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SON HAVADiSLE R i 1. 

Leningr adda 
Ruslar 

mukabil 
hücumlarına 

devam 
eazyorla~ 

Almanlar mıstab
kem bir köyden 

çıkarıldı 
Londra, 17 (A. A.) - B. il. 

C: 
Lenıngrad cephesinde şiddeUi 

yağmur ve sis devam ediyor. Rus• 
lar, muknbil hücumlanna de,·am 
ederek Almanları müstahkem bir 
köyden çrkannışlar, bnşka bil" yer 
de de baskın yaparak Almanları 

siperlerinden tardet.mi~lcr ye bir
.çok mitralyöz ele geçirmişlerdir. 

Sovyet tebliği 
IA>ndra, 17 ( Rad~·o, saat 17,15 

ılc: 

Dün gece neşredilen Rus resmi 
tebliği: Dün bütün cephe boyunca 
muharebeler devam etmiş ve bli• 
hassa merkez cephesinde §iddeUi 
olmuştur. Çarşamba giinil 43 Al .. 
man tayya.rcsi tah:-ip edilmiştir. 
ZayiatımIZ 26 tayyaTt.."<iir. Bu teb. 
liğe ok resmi Ru.<J tebliğinde Al • 
man gerilerinde çete muharebele .. 
ri 'başladığından Orel ve Kalini.n 
gerilerinde yapılan iki çete hücu. 
mundan bahsedilmektedir. 

Maçek 
zatrepte nezaret 

altına alladı 

Bertin, 17 (A. A. ) - Za~rcpten 
bildiriliyor: 

Hesmen bildirildiğine göre eski 
Hırvat çiftçi frrkası reisi doktor 
Ma.çek İngiltere Ue münasebeti o. 
lan bazı kimselerle temasa devam 
ettiği için polisçe nezaret al tına a.. 
hnmıf:tır. 

İyi haber alan bir menbadan 
öğrenildiğine göre !Maçek nezaret 
nltmn alınmış, fakat tevkif edil -
mcmiştir. 

General GamlC'n 

Daladve 
Reyno 
B~um 

v e 
Generai 
Gamien 

Müebbet 
kalebentliğe 

mahkum 
edildiler 

--0--
Mare§al Peten bcyanname-

•inJe Fransız milletine 
Jiyor ki: 

İbanete atradınızıa 
bundan sonra 

aıctatılmıyacaksı aız 
\'işi, 17 (A.A.) 

Mareşal Peten, diln akşam neşret. 
miş olduğu beyannamede Fransayı 

inhizama sürükleyenler hakkında ve
rilmesi kendisine bırakılan kararı bil. 
dirmi§tır. 
Mareşal Petenin kararına göre: 

Daladye, Blum, Gamlen kanunu es:ı. 
slce tcsblt edilmiş en ağır ceza olan 
müebbcd kalebcndllğe mahktim edil. 
mlşlerdlr. 

(De\'amJ 4 üncücle ) 

Bay Ganü 
Balkanski 

\'AKIT gaz.et(l(tinde yarından it ibaren fom1a. halinde verllmi~·e ba~. 

lımacak oltın bu e~r Bulgar ed<'bl~ahnın en orij ina l CS4!rll'rlndl'n blrlıllr. 
Birı;ok li!'\anlara ~evrilmiş ola n bu eııerin muha rrir i ALE KO K OS l'. 
TANTİNOF, Bulgar tipi olarak aldıkt GANO BALKANSKİ'nln hı.H•hıll . 
ğlnl YC Avrupa medmlyctlnl yanlış anlanuıt olduğıınu tebnrü7. ettlnuel• 
8uretlle Bulgnr mlllPtlnln a hlük ve sedye5l üz.erinde teıılr yapmnk lst<.>. 
miştir. Bulgarların biitün kusurlannı ortaya ko)ıın bu filler ne redlldl~l 
zama n Bıılgarl !danda herkes müclllflı bü<·um c tmitotir. 

Yarın sabab ( Yakıt ) gazetesinde 
telrlka edilmeye baııanıyor 

j 
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Moskova Kazan 
S ti b

. 
1

..... . Muhasara 
ovve er ır gının 

h ··k~ t k . altznaaiınıgor u ume mer ezı -o-

olacak A lman h a ric iye 

Moskovadakl 
bi tin ecnebi 

selareOer şehirden 
_ ___ n_aıad_:t_·e ____ , ayrıldı 1 

istifa eden ter\;a.~Ingt-On, l7 (A. A,) - R öy. 

Bir müddet evvel .Moskovanın 

Ja Pon tn.kriben 600 kilometre §arkında 
· bulunan Kazan şehrinin muvak .. 

L··abı"nesı· katcn So\•yetler Birliğinin merke. r zi ola.bileceği ve Amerika sefareti 
memurlanndan birkaç kişinin şinı .. 

Yeni kabinenin di~c~ bu şehirde bulunduğu söylen 

'
mıştı. 

teşekklltlne kadar J?iploına~k mahfillerde dola.58-n 
ıtayıalara gore Moskovada bulunan 

E 1 k
. . 1 bil tün ecnebi sefarethanelerinin 

1 de 1 ışlere 1 memurları bu şt-hirdeı: ayrılmış -

1 
lardır veya ayrılmak uz ere hazıı • 

b k k hkln.r yapmaktadrrlar. 

l a aca KAZAN .SASIL BİR YERDİR! 
1 Tokyo 17 ( A A ) SoYyet hududu, 17 (A. A . ) -

1 _ Dörnc~' ajansi!:1r~ ~ildir~iğin~ or~vyct hUkfımetinin çekilmesi 
gor~, Mı~nd<? rn~st.Mı -~~bıneyı, muhtemel olan Kazan §ehri mub. 
yem kabı1_1e~ın . teşek~ulunc ka. tar Tntar cumhuriyetinin merke _ 
dar. el~ckı ışlerı tedvıre memur zidir. y 8 nehrinin sağ sahilin. 
etmıştır. de Kanka'nm kavşnğmda bulunan 

(De,·amı 4 tincücle) (Devamı 4 üncüde) 

neza re ti 

Moskovanın açık 
şehi r olarak 

tanınmıyacağını 
bild rdi 
--0---

Şeblrdekl bi tin 
abideler bavaya 

uçurulmak ızere 
dinamitlendi 

Vişi, 17 (A.A) 0/i: • 
Muhtelif menbalaroan gelen 

haberlere göre Sovyet ordusunun 
vaziyeti, bütün cephede ve bil. 
hassa Mookova. cephesinde da.ha 
vahim bir şekil almaktadır. 

Sovyet orduları Kalinin ve 
Kaluga mmtakalarından ricata 
devam ediyorlar. Alman harici. 
ye neuretinde, Moskovanın aÇık 
şehir olarak telakki e<lilmiyeceği 
~yan edilmiştir. Moskovanın 
ıhatasr 'bd irmcktedir 

Gelen ibir ha-bere göre Mosko. 
vada '1.llllumi ·binalara ve abidele. 

(Devamı 4 üncüde) . ~ ........ ~---~-ıı;ıo. .... .,. , ~ -

Alman kun·etıeri tarafından nıubaaara ÜU're olan Mosko\-adan bir görünüş 

Allsarayda çirkin 
bir bidlse 

Karıs ile barıştıırırnas ına tavas
sutı a r n ı rica için g ttığı b lr evde 

Bir şoför yahz bulduğu iki kıza saldırdı, 
kızlar kendılerini bahçeye atarak 

karakola koştular 
Mehmet adında. bir şoför, bir mild. 

det eV\'el kansı ile kavga ederek ay. 
rıımış ve bilAhırc pişman olarak, diln 
gece muhtelif yerlerde içip bir hayli 
sarhoş olduktan sonra, Aksaraydn o. 
turan ve şöyle böyle tanıdığı karısı -
nın akrabasmdnn Hilseyin!.n evine 
cıtmigtir. 

