldükten sonra bu kos· 
kocıunan dUnyada yapyalnız kaldın. 
Seni düşUnUyorum, iııtıkbalıni hazır
lamıık istiyorum. 

- Bu meseleyi kaç defa annemle 
do konu,muştunuz. Orta mektepten 
diploma aldıktan sonra bana husun 
surette llsede okunan dersleri gtis· 
termcğe başladınız. Bir glln baka
lorca imtihanını verecığrn ye maarıf 
ten bir hocıılık islıyeceğlm Bu prog· 
ram çokl.nnbeıi dzildlğt halde benim 
için neden bu kadar UzillUyorsunuz '! 

- 'ÜıUlmUyorum, ihtiyatlı hare
ket ediyorum kızım. Annen sçni ba
na emanet etti. ölmeden evvel seni 
enıniyeltc sermeli istiyorum. 

Kezban sodırln kenarına oturdu, 
ellerini kavuşturdu. 

Mükalemeyi bu yola getirdikten 
sonra, kendl macerasını Niyazinin 
yaşamış olduğuna onları inandırmak 

ve bu gençlik arkadaşının vaktlle 

kendisinden kızllc mc.,gul olmasını 
rlca etmiş olduğunu söylemek güç 
bir şey değildi. Zavallı Niyazı haki· 
katte on beş sene evvel beklr ola· 
rak öldUğU için bu hiklyeyi uydur· 
mııkta bir mahZur tasavvur edılc· 

mczdl. 

gcsinl çekemiyor. kardeşini loskanı· 
yordu. Bir defaya mahsus olmak U· 
zero onun bu kıskançlığından istifa
de edilebilir, yengesine karşı NlgAr 
kullanılabilirdi. İkincisi Fazıla, kon 

sının ablası idi. Bu, çocukluğunda 
geı:;irdiğl bir aşk macerasını ömrti· 
nUn sonuna kadar kalbinde yqat
mağa azmetmiş yaşlı bir kızdı. O· 
nun hudutsuz lyillğlnfn, merhametı
nin ve sonsuz fazlleUcrlnin Kezba
nın getirtilmesi noktasından bilyUk 
faldesi olacağı şüphesizdi. 

Bu iki kadının yardımını elde et· 
Ukten sonra Güzidenin muhtemel iU 
razla.rı çabuk yıkılacak ve nihayet 
Vivet susturulacaktı. Ancak, Ali 

Nazire Hanım başını kaldırdı, ya. 
nındakl sedirde yüzükoyun yatnlt., 
roman okuyan Kezbana uzun uzun 
baktı. Birkaç aylık keder onun yU· 
zUnU soldurmu11, vUcudUno bir hal· 
sııtik, hareketlerine bir gevşeklik 
vermişti. Eaklden ele a\'UCa sığma
yan ° ne~U. patırtıcı geveze kızın 
bl;y1e dt:lşmesi ihtiyar kadını mUte
esslr ediYor. her baktıkça gözlerine 
ya., reUrecek kadar onu aarsıyordu. 

- Siz bana bir Şl'Y soyliy~ksını~ 
teyze. ıuzumsuz muknddemclerle br 
n! avutmayın da birdcnbıre soylcyl· 
vcnn kuzum. 

Bir kere bU karan verdikten son· (Arkut var) 
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İKİ MEKTUP 
Çeviren : Bedi O_, N D 0 Z 

""ransız Akademisi Azasından: 
Jak Römiyö'ye 

:Müsyü. 
cSize şu mektubu yazdığımdan 

;tolayı benl mazur görünüz. Mektu
bum, sizi taaccupta bırakacaktır. 

ÇUnkU aramızda bir mün&.sebet yok. 
Siz, bir afle sahibi ve Alemce tanın-

Doğru mudur ki, hik&ye etliğiniz bu 
acıklı vakalar hakikate mukarin 
hattA mümkün olsun? 

cHiddetıe omuzlarımı silktim. İtl

rat ediyorum: Başka ötutıer almak 
lçln başka kitaplar okumak istedim. 
Onlardan. vaktile beni büyüleyen in· 
ce, tatlı ve havailerini ele aldım~ 

nıış bir hikftye muharririsiniz. Şiir· cBu sefer, onlar bana içinde bir 
lul. cihanın dört köşeslnde dillerde şey olmadığı halde ses veren fanus- j 
gezen meşhur bir ,a.rsinfz. lar gibi geldi, canımı sıktı. Elimden 

c:Ben ise. hayatın, daha doğrusu fırlattım. 

haya13tın eşiğinde, yirmi iki yaşın· •Bana cevap veriniz, müsyU ... Ri
da genç bir kızdan ba~ka bir şey de- ca ederim, bana cevap veriniz. Siz 
ğlllm. 1 kalbe ait şeylerde tecrübe flahibisiniz 

4 Bununla berab~r. size yazıyorum .. Bana takip edeceğim yolu gösterebi· 
Şüphesiz mektubum, her gün almak HrsiniZ. Tekrar ediyorum, bu sıkıcı 

ta olduğunuz ve belki de hiç okuma- mektubumdan dolayı beni affediniz. 
dığınız yilzlercc nıektupla beraber Bunu okuduktan sonra yakınız ... > 
vasıl olacaktır. An. , ..... 

cOh! Rica ederim. Benim mektu· 
bumu istisna ediniz. ÇUnkU bahis 
n1evzuum pek mühiırıdir. Öğütlerini
ze, ihtiyacım var. 

Matmazel An. v ... ye 
Bulvar Ho!iln1an 

cSiz, her ne kadar beni tannnaz. 
sanız da ben sizi tanıyorum. Hem de 
pek çok. Ben, sızi eserlerinizle; o, 

:kalbinizden o kadar şeyler tevdi et· 
:miş: olduğunuz kitaplarınızla tanıyo· 

;rum. Onlar. yatağımrn baş ucundaki 
!kıtapları te.,kil ediyorlar. İhtimal ki 
:bu kitaplar hüzünlü hik1yeler aöylU· 
':~torlar. Ben de hüztinü 8everim. O· 

cEvet biçare çocuğum! Size cevap 
vermek isterim. Hem derhal ... Bana 
göndeI"ilen ve gururumu okşıyan 

mektupları nasıl okuyorsam, sizinki 
ni de okudum. İtiraf ederim: Bu de
fa müteessir oldum. Hatta. ağladım. 
Taaccup ediyorsunuz değil mi"! Jak 
Römiyö, b~er kalbini teşrih eden 
bunca e.serin müellifi. Böyle masa· 
sının başında. bır mektup karşısında 
ağlasın. Fakat bu doğru! ... 

1 nun için okuyorum. Bu kitaplar, bU
:7ük vuku!ııı, kadın kalbine del3.1et e· 

•Birer birer her satırınızı tarttım 
ve size cevap vermeyi kararlaştır

dıror d~ hep kadınlar, mahrem bır dını. 
dost gibi sııe mUnc·e~ip bulunuyor •Ben de, ,bUtün eserlerimin bulun· 

duğu kUtUpha.nenin sıralarını gözden 
geçirdim. Kendi kendime tee!"!sUrle: 

•Bu kı:..dar itina, bu kadar çalışma 
nın neticesi bir genç kızı şüpheye 

dUı:ıürmek mi lmlş ?> Diye sordum. 

l:ır, ben de nıUncez:ip bulunuyo· 
nım. 

4Size yalnızlığımdan bahsettim. 
).taddeten yalnız değilim. Zira, bU
tlin bir ailenin gUrUltül<'ri arasında. 

'ya!Jıyorum. LAkin bu aile ar3sına 
1 ancak bir kaygusuz ,ocufu terbıye 
~için bir yabancı olarak geldim. Ben 
ı yalnızlıkların beteri Hl' rnUstaribim: 
O da göntll yalnızhfr ... 

•Okuyorum. Ekseriya okuyorum. 
Bazı kereler kitaplar bana teselli 
'\"eriyor. Bazan de onların hayalleri 
b<nl hayale doğru •UrUkiüyor. 

Garip şey! Bunların çoğu bana 

Birinci hikAyem .. snvet> ki • be· 
ni meydana çıkardı • muhabbete iti
mat ederek o yüzden ölen bir sev· 
dalı kızdan bahsediyor. Temin ede· 
rim ki bu kız yaşamıştır. HattA. bu 
hikA.yedc benim hayatım da mevcut 
tur. 

cOnun yııınında. şiir mecmuala.rımt 

buldum. Hep matem ''erici terennüm 
ler. He-p~i bestelendi. Bir takrm gii-

usanç veriyor. Birini. sonra diğerini 
bir daha açnıanıalt üzere kapatıyo- zel gözleri ağlatmak için gllzE'l mu· 
rıım. ganniyeler onları terennüm ediyorlar 

Tekra.r okuduğum yalnız sizinkiler . Bundan sonra, ~ni Fra:z ak:d::i 
<lir. Ne diyecektim., Ruhnmu dl"re<'~ ' ııine kıtda.r götüren • K ın a l• 

1 eserlerim vpr,, 
, dertce onlar tanz:im ettiler. Onların 
, bahsettl~i faciaların her birinden bir c: Evct, kızım, hakkınız var. Tahlil 
İ hisse aldım. etmekle zevk aldığım bütün bu mu· 

Bir de hayatımda bir v~k'a zu· 

jhıır etti: Bıri beni düşUnmli., ı;cldi, 

ibllyilk bir saffetle dodı ki. Siz yal-

habbetler ı~tıraptan başka bir şey 

değildır. 

cO "'akit, kendi kendime dedim ki: 

cSen fena bir i~ 1şlemişı:ıln.> Oh! Ha 

yır! Çocuğum .•. Hayır! Benim cser
ıerin1e inanmamalı. Onlara koydu· 

ğum hep hurafeden, hayalden başka 

bir şey değil. Bu muhal hayallerin 

' ':ıız.sınız. Ben de yalnıı.ım. Sizi sevi· 

: yorum. lııter misiniz, Bizi m~ut et· 
' ~ meyt'I çatışa.yDll ..• > Bu, çoktan beri 

\g6nltlmde yer tutmu, bir delikanlı· 

! dır. K dlsine söylemeğe cesaret ~t· 
bahtsızlığa sebep <>lacağını anladım. 

r.:ıeksjzin ben de onu dllşUnüyordum. 
11-"'akat bu dilşüncede büyük bır Ü'Jlit ı Şimdi onları inkar ediyorum. Dur
' b ı d ş· dl h tı bi d mayınrz, hemen o gence, kendisini , u amaz on. ım aya m r en· 
ı sevdiğinizi söyleyiniz. },feı;ut olunuz, 
'bire değişti. Bu talebe kııı111ı mesı:r· 

çok mesut olunuz. Size yemin ede· 
retle cevap vermek istiyorum. tsti· 

1 yorum ki bu seda. gön: Um ün sedası rim. E!'Jerlerimde hiç bahsetmediğim 
tatlı şeyler mevcuttur. Bu şeylerin 1Jl&un ..• 

Evet, ... 
l)iyecektim. Birdenbire tsıniniı hR 

·ırrma gE'ldi. İsminizle beraber, Ut· 
k:.suz gecelerimde, lA.mbamın sönük 
tlya.sında bilyUk bir hahişle, bir 
hamlede bitirdiğiın eserlf"rinızin hU· 
tUn faciaları, bütün entrlkııları sıra· 
sile gözümün önlind~n geçn1eğe baş· 
!adı. 

cSevgi önümde inkişaf ı•iiyordu. 

Siz de c-Sevgl şairi• olduğunuz için 
sizi.rt kıta.tarınızın terenntin1 olundu
ğ"w.nu duyuyordum. Llkin bu l•t!.ala
rın hepsi acıklı, hepsi htizünlti idi. 
En ziyade meraklı ve şairane olan 
bu hıka.yeler. aşk hikA.yeleri esasen 
ebedi bir yeJ!tcn başka bir şeyden 

bahsetmiyordu. 
«:Talihime bt"klemesini ı>öyledlm ve 

şu menhus kelim<'yi tellıffuz: cttlm: 
cDU.!jlilnmek isterim! Heyecanlı ol· 
ması ıazım gelen ce\·abıma soğuk bir 
:r.l'mln verdim. 

4J<-:ı.·et, diişUnmeye, tahayyül etme 
ye, Sizden t('kra.r bir iki sayfa oku· 
maya fhtiy1ttım vardr. O ııay!aları o
kudun1. Benı korkuttular. 

<tDoğTu mudur ki, aşk. ekseriya 
böyle sönUk, abes ve kAzip olsun? 

nadir ve ek!=!trlya anlaşılma.mı~ ol· 
maktan başka bir kusurları yoktur. 