Hüseyin bu sırada kahveye çıkmış 
bulunduğundan, rnlsaflrl. evde bulu • 
nan HUseyinin biri evıı, diğeri n!şanll 
iki kızı içeri almış, sebebi zlyareUnl 
sormu§lardır. 

Mehmet, yalvara yakara kendisini 
karıslle barıştırmalarını söylcm!ş ve 
nğlamıştır. lkl kızknrdeş Mchmede 
bu ricruımı yerine getirmek üzere ça. 
lışacaklarmı anc.ıık şimdi vakıt geç 
clduıtundan bunu ertesi gilne tehir et. 
mesinl söylemişlerdir. 

Bu mevzu Uzerlndekl konul'mn sı _ 
rasında Mehmet. bir aralık evde er. 
ltck bulunmadığını farkederek sarho~
luğı.ın teslrilıı iki kızknrdeşin üzerine 

atılmış ve kendilerine zorııı. tecavüz. 
de bulunmak istemiştir. 

Biri evli ve biri de nişanlı i ki kı7-
kardeş vaziyetin tehlllteH bulunduğu. 
nu g l:irUnce Mehmedin elinden zorla 
kurtulmuıılnr ve böylece evde bir hay. 
il mUddet kovalamaca oynadıktan 
sonra, can havliyle kendilerini arka 
pencereden bahçeye atmışlardır. Bu. 
radan sokağa ve doğruca karal<0la 
koşan kızlar, vaziyeti bildirmlı;ler ve 
hemen eve giden polis memurları da 
.Mchmedl burada yakalıı.nuşlardır. 

Şoför Mehmet, bu sabah cUrmU • 
mrşhut milddelumumiliğlnc teslim e • 
dilml§Ur. 

Macaristanda beş casus 
idam edildi 

Buda.peşte, 17 ( A .A.) 
Dün Ujvidek'de ecnebi bir 

devlet hesabına çalışan beş ca. 
sus idam edilmiştir. 

Siyama ihtar 
Singapur, ı 7 (A. A.): 
Bangkok radyosu Siyama. her 

ihtimale karşı hazır bulunmasını 
ve yakında. vahim hadiselerin ce. 
reyan edebileceğini ihtar etmiş -
tir. 

HABER' in okuyucularına 
bir müjdesi 

•Nurullah Ataç• 
U:rnıı :ı.am:ı..'ldır gnzoU>mlzden 
umk kıılun kıymetli muharrir. 
lcrlml7.den ~ıırullah Ataç'ın 

ynzılarnıı, her hafta cumartesi 
g-ünlcri sUtunlarımızda bulaalk-
5ın ız. Nunıllnh Ataç'ın Uk yazı. 

"mı ~urın mnb:ıl<kıık okuyunuz. 

Yine yarmdan itibaren 
Saya Sabana 
do kanmadan 

Ü!:ÜncU l\l fanıızda. tıartanın 
muayyen ıgUnlcrlndo bo ad a l. 
tında ZC\'klc oktıyM',ağ-ınrz. bir 

sütun bulacak mı.z.. 

Kıılık nepiyat 
programımız 

JIABEU, kı lık ııcşrlyat prog. 

1 

rıımınr ba:ı.ırlamaktadır. Pek 
yakında HABER okuyuculan 
itin haurladığımız eeerleriıı 

l!Jmlı-rlnl ,·e bunların Hıra ilo 
iıcşro bıı:ılandığını gÖ['e<l('k l.nl7.. 



T) 
Sıımı.tkirla.ra gelince, l•omedl Bnşlta moste1derdc nasıldrr, bil 

miyonım. :Fal;at, edebiyat lcndar. 
Uyn!ronun da amatörü, profesyc
nclinclcn çok ka.banlc bir yekünlu
dur. Hele bir.de, bbJm memleketi
miz.de... Bir uca a.Jelilde b:r görü-
5C, i•btir ucu da sathi bir mantı 
ğıı. hağlr, lrnl:ıy bir şuur oyunun • 
elan ibaret zannedilen tJyııt ro i}in
de, mcmlekctimlztle: her tiyatro 
seyreden, her \iç be pi)·es Ye bir· 
kaç tnldt makalsi okuyn.n, bir Pki 
tane de piyes muh&rriri adı bilen 
insan, eser seyretmckltn, oku
m:ıl.1.an gelen hakkını, en telmik 
noktnlarcla fildr beyan etmeğe kn 
dar, pervasızca, snlahlyet bibi o
lup olmııdığmı düştinmedcn t.-ullı•
nalıiliyor. Bu işJ, yazma.y:ı, kri~ik 
etmcğe kadar ileri götürenler de 
(lek t-01rtur. 

lnsmmclakilcri bir tarnfıı bırııkı. 
) orum. Çilnkü, orada hakiki bir 
arti t. sanat tahtına oturtulncat 
kimse yok. Yaptıkhrı hep tulüat.; 
Abdiye, llasnnn, Büyük Şc\'klyc 

rahmet okutuyorlıı.r. Ilem de ne 
ayağa düşrntış nükte (!) lerle. •• 

1 

Bunun bir nümuncslne de Şe
hir th"ntrosunda (llamlet) in tem• 

ili ~Una cbetile yapılım neşriyat 
ta raslıyoruz. llllen de söylüyor, 
bilmiycn de yazıyor. Anlıynn dıı. 
.ta tenkit ediyor, nnlamıyan da 
iiylcdlr, böyledir. diyerek çalakn

l<'nı gidiyor. 
E er hakkında bir §eY ısöylemek, 

öyle zannediyorum ld •ersizdir. 
E ru en buna yeltenen de yok. 
Beynelmilel klRsi"fi bir piyes hak. 
hında elbette, bir ı;cy söylenemez. 

Anı.ifa, ptyesin 1~1 temsil edil • 
mediğt, aktörlerin roJlcrinl kanı. 
yamadıkları :kalıyor'l •• 

Bunclıuı kızacak ne var?.. Bir c 
er fena temsil edilebilir, iyi tem. 
il edildiği gibl Bunu hO§ görmek 
Hizmıdır. Billuıssa bizde_. ÇüokU 
henüz bir intikal devrinde bulunu .. 
yonız. Bundan e\'\"el, r;ehir ti.yat· 
rosundnn mükemmel bir tıyatro • 
muz yoktu ld, bugUı1'.il tiyatromuz 
için "gn.yct kötUdilr, terakkiye 
dOh'TD değil. tcdenniye doğru gidi. 
yor!,, diye kiyet edelbn. 