•Seviniz, seviniz ... BütUn kuvveti· 
nlzle ~viniz: Romanlarıma gUIUntiz. 
Ben, i{ltn sonunda eğlenmeyi arzu 
etmiş bir bilyUk müstehz:iden başka 
bir ~ey değilim. 

cZevcinlze sadakatle, tatlı iltifat. 
larda. bulununuz. Size ettiğim fena.· 
ltktan dolayı beni affediniz. Çok ne
damet ediyorum. Bunu da tahayyül 
ediıU.z. Ben de, sizden mektubumuı t 
yakmanızı isterim ... > 

Jak IWmlyö 

* Bundan sonra Jak RISmiyödan hiç 
bir eser neşrolunmadı. 

Kartalda Konferans 
Kartal, (Vatanı DUnya hlldi· 

seteri karşısında Türkiye) mevzulu 
konferanslar devam etmektedir. C. 
JI. Partiıııi vilA.yet idare heyeti aza· 
sından Ahmet Halit, Kartal ve Ya· 
kacıkta konferanslar vermiştir. Hal 
kımız bu kontcransları büyUk bir 
alAka ve hassasiyet ile takip etmiş· 
lerdir. , ~ 

SUSAN FRANSIZ STODYOLARININ SON ESERi... 
CHARLES VAN EL-JULES BERRY 

SUZY PRIM-TANIA FEDOR 
gibi 4 Büyük Fransız Yıldızının ilk Zaferi , 

Harbir yarattığı... Şüphenin öldUrdUğU... Bir hayatın romanı olan 

aCT6K FRAKSIZ FiLMi 

Çalınan Saadet 
BU PERŞEMBE AKRA~U 

L A L E Sinemasında 

Tapu Kadastro Mektebinin Müdürü Göz 
Tabibi Esat Paşanın Karısı Bayan Makbule 

Talebelerine Digor ki: 

" Oturduğunuz Sandalye Ne Size, Ne de Başkasına 
Kaydı Hayat Şarbyl~ Verilmiştir. Bu Sandalyede 
Oturacak Adam İş Sahiplerine Zorluk Çıkartacak Değil, 

Onların İşini Kolaylaştıracak Adamdır ,, 
il ı ntn altına, büyük bir samin1iyet-

«- Mektebın gayesi, tapucu Yazan: le ilave ediyorlar. 
kadastrocu memur yeti~tirmek- f A -ı C: k I D~kıkat ediyoru.ım, Bursadan, 
tir. iki kısma ayrımı§ olan mek· Er Uur ... .,ev e Adanadan velhasıl memleketin 

ezarda Doğan ve Olü Memesi 
Emen Büyük Türk Alimi: 

MeyitZade 
""\• ~-.. ,. .... 1 

tebirnizin B ~ubcsine, ya doğru· 1 her tarafından gelmiş olan, li.sc 
dan doğruya liseden mezun oia-ı diO.inl g. ıbi, bu yaşları geçktn tale veya orta mektep mezunu tale· 
rak burada okumak i.stiyenler, beler. taPl;l. kadaStro idaresinde belerin hepsi. ayrı ayrı sorduğuı:n 
veya bu den:ceıde tahsil görüp de memur olarak ;alı§anlardır. Hat· suallere verdikleri cevapla, bır -
~apu. kad ... tro umum .müdürlü- ta. iç•crinde, çoluk çocuk sahibi noktada b;rlC§iyorlar. Şİ§bane yokutunda Katip Mehmet Çelebi türbeai 

gu:.de çalışan merrrurlar alınır. olanlar -bile var. c:- Eferulim diyorlar. Tapu Eskideo nelere ina.nrrlarmı!j?. Bu- resi de şen seyyahımız Evliya Çele· 
Bunlar, burada bir sene okuduk. Tekrar, merak eıderdk ooruyo- ve ka4aotroculuk, i:stikbali olan nun ~n kısa cevabı ~u olabilir: binin ebedi ı tırahatgAhı olarak ka· 
tan sonra mezun olurlar. Ve harL ru..-:ı: bir meslek. J\ıyni zamanda tahs.il - Nel~rc lnanmazlarmış ki!.... bul etmeğe mr-yyal imi!J. Garphla.~ 
tact C'-larak tapu, kadastroda va• c:- Peki, diyorum. Maaşları müddeti de kısa. Ald..ığımız bu111 Altıncı daireden Ka.!'lımp8.f8.ya. f. dan da bu sağır kubbenin altında 
z~fc alırlar. az dahi olsa, memuriyetlerini ter da lhtiya.cnn.ı.za yetımektedir. O· nen yolun tan1 ortasında bir tUrbe yatanın Evliya Çelebi olduğunu ya .. 

A şubeeine ise, ya, orta mek- ked.erek buraya gelen talebeler, nun için burasını tercih ettik. vardır. Bu türbenin bulunduğu me· zanlar var. 
te!> mezunu olup da müracaat e· ne yer, ne içer ve nerede yatar· Mektepte, bir memura lazım zarlık e:ı:ıkfden c-Meyit Zade Mezar- BUyUk ve dahi Türk seyyahı ve re 
denlcr. veya yine tapu, kadastro- lar) olaca..k, her türlü usul de gösteri.i Jığı1' admı taşırdı. Semt de bu adla· portaj tarzının mucidi Evliya. Çele· 
da memur olarak çalışıp da oku- Sayın Bayan Malcıbule: mektedir: Mesela. bir deftere çôz me~hurdu. ÖIUden doğan birisinin bi adına heykel dikilmesi dilşünUlür· 
mağa hevesli olanlar kabul edilir· «- Efendim, diyor. Evveli, gi nasıl çizilir, evrak nasıl kayde .. bu mez:arltğa ve bu semte, hatta Ha ken beynelmilel bir m"hiyet almağa 
ler. Bunlar da iki sene tahsH gö· mekıteb~mize memuriyetlerini ter dilir} licln, şimdi havuzların bulunduğu başhyan bir hatayı fırsat dU~mtlşken 
rürlcr.> kederek gelenlerin maa~ları ke· Me'ktebin taiihçesi hak.kında yerdeki bir iskelesine de bu şöhreti burada düzeltmek istiyorum: 

Mektebin müdürü, uzun sene· sıilmez. A,yrıca. bu kabil memur· da §U maliimatı aldıım: Bu mek .. verdiği tarihi incelemelerden anla.,ı· Bu yapı ne Evliya Çelebinin, ne 
!er memle' .. ete hizmet etmiş olan iara, tahsil müddetleri devam tep 32 7 senesinde lstanbulda ka. Jıyor. Kltlp Çelebinin ve ne de ihtifalci Zi· 
meşhur göz tabibi Esat (Paşa) ettikçe, A kısmında okuyanlara da&tro mektebi al'si unvan ile açıl Ölüden doğan bu adam kimdi? ya Merhumun d<dlt) gibi :M•yil Z•· 
nın refikast sayı'n Makbuledir. O. 20, B kısmında dk~anlara. da mı~ ve 330 senesinde ka.patılmış ~'IE'yit Zade, Birinci Sultan Ah· denin türbesidir? Yüksek bir mimari 
bana, bu ufak ımukaddemeyi ya· 30 lira bu.rıs veribnektedir. Bu tır. Milli mücadeleden sonra, met zamanında faziletile, irfanile kıymeti olan bu ttirbe Koca. Slnanuı 
parkı:n etraf~ma bakıyor, daha usul. mektcbimize kabul edilen 926 senes;nde kadastro mektebi bUyük bir Un yayan yük.c•ek bir mimar b~tlığr zamanında - 911 tıe· 
mek!tebin kap.unndan girerken diğer talebelere de şamildir. Yal.. unıvanile tekrar açıl·ma.ş, hu'kuk Türk Alimidir. Babası 'OçUncü Sul· nesinda .. Kanuntnin nişancılanndan 
her tarafta gordüğüm büyük in· nız, Malİye Vekileti, kendi hesa. ve riyaziye şubelerinden ibaret tan ?.tehmetle beraber H 1005 yılın· tarih sahibi Ramazan Zade KBtiP 
tı.= .. ma artık ~aşmı1 orum. bına okuyan talebeler·n tahsil olmak üzere 931 yılına ıkadar da EğTi seferine iştirak eden bir as· Mehmet Çelebi için yapılmı~tır. Tul 

Sınıfları dolaşmak üzere mer· müdd.etlerince, masraflarını gör· devam etmiş ve 933 de de h.u- kerdi. O daha sefer davulları <;alı· la ve kesme taşla yapılan tUrbentn 
divenleri çıkarken Baya Makbu. tnektedir.> kuk ve riyaziye şU!beleri bir ara· nır \.'e hazırlıkları yapılırken gebe tat parmaklıklt Uç pençeresi vardır· 
le: Talebelerin ders programları· aa Ô'T':nak Ü'zere 937 senesine ka· olan karısının karnını okşıyarak: Tersane tarafındaki penceresinin il-'"' 

«- Eu sene, diyor, mektebi- na bir göz atıyorum. Kanunu rne dar talebe yet.iştirmi~ ve 
0 

sene - na.hi! .. Gazaya. gidiyorum. Ka· tünde cMerhum KA.tip ?tfehmet ÇC"' 
'1lize, Maliye Vekaleti hesabına rımın karnındaki çocuğumu sana lebl ruhu için fatiha sene 941> ve 

deniden tutun da, riyaziye, hen· d b " k" kl' · im "' 41 talebe kaydedilmiştir. Yeki.- e Ug'Un' u son ~ ını a ı:1 .. ır. emanet ediyorum. Sen en hayırlı e· soldaki penceresinin Ustünde dt 
let, mektebimize hususi bir kıy· dese, mesaha tatbikatı, tapu si- Memlekete, ideal memur tipi ye· manetçlsin. Demi~tir. Birkaç gUn ... Merhume Şerire Saliha. Hatun 1çlr1 

met göstererek arazi taksim işle· ci:lleri gibi, hakikaten bir tapu tiştirmeıkte olan bu her şeyi sonra da Eğri yolunu tutmuş ve ora fatiha ıene 1097"" kitabetlerini okU" 
rinde çalr,ı:ırılacak memurların memuruna lizım olacak mühlm mükemmel mektepten ayrılırken, de. arslanlar gibi döğüşmUştür. Türk yoruz. 
mektebimiz tarafından yetiş,tiril· dersler görüyor1ar. kapıda rastgeldiği!!l bir talebeye ordusu alınlannda şeref ve zafer ha.· Sonuncu kitabeye göre bu türbe 
mesini tensip etnıi~tir.> Mekte'hi gezdil<.çe, yeni ytni sordum: lelerinden örUlmUş çelenklerle istan· avam arasında «Lohu~a kadın türbt"' 

Muhtelif sınıflara girip çık.ıyo. ke~flerdc ·~ulu.n:"1Yorurn. Geniş ı «-.-Sizin için ideal memur na· bula döndükten sonra bu zat da evi- Si) adını almı~tır. 
ruz. Ankara hukuk fakültesinin rahat, Yenışehırın Havuzba_.şı· sıl bı.r tiptir/ ne gelmif ve refikasını sormuştur. Birinci kitabede «Kttip , 4M.etı· 
pTofeeörleri ve umum müdür sa· na bakan güzel manzaralı bir Talebe dü§Ünnıeden cevap ver Allahın rahmetine kavuştuğu habe- met:) ve ·Çelebi~ kelimelerinin bultl 
yın Halit Ziya Gürkan da dahil yatakhanesine giriyoruz. l\1üdür, di: rlnl alınca: nu'u birçok kimseler gibi clddi ili11' 
olrr.ak üzere, tapu, , ·ada.s-tro u- eual" e cevıben: c- Bü·.ün vakfini, iş sahiple- ..._. Hayrr bu o maz. en " un adam arını ve tıım mU~se:!!~l"'rinl şs 
hmm müdürlüğünün kcymetli şu· •- Evet, diyor. Talebelerimız rinin menfaatıne harcıyan adam, karnındakini Ulu Tanrıya emanet ~rtnuştır. Ke~ilzzunun sahibi K3liP 
be müldiirleri tarafından ders gö- den bir kısmı leylidir. Şimdi, ye· zaten, bizim istikbalde, nasıl bir etmiştim. O emanete ihanet etmez. Çelebi H 1067 tarihinde ölmUştUt· 
ren talebeler arasında, orta mek. ni ders senesi için binanın üst ka- meırrwr oLmakJığımı.z. li.zım geldi.. Bana tiz kabrini gösteriniz! Demiş :hfezarı: da Zeyrekte Hızır Bey canı!· 
te:> çağında çocuklar oldıuğu g.- tında büyi.iık bir ya.ta.klhane daha ği, muhterem müdürümüz tara· ve kazm~mı, küreğini omuzla.yınca inin kartısındaki bahçededir. 
bi, ya~ını, 'başını a1mı~. kerli fer- yaptırıyoruz. Onu i-kanal eder et- fından daima tc:krarianan bir aöz şimdi türbenin bulundu~u mezarlığa Bu tUrbe Meyit Zadr mezartığınııı 
li insanlar da var. Merakla, mek. mez. leyli talebe miktarını arttı· dıür: Oturduğunuz sandalye ne gelmiştir. Rehberleri karısının kab· ortasındrı idi. ~lezarlık 1326 g('net' 
tebin müdürüne soruyorum: racağız. size, ne de ba~kasına kay.dı ha· rini göstermişler o kulağını meza· yol açılırken yıkılmı~ ve ta~ları dS 

c- Aca.ha, diyorum. En kü- Talebelerle konuşuyorum. mek yat şarttile ve"rilmiştir. Bu sandal· rın hörgüçlenmiş toprağına. koyarak bu türbenin yanındaki bir çukura. gb 
çük ve en büyük talebeleriniz ka te.plerinden meımınun olmryan yede Oturacak adam, i, sahiple- dinlemiş ve: millmüşttir. :hfeyit Zadenin kabri dC 
çar ya.fjınd.adır/ ktm-sc y-ok. Talebe, o ·kadar mem rine zorluk çı~artacak değil. on· - tşte! Demiş. Yavrumun sesini bu türbe civarında idi. Evliya Çelt" 