Vakıt 
.Aıımı Us, Hariciye V ek.A.leti 

Umumi K.6.t.ibi Numan Mene. 
mcncioğlunun Alman.ya ile nk.tcdl• 
len ticari anlaşmalar hakkındaki 
beyana.tnu mevzubahs ederek, Tilr 
kiyenin hububat ihraç etmiyeceği. 
ni, nohut ve fasulye gibi bir iki 
göğeri maddesinin ihraç listesinde 
}·er almış olmasmm yanlış telakki
ler doğurma.masmı işaret ediyor 
ve şöyle diyo-r: 

''l1ne 60 noktayı memnuniyetle 
görüyoruz ki yapılıı.n nnlasnıalar· 
da TUrltiycden ihracına mUsaıı.de 
edilen malhı.rm s:ıhı:mda bUe Al. 
manyanm alım ihtiyaenıdan C\'\'el 
Türk rnUstııhsillerln o.tıs lhUyncı 
clikkate alınını tl1'. Bu uretle lh. 
rnç listesine giren bütün ilrünlc
ıin mUtevıızin bir surette satılmıı
smıı. hnkfı.n hazırbınmı~tJr. llfukn· 
\•elenin tatbiki csnnsmdn, yaııl 
Tfirkfye baknnmdn.n iki ihraç mev
ı;lmin r tekabiil eden bir bm;uk sc· 
nelik hir miiddet ~rfmdo. her zn .. 
ınan bu ticaret hacmi r\i~anlı li · 
t.edckJ miibade1e bııcminln yüzde 
yet.mi, beııinden a..50.ğı düşmiye
cektlr. Deme'k ld Almanlıı.r kendi· 
lcrl i~ln blrhıei derecıede C"hemmi· 
yetU olnn Türl• nıallıınm ihraç et. 
mele baldnnıı an<~al• bizim için ih. 
l'BÇ bakımmilan ehemmiyetJl oJıın 
hu mnllnn yüzde yetmtş bes dere
cesinde biıd~n satın nhp ihraç et· 
mcklc malik olabileceklerdir. İh· 
raç keyfiyeti esasen Türldyeyc it
hale ~ğlı oldUb'tlDa göre bu umu· 
mi seyir uhengi iter iki taraf fı,:ln 
(le azami rnnıiıwan \'t"rrn hir mu. 
badele tarzı teskil edecektlr.,, 

MahkUm olan muhtekirler 
1htıkir dAvalarma. bakan asliye 

ikinci ecza nuı.lıkemesi dün. yirmi.. 
Y1 tecavUz eden ihtikar suçlusunu 
muhakeme etmiştir. Bunlardan ka 
ram bağlananlar HUD]ardır: 

l - Gazlıçeşmcde kömürcU O· 
sannn, 8 kuruşa. mangal kömürü 
sattığı için 65 lira 40 kuru§ para 
ve 21 gün dUkkirunnı kapatılması 1 
CC?.aSIDa çnrptınlın.ıştır. 

2 - Yine kömlir ihtiltil.nndan 
Davutp:ışada kömürcti Abdullah, 
25 lira para ve bir ha.ftn dilkka • 
rumn kapattlmnsı cezasına. çarptı.. 
ır.ıhrın; tır. 

3 - Bira. ihtildin yaptığı için 
Besik.taşta aşçı Mehmet Sakarya, 
oorgıısunu mUtealdp tevkif edil • 
miştir. 

4 - 400 kuruşa. aldığı kösele
yi 800 kuruşa sattığı için l{apalı 
ça.rşzda 14 numarada köscle>ci A • 
,Jek:!:ıııdrosun muhakemesi. arıık • 
,ab!cılar cemiyetinden istenen ma ı 
tfunatnı gelmes!.ne ta.liken b:ır.kn 
N!' ~~ btraktlmış trr. 

Tepcbn~ındnJd mtimc illere ge
lince, bunlıı.rın içinde cidden "lmıl
ret" olıı.nJa.r vıır. Yenileri <le yet İ· 
şiyor, yetişecek. •. 

N crcden diye sormaya hacet 
yok, !ööchlr tiy:ıtrosundnn .. Snnnt 
ırrlr yet15tlrm.?k, artist. yetiştirmek 
ir:in henüz bir mtfntcblmiz olmn
dıb,'lndan orndn yetiştinneğe mcr. 
buruz. itiraf edelim ki, :zaman :1.a.
mıın, şehir tiyatrosu sahneslnıle 
:ılkı~ladığnnız, gıızetc sUtunlarmda 
mcthettiğiml~ snnatl·arJnr hep o
rnda yetişmiştir. lulısin }Jrtuğrul 
)etlştinni,.tir. Ve Jdm ne dcl"'e 
desin, bazı noksanlarına rağmen 
tiyatromuz b:zi tatmin edici nın 
hiyettedlr. 

Muhsln Ertlıb•Ttıl, hiç bir fCY 
yapmadıysa. bile, bir disiplin Jrny. 
muı,1ur, blr eser meydana get·r. 
miştir. Disiplimıiz hangi iş yürür 
oranın? .• 
Şehir tiyatrosunda es yok, 

ı;ırtlıık yol<, anlndıh, fakat bunla. 
rıı gelinceye kadar ne)imiz \'tlr! .. 
SruıJd edebiyatımız 'nr mı? •• 

Bunun fçlmlir hi, hen liendi he
sabıma., Hyntro bilgileri birkaç e 
ser ol<uyup, iki üç piye giirmck. 
ten ibaret olanlann tenkitlerlnl, 
tahammül edilmez kihyablt s:ıyı. 
yorum. Ve ne yıizık Jd, bu kiıhyn
lıldar, dtlc1: tenkidin bnş kalan ye
rini cloldumuılrlndır. 

Bir dokun bin 8.h L'3it kfısel 
fağfurdan! 

LAEDRi 

Teşekkür 
SUraUe UcrUyen bir beyin hastaı.r.. 

ğma tutulmuştum, ö!Umo malıkQm , 
bulunuyordum. Kcndlslne mUracnat 
ettiğim slnlr ve beyin mUtebasSISl 
Doçent Dr. İhsa.n ŞUkrU Akacı, bu 
hastalığm blr beyin uru olduğunu ve 
yerini tesb!t etti, Operatör Dr. Hlmt 
Dilek de muvaf!akıyeUe ameliyatımı 
yaptı. Bent muhakkak bir tllUmdcn 
kurtaran ve tekrar çalı3:ıb!lccek bir 
hale get.iron bu iki kıymoU1 mlltc • 
hassumnızıı derin tc§ekkürlcrlml bil • 
dlrlrtm. • vıuı mrs 

Radyo telmlsycnl 

Kalfa bir taraft{ID kaşıkları 
gömmek için mezarlık mezarlık 
dolıu;ırken öbür taraf tan Şeha
mettin beyin evine sokulan boh
çacı kadın binbaşının genç kan. 
si~ le aralanm açacak soğukluk .. 
lnr icadına başlamıııtı. 

Önceleri kocası hakkında, ka. 
balık, genç kadının hassasiyetine 
karşı maudi bir adam tarafından 
hareket edişlerini ileri sürme~c 
girişen Güli1.ar ~k geçmeden ge
ne kadınla samimiyeti koyultarak 
içli, dışlı olmuş; bu sefer de ~ 
hamettin beyin kendisine karşı 
olan hareketinin dışarıda başka 
bir sevgilisi olduğunu keşfedi. 
yormuş gibi davranmış kocası. 
nın münasebette bulundu~"\lnu 
uydu.rduZtı kadını meydana ÇJ• 
karmak üzere takip etmeyi tek
lif etmiş, bu hususta genç ka
dından salahiyet ve mtisaade 
koparmıştı .• 

Bir C\"C şi.iphe adım ar ımı ge. 
çimsizliğin ilk filizleri kendini 
gö~terir.. Nitekim binbaşının a. 
sudc evinde de; karısının birden. 
bire titizleşme.si, çeşitli sualler 
sorması. manid!lr kelimeler ko.. 
nuşması. yersiz \'e sebepsiz su
r:ıt ctmesı gibi ufak tefek ge. 
çimizük alametleri meydo.na 
çıkmıştı .. 
Gülizarın var kuvveti pazuya 

verip bu işte tam gayret sarf et. 
~"'Sİ, Şehnmcttin beyle karısı 

Sultanahmet 
ıneydanının tanzimi 

--<>--
Verebatanda bir kaç bina 
daha istımlAk edilecek 
Belediyenin Yerebat.a.n sa.rayı 

mcUıali Ustünü açarak ycŞil saha 
haline getirmek için istim18k etti. 
ği b!:nalarm hepsi ~ılnuş ve an. 
knz da kal~tır. Şimdi son 
olarak Yerebatan &arayı sahipleri
ne ait olan Jtonağcı bilyülı: duvar .. 
lan yıkılmaktadır. Yalnız istimliı• 
ke tabi b:nalar yıktırıldıktan son
ra bu sahadıı da.ha bazI lbinnla.rın 
yıkılması bir zaruret olduğu, bu bi 
nalnnn pek çirkin bir şekilde gö. 
ze battığı görUlmliştilr. 

Belediye, bir kısmı Cağa.loğlu 
istikametinde, diğer k~mı ise SuL 
tanahmct tramvay döneme<:inde 
bulunan bu birkaç binanm daha. is 
Umliikine karar vermiştir. Bu bi .. 
naların salı.iplerine tebligat yapıl.. 
mı5trr. Bunların ekserisi tc1c kat• 
h b"nalardır. 

Diğer taraftan Sult.aruıhmet 
meydanının umumi tanzimi işiyle 
alflkadar olarak tramvay caddesi 
ilzerindeki parkın ~ir kmmmm 
caddeye ayr.lmıısı ve parmaklığın 
geri alınması ta.karrilr etİniş ve 
dUn bu işe bnşlıınmrşbr. 

T opkapıya abide d ikilecek 
Topkapı meydanını BGmağa ka. 

rıır veren belediye buraya ibir a. 
bide dilcmeği kararlaştımuş ve ha. 
zırWclarıı girişmiştir. 

Ab'de meydn.nm tam ortnsmdn 
olacak ve stitunun üzerinde lstan
bulun fethinde şehit dü§cll kahra.. 
man Mehmedin mezar taşı buluna• 
caktır. 

Ressam Reşid 
T ra alles nln 

teşekklrl 
r--..... -.,.,,~,,~-,,,...,,--. Yanm asn dol. 

• 

PiYASADA 
HAZIRLIK 

---0--

Hesapıar. her 
devre değıl her 
pa' pti sonunda 
tasfıyeed.ilecek 

--0 

M b dele 
m te 

maataza olacağı 
kana ti v r 

Ticaret Vekaleti, bir tamimle 
bUtUn resmi makamları, ticari ve 
mali mtlesscseleri, son zamnnlarda 
Ankara.da imzalan:ın yeni Türk • 
Alman ticaret anlaşmasmuı mahL 
yetinden hn.berdar etmiştir. Esa • 
sen, bu anlnşma.nm meriyete gir _ 
mesi münasebetiyle har:ciye vekô.• 
letl umumi kAtibi Numan Mene
mencioğlu tarafından yapılan be. 
yanat piyasada layık olduğu ehem 
miyEıtle karşıl~tır. Piynsnda, 
yeni anlaşmanın ihtiva ettiği hu _ 
susiyeUcrc nıızaran Türk ve Al-

Mısır çarşısında 
inşaat baş1.a~ı 

o 
Bir kısmı kapatddı , 

kanalizasyon yapılıyor 
Belediye tarafından gıda mad

deleri hlll haline ifrağ edilecek o. 
lan Mısır çarşısında yeni tamir ve 
inısaatn ba§lanmrşbr. llk iş olarak 
kii.rı kadim Mı:sırçarşr.!ına asri ka.. 
nalizasyon yapılmaktadır. Her dük 
kiinda vücuda getirilecek su tcsi .. 
satının mecraları bu kanalizasyona 
vcrilceektir. 

Kanalizasyonun yapılınası mil _ 
r.asehetiyle hafta ba.:;ından itiba • 
ren ı:ıimdlye kadar havai tesiıınt 
halinde bulunan Mıs1rçarşısının e
lektriği yer altı tesl::ıatile veriL 
mek için kablo ve su boruları dö .. 
şenecektir. Buraya. birçok işlerin 
lAzım olacağı düşünülerf'k hnvaga~ 
zi de getirllmektcciir. 

Çarşıda henüz eşyasını tahliye 
etmemiş olan dükkanlara bu ay 
sonuna kadar son bir mühlet ve. 
rilmiştir. Mısırçnr§ısınm Keten • 
ciler ve ku§çular kapılarından )lah 
mutpaşaya çıkan caddeye açılan 
kapı nrasnıdaki kısmı dünden iti
baren kapatılmış, tamlr ve ıslahat 
işi bu kısımda ha.'3lanu.stır. 

man :mallannm muntazam bir te - Meriç ve Arda köprülerinin 
vn.zUn dairesinde ve süratle mu• 
ha.dele edileceği kanaati vardır. • inşaatı iler.~iy.?r . . 
Yeni anlaşma mucibince evvela Al Merıç ve Arda. kopr.u~erının a-
man malı gele<:ek ve muka.bll par. yak kısımlarını? mşası ı§ı tamam. 
ti hareket edecektir. Mukabll par- lanm~tır. Demır. kısımlarrnm mal. 
tinin hazırlannuş bulunması doğru ! zemesı de tcmın. olunduğımd~n 
olacağından piynsn. şimdiden buna b~nların da y~rleı:zıe k~nması ı -
alt hazzrlı.klarn. girişmiş bulun çın nyaklaz:n Uzenndekı tahta kı_ 
ma.ktadrr. Yine bu anlaşmaya g(i.. s??ıa.~n ıoşnsına b~ı:uımıştır. 
re hesaplar, devre sonlannda de .. Kopruler sene ba.5ma kadar ta .. 
ğil, kar§Ilıklı her müb:ıdelede tas· mnmlan~cak ;:e 1942 yılı başında 
fiyc C<iilcc'!'ktir. Bu suretle blokaj- Avrupa ıle munakalfıt başlryacak • 

ların tenıkUmüne mani olunacak .. _tı_r_. -----------
lır. 

Milli bankalar, Almanyll ile iş 
yapacak tacirlere akreditif ver • 
mek için emir alını tır. 

Büyük Röportaj serisi - 39 - Röportajı yapan: R. YAVUZ 
Hacer arasında ufak tef ek dar
gınlıklar hasıl ediyordu. 

Bir taraftan Yıldız sarayının 
yıldız mevkiindcki en nüfuzlu ve 
en güzel kadını kendisine mu· 
habbet arz.ederken kansının 
böyle yersiz sinirlcnmelcrle evde. 
ki asude hayatının çekilmez bir 
hale geli§.i fbinbaşryı ibu mevzu 
etrafında dUşündünnekten hali 
kalm,Iyordu. 

lki hafta geçmeden. zaptiye 
nezare~i yaveri evindeki tatsıı,.. 
hktan bizar oldu.. I{arısmın 
kimlerle görüştjiğünü araştırdı •. 
Bohçacı Gülizann eve gelmesini 
menetti.. Fakat Gülizar bu . . 
Hiç öyle men emirlerioo falan 
kulak asar mı? .. 
Kocasının \böyle tedbirler ah.şt 

Hacer üzerinde büsbütün menfi 
tesirler hasıl ettiğinden kocasr. 
nın ihtarına rağmen Gülizarı 
gizlice eve almak~n c:ekinmiyor
du .. Nihayet ikinci haftanın so
nuna doğru bir itdnd! vakti eve 
g-elen yaver Güliz:ırı orada gt;.. 

rünce fena halde sinirlendi 
!Bohçacı kadını azarlayarak ko~: 
du. Karısı bu harekete göz yum
mayacağını, bohçacının fena bir 
kadın olmadığım, hususiyle onu 
kendic:i davet ettiğini ortaya 
koyarak gitmemesini ihtar etti 
Şehamettin beyle karısı kavg~ 
ya başladılar. Yaverin en fazla 
s"nirlendiği dakik?da bohçasını 
toplayan Güliuı.r binbasının ü
zerini okşayarak sövlencli: 

- Hiddetlenme - ceyefcndici. 
ğim .. Hem kendilerini hem gü
zel ~ileni üzüyor, hatırını kı:-r
yorsun •. Ben giderim, bir daha 
cJa gelmem.. Ama. anlndtğıma 
göre kör olası kahpenin birisi 
sana büyü yapmış. E. yapmaz. 
laı·mı ya .. Böyle dört kaşlı, ci_ 
van erkekte hıın ,i kadının gözü 
k~lmaz? .. Biiyülerinc tnvsan ba. 
şı kaltaklnrın (ll... Haydi hos
ça kalın.. Allahısmarindık ha. 
nımım .. 