«- En küçük talebemiz 1 7, nun ki, ların işini kolayla'!!tıracak adam.- işitiyorum. binin aile mezarhğı da. burada bıı' 
en büyük talebemiz de 36 yaşın- «- Büyüklerimiz sağ olsun! d1r. Bundan sonra kazmuınt indirme· kagir sora üzerinde bulunyyordtl 
dadır. diyor. Evveke de, söyle- Cümlesini, hemen her sözleri· Ertuğrul ŞEVKET Y< ba.şlamıştır. Toprağın altından Çelebimiz bunu ~yle anlatır: , 

gelen ses·. arkadaş1arının kulağına 4'Pederimiz Derviş ?tfehmet Zi111 ,, 

Mi 11 i Piyango 
Dünkü Keşi dede Kazanan 

Milli Piyangonun 5. inci tertip 
3. üncü çekilifi dün Ankara.da 
saat 1 7 de Sergievinde yapılmış 
ve a,ağıdaki numaralar ıkramiye 
kazanmıştır. 

20.000 Lira ikramiye Kazanan 

Numaralar 

031043 51290 103996 
221999 227323 233664 

279740 287324 
5.000 Lira Kazanan Numaralar 
024812 36629 48352 
120975 130530 145517 

150058 244588 
2.000 Lira Kazanan Numaralar 

034796, 048337, 085265. 
1026 t 9, 109515. 134866. 
159143. 163078, 204867, 
276790 

1.000 Lira Kazanan Numaralar 

8704 14864 21358 22401 
26815 26832 33364 35770 
35937 37345 41763 47447 
49033 60960 64 l 59 66600 
66942 69966 72184 75234 
76004 77712 81892 90053 
92547 9592 J 96739 99523 

99811 100256 108732 111563 
113462 116290 116997 119512 
120958 121430 121499 122425 
122935 144167 144725 148959 
159167 162653 163023 170444 
173992 174718 175495 177140 
188132 190895 19 1 392 194905 
205249 212947 218226 219045 
223819 224763 228549 22942? 
229942 230827 234387 234986 
230777 242002 246297 247231 
247295 248586 258996 266340 
266945 270109 271144 271617 
274371 275251 275632 281697 
282644 288500294801 297852 
297898 298381 

Amortiler 

Son dört rakıka.mı ( 1849) ile 
nihayet bulan 30 numara 500 er 
lira, Son dört rıı!kkamı (5978) 
ile nihayet .bulan 30 numara 
500 er lira, Son dört rakkarnı 
( 1265) ile nihayet bulan 30 
numara 500 er lira. Son dört 
rakkamı (9558) ile nihayet bu
lan 30 numara 5 00 er lira. 

Son dört rakkamı (2369) ile 
nihayet bulan 30 numara 200 er 

Numaralar 
lira, Son dört r akkamı ( 68 1 5) 
ile nihayet bulan 30 numara 
200 er lira, Son dört rakıkımıı 
(2942) ile nihayet bulan 30 
n~mara 200 er lira, Son dört 
rakkomı (71 02) ile nihayet bu
lan 30 numara 200 er lira, Son 
dört rakkamı (5900) ile nihayet 
bulan 30 numara 200 er lira. 

Son ÜÇ rakkamı (954) ile ni
hayet bulan 300 numara l 00 er 
lira, Son Üç ra.kkamı ( 8 36) ile 
nlhs.yet bulan 300 numara 50 ter 
lira, Son iki ralckamı (93) ile ni
hayet bulan 3000 numara 1 O ar 
lira. Son bir rak:kamı ( 1) ile ni· 
hayet bulan 30.000 numara 4 er 
lira, Son bir rakkamı (7) ile ni· 
hayet bulan 30.000 numara 4 er 
~ira ikramiye alır. 

20.000 liranın dört parçası İs
tantiıl, birer parçası da Akşehir, 
İzmit, Erzurırm, Ereğli Karadeniz. 

5.000 liranın dört parçası ls
tanbul, birer parça.sı da Jm-ıi,r, 
Afyon, Çerkesköy, Adana, Ban
dırma, Bartın, Karo, Elazıg, Baf· 
ra ve Ankaradadır. 

ER N S T 
MELVlN 

Yıldızlar Yıldızı G R E TA G A R B O Dahi Rejisör 
LUBITSCH'in idaresinde "LADAM O KAMELYADAN,, Sonra 

DOUGLAS ile beraber çevirdiği yegane filmi 

GÜLMEYEN KADIN 
Türkçe sözlU emsalsiz sanat şaheserinde GÜLECEKTİR. 

müstesna ve büyük mm 

Bütün İstanbul halkını ko.ııturacak 

Bu Perşembe Akşamı 

SARAY SINEMASINDA 
Yerler buı;Unden tedarik edilebilir •••••••••••••• 

da gittiği için onların da yardımtle validesi ve dedemiz: Timurcu. Ks.r! 
kabir açılmıştır. Görülen manzara Ahmet ve dedesi Yavuz özbeY ,-e 
pek müheyyiç idi. Nur topu gibi bir validemiz velhasıl bihesap akr•tııı 
yavru ölü ananın bol sUttU memesi· mız metfundur.> 
ne yapışmış emiyor. Evliya Çelebinin de bu aile mezlrf 

Gazi baba yavrusunu bağrına ba~ hğına defnedilmiş olması muhtemel 
. 1<tır' 

mı~. onun penbe yanaklannı busele· dır. Eğer mezar ta.,ı varsa çu 
re boğduktan sonra evine getirmiş· gömülen taşların üstü A.471\ınca. ot~ıc 
tir. tşte bu çocuk okumuş ve sonra ya çıkacaktır. BugtinkU türbe 

1 ı; 
fÖhreU İslA.m dUnyMını tutan bir Evliya. Çelebinin hiç bir alakası )'° 

Alim olmu~tur.«Meyit Zade• de onun tur. Ben türbenin içinde ti<; ıa.J1 1 

l.r\kabıdır. O devirdeki yazı dilimize gördün1. Soldaki 943 de ölen f{Ut11 
bir örnek vermiş olmak için Evliya nuı. llatunundur. Diğer iki ıa.ttdııı 
Çelebinin bu zat hakkındaki satırla~ taşlan yok olmuştur. f 
rını aşağıya alıyorum: Türbenin içinde Uç de mezar t• . 

«Meyit Zadenin pederleri Eğri ga· vardır. Bunlar da 1052 de ötrn ~c 
zasına. müteveccih oldukta. valideleri ban Kaptan 1136 da ölen Hatice ,1 

hamile imiş. Pederleri: 1261 de ölen Abdullah& aittir. şa~. 
- ltAhi! Gazaya azimet ediyorum. Kaptan meşhur bir deniz kahrıLfl ~l' 

Bu ehlimin batnında olan evlAdımı nımız:dır. Şimdiye kadar meııırı . 
sana. emanet ettim. Deyup sefere re· llnmiyordu. Bu tUrbeyi J.limar s~. 
van olur. Bir müddet sonra biemril· ntn cTczktretUlbUnan> ında blllrıt ıl' 
tAn ha.tunu hamlini vazetmezden dığımız için onun tara!ın_dan ys~, 
evvel ölllr. Defnederler. Kabirde do· dığını şinıdilik iddia edemıyoru:t· le"' 
ğurur. Masum; anasının memesine kat o devrin bütün yapı husu:ılYc~ 
yetişip emer. Pederi seferden selA· rini taşımakta ve plAnı Hırı<ai ;\ 
metle döndüğünde ehlini sual eder. rJfte Mimar Sinanın eseri oları ı i1' 

d•~ 
)ı,{erhume olduğunu söylerler. Hemen vak = Çeşnlgir Osman Efeı1 

4 ıs 
mutekit gazi: tUrbesinin plAnına uymaktadrt· ıt 

- Ben onun karnınd~kini kA.rha· yaşını dolduran ttirbcnin a)·nl 1,.ı. 
ne sahibine emanet verdim. Tiz eh· manda kuvvetli bir tarıhçinılZ: 0 

rl' 
hmin kabrini hana gösteriniz. deyip KAtlp Mehmet Çelebinin kerrıiJc:lt,.. 
derhal kabre varırlar. Kulak tutar- ni koynunda saklama.:sı; muhaf~Z" 
lar ki kabrin içinden bir ma8um se· dilmesi için kf1Ci bir sebeptir- 1.ft.ı.-' 
dası geliyor. O anda kabri açar gö- İbrahlın llakkı KO!'J '""..-.?" 
rtlrJer ki can paresi olan masum val· 
desinin sağ' memesini emiyor. Asla 
çUrUmUş. Pedeıi hamdU sena ede· 
rek ciğer köşesini bağrına basıp 

hanesine getirir, terbiye eder. İl}te 
bu çocuk ulemayı fAzılinden blr kim· 
se olup devleti Ahmet Handa mer
hum oldu. Yine validesi cenblnde 
defnettiler. Üzerinde bir kubbei Alisi 
vardır. ?.teyit Zade deyu ziyaretgahı 
has ve Amdır. Bu' h:ka.ye garip gel
mesin. Kudreti ilılhiye dUşUnülürse 

bu, pek ıidl bir şey demek olur.> 

* Birç('lk kimseler fotografını gördU 
ğllnüz binayı Evliya Çelebinin tUr· 
besi olarak tanırlar. Bazıları da. bil· 
yük TUrk alimi Katip Çelebinin mer 
kadi olduğunu söylcrle, ~tüzcler idn· 

Gazino Tarifeleri ••" 
" cru· 

Yapılan nıüracaatler. ut ttf 

gazino tarifelerinde yenıder dl.)t' 
kikler yapılmakta idi. B• e Jşfl 
iktısat miidürlüğü kendi k.a•~ıer\ 
dahilindc-ki gazin-0ların va.zıY~ıt-:t~ 
hakkında tetkik yapılmak ~ur• 
kaza kaymakam•lıkların• a 1•''~ 
caatte bulunmuş ve bu ce~ t ıı:tJ' 
1 O ni.ana kadar muhak .• 
re ite bildirilmesi istenmi~tı. ,d); 

Kaymakamlıklar ce\.'DP \'ea"·tııı 
· n1U 

ten sonra belediye reı; )tırıd.3· 
Lulfi Ak.oyun ba~kanlıgı • eııı'" 
belediye iktısat müdürü v• cıJ<tP 
yet.ten iki müm-ilden m,~!ke ed• 

· t• tetl'-1 
bir komiS}'l()n vaZlYC ı 

rck karar vereceklerdir. 



-fSTtFALAR: 

Tiftik ve ynpn:gı ~irliği reısı 
Kerim Aktar istifa etmiştir. Yeni 
reısin seçilmesi için yakında bir 
toplantı yapılacaktır. 

GELENLER: 

Devlet Dcmiryolları umum mü
dürü B. Cemal Hidayet Serter 

1 Ankarndan şehrimize gelmiştir. 
Ümum müdür Trakyada da bir 
~cy •. hnt yapacaktır. 

TAYiNLER: 

Bursa Halkevi katipliğine Ne
ç P Ai<soy tayin edilmiş ve işe 
baı; mı .. tır . .Samsun vali muavin. 
• 1cıne lnegöl k·aymakamı Ahmet 
ilaha Beyoğlu tayin edilıniitir. * İstanbul ikinci ağır• ceza 
reısı Remzinin ölümü Üzerine bo
§n:.:.ın rcıı:ıliğc Malatya ağır ceza 
rcısi Hasan Haspi Gürpınar ta. 

'.>'4n edıt:nıştir. 

1 Iasan Haspi Gürpınar cu
rnartesi günü Mnlatyadan şehri· 

nıı~e gelmiş ve dünden itibaren 
~kınci ağır ceza reisliğine filen 
oaşlamuıtır. Yeni nğır ceza reisi
rn ı~ yeni vazifesinde muvaffakı
hl.cr dileriz. 

Adisababadan 
Balkanlara 

(Başı ı incide) + 
• gailcdir. 
: d lstiklfi.Ueri için ölmiye azme
• k~n Ba_lkan milletleri gibi, Şar
) 1 Afrıkada harikalar yaratan 
' ~: Yiiksek askerlik hasletleri 
: tı.ostcrcn İngilizler, Cenubi Af
, f;kalılar, Hintliler, Avustralya.bar .. ve Y~ni Zelandlılar da 
ı '.Coy olçmesı zor düşmanlardır. 

•. ~ikan dağlarında bunlarla dö
guşmek, düz arazide, asfalt 
~·oııardan kollarını sallıya salh
~a .~arise doğru yıldırım harbi 
s cgıl, hakikatte ancak yıldırım 
r:~·ahati ya:pmağa pek benze
"'1Yecektir. 

' .lier halde Şarki Afrika te
l llıızliğinin yağmur mevsimin
i :en evvel bitmesi, Balkan mu-

arebesinin ilk safhasının dc
tnokrasi hesabına kazanılması 
'tenıelffir. 
~ Ahmet Emin YALMAN 

B· ır Mahkumun idam Cezası 
Tasdik Edildi 

it ~nkara, 7 (Telefonla) Bugün 
t cıa 'Vekili Mazhar Germenin riyase-
9 'llldc toplanan BUyUk Millet Meclisi 
.,,

0Ygunculuk yapmak mnksadlle kam 
.ronda ' n sıktığı tabancadan çıkan kur 
lı~la birini ôldUrmekten maznun 
tı lllahkt'.ımun ölüm cezasına çarp-
rııın it asına alt lll.ylhayı müzakere e-

~;;ken mebus Mlthat kürsüye gel
bırş ve ölüme mahl{flm olan adamın 
•ık kast üzerine kamyona tabanca 
rtıa~arnıf, oradakileri korkutmnk 
1, adile ateş etmiş olduğunu, ge
llı~ tezkereden bu noktanın anlaşıl
cc/ru, binaenaleyh mahkflma ölilm 
at; ~1 Verilmemesi 111.zım geldiğini 

\ acı~ı cınıştır. Bunun Uzer1nc söz :ıla:ı 
"'ı Ye cncUmcııi mazbata muharriri 
.., no.~ı t.. 

~ \'
11 

• taznunun pusuya yatarak 
\ 111 ~

0Ygı,ınculuk l{asdilu sllılh attığı
• .' lnaenaleyh bu cürmUn bir lmsıt 
""l!rı tetk Olduğunu, mahkeme zabıtları 
lıı. 

1
1k <'dUecclc olursa bu cihetin an

--yı a . 
lıi\t Cağını söylemiş "'C verdiği iza-
1 tk6.rı gorU!erek öıtlm cezası Mcc-

arafından tasvip edilmiştir. 
Erı· 

ıııcan Zelzelesinde Çalı-
~~n Mahkumlar Affedildi 

<ltleıı meyanda Erzincan fclfıketze
llı;ı,hlt ne Yardımda bulunan bir kısım 
reıı flıntıırın da bnklye cezasını af· 
t,~ck kanun layihası da Meclisin 

binden geçmiştir. 
... ~I - --o--
~Of'i l TERE MACARİSTANLA 

l..on ASEBETLERlNl KESİYOR 
lıııın d~a, 7 (A.A.) - Reuter ajan· 
~tncıı~ dıpJomallk muharririnin öğ
~a ine Söre, İngOtcrc hükQmctı, 
tarı, ~Şte elçisi Omallcy'c Macarls
lt~t llg gün mUttefiklcre karşı hare· 
teıtu su haline seldlğinden oradan 
~ 1 için talimat vcrllnılştır. 

iter Gün-·--
.__·_ .On Satır 

-s 

İsveç Üzerinde 

Rus Tayyareleri 
Tıbbiyeliler Bahar Gezintisi T Stokholm, 7 (A.A.) - Is- Elenler Zafer Arnavutlukta Romanya ve 
Tıp Fakühesi talebeleri hoca· veç genel kurmayının bu- B 

Makedonyada 

Harp Süngü ve 

Göğüsle Yapılır 

larile birlikte 1 3 Niscı.nda Adaya 
0 

• B k ı · (Ba.-:ı 1 
tndde) - B l • t 

gün nec;rettigvi tebliğe göre, iZi e ıyor gıliz ha\·a kuvvetleri, yeniden mu. U garıs anın 
bir gezinti terıtip etmi !erdir. Sa- :5 
bahleyin hususi vapurla Adaya üç Rus tayyaresi Gotland him bir rol oynamıştır. p 
gidilecek, Plaj otelde öğle yeme- d h (Ba':ı ı Jııl'iıle) =+ cYu~oslavlar:n Dra~ .üzerine fOtestOSU 

adasının c:imal kısmı Üzerin- 8 a ''e kati surette taclandırmak yapacagı muvaffakıyetlı bır hare. 
ği yenecek, eg~ lenilecek ve ak"am l • · ( d b' b k · S f 7 " ıırın yo umuzun sonun a ızi e • ket, ltalyan kuvvetlerinin imhası- • o ya, (A.A.) - Bulgar ajansı 
dönüşte Boğaziçinde mehtapta d ştur Tayyareler ha ı· c k k ı ı .. 'blld ı e uc;mu • • JYOr. . o uvvet i o an mutte· na yol açacaktır.:& • ıı· yor: (Hn<;oı ı incide) X*X : 
bir cevelan yapılacaktır. f'kl · · ı ·ı 1 Al va dafi topları tarafından ı erı.mız, yeni mc" azmi ı e n- - Radyo Gazetesi - manya ile Yugoslavya arasında-, girmekten çekinmiş ve biri im-' 

Mühim Bir Konferans giltere ve tükenmez ımennbii ile Sof ya, 7 (A.A.) _ Ofı -Ha-J ki aske~ı harekAta hiçbir Bulgar kı· zaladığı paktı arkadan vurnıus 
Profesör Doktor Fahrettin Ke- tardedilmiştir. Birleşik Amerika, bizlerle bera· vas- bildiriyor: tası lştınık etmemekte ''e Bulgarıs- 1 üç Balkan devletinin siyasi V" 

rim, bu akşam saat altıda, C. H. ıberdir. Harp meydanlarında bi- Yugoslav radyosu, Yugoslav 1 tan hUkflmeti, bu vazlyetın Belgrad medeni şuurdan mahrum bu-
P. Eminönü Nahiye mcıkczinde G l v · z!m~e birli~.te .. ~~g,.oslav kardeşle- topçu kuvvetlerinin, Arnavutlu- h~kflmetı tarafındnn takdir edılcce- lunnıaları yüzünden, Ba+kar 
siyasi ve çok dikknte layık bir enera aveı rımız de do,·uşuyorlar. maksatla- ğa hücum hazırlığı olarak Yugos- ğ nl llmıt etmekte iken Yugoslav hO.· yarını adasının arzettıc7i ınan-
konferans verecektir. _ r~: B~lkan. ya~ım a~asın~n. ve b~- lavya _ Arnavutluk hududunda va kuvvetleri, Bulgarıstana kar~ı ta- znra şudur: "" 

Nahiye merkeı:i Ankara cad- Başkumandan tun l~~anıyetın selametını tcmın ateş açtığını bildirmcl;:tedir. arruzda bulunmuşlardır. Arnavutluk bir harp sahnesi-
desin·de Vilayet konağı bahçesin- etm_e~tır. .. .. ı * . Bu taarruz, Alman askert hedefle- dir. Yugoslavya ile Yunanistan 
deki cami karşısındadır. cna,ı ı 1n<"lıte> *=* ~ Erkek, çocuk butun Etenler.. YUGOSLAV HÜKÜMETf ı ıne karşı değil, açık şehirlere ve son derece fedakarlıklar yükl i-

Herkes gelebilir. miktarını anlama'k için büyük bir Kalkını~, yumruklarınızı s!~ın~.z BE~GRADDAN AYRILIYOR sulhsever Bulgar ahalisine karşı ya- yen bir harbi göğüslemektedir-
ÖLENLER: nayret gösterdiler. Faket, General ve ~enı.~, yanı başımda dunku, Nevyork, 7 (A.A.) - Ameri.- pılmıştır. ler. Bulgarya bir köle, Ro· 

İzmit Kağıt fabrikası ikinci 
müdürü Sabri Pozam' ın babası 
tücca.rdan Mudanyalı Eımin Po
zam ölmüş, Eyüpte aile kabrista
nına gömülmü:;tür. 
DOCUM: 

Antalya Osmanlı bankası mü· 
dürü Ekrem Eşkinat'ın bir oğlu 
doğmuş ve yavruya Davran adı 
konuFmuştur. Uwn ömürler di
leriz. 

Oniversitede 

imtihan 
(Ba11 1 incide) * 

9 unda !bitecek ve 15 nisanda 'hu 
dersin imtihanlarına baglanacak-
tır. 

4 - Dil dersleri imtihanları 15 
ile 19 nisan arasında yapılmı§ ve 
bitirilmiş olacaktır. 

5 - Gelecek ıyıllnr devam 
edecek dersler için ayrı tedbir 
almıya lüzum yoktur. Fakat bu 
sene bitirilen -dersler için, müm
künse bu derslerden snatler alı
nabilecektir. Fakat normal saat
lerin tedrisatı normal olarak de· 
vam edecektir.» 

Bu maddeden de anlaşılacağı 
üzere bu sene bitmesi lazımgelen 
derslerin profesörleri gelecek se· 
neler devam edecek derslerin sa
atlerinden alabileceklerdir. Fakat 
hiçbir zaman nonnal olarak ve
recekleri derslerden fazla, tale
belere ders veremiyeceklerdir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
çöre İktısat ve Hukuk Pakülte
lerindc eleme imtihanları 23 ve 
24 nisanda yapılacak §İfahi i'mti
hanlara 8 mayıstn ba~lanılaack-

tır. 

Laboratuvar mesaisine devanı 
edip şimdiye kadar laboratuvar
larını ikmal edemiyen taleıbe ders 
kesiminden sonra da laboratuvar. 
!arını tamamlamak için ayın 25 
ine kadar mektebe devam edebi
lecekle!dir. 

Maarif Müdürlüğünde Dünkü 
Toplantı 

Hk. orta, lise ve yüksek mek· 
teplerde derslerin er\ken kesilme· 
si hususundaki karardan sonra 
orta, lise ve ecnebi ekalliyet mek
teplerinin ders kesimi ve imtihan 
günleri tesbit edilmişti. 

Tedrisatı iptidaiye meclisi de 
dün Maarif müdiirlüğünde topla
narak ilk mekıtcplerin ders kesi
mi ve imtihan günlerini kararlaş· 
tırmıştır. 

ilk mektepleııde dersler ayın 
on altısında ke.silccek ve talebe· 
nin karneleri on yedisinde verile. 
cektir. Son sınıfların imtihanları 
da a!Yın yirmi birinde başlıyacak. 
tır. 

B. M. Meclisi Ve 
Yedek Subaylar 

(Başı 1 ln<"lılc) -
General KCızım Sevükteklnln be· 

yanatmdan sonrn, Reis Vekili, :Mec
lise herhangi bir mUtalAada bulunup 
bulunmadığını sorduğu zaman bUtUn 
mebuslar hep bir ağızdan bağırmış
lardır. 

- Hayır! 
Bu suretle ihtiyat zabitıerlmizln 

memuriyete tayinleri 31 mart 19U 
olarnk knbul edilmiş ve nisan maaş
lannı ı:ılabllmelerl için icap eden 
kamın Jflylhası Meclisten çıkmıştır. 