Gülizar kapıya do~nı gider. 
ken Hacer müdahale etti: 

- Dur.. Gülizar hanım, bir 
dakika bekle! 

Ve bohçacmın sözleriyle bir. 
denbir~ hiddeti yatı§arak gözle
rini bir t1arafa dikip dU.Şünmeğc 
başlayan kocasına ibir yan ba
kışla göz attı. Onun itiraz etme. 
diğini görünce cümlesini tekrar. 
ladı": 

- Gitme Gülizar hanım. Sen 
gidersen ben de bu evde bir d3-
kika durmam •. 

Oyuna atıldığını anlatnuyacak 
k~lar basiretini bağlamıştı •. 

Bidayette, mesut yuvasını 
korumak için bohçacı Gülizarın 
teşvikiyle kendisine yapıian bU. 
yliyü bozdunnak karariyle bana 
müracaat eden binba!$ı şimdi Ya· 
ziyelindcn memnun görünüyor. 
du. 

Büyü bozdurmak. büyUye, si. 
!ıire inar..;m her insanın 'başvur. 
du~u bır çaredir_ Yarım asırlık 
büyücüUğümde bunun binlerce 
örneğine şahit oldum. Sinirleri 
zayıf, evhamı fazla olan ine.an-



•• A B E R - :Auam pO!f.am 

1icacet harbinde 
napolvonun hatası 
ingiltereyi yere sermek ve Avrupa kıtasını 

Fransa ile ticarete icbar etmek 
Bu iki hedefin birden takibi Napolqonun 
muvaf f akigetsizliğine mühim amil olmuştur 

Fransa ve İngiltere arasında 
deniz Mkimiyeti için 130 sene sü.. 
ren cıcı mlicndeleler Napolyon I 
devrinde en yilksek merlehes:n" 

yı taksim etme planı,, imzalandı. 1ngiltereyc gemi işletmemesiydi; 
fkinci şart Fransız devlet hu • her nevi gemi .seyrüseferini me 

dutlarını genişletmcktl, bu iş de netmişti. 
başarıldı; Fransa hudu Uan 1808 O devrin m~hur İngiliz tnrihçı· 
ıle Homanın cenubuna kadar. 1809 si nose, İngilterenin 1811 sene_ 
senesinde Alman f}lmal sahillerine sindeki vaziyetinden bahsederken 
ı------------ -· der ki: "- O devirde İngilterede 

.. ·anr Fransa imparatoru Napol _ 
yon, .İngıliz adalarına karşı sa.va..-. 
mı15tı. Napolyon. iktidar mevkilne 
gelir gelmez Buloynda İngiliz ndn
lnrma karşı bir ihraç hnrck'3ti için r 
hazırlık gördü. Koral.kalı, İngilte 

Ya~tı: 

F.LUTZOV 
hüklim süren işsizliğe Ye az para 
mukabilinde çalıştırmaya bir ~e 
açlık ilave edilseydi, lngılterenııı 
lınli acaba ne olurdu?,. reyi istilfı etmek isti) ordu. 

lııgiltercyi istiliı etme planın • 
dan vnzg~mek mecbuziyeti hll.s;! 
oıunca 1789 senes!nde Mısır sefe
rini ele aldı. Sefer, b:ışlnngrçtn mu 
\'nffak oldu, fakat bu ilk muvnf _ 
falm etin sonu getirilemedi, zfra 
Xe~nun donanması Akdc.aizdeki 
Fransız donanmasını Abukirde im. 
ha etti. Napolyon kuvvetli bir do
nanma \'Ücuda getirmek için ener
jık bir surette çalıştı, İspanya _ 
Fransa müttefik donanma.•n ile 
Erme! kanaJm;n garbi çr.kış nokta· 
smda lngilizlcrle nihai bir zafer 
elde etmek için çarpışmak istiyor 
du. Fo.kat Napolyonun amiraller! 
vazifelerini Iayıki.rlc başaramadı • 
lar. Senelerce süren gidip gelme . 
!erden sonrn donanma 21 birinci. 
teşrin 1805 de Netson tarafından 
Trafalgarda kat'i bir !}ekilde hez!
nıcte uğratıldı .. İngiltereye ihraç 
hareketi planı bunun üzerine su • 
ya dti15tü. İngiliz donanması 24 "'. 
hat gemisi ve 219 muhtelif mu 
harebc teknesi jle biltün Avru • 
pa devletlerinin teşkil etUği c'!.o • 
nanmaylıı müsaviydi. Napol~·on ar 
tr.k f ngiliz donanması jlc boy öl _ 
çebilccek bir donanma çıkarama;r_ 
dı. Maa.ma.filı Avusturya ve Pnıı,. 
yn;'I mağlüb edince yeni bir pllın 
kurdu: Bu plan İngiltereyi iktı • 
sadi volla'rdan dize getirmc;i is • 
tibdaf ediyordu. İngiltere Avru • 
pa krtasma olan ablukasını 1806 
mayısında Elbeden, Fransız lima .. 
ru olan Brestc kadar teşmil edin.. 
ee Napolyon karşılık olarak, 1806 
ikinclteşrlnde İngiltere adalarının 
abluka altına alındığım ilAn etti, 
Böylece, karalar hrudmi ile deniz.. 
ler bakimi, her birl, kendi hayati 
uzviyetinden kuvvet alarak yeni 
bir mücadele şeklinde blribirleri • 
ne taan-uz etmeğe koyuldular. Ka 
ralaı- hakimi Fransız denize çıka. 
mıyordu; elinde kalan donanması 
ile İngiliz adalarını ablukaya kal. 
kışınca İngiliz filOBUnun bilyük 
hıı.rp gemileri tarafından koğulu • 
yordu. Napolyon bundan dolayı İn 
gilterenin de~m memleketleri 
ile olan den.iz nakliyatını sekteye 
uğratrunadı. Na.polyon yaln~ İn • 
gilizleri Avrupa lı:ıtasına yaklaş • 
tmnadı ve bil tun Avrupa liman • 
ları İngiltere için kapalı kaldı. 
Böyle bir şey yapmak için donan. 
maya ihtiyaç yoktur, fa.kat Avnı -
pa limanaln üzerinde kat'i bir hft.. 
kimlyet kurmak §arttır. Bunun i'" 
çln Rusyayla. bir ittifak _yapmak 
ıhtiyacı doğdu, 1807 senesınde bu 
iş de başarıldı ve Napoly~?la Rus
ya çan arasmda meşhur dilnya -

'anı cdt>cek nzlyete gelinceye lul· 
dar bir Alman sütnineye tesllnı 
edileet>klerdlr. Bu suretle çocuk • 
!ar vaimacr İngiliz milletlnln ha .. 
kiki· düşmanı, mükemmel iki Al . 
man olacaklardrr. 