Wavel buna meyıdan vermedi. bugunku ":~ y~rı~Jti Yunan va- kan radyosunun bildiııdiğine gö- Bu nıUnnscbetıe, Bulgar hava kuv manya bır sağmal inek ve so· 
Yunanistan, Alman kuvvetleri- tanın_~n mudafılerı, ecdadınızın re. Yugoslav hükümeti, Belgradı vetıcrl kumandanlığı dUn akşam n- yulan bir çiftlik:tir. Harbin a

nin tecavüzüne maruz kalınca hayrufüalefle;i olunuz ve ahfadı. terketmiye ve Yugoslav kuvvet· şağtdakl tebliği neşretmiştir: teşi dışında tek millet Türk' 
kendisine yardım taahhüdünde nı~a E.l.en.lerı? ka?.ınd~n. çrkmış )erine Savc nehrinin cenubundnki «Yugoslav bombardıman tayyare- milleti ve tek vatan Türk vata· 
bulunduk ve aSkcrlerimizle, :.ml.ı- ?lan hur~~yetı? .mudnfılcrı oldu- müdafna mcvzilerıni aldırtmıya lert bugUn, :ıı;ık bir şehir olnn Sof- nıdır. 
lı fırkalarımızla, tayyarelerimizle gunuz~ goste~ınız. Yunan. çocuk· karar vermiştir. ya ve Kostcndil'e karşı tanrl'uzda Evet, Balkan milletlerini Sal-
vo bütün harp Je"azımımızla far. !arı, yuksek cıda! için ilerı .. > Yine öğrenildiğine .göre, Yu- bulunmuştur. Çok yUksekten yapı- kan dışından gelecek tecavüz-
di:na koştuk. Diğer tarafta!) Yu- PAPAGOSUN MESAJI goslav hava kuvvetlen, l\1acaris- lan taarnızlar, Köstendllde şehrin or lere karşı birleşmeğe davet et-
goslavyaya da bir sel halinde si- Atina, 7 (AA.) - Elen or- tanda .. ve Romıın~~a bir çok tasına ve nskerı olmıyan hedeflere, mek için yıllarca çırpınmış oları 
liih. malzeme ve diğer yardımlar- ıdusu ba~kumandanı General Pa- etrııteJtk noktalara hucumlar yup. Sofyada ise şehrin gBl'p varoşlarına Türkiye. 
da bulunuyoruz. p~gos, ~~rettiği emri ycvmide mışlardır. tevcih cdllmlştıı-. Çok ehemmiyctsız Bu hal, on yıldır, Türk poli· 

YARDIM KARARINI HARP dı~or ~ı: MACARİSTAN ÜZERİNDE otan hasarın derhal tamlrıne bae- tikasının nederece diğergam bir 
KABİNESİ VERDİ Zabıtler, küçük zabitler, asker. YUGOSLAV TA YY ARELERI lanmıştıı·.> seyir takip etmiş olduğunun en 

Londra, 7 (A.A.) - Reuterin ler, Bu.dapeııt~, .7. (AA.) - Ma- büyük delilidir. 
pariamento muhabiıi yazıyor: Elen orduları, bir ıkere daha car ~!an.~~ bıldır.yor: Bulgarların Protestosu Tehlikedesiniz!:. diyorduk. 1-

Yunanistana askeri yardım m~kaddes vatan topraklarının I?un ogleden ~onra Drave höl. Sofyu, 7 (A.A.) - Bulgar aJansı: nanmıyanlar oluyordu. «Birle-
hakkı ... daki karar, harp kabinesi mudafaasına davet edilm~ bulu- gesınden gelen hır Yugoslav bom. Yugoslav tayy.ırelcri tarafından ŞİlliZ!> diyorduk. Biribirlerinin 
tarafından verilmi~ir. I larp kn- nuyor . .• Biz~ adet itıbarıle faik bardıman tayya~esi hudu~ üzerin. J Bulgarlstanın açık şclılrlcr.nin bom- gözlerini oyınağa çalışıyorlardı. 
bineai; verdıği kararda, cesur Yu. olan dıger bır düşmana karşı mu- den Budapeşte ıstlkametınde uç- baıdımnn edilmesi üzerine Bulgar 1 işte netice: 
nanlılara, nihai za.fere kadar yar- k~vemet ettiğimiz' gıbi bu yenı muştur .. H~va -d~afi bataryaları hUltQmetl, sıvil ahaliye yapılan bu Parçalanan Balkan, iyi doğ-
dım edilmesini istiyen Britanya duşmana da mukavemet edece- ta~'Ynre~·ı d~:ınmege mec'bur et- harekeli protesto etmesi için Bel- ranmış bir tepsi börek gibi te-
efkarı umumiycsinin tam müzahe- ğiz ve galip geleceğiz. Galip ge- mış}erdır. 1 ayyaı:s Budapeştenin ı;rad clçtslne talimat \"crmlştır. cavüzün iştihasını tahril< etmiş 
retine mazhar bulunmaktadır. ıeceğiz, zira yeniden yüksek ada. şehır hududuna varamamıştır. .,. bulunuyor. 

Londra, 7 (A.A.) _ R.euter 1~~ ~~yrağı altında ırarpı3acağı~, Bud.apeş~~de .. ~erilen aıfum 35 BUkreş, 7 (A.A.) _ Rador ajansı .Bu .manzara k.arşısında Türk 
ajansının diplomatik muhabiri çunku yanı ba§ımızda muharıp dakLka surmuştur. Romanya hükQmetinin Yugoslnv- nıılletınin duymakta olduau in-
yazıyor: ve müttefik olan Jngiliz impara- BELG AD RADYOSU yada haklarını müdafaaya mecbur sani azaba ölr.li bulunama;, Yu-

Yunanistana bir sefer kLtasının torluğunun çok kuvvetlı ordusu Bern, 7 (A.A.) - Belgrı:ıd olduğu bir çok ırkdaş ''e tebaası bu· nan ve Yugoslav milletleri ta-
ihracı Fransa hezimetindenberi vardır. Mütecavizin kuvvetine si. radyıosu <lün de sükutu muhnfaza lunmasına \'C Yugoslavyaya yapılan rafından gösterilen mertlik ve 
har.bin en büyük inıdşafını te ı il lanlar11:nızı ve göğüsıerımızi kar· etmiştir. Bu radyo, şehrin Alman- tecavüze iştirak etmemiş olmasına asalete, hürriyet ve istiklal aş
etmektedir. Yunanstanda bir in- şı koyacağız. lur tarnfın:dan bombardıman edil- rağmen, Yugoslav kara ve hava ku\' kına, vatan uğrunda dövüşnıe-
giliz ordusunun ''arlığından şu iki Zabitler, zabit vekilleri, asker. diğlni haber verirken susmuştu. vetıerl 6 nlsnnda Dorsava, Arad ve deki kudret ve ateşe bizim ta-
mühim netice doğmaktadır: ler, AMERiKA ALMANLARI Tamşvar şehirlerini bombardıman rafta hayran olmıyan tek insan 

1 - Britanyaldan Avrupa kı- ı Yunani::ıtanın Allahı, bizimle NAZİ DUŞMANI ederek Uç kişinin de yaralanmasına 1 yoktlır. tasında Almanlarla doğrudan beraberdir. Silah ve ruh arkadaş. Ncvyork, 7 (AA.) - Alman acbcp olmuşlar ve şehirde hasar hu· . '.ugoslav ve Yunan milletle· 
doğruya kar~ı karşıya koymakta- !arımız olan İngilizlerle beraber ırkından on tanınmı~ Amerikalı, aule getirmişlerdir. Romanya hUkt'.ı· rı~ııı, h~le Şll kahraman Yunan 
dır. bizi müşkül bir zaf~re isal edecek Yugoslav ba~vekilinc telgraf gön- metl Yugoslavya hUkQmeti i şld· mılletinın katlanmakta olduğu 

2 - Hitler'in daima çekinmek olan nurlu yolda yürüyoruz. Va- dererek me!flleketin ist;klalinin deli~ protesto etmiştir. n 1 fe?akfı.rlık bir F irdevsi'nin kale-
istediği bir vaziyeti yani iki cep· tanın serefini müclafaa edeceğiz. müdafaasına karar verdiğinden ını tarafından terennüm edil-
hede harp vaziyetini uyandırmak- Biz. daima mabetler ve aile ocak- dolayı tebr.ik etmi~lc~ ve Alm.~n Macaristan ve Romanyanın miye la~ıktı~. . 
tır. !arı için mücadele ediyoruz. Ce- ırkından mıh·onlarca msanın hur.

1 

H b I . k' M h I Zulımın hıçbır zaman bu de-
Vaziyet, umumi harpte Sela- nahı hakkın himayesi altında ni· riyet davasına sadık olduğunu, ar e şhra 1 U teme rece topu. tüfeği ve güllesi ol-

nik'-de bulunan Britanya kuvvet- hai za-fere doğru ilerliyeceğiz. Bu Nazi tecavüzüne karşı Yugoslav- Vişi, 7 (A.A.) - Alman kıtaları- madı. Bu muhakkak. Fakat hak 
!erinin vaziyetile mulca,-cse edi- zafer, :Yunan.i nın en ,erefli, en Yll Aima.nlarının göste1dıği müzn. nın Yunan ve Yugoslav hududunu ta bugün yalnız ~Blikmnıez ko
lir:ıe. harekatın §'mdi 19 1 5 de- mukaddes zaferi olacaktır. heretten memnun kaldıklarını bil- geı;mesllc cenupta. Ege denizinden lu ve dbnrnez yüzü ile> onun 
kinden daha iyi ve çok daha ge· Yunan orduları bal}kumandanı dirnıişlerdir. başlıyan ve Adrlyatik dcnızlne kn- knrşısınn çıkmakta değildir. 941 
niş bir esas dahilinde ba~ladığı Alekaandr Papagos BULGARiSTANDA 12, dar uzanan 1555 kilometrelik ycnl ilkbaharı, Hakkın. insanlık ku-
göriilmcktedir. YUGOSLAV HUDUDUNDA bir kara cephesi açılmıştır. üçlU ruldu kurulalı ilk defa olarak 
İNGİLİZ İHRAÇ HAREKETi 28 FIRKA ALMAN ASKERİ paktın azalarından olan Macaristan zulümden fazla topa, zuülmden 
BULGARISTANIN iŞGALlN- Stru ma da Londrn, 1 {A.A.) - Reulcı· ajan- \'C R6manyanın niyetleri henüz ma- fazla tiifeğe, gi.illeye ve zulüın-

DEN SONRA sının askeri mlitehassısı General ilim değildir. Almanya ''c İtalyanın deıı bin kat fazla kahretmek 
Atina, 7 {A.A.) - Atina (fıa!Jı 1 lndtlo) X Gough yazıyor: talebi Uzerlne bunların da harbe iş· aznıinc sahip olduğunu kayde-

ajansından: c:Almanlar son teca- raklarımızın bazı mıntnkaları tam Alırwn son haberler, Bulgaristan- tırnkledne 1hUmal vardır. decek olan tarih başıdır . 
vüzlerini 1ınazur göstermek için zamanında tahliye edilmiştir. Ne- da 12 Alman fırkasının bulunduğunu Şimdiki halde Uç hareket bölgesi Böyle olmasaydı bile Alnıan-
İngilizlerin Yunanistana ns'ker çı· ticede bir miktar ilerilemiş olan ve 28 fırkanın da Yugoslav lıududu mevcut görUnmektl'dlr: ların bir Yunan • lngiliz - Yu-
kardığından bahsediyorlar. Hal- dü~man, esas cephede durdurul- boyunca, İtalyan hududundan Bel· 1 - Türk • Yunan • Bulgar hudu· goslav cephesini l<olay kolay sö 
buki Alman kıtalnrı .Bulgaristana muştur. gradın şarkına kadar uzanan kısım- dundan Meriç nehrinin sağ kıyısı Ü· kebileceklerine biz inanamaz
! martta inmiştir. Jngiliı: askeri Arnavutlukta: Keş.i.f kollan ve da lahşlt edılmekte olduğunu göster-1 zerinden Vldln civarlarına kadar bU· dık. Zira önümüzde bir Umumi 
ise Yunanis'tana ancak bu tarih- topçu faaliyeti görülmüştür. mcktediı·. tUn Bulgar - Yunan ve Bulgar • Yu- Harp nümunesi vardır: 
ten sonra inmi;'tir. Almanların BEŞ ALMAN TA yy ARESI Fnkat, Almanya bu kuvvetlerin goslav hudutları boyunca olan cephe. 
Bulgarİstanı işgali, İngilizlerin bi- hepsini Yugoslavya üzerine ntamaz. 2 - Adrlyatiktc Fiume havnllsln- Bütün Bulgar ordusunu, Şi-
z

e vaadettikler yardımı tam ma· DOŞOROLDO Alman kuvvetleri, Yunanlılan oya- den baş!ıyarak deniz boyunca Yu- mali Sırbistanı çiğnemiş olan 
'- k ı At' 7 (AA ) l ·ı· b ı b · · d l l Fon Makenzerı kuvvetlerı'nı·n nasile istememizi meouuri ı mış- ına, · · - ngı ız te • amak mcc urıyetın cdir. ı;os av • A man hududuna kadar 0• 

liği: Alman ı:ıa~kumandanı, bu vazife· lan cephe, mühim bir kısmını, ve bir kısım 
tır. » 

Bir İmparatorluk 
(Ra~ı ı incirle) =• 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz ve im
paratorlıık k\tV\'etlerlnin Adlsababa· 
ya ... ırmesinden c\•vcl, bir İtalyun 
mur~hhası, şark1 Afrlkadaki İngiliz 
ve imparatorluk ordıılnrı Başkuman. 
danı General cunningham'a şifahen 
aRağıdakl mesajı bildirmiştir: 
'cDUk d'Aoste. Adisababa'dakl ka· 

dm ve çocukların himayesi hakkın· 
da General Va,·cl \'e General Cun
nlnglıam tarnfından nlınan ve mil· 
letler arasında ht'ıll'ı. mevcut insani· 
yet ve ırk bağlarının kuvvetini gös
teren teşebbUsU takdir ettiğini bil· 
dirmek ister.> 

Gümü~cüne İşgal 
Olundu mu? 

cBir habere göre, ı;arbi Traeyada 
GömUlcUnc Almanlar tarafından iş· 
gal edilmiştir. Bu doğru olsa bile bir 
mu\•affakıyet te,kil etmez. 

lngiliz avcıları, dün Yunan • yl tamamllc Bulgaı· ordusuna tevdi 3 - Arnavutlu!{ cephesi. Osmanlı imparatorluğu kuv-
Bulgar hududunda Rupel boğazı etse bile, Merlçin gerisinde bulunan j vetlerini 180 bin kişi ile CenA-
mıntakasında beş J\lman tayyare. TUrk ordusunu dn. hesaba katmak * ral Saray, bugünkü harp sahi--
si düsürmü~lerdir. lngılizler,in hiç mecburiyetindedir. Uoıııan~a ile Hulgarl~tanın Yugos- sında kolaylıkla oyalıyabilınit-
bir kayıbı yoktur. luyayı «şiddetle» prot~to ettikleri ti 

hihllrllirnr. 'M k d b 
YUNAN ORDUSU MEVZiLE- Sovyet B"ırlı"gV ,· . a e onya u .. RİNİ İŞGAL EDİYOR Yngosla,ya, kca\ iize nğrnııus ma- • 

bııın iıı anların \'atannlır. Bu ,·atam 
Atina, 7 (A.A.) - Atina (Ba .. ,ı 1 iıwltfo) = 11 ıuıara cd 1 Geçen yıl; clnsnnlık, mukarl-

ajansı: 1 
n. en er tarafından atılan deratının Balkanlarda halledil-

Hudutdan alınan ilk haberlere naati vermek olacaktır ki takip homlıalarla obli ·ler nere3e düşerler· diğini görecektir.> demiştim. 
edeceği yol ne olursa olsun, Mos. sc orada mutlaka kendilerine teea· 1 

göre, yc!li mütecavize karşı koy- l" Ciilenlcr olmuştu. Zira skandi-kovada ho!lnutsuzluk uyandırmı· ' ız. etmiş hlr dü!]ınan lıulduklıırına mıya aı:meden ve nihai ı:afcrden _d_ A . d k inanmak lüzıındır. navyayı ve Avrupaııın Atlas de-
eml·n bulunan Yunan ordusu, ev- yacuıKtır. ynı zaman a şu ma ·• · · k 1 b t" 

sat da Vardır .. Baıkan milletleri· Uume t nızı ıyı arını u mo or asrın-
velce ıhazırlannn mevzileri, cva""'- r ,.. 

11 
pro csto u kadar BuJgnr, da Merih kadar uzak görenler 

.. :<-- nı'n bir"birine vnrdımı tam bir se· \ e .,ıncar ıırotc tosu d • . sın millet, yaşasın kral, yaşasın "' n mıuıasız. rn vnrdı. Keşkı haksız çıkaydıın: 
ordu, Allah bizimle beraberdir!.> mere vermezse So,-yet Rusya bu- hak ızdır. nu ü~ memleket te ken- Ve keşki Atlas denizi ile iskan
a vazelerile i gal etmek'tedir. na ait mesuli~eti kendi üstünden ıll ~ urtlnrının komşularına teca' uz. I dinavya Balkan fara Merih ka-

Selanikde büyü:k vatanpervera- atmak istiyor. l~ln Al_'.Ilnnlnr tarafından ü <llye kul- dar uzaklarda olsaydı. 
ne tezahürler yapılmıştır. l lalk, İşte bu düşüncelerle Soı.'Yet lamldıgını, kendilerine burnlartlan 1 Bununla beraber Avrupa mu 
Jngiltere ve Yugosla\'ya konsolos. Rusya on gün içinde Almanyaya yapılan teca\'fülerc aynen nıukubelf• j kadderatınn nihai {stikanıet ve
haneleri önünde coşkun te"ahür- ikinci bir diplomatik sille indir- etmenin l'ugosla\lnr iı:ln tabii bir recek olan harbin Makedonya 
!erde bulunmuştur. Bütün Make- miş ve Almanyaya karşı gidiııini ~~~ ~lduğun~ unutuyorlar. ll~icunıa dağlarııın intikaline sevinelim., 
donya ve Trakya halkı heyecan şiddetle red mahiyetinde bir ta- ğ a~an :Soflıı. Alman uınumı ka- Zira Makedonyada harp tankla 
içindedir. vır takınmaktan çekinmemiştir. rargCılmhr, RöstentUI, Almanların yapılmaz. Makedonyada harb; 

ÜMİTTEN OSTON Fazla olarak Sovyetler Birliği, başh<"a toıılantı ~erlerinden lılrldir. makine ve ınotör yapmıyacak· 
MUKAVEMET kendisinden fazla bir şey bekle· • Vatan • tır. Makedon yada bir harp an-

Atina, 7 (A.A.) - Yunan ba- m~mesini Japon hariciye nazırına cak insan kolu ve insan göğsü 
sın nezaretinin 6Özcfuıü, dün ak- söylemekle de Almunyanın hiç den u anla§ılıyor ki bu hnrp bir ile yapılır. Bu demektir ki. mu
şam harekat hakkında demiştir hoşı.ma gitmiyBccek bi~. ha!ekcjtte ta'kım yeni milletleri de kanlı bir ~ndde~at, zekamızın en yüksek< 

kı·: bulunmuştur. unun uzerıne a- k ıfadesı olan motörü insanlığını 
h · · nazırı B Hı"tle ta atliiıma sürüklemek üzeredir. cYunantdar burada hafif bir kuv. 

~r;;;;:;;;=:iiiiiii;il vet bulundurmaktadırlar. Şimdi, hu· dut boylarında, yanlarından ve ge. 
rııerinden sarılmış olmatanna tağ
men elAn kahramanca mUdafaıı et-

Kıtalarımızın yalnız iki saat 
tutunacakları tahmin edilmis olan 
yerlerde, 1 2 saat tutunmuşİar ve 
bundan ba~ka on <lefn daha fnik 
kuvvetlere •karşı hatlarımızı tam 
olarak muhafaza etmişlerdir. 

pon arıcıye • · r • bir yeni lanetinden kurtarmış.: 
rafından aldatıldığını ıgörerck bü. Yugoslav hükumetinin herkes.. 

k b . · k' • t B le sulh ve dostluk halinde )'a•a· tır. yü ır ın ısara ugramış ır. u . " Moto" rlu" b' · ·ı • h h 
hissini saklamazsa hnyret etme· maktan ha ka bır emel besleme- ır cınayet 1 

a 
1 

a-, 
mek icap eder. diği çifte çifte ves'kalarla ilan line sokan mihver, Makedonya-• 

d'ld ' • h ld b y ı da kendi kuyruı?-u ile kendini' 
~!!!!!!!!!!!!U tiklel'l blldirllmektedlr. 
~ cOrfano. Serez hattındn bulunan 

l 
ı 

:. .. 
s 
6 

llazı fıkro1ar Yardır ki, dünya durdukça bayatlamaz. :Metaksas mUdafaa hattına karşı he-
«Uı:» dedlklcri zaman: <ıB<"n dcwyinl», «Ko,1> dcdikl<'rl• zaman: nilz bir taarruz oımnmıştır. BllyUk 
«ilen lrn~unı» diyen devekuşunun fıkrasl bu kab1Jc1cntllr. muharebeler her halde bu hnt önün

ltoman~·a \·o Uulgıulstanı karar ... fth yapan Alınan tan:areleri Bel- de olacaktır. 

Almanların hücum için tahşid 
ettikleri muazzam kuvvetler, çok 
müthiş bir ateşle karşılnıımışlar
dır. 

SOVYET RUSYADAN MÜHİM 11 e ı ıgi a e ütün u&os av zehirliyen bir akrebin akıbeti-
E 

MANALI SESLER h~dutlan tehlikeli bir şekilde teh: 
V . dıde mnruz ıbulunmaktadır. Yenı ne uğraınağa mahkumdur. 

Moskova, 7 (A.A.) - lzves- hükumetin harici vaziyetini kuv- NIZAMEDDIN NAZİF 

" "' "'"' cStruma'nın gerisinde de bir hat 
&"rntt \C Seliınlğl !bomlınrtlıman ettller, Yugosla\• tayyareleri hun· vardır. Yunan kuvvetleri burada U· 

. ., 

yorlar.~ 

~ 

s 
lQ 

larıı nıukabcle olnr:ık ha7.l nuıgsr H' Rumen kasahalarıııı Jının· zun müddet tutunabilirler. 
bardunan edince bu iki memleki.'t feryadı baı:;tı: «Biz bltarafız:» c1JçüncU bir hat, şimdi yerini söy 

1>e''<'kuşu gtbl; taarruza ,·asıta olunca: •Bir tarafızııı, taarruza lf)yemlycceğimiz bir hat vardır ki, 
ur~ Yunanlılar en ziyade buna glivenl· 

, 6.-U~ ınca «Bite.rafız !ı> 

hunu herke yutsa bile ı·ugosla\Jarla Yunanlılar yutmazlar. - Radyo Gazct~ı .....,. 

ALMAN TEBLIGI 
Berlin, 7 (A.A.) - Almnn 

orduları başkuınnndanl~nın teb. 
liği: 

Cenubu şarki 'cephesinde, hü
cum, anudane çarpışmalarln, me
todik bir suretle devam etmek
tedir. 

B. Matsuoka Moskovaya 
Vardı 

tiya gazetesi. Sovyet • Yugoslav vctlendir.mek ve sulhu muhafaza 
dostluk v~ ademi tecav~z pak~t etmek için sarfettiği gayretler, 
hakkındakı ba~makalesındc dl- Sov:yetler Birliğ'inin sevgi ve tak· 
yor ki: dirini celhetmiştir, çünkü kendı 

cPakt, şimdiye kadar bir mil- siyasetimiz.deki tefsir .kabul etmez Moskol'a, 7 (A.A.) - Japon Ha· 
yar insanı felaket çem'beri içine cereyanların esa'Sına uygundur rıcıye :Na%1rı Mat..suoka, bu saba! 
almııı olan bugünkü harp, geniş- Bu vesika, ayni zamanda suİhu saat 11,20 de :Moskovaya varmış '' 
}emek üzere olduğu bir sırada im. muhafaza ctmeği istiyen bütün Molotofla görüşmelerine başlnmal 
za olunt'lluştur. milletlerin menfaatlerme uygun., Uzcre bugUn s:ıat 16 da Kremlin 

Bir takım hadiselerin dclalctın. dur.~ sarayına gıtmlşUr. 
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Zabıta Haber!eri: DOKTOR ---lllllı 
ÇİPRUT . ' . 

iki Arkadaş Birbirlerini 
O Kadar Dövdüler ki .... 