:Fakat her şey babalan (Harri 
\ ilyam) ın elindedir. Zira c:ocuk. 
lara mukabil annelerini yollamak 
ki fidlr. Mübadele i"tenil'!'8 deniz. 
de, lstenir.ııe kara hudutlarında Yft 
ni Belı;fka ,·eya Hollandada yapw 
l:ıbilir. Her ~~in istediğimiz şart 
lar altında ge(mesi için bütün ter 
tlbat alınmı5 bulunmaktadır. 

Teklifimiz kabul edildiği tak • 
dirdc Taymis gazet.esine aşağıda.. 
ki adresle bir ilin göndermek ki
fldil'. 

Mektup burada bit.iy~u,. (Sam 
Coye): 

Kontr - Am · ::l 
-------------~ Napolyon İngiltere adalarının 
ve Adriynda Dalmaçya sahilleri • bu iktısadi zaafını gözönllnde tul. 
ne uzaWdı; 1810 senesinde ise madı, daha doğrusu görmedi, ~15 -
Hollanda Fransayla birleşti. Prur. remedi. Fransa imparaUıru dilş • 
ya ve A vusturyayn gelince, bu iki manını kendi eliyle bcslemiı; ve at'

devıet, Napolyonun İngiltereye 1ıktan kurtanımıtr Vaziyet anln · 
ltarşı yaptığı Avnıpa birliğine iş • şıhp ona göre tedbir alınınca iş 
tirake icbar edildi. En QOk ve ~itl· işten geçmişti. Napolyon, harbin 
deUc arzu edilen gaye Danimar ~ ne olduğunu tam mana.siyle idrak 
kaıım fethi ve CebelUttanğın a • etmem~ti; Makyavelin me~ur 
!ınmasrydı. Bu iki tasavvur mu _ sözUnü unutmuştu: "Harbin s'.ni " 
vaffakıyetsizliğe uğradı. lngilizJer rini altın değil fakat kahramanl:k 
1807 senesinde Napolyondan. ev • ve iyl bir a.sker teşkil eder.,. 
ve! Kopenhaga girdiler, İspanya • Paraya verilen fazla kıymet Na
daki çete harbi Cebelüttnrığa olan polyonun 1ngiltereye karŞJ girlştL 
i!eri hareketini sekteye uğrattı. ği iktısadi harbin sekteye uğra -
Danimaı'ka ve CbeJUttank haıiç mnsma vesile oldu. 
Rusya.dan Yunanistnna kadar 1n _ Napolyon ablukasını ta.m olanıl< 
ttiliz msllarma karşı iki, hatta ü~ kuramamI?Jtı. Avrupa;ıı lskandl : 
katlı bir abluka scddi yllkselmiş • ruıvya, İspanya ve TilrJiiye yolu !· 

ti. İngiliz mallan Avrupa.ya gire • le İngiliz mallan gönderllebil:iyor. 
mıyordu. Napolvonun emri su idi• du. Diğer taraftan bUtlln Avrup~ 
"lngiltereyle v;ya İngiltere ~vası • sahıllerinde, bilhassa Fransa ea 
tasiyle ticaret yapmak ya.sak! De. hillerinde canlı bir kaçakçılık fa
nizler Mkbni böylece denizde kal.. aliyeli ba..qlamıştı. Şimalde Heli.. 
mağa ve Avrupa karasına ayak goland adası ve Akdenizdekl 
basmamağa mahküm edildi. Na • Mata adası kaç~çılara atlama tah 
T-olyonun muazzam planı muvaf . tası vazifesini görüyordu. Heligo. 
fak oluyordu, zafer onun olacak • Jand adası 1807 de İngilizler ta • 
tı 1 HalıbuJti plAn. bozuldu. Nasıl :rafından Danimarkalılardan zor?a 
~ıJ.. Napolyon, o devirde yaşıyan o.ltnmt:J, İngiliz ablUka kuvveUe • 
diger o.damlar gibi, paraya fazla. tine üs teşkil ettiğ'i gibi ka.çal<çılı
krymet vermişti; paranın bir dev· ğın merkezi olmuştur. 1ngilt~.re, 
letin kudreti için temel teşkil et. Hollanda ve Almanyanm en bu .. 
tiğini zannetmişti. Avrupa pazar • vük ticaret li.manlarmm bura.d 
Jannı lngUiz sanayi mallarına ka. ~ubeleri vardı; buraya günde va_ 
P8.Dlak1a İngiltereyi dize getire .. satl 300 • 400 gemi girip çıkardı. 
ceğlni zannec· iu. İngiliilerin Hcligolanda alay olsun diye "Kü
bugUnkU harı- .. bitaraf gemile • çille Londra,, ismi takıldı. Napol • 
rindeki Alman malla.rmI zaptetUk• yon, Avrupa devletlerinin lngilte· 
lert gibi, yani buna. benzer ~ekllde reye k&.r!P cephe almalarının men 
hareket ediyordu. Gayesi Jngiliz faatfori icabından olduğunu ikna 
maliyesini sarsmak, maliyeyi yık- edemediğinden kaçak ticaret tn • 
ma.k.tr. ÖnUnde daima bu hedefi giltero lehine olarak pek çok te -
tutan Na.polyon Avrupa krtasnun kamül etti. Na.polyon, hakimiyeti. 
İn.giltereye olan ihracatmm ehem. le iki hedefi blıtlen ta.kip edebil~ 
:rniyetlni unutmuştu. Na.polyon bu ~eğini zannediyordu. İngiltereyi 
nokta ilzerinde o kadar düşünce • yere sermek ve Avrupa. krt.a.sın1 

siz hareket etti ki, 1809 dan 1811 Fransa ile ticarete icbar etmek. 
senesine kadar birçok Fransız tile !ki hedefi birden takip etmenin 
earlarma lngiltereye hububat ih. ne bUyük bir hata olduğunu an • 
raç etmelerine mtisaade etti. Ttk- lamanuştr; sağlam bir muva.ffa • 
carlar müsaadeye k8.1'§1lık olarak kıyctln temeli ancak bütün kuvve 
Fransa hüktlınetine yüksek prim • ti bir tele hedefe çevirmekle elde 
ler veriyordu. Napolyon böylece edilir. İşte Napolyon böylcee ltal• 
hUkümeti hesabına kArh bir tica• yaya Fransız meD.§eli olmryan ku .. 
ret yapt.Iğıiu zannediyordu. Hal .. maşlann ithalini menetti. Bu şe • 
buki Nn.polyon bunu yapmakla ln.. kJlde hareket etmekle yalnız ln· ı 
giltereyi çok bliyUk bir krizden giliz rekabetini sekteye uğratma -
kurtarıyordu; ee-bebi ise İngiltere dı, fa.kat 1.sviçre ve Almanyaya da 1 
1809 dan 1811 c kadar en ağır da h!r darbe indirmiş ve onların roka .. , 
hiU krizlerle çalkalanıyordu; kri?- betini kaldtrmL~tı. Napolyon böy • 
ler fena hasat netice.sinde doğ • lece zorla dost edindiği memleket.. 

1 mustu, yani gıda maddesi noksan- !eri kendine gizli birer dlişman ya.. 1 
lığından. Krizin diğer bir sebebi pryordu. Yine buna benzer bir k• .. 1 
Amerika hükümetinin Fransa ve ıııa gö.rllşle büyük bir hata da.ha I 

- Evet, &iikar, dedi. Herif hiç 
;:eltinmcmiş. G. V. (Gotlib Vumı. 
ser) in baş harfleri, 112 de hcı· 
halde eerv.ia numarası B ise Ber
lln. ŞB§tun doğrusu b~ iht!.,aUıız
l:ğa ! 