Eriklice Köyü S11ya 1 . 
1 Teklr••t. ,~:,~~t"_ ş.r1<ı;y ••• 1 Askerlik işleri 

zasının Eriklice köyline iki buçuk 
kilometre mesafeden borularla geti
rilmekte olıı.n ' suyun muvaffakıyetle 
başarıldığı ve evvelki gUn köyün or-

325 Ve 326 
Doğumlular 

~ 11re ztlbrevi7e M1lte!IM
... Beyellu Yeril MaBar Pa
aan bıplmda PGeta ııokafı 

MJfMl:Dıle -~ apartnnanı Tel: "868 ___ .. NEVROZiN 
S onunda lkisinide Hast a n eye 
a~dırmak Mecburiyetinde Kalındı 

Beyoğlu Yeril As. ~besinden: 
tasında yeniden vUcude getirilen çeş 
menin de bu münasebetle töreni ya l - Gerek askerlik yıı.psın ve ge- -------------

pıldığı haber alınmıştır. 
rek heFhangl bir sebeple askerlik 
yapmasın, talim maksadile 325 ve 
326 doğumlular askere sevkedile· 

Şarköy kaymakam vekAletinde i· 
kcn köyUn başta gelen bu su işini e
le alan Cavit OkyayUz, kazadan ay- ceklerdir. 

DODOB-KblYAGEB 

CEVAD TABSIN 
iDii.AB - KAN • KAZURAT 

ftDlreniıı talıllllerinl yapar. Di
nnyo1u artasında Tel. 23SM 

B&f Dif, Reale, Grip, Bom.atisma 
"""-'P. .. ~ankhk ft 8 6Uln Atn lanoızı Derhal Keeerı 
...,_.,ıeocte 1 kaşe anabilir. TAKLITI.ERINDEN SAKINlNIZ 

tftR YLRO'-. BULLU KUTUl.AR1 lSRARLA iSTEYiNiZ. 
Dün 90k enteresan bir hadise' kamış ve yıkadığı kilim• asmıya rılacnğı sırada köy muhtarı ile hal· 

2 
- Şubede toplanma gunu 8 Ni· 

olmuştur. Fatı.hte oturan Mustafa haşlamıştır. Bu sırada sur bari· kını bir araya tophyarak bu önem- 11an 
1941 Salı gUnUdUr. 

ııe~~ın~ındc~i~k~qb~ c~deku~un atma ~cr~c~~- li~lnbaşa~mamnı~an~w~e 3 -SN~n~l~~~~l~~ -----------~------------------------------~ bırıerme l..Ebande rasıamışıardır. pan Karabacn-k Salih ateş eder· etmiş idi. Köyllllcr çok yerinde bul- bu era~ elbise verileceğinden elbl· 
t b' 1 h- ·ı. k l d ' b k dukln•ı bu iııe d"rt el ile sanlmı" ve selerin! almak l1zere arzu edenlerin 
"-onuşurıı:en esıı:ı ır mcse e ii:l.A" en nam usun an çııtan ır ur· .... T v T 

kmda münaıeaşaya g.ri..şen iki dost şun Ziilfiyenin bacağına saplan· nihayet muvaffak olmuşlardır. 5 
Nisan ve 7 Nisan g\lnlerl tubeye ı 

bu cı>Ai derdı ve kavgayı tazele- mıştır. Köy halkı, eski kaymakamlarının gelmeleri ıwmdır. Bundan bafka 
yince birbırıerini sopa iıe dövme- ı Kadının feryadı üzerine yeti- ismine izafeten çeşmenin UstUne ~endi vaziyel}cri için bir gey sormak 
ğ_e başııı..mı§1ardır. şenler kcndisıni t~avi için Hase- (OkyayUz suyu) levhasını takmışlar 1 ısUyerıler de bugünlerde şubeye gel· l 

Kavga netıcesinde iki arkadaş ki hastahanesine kaldır:mışiardır. ve TUrk köylUsUne h4.s şükran his- melidirler. 
1 

birbirıerini o kaJar çok dövmüş- Suçlu yakalanımıış.tır. sinin bUtUk ve asll bir teza.hUrünU 
4 

- Toplanma gUnU gelmiyenle· 

d h 
L rin askerlik kanununun 90 ncı mad· 

lerdır ki her iK..sı e astananeJık. Elli Be,.Jik Bir Adam Dü .. erek göstermişlerdir. :s :s desincc ceza &"öreceklerdir. d298> 
oJ;r.ıuştur. Öldü ----o----

Kız ve Erkek Talebe Yurtlara 
Satın Alındı 

Eyiıp Sinemasında Yangın Dün Sultanahmetıte Fuat Paşa 
Dun l:::.yupte.ıu Şetı:k sınemasın- t.ütbesi civarında elli beş yaşla

da seyırcueri teıa§a veren bir rında hüvı.yeti belli olmıye.n bir 
yangın başlangıcı olmuş ise de adam birdenbire yere düşerek 
makınıst tarafından derhal sön· kendini kaylbctmiştir. 
duriıımüştiır. Hasta Cerrahpaşa hastahancs~ 

Sinema oynamak!ta olduğu bir ne kaldırılmı ise c1_e iki saat son
sırada bırdenhıre hlırn kopmuş ı:a ölmüştür. 
ve bu kıopma neticesinde hıim Adliye doktoru Enver Karan 
parlamı,.tır. 1-akat makinistin el cesedin kıi.m olıcluğunun anlaşıl
çabukıuğu sayesinde ıbir miktar ması için teşhirine lüzum görmüş 
hlun yandıktan sonra söndürül- ve defnine de ruhsat vermiştir. 
müştür. * Dün şehrin muhtelif semtle. 

Edlrne, (Husus!) - Milli Em\Ak 
idaresinin malı olup kız ve erkek ta
lebe yurdu olarak kullanılmak~ O· 

lan iki bina TUrk :Ma.a.r:lf Cemiyeti 
tarafından 4815 liraya satın alınmış
tır. Ferağ muamelesi cemiyet mll
messill sıfatile umuml mUfetUşllk 

maarif mUşa\1rl Faklr Erdem tara
fından yapılmıştır. Binaların esaslı 

surette tamirine Haziran ayında baş 
lanncaktır. 

Yetmif Yatında Bir Kadın Az rinde beş otomobil ve tramvay 
Kalsın ~atil Oluyordu kazası olmuştur. ============= 

Y etmı.ş yaşın.da hır ~adın az * Bıı:kırköyünde Ahmet Mi.ta.t 
kalsın on altı yaşın-da bir kız ço· Altrokun idaresindeki 2020 nu· 
cugunu ağır surette yaralıyacakılı. maralı otomobile Davutpaııa 

lUlMACA 
t.vveıAı gun on buçuk sırala· tramvay yolu üzerinde arkadan 

rında Arnavutköyıde Avuz soka- gelen 2799 numaralı vatman Sü- ı 
ğında oturan Arslan kızı, on altı leymanın idareşindeki 62 numa- f 

)aşlartnda Aliye Pakaltın kendi- ralı tramvay arabası çarpmıştır. ı 1---1---+--+-

sine çalıştığı bir haftalık paraya Otomobilin arka kısmı hasara uğ- ı J 
mukabıl gönderii.n ş olan bir yün radığından zabıt varakası tutul-
kazak ile bir etekliği ayni sokakta muş ve suçlu yakalanmıştır. .l" 
oturan 70 y~ındakl Yirjiniye * Karaköy, Baruthane cadde-15_-ı-_._ __ _ 
göt.üıımü tür. sinde l 4 3 nwnaralı manclrada ' 

* 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

Şubemtu mensup 325 ve 326 do
ğumlu müsllm ve gayri müsllm Ih· 
tiyat erat talim için celp ve sevk 
olunacaklardır. Bu doğumlular için / 

toplanma gllnU 8 nisan 9ıll aa;Jı saat 
9 dur. Eratın, sözü geçen gün ve 
saatle şubede ha.zır bulunmalan, 
taşrada bulunanların derhal bulun· 
dukları yerin askerlik şubesine m~ 
raca.at.ları, bu il.An davetiye yerine 
k&lm olacağı, mezkQr gUndo mUnv 
caat ettnlyenler hakkında. nakerl ce
za. kanununun 90 ıncı moıddesi ta.l
bik edileceği iltı.n olunur. 

* Kartal Allrıerllk Şubesinden: 

1 - Şubeınl~e kayıtlı 325 ve 326 
doğumlu blltimum yerli erler 8 ni
san salı gUnll aakerc sevkedllecek· 
lerinden sabah saat 9 da şube mer· 
kez.lerllıde bulunmaları. 

2 - Bu doğumlu erleri.il sakaUa.
rı muayeneye göndcrilecaklerlnden 
toplanma. günUntlen evvel şubeye 
mUracaaUarı iıtı.n olunur. 

O sırada sebze ay.ıklıyan Viı- çalışan Ha.san oğlu lbrabim bey- 1 ı---ı-4--
Jini kızın bu ewayı iste!.Ocdiğinı girle Tabiın Meşelik sokağından ı EmlDÖDÜ Halke\·lodeo: 
ve çalıştığı zamanın parasını iste- kar~ı ıtarafa geçımek. İ.$terıken vat. , 1 9 Nisan 9U çarşamba. akşamı sa-
diğini duyunca sinirlenmiş ve 90- man Hüseyinın idaresindeki Şişli _ at 20.t5 te lngwz piyes muharrirle· 
cuğun elinde tutmakta olduğu T.ünel arabası ukadan gelerek rinden Derek Pa.trnore tara.tından 
pakete doğru elindeki bıçaiı fır- İbrahime çarpmış.tır. ~brahim sağ ff (İngiliz dramı ve modem Anglo -
!atmıştır. kaşından yaralandığından tedavi Soldan safa: 1 _ Bir hayvan; Su· Sakson tiyatrosu) mevzulu bir kon-

Bıçak Aliyenin sol elinin iki altına alınmt" suçlu vatman ya- ferans verilecek ve konferans ırtan 
- ı_ __ •V•nd k B "' suz, 2 - Gayret; Basit. 3 - Onsuz parmagını 1'.CStıgı en çocu e· kalanmıştır. Konur tarafından türkçeye çevrile· 

vogvlu zükur hastahanesine kaldı. dllğUn olmaz; Yarım. 4 - Bir renk; " * D.. t .. t vatm n K t · cektlr. Konferansı mUteakıp temsil 
rıhnı,.tır. Suçlu yakalamnı"', tah- un saa on uç e a a a tutan, ıs - GUzel sanatlardan 

.,.. ır Cemalin '..ıaresindekı" 54 numaralı biri Bi k 6 S gil! Bl Jubemlz Clemanso'nun (Saadet per-
kik.ata başlanm•..t•r. ıu ; r ren . - ev ; r no-.,..~ tramvay arabası Akısaravdan ge· t 7 E bl kad ıs 1 Del'k desi) isimli piyesini temsil edecek· 

İki Yangın Baıl•naıcı " - a. - ene ın m : 
1 

--. çerken o sırada yolu katetmek açmak. 8 - Köpek g1bl ağlamak; Ur. 
Dün iki yan-gın başlangıcı ol- isteyen 40 yaşlaunda Zeynep lbrahlmln kısası. 9 _ Alaturka bir Numaralı glrlf kartlarının bUro· 

mUf ve eirayetine meydan veril- adında lbir bdına çarp,mııtu. mUzlk rı.1etı; Kıu r.amaıa. ıo - K o-- muzdan alınması rica olunur. 
ımeden söndüriilmü:tür. Z-eynep yaralandığından Haseki nuşkan. 11 - Btr nota; Bir nota.; 

Beyoğlunda Galip Paşa so· hastahanesine ıkaldmlmrş, suçlu Keyfin kardeşi. 
kağında 18 numarada otu· vatman yakalanmıştır. 
ran Hal-Mrin evinin cephesindeki * Dün, SüleJ1.man oğlu altı 
tahtaperde tutuşmuştur. Yangın yaşındaki Ali ismin-de bir çocuk 
başlangıcını gören Halimin k.om- FMih tramvay caddesinde gezcr
;tıusu Mu'Stafa yetişerek yangını ken N,.,.0 t Bilgiç adında birinin 
sön.dilimü"";r. ...,.. ır-w idaresinde oradan geçmekte olan 

Evvelki gece saat 2 3, 30 da bir motosiklet çocuğa çarparak 
Ü61citdaııda Servilik caddesinde başından ve iki dizinden y~rala-
92/ 1 numaralı Ali Pa~ verese- mıştır. Çocuk tedavi altına alın· 
lcrinc ait köşkün orta 'katında mış, suçlu yakalanmıştır. 
oturan Mahmut Ma'kıbuli kapta- * Süleyırnaniyede Nazır İzzet 
nın odasından dışarı çıkarılmış sokağında oturan Dervişin 9 ya
'°lan so'ba iboru-sundan kıvılcım §lndaki oğlu Kenan Fatih lbrahiın 
çrkıuğından tahtalar ateş alını§ Paşa caddesinden geçerken Edir_ 
ise de yetişen itfaiye tarafından eöndürülmüşt.ür. nekapı • Cihangir arasında ~för 

Reşit T czerin idaresinde işliyen 
Kurıun Atma T ecrübesi bir otobüs ~kendisine çarparak ba-

Yapayun Derken şından yaralanmasına sebep ol-
Edirnekapıda Sul.ıtan mahalle- muştur. Çocuk Şişli Çocuk ha.sta

sinde oturan Zülf~e adında bir hanesine kaldırılmış, suçlu şoför 
-.kadın gehrin dışında çamaşır yı- yakalanmıştır. 