Sir Vilyam acı acı gülüms~i: 
- §aşılacak bir §ey yok! Vurm 

ser anlamamı istiyordu. Bu suret. 
le hem intlkammı alacak hem de 
beni bir §antaj altında bulundu • 
racaklı. Zira benim onun her fc. 
nahğt yapabileceğine emin oldu • 
ğumu biliyordu. Kollarm.ı sallıya 
fallıya karşnna gelebilirdi, altl~nc:ı. 
bana hakim olacaktı. 

1 
f - B<iylc haydutlara cevap ve. ı 

rilir mi? 1 
Vazifem de buna m8.ni idi. Ha- ı 

yatımı artık tamamen bir tek ga· ı 
yeye hasrettim. lngilter~e k~ • 
dım ve casuslara kar§ı 'lntellı • f 
gence Ser\'is,, te bir vazife aldım . 

1 
Tabii b\ı tamamen saltlıvdı ve zn. ı 
hiren amirallik nezarc.tinde bir ı 
memur bulunuyordum. Sekiz sen~ 1 
bUtUn kuvvetimle ç;ıhştrm c;aba -
lndrm ve bu sekiz senede (Tomnı1 : 
Murdok) adıyla (Matmazel_ Dok. I 
tor) na.romda en korkunç duşma-

1 
nımız olan bu cehenne-mlik Alman 1 
kadın cnsusuun emri altmd:ı ça • 1 
lışmay1 temine muvaffak oldum. 

1 
Biliyorsunuz ki Matmazel Dok • 1 

tor doğrud:ın doğruya. Kayzerle 1 
görilşe:ı umumi ha."'1>in en mukte. ı 
ciir şeytan casusudur. Tomaa Mur. 1 
dok sade bu kadı::ım teşkllA tma ı 
dahil değildir. lkl senedenberl Le
nln ve Troçki ile de mUnasebette 
vim Onlarla Cenevrede bizzat gö 
~·Uştüm Lile. M:ı.tma.zeJ Doktorun 
tanlyesi ve yardımı sayesinde on 

Sam dlişünceyc daldı, sonra sor. Itırın jtima.rlm.ı Jrazandrm. bu su .. 
du: retle Jngtlteredeki gizli komtlnJst 

- Peki, siz bu mektuba ne ce. partisi ı;ıe!liğJıe de Tomas Mur • 
nJ! vcrdiDiz.? dak l"!tirtldi... . (Dcı10mı wr J. 

Uiledi; Silezya ket en sanavli ve 
~onebcrger oyuncak sanayii inkı _ 
tnn uğradı. 

Napolyon böylece A vnıpa dev .. 
IC'tlerinin İngiltereyle olan ikt.J • 
111adi milru:.sebetlt"rini zayıflatmak 
i~~n bil~k bir gayret sarfelti ve 
bUt~ln ticareti :F'rnnsa üzerine çek. 
mel':'c eaiışlı. 

Hic; ı:al'lmıyan bir §ey \'arsa 0 
da .:'~polyonun İngiliz ablukn.sı 'ne 
mııglub edilmediğidir; kendi hata • 
lnrr yUı:i.lnden, harp idaresi için 
yaln•z paraya Jiızum olduğunu 
zannüttlğinden, kaçak t.icareUn ö 
nUnc g~e~edı~lnden \'C Avrup~ 
devletıerını ~ıltereye ka~ı müş_ 
tt"rek gaye ıçın blrlem.irem<:>diğir.· 
den dolayı maRlfı.b oldu 

İngiltcrenln AYrupa k:tasma 0 _ 
l:ın ablukayı tetkik edersek bu 
na benzer bir neticeye vanrız 
Ablukadan maksat, İngiliz n~ 
Spenseı- Persivalin sözlerini tek • 
rnr edenıek: "- Avrupa ticareti. 
ni sekteye ve intrzanum:lığa uğ • 
ratma.mak fakat Avrupa kıtasııu 
fngiltereyle ticarete icbar etmek. 
tir.,. dPmektir. 

Demek: A'·rupa açlıktan ölme 
meliydi; bu imkıinsız bir şeydi 1~ 
giltere denizaşm ticaretini dahna 
ön safta lutrruık ve sağlamlaştır • 
mak ve gen1şletmek istiyordu 
Halbuki Napolyon eli altmdaki 
devletlere: İngiltere ile veya tn 
glltere ilzerinden yaprlnuyan tic:ı: 
reli menetmlşken, İngilizler İngll. 
tere Uzerinden biı- deniz ticn.relini 
serbest brralunıyorlardı. Yani de. 
niz ticareti lngiltere üzerinden r,· 
lacaktı. 

. İngiltere için bu harp, <liğer bli.. 
tün geçen harpler gibi parlak bir 
ticaret olacaktı. İngiliz tüccarla • 
rı 1801 de deniz harbinin uzama • 
smı arzu ~diyorlardı· harp uza 
drkça ticaret inhlsa;ları altmd~ 
kalıyordu. 

"- İngiltere hUkümeti sulh 
yapacak,, şayia.lan dola,,mca tile • 
carlar buna mA.ni olmak için gay. 
ret ettiler. Harbin İngiltere 
hesabına ticaret olması için bita
raf gemiler, her denize açılışta bir 
lngiliz limanına uğnyarak yUkUnil 
boı!altmak ve ta{Jıdığı yükün kıy. 
metinin yüzde yirmi beşini 1ngilte• 
reye tediye etmek mccbuıiyelinde 
idi. Jngiliz menşeli mallan Yilkl.L 
yen bitaraf gemiler abluka altm. 
daki limanlarn gitmek için hususi 
bir müsaade almak mecburiyetin. 
de değillerdi. Ecnebi malt t~ıdrk; 
Jıırı zaman llUsuei bir müsaade ka 
ğtdı rica etmek mecburf.)·eu vaı
dr. Bazı mallam hiç milsaııde ve 
rilmlyordu; mesela yalnrz İngilte: 
rede i!;letlleeek ham pamuk gibi .. 

l ngilterenin aldığı tcdb!.r!cr içinde 
A vnıpa krtnsıns yapılan ka('ak ti
careti korumak vardı \'e ln&'ilt.ere 
l:u sayede epey para kaz:mJ.ı. 

Avrupa kıta.sının 1ngiltere tara. 
fınd:ın bu ~ekilde nb'uka altına a· 
lınması bu devlete epey varidat 
!.emin etti. Fakat Jngiltere gıda 
maddesi ve gemj jn~:ıııtma elzem 
olan keresteyi ithal e>dcmf\·ordu, 
ediyordu ise de bunu emin bir şcı. 
kilde ynpnmryordu, Bundun dola -
yı Napolyouun planını bertaraf e
demezdi. Fa.kat Napolvon İngiliz 
iktısadJyatmrn nüvesini tel'"k l e 
den esas noktasını hilmirordu: İn· 
giltere ithalat sny~lnde )aRıyan 
bir memlekettir. Fakat N'apol~o. 
nun ne şekilde hareket elLğini ya 
zunızda anlattık; Napol~onu İn • 
giliz ablukası mağlüb ctmedı, ken
di hataları planını suya dUşUrdü. 