PİYASA HAREKE'CLERI : 

Macaristandan ldha 
lat Eşyası Geldi 

Adliyede : 

Hem 
Hem 

Suçlu, 
Güçlü 

Arap Z iya 7 Çün Hapse 
MahkUın Oldu 

Yukardan a,ağıya: 1 - İstanbul 

semtlerinden biri; Görmiyen. 2 -

Fakat; Sesi uzaklan hoş gelen. 3 -

Fena; Bir sigara nevi. 4. - Bir k\l.f; 
Şiş, 5 - Mezruat; Bir nevi bahar 

çiçeği. 6 - Nefer; Bir hayvan yav-

rusu. 7 - Kımıldanış. 8 - Akıl; Ma 

dent tel: Yemeğe lezzet veren mad

de. 9 - Çok iyi; Bir noa; tersi: 

baba. 10 - Afrlkada bir hUkQmet 

K'ÖÇCB. iLAN 
Okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vasıt.Pdır. Alım, satım, kira fş
lerlnae iş ve işçi için istifade 
ediniz. 

~erkezi. 11 - Köpeğin sevgilisi; - ------------
BUyük ev. 
Dtn-ı.'KU BULMA.CANIN' HALLI 
Soldan sağa: 1 - Serzeniş, Z -

Kuzu - Karun, 3 - Ati. Mizah, 4-

r 
YATAJI &uetesı 

lLA.."'IJ FİYATLABI 

Şeytan - Ki, ıs - Reis - Sedir, 6 - Ba.t}hk maktu olarak 760 
Settar - Ana, 7 - As ,. Ek - Hay, 1 iocl Sayfa Santlml 600 
8 - Vişne - Aliye, 9 - İIAve - Et, ..,,,. 

~ » » » """ 
10 - Laçka - Aka, 11 - Ye - Na· 1 » > 300 
le - Al. 4. » .; » ıoo 

Yukardan aşağıya: 1 - KB.f • Sa· 5 > » ,. 715 

vul, 2 - Suteresi - Ay, 3 - Eziyet- 6 » » » 60 

Çe, 4. - Ru - Tilanlk, 5 - Masa • \.~------------~' 
Elan, 6 - Ekin - Re, 7 - Naz - Ka· 
val, 8 - İrade - Leke, 9 - Şuh -
Dahi, 10 - Kinaye, 11 - Sirayet. 

1 [ csa .. 1 1 
7 NlSAN Nl 

Kapaoıı 

Sterlin 5,2( 
Dolar 132,20 
1svi~e Fre. 29,98 
Drahmi 0,9975 
Peçeta 1 12,9375 

t L i B A 
b>BAB TAM TAJILb.I 

Beyotlunda Ağacanıil karşısınchı 
Bursa aokak No. L yeni açılan 
·urr.ya lAbor:ı.tuarnıda halka ~ 
Jaylık olmak nzere yalnJZ (Pa

zartesi) gllnleri BlR L!RA Uc
retle idrar tam tahlili yapılmak

tadır. 

&ahllıl w N.,nyat Jır{UdUrU: AIYM, 
EmlD YALllAM • Ba8lldlll JW; 

VATAN ıuTBAASI 

~PARA 
\\. RAY~T YARIŞINlN. 

s 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4. Şubat, 2 Mayıa, 

1 Agı.uıt.oe, 3 lkinclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 

2 > 

" > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

750 
500 
250 
100 
50 
20 

> =lısOO.- > 

> =2000.- > 

> =2000.- > 
> =3500.- > 
> =4000.- > 
> =6000.- > 

Abone Ucr eti 
Ttlrklye dahlllnde: 

Senelik G aylık 3 aylık Aylık 

l .t-00 '760 400 160ltş. 

IIarlç memleket.le:r: 

Senelik 6 aylık 8 ayhk Aylık 

2700 1410 8001* yoktur 

DOKTO ;I 

BOBBOBOR ~ 
EminönQ Nimet Abla glfesi 
önündeki muayenehanesinde 
her gün. haBtalan kabul eder. 

Tel. 2il81 

Haf ta tba§ı !Piyasası tamamen 
durgun bir halde açılarak alım ve 
sa.tını muameleleri pek gevşek 
oh .. uştur. İhracatçılar nakil vası· 
tası temin edemiyeccklerini düşü
nerek mal ahnamışlardır, Ancak 
Romanya ve Varna yollarile sev. 
kıyat oıa'bileceğini ve bu yolların 
da büyük risk ile nakliyata elve· 
rişıi kaıabileceğini bilen tüccar 
mal ihracı için intizarı tercih et
melctedir. Trenlerle sevıkiyat dur. 
mu§ gıb:dır. Balkanlarda askeri 
harekatın başlaması yalnız Yuna
nıstana gönderilecek mallar için 
değıl, Yugoslavya, Bulgaristan 
'lteya Macaristana g_idecek mallar 
ıçm de ıhtıyath davranmak zaru
rı olmuştur. Bankalar Macari~ 

Bir hafta kadar evvel Kara
gümrük polis merkezinin neza
rethanesinin kapısını~ kırarak kaç. 
mıya teşc!bbüs eden ve polislere 
hakaret eden Arap Ziya adında
ki bir sabıkalının dün birinci as
li.ye ceza mahkemesin.de duruş· 
masına bakılmış ve Arap Ziya 
y-edi gün hapse ve 7 lira para ce
zasına çarptırılmıştır. Dinar .Jrn>:o 

Yen 31,1375 l LAN 

tan için muamelelerine devam et. 

lsviçre Kronu 31,0975 Türkiye Şeker · Fabrikaları Esham ve TlllıYll&t 

1933 TUrk borcu I 
1918 İstikrazı dahill 
1938 İkramiyeli 

~9 a. A. Ş. Genel DlreldlrllllDd••: 
21 80 Ankara lJüncl :Sott".rllğlnde 14806/309 10&yı ile 28.12.985 tarlhlode 
20 tanı.im olunan Umumi VektUete müsteniden ıprketımlzl temsile &alA-
20 32 blyetll eski Hukult MUl}&Vlrimb: Bay N afiz Kıcorıan Şirketimizden 

. . . . . 
IDARUINI 81\H 1$ BANKASINPA 
iKRAMiVEl.İ H ESAP AÇ~ 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Emniyet Sandığı borçlularından Tosun mirasçılarına. iltın yoıuyl• 
tebliğ: 

Murlslnlz sağlığında 22646 hesap No. sile Sandığımızdan a]dıfl 
(1000) liraya. karşı Beyoğlunda FeriköyUnde kısım 1 mahallesinde :Rıııı1 
kilisesi arka sokağında eski 51, yeni 43 kapı No. lı kayden 9ıs ınetr8 

murabbaı miktarında mesahası olan kAgir evi birinci derecede iPotel' 
göstermif idi. Borcun tamamı vadesinde ödenmediğinden 26.S.939 tatf• 
hinde faiz ve komisyon ve diğer masraflarla birlikte 779 llra 50 kurıı4 
bakiye borç kalmıştır. Bu sebeple ve 3202 No. lı kanun mucibince yı.· 
pılan tnklp ve açık arttırma neticesinde mezkQr gayri menkul 3000 U· 
ra bedelle ~llblne muvakkaten ihale edfiml.ştlr. İşbu llAn tarihinden ıtı· 
baren bir ay içinde 39/ 645 numara. ile sandığmuza mtlracaatla borcu &
demediğiniz akdlrde katı ihale kararı verllmek üzere dosYanın ~ 
hAkimliğine iade olunacağı son ihba.manıe makamına kaim olmak t}je" 

re ilAn olunur. (2762) 

-...-------------------------------------------__..,, ,, 
'l'lrldJI emnıaarıyıu 

Ziraat Bankası 
-- t..nbl: 18.- hnna,.m: 100,000.000 Tllll nr.. 

......... lldedl:-. 
-.ı ... tlDut Jm' M'li bıanka muc=dılllle ................. Un~....,. 

'"melctedirler. Macaristandan bazı 
sthalat macl:deleri ara-sında ıellü
lnz, çivi, <icmir a1aıamı, kimyevi 
maddeler gelm~tir. Almanyaya 
keçi kılı, kitre ihracı için dün de 
görüşmeler olmuştur. Zeytinyağ 
ihracı için de lisans istenilmi§tir. 
ficaret Vekaleti Almanya için 
bazı ma.dıdelcre lisans vermiye 
ba lamı~ır. Eski satışlara ait ol· 
mak üzere dün yedi yüz bin lira
l~ ihracat şehadetnamesi veril-

Küçük Hıraız MahkUnı Oldu 

Sultanhııımamında Şemseddin 
mensucat fa!brikasında çalışan 
16 yaşındaki Kemal bundan bir 
miiclıdct evvel fabrikadan 300 li
ralık bir top kumaş ve 200 lira
hk 1bir fotograf çaldığından dün 
yapılan duru~asında kü9iik hır
sız birinci sulh ceza mahkemesin
de beş ay yirmi beş güne mah· 
kUnı edilmiştir. 

1936 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas .. Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 
1934 

19 38 ayrıldığından muessesemlı.le bir alakur kal.ıQadJfı ve mezıcar VekA-

61 00 ~~l~etn~am~e~nt~o~h~Uk~U~m~ıı~Uz~o~l~d~u~tu~UA~n~ol~an~u~~~~~~~~~~~~~~ 
16 &O : 

m:;ıtir. Bum '.-ttarın en mühim kıs
m nı lngı eıey e satılan tiftıkler 
te~kil etmektedir. Çekosloıvakya
ya takasla satılan bir vagonluk 
tiEtik Romanya y.olu ile gönderil. 

ımi§a.ir. 

1935 > > 29 50 

lhrakiyelik Kömür ihracı 1838 > > ısı 87 
GUmrUk ve İnhisarlar Vektı.letin- Anadolu Dcmiryolu Tahvili 40 85 

dan alAkndar dairelere gelen yeni Demlryolu MUme681l Senet 38 75 
bir tamimde, ihraklyelik kömilr ih· T. c. Merkez Bankası ııo 50 
racatırun serbest bulunduğu, ancak O!:marılı Bankası 2t 50 
bu kömürlerin koordlnıu..,on heyeti T. tş Bankası (Nama muhar.) 10 25 
karan mucibince Ereğli KömUrleri Aslan • Esklhisar Çimento ş. 7 75 
İşletmesi tarafından satılmasının ıa.- > > Mllessis Hissesi 9 
zım geldiği blldirilm· ktedlr. Bu iti- .et ııo.vr 28 
barla gümrUklere Ereğli Kömllrleri Türk Altını (Reşat) 25 35 
işletmesinden veya Etibanktan ve-ı TUrk Altını (Hamit) 24 35 
rllmiş vesikaların ibrazı icap ede· TUrk Altını kUçUk (Hamit) 24 20 

tiı'. 'l'üriç Altını kllçllk (Aziz). 23 30 

Devlet Demiryollan İlanları 
Muııammen bedeli (11900) lira olan 20000 Kg. KWçe kurşun (11/ 

4/1941) cuma günU saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahi· 
Jindeki komlSyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ısteyenlerin (892) lira (50) kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla. tekliflerini muhtevi za.rflannı 
ayni gün saat {14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.. 

:z.ımdır. 

Bu ise ail şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
(2328) 

lvıaarif Vekilliğinden: u ... ucre 
Vekillik neşriyat dairesinde mUnhal bulunan ve azamı ka...,o 

140 Ura olan ressamlık vazifcsl için bir mUsa.baka yapılacaktır• ~ 
Taliplerde aranan vasıflar ve mlliıabaka 4arUarı hnkkında ıııal t ıssO 

almak isUyenlerln 21 Nisan 1941 tarihine kadarAnkarada neŞl'IY• 
dUrltlğUne, lstanbWda Maarif mUdUrlUğüne mUracaatıarı 1AZI111dlr_:_.. 

(190' • 7S""" 