Napolyonun 130 sene evvel ln. 
gUtereye kan!ı giriftlği harbj lbu· 
gün hail harpte Almanya ile nıu. 
kayese edilirse büyilk farklar gö_ 
rilrllz. Napol.ron denizde hAkim de. 
ğıJdf, hiçbir kuwetl. yol:tu. 1ngi 
llz deniz seyrüseferine ancak kıt· 
adan darbe indirmcğe ça}IŞ?)·ordu. 
Halbuki Alman~ıı bugiln bir do • 
nanmaya maliktir; Alman dcnizal. 
tılan faaliyettedir, Almanlar de • 
niz harbini Atlantiğe kadar teş _ 
mil etmişlerdir. Almanlar İngil{e .. 
reye karşı giriştikleri iklısadi 
harpte, İngiliz maliyesini hedef 
ittihaz ~tmiyerek lnglltcrc.rc rnni_ 
ZE'me götiiren gemilerin batrnlma_ 
smn eheınmlyet veriyorlar. Demek 
oluyor ki bugünkü Alınan muhn • 
rebe metodu taarruz damgasmı ta 
~or, ve Napolyonun muharebe 
metodundan bam~adır. Napol • 
yon devrinde taarruz ı-~cn lngil • 
tere donanması bugUn mUdafM 
vaziyetine geçm~tJr. 1ngiliz bah • 
riye subayı RW!sel Grensell "Mfiıı 
takbel harp~ deniz kuvveti .. ismi 
altında İngilterede neşrettiği ki • 
tabmda dedi ki: "- Deniz tica • 
retlne merbut olan ameliyeler 
mUdafaa ve taarruz nmc!i;resi o • 
larak taksim edilmelidir. İngiltere 
için müdafaa ameliyesi ön safta 
yer alır. Kendimi1j, sanayilm.izi \'e 

ihracat yapmak suretile kredimizi 
!t:Ukscltebilmek için ancak deniz ü. 
zerinden ynpdan ithal1ita bağlıyız .• 

Hulasa olarak topyekün şunları 
diyebiliriz: Bugün ve o devir ara
cında bilyük bir fark \•ardır: Al • 
u.::.nlarm elinde §

0mdi mayn, tay • 
yare, denizaltı ve harrı gemileri 
gibi tehlik.eli sillıhlr.,. '"'r. Hal • 
lıuki Trafo.gar mağ,ubiyctinden 
sonra Na.polyonun elinde zikre de 
ğer hiç:bir deniz kuvveti kalma • 
nuştı. , •~ 1 j p4 1 IJ H ' '• / l. • 

• ' ' ••• • ,... ' MI !- ·~ ô)" ~I lıı,ıl ' ., .,.. 
ilk çıkarılan 25 milyon lıratık tasarruf bon~ İ 

iki aydan az zamanda satıl~ı 1 - ~ . . 1 
ikinci yırm be; mnyo:: ı~rabk bono. ~ 
ıar ~ çabuca':i satılacak bltece~ur i 

~-ıswww:z~----~ ~ 

i 
~ 

Mentaat~niz 
~ 

Deı hal bir bono" imakiır i 
Bir yıl \":ıdrli bono . . • r,, 6 

Altı ay \-adcll hono . .. . ,. • % ıs 

• ~o 4 

Faiz getirir ve faizlerde peşin öde ıir 
~-=--..................................... .-. ... -

1'asarruı bonoları 5, 2:>, ıuo, !WO. ı~ llr:ıı.ltk i"''· 
ç.alar halinde sah,n çıkarılmr,tn. IJı; bir "e~ 
Hı merasim ••oktur ParanD'.ı .. tod~111ıut ~n u ır-

~ . u 
par.na ~CVirmP..nJz lfllbtldtr. A rıttru• ~ -.ı .-. 
lerde. satı<; kıymeti ftt.N'!n.,.,n a.lüllJaal .la"'< ""'· 
lnnılır. l<t>ııenbm m~.:w.e.ı nb~•"" ~ ., bıutkr,. 
d:ın t.;,. t.-r.., Rlıı.blll~tnlı~ 

Bonolar hazir.enia keiaieti altındadır 

~ • ' ... • • I' ~ ...,.. ' • ·:· 

1 
1 
1 
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Aıutıolu ]:ın mm verıUğl haber. 
krc gö a dOuyn 11;nı.lft:~fr.e bir bııkı~ 
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ı ş • ye :den 
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Japon kabinesi çekildi -
Amerika ny:ınındnn biri 

Japonlnrın kıpırdanamıya. 
cı::k hale getirilmesini isliyor 
- Japon filosu da düğü§

meye hazır! 
Dün gece~d Alman tebliği, şark 

cephc..'inde, baş şclıi:den takri
ben 100 kilometre mesaf ed.a bu_ 
.lurum müdafruı hattının d~ı~. 
muhtelif noktalarda muharebe
ler yapılmakta olduğunu haber 
vermektedir. Moskovanm cenu
bu garbisinde ve şimali garbisin. 
de kfı.in mtihim t.::lıirler olan Ka. 
lug;ı. ile Kalinin bir ka<; günden. 
beri Almanların elindedir. 
Tebliğde, hususi bültenin bir 

hulasası yapılarak. Briansk ve 
:Viyazma imha muhare'celerinin, 
muzafferiyetle biten neticesi nn
latılmnkta ve Almnn h'!Va kuv. 
ıvetlerinin, diın geoe, Humber ağ_ 
zında. ve 1ngilterenin ceup sahi
linde buh nı.n <' ' eri hedefleri 
bombaladLdarı ılfı.ve edilmekte. 
dir. 
Lcninaradı a[fır topfular 
Döğü;yor 

Alman ai{ır topçusu, 13 ilkteş
rin giL;ü, U>ningraddaki ehem
miyetli n"ltcn tesisatı bombar
dım:m etmiştır. Bolşevikler. 15 
ilktcı;rinde şark cephesinin roer· 
kezind bir Alman piyade tilmc
ninin bulundui!u kesimd2 Alman 
mevzılerine karşı tanklann mil· 
zaherctivlc bir k~ı hücum te
şebbüstinde bulunmu<:tur. Bu hü
cum püc:kürtiilmfü~~ür. 
Rumenler Odes.:ıya 
Gfrdiler 

Yüksek Rumen kumandanlığı 
aşa~do.ki hususi tebliği n~ret
ıniştir: , 
Kıta1 nm1z Odec:anrn simdi

ki miıd'"'faa hatt nı \&:ırmı~lar
dır. D "'man bütün cephede 
ric'at etme'ktt-dir Gnial.,covo, 

Da.lik ve Tartaka bu sal:~ 
saat tcl"z nbeı·ı elimize JtCG
mbıt·r ll"'ri hnrPkctimiz devam 
etmektedir Odesa yanmakta. 
dır. 

Romen ımzıımi 1\ararrlllumn 
tebliğine f!Ürc, buqiitı öğleden 
sonr;1 Romen 1'1tvvetlerı Odesa
~ıa qi.rmı:rılrrdir. 

Odesa önündeki Romen kuv
:vetle!'i ~umandanı General Siu
ı>erko istifa ctmistir. 

'Merkez cephcr;im:lc §iddetli 
Muharebeler devam ediyor 

Rus cephesinin merkez ktrmm .. 
da şiddetli muharebelerin devam 
~ttiği b'l!"'Ün Lo'ldr.ınm s:ılahiyet. 
iJ mnhfil'erinde ··l lenrne'ttcdir. 
Ruslar, dü"mnnm, mUdnfa.a hntln.. 
rmr yardıkl!ırmr haber vel"Il'Jşler .. 
se de, bu yarma hareketinin nere
t'!e ve ne genişlikte yapıldı~a da 
lr hiç Ir halter yoktur. Fakat, ge.. 
~nsı so ... ·yet tebliğ'ne g15re, 
M'06kovanm garbmda cereyan e .. 
den meydnn muhnrebesinin had 
devresine f?irmi., olmı:sı muhtcm"l 
görilnm"'tleiir. A'm:.ınlar, sürntli 
bir netice cl""l:ık ıçin irık" n n~ .. 
petinde gnvrct .,rfetme ttC'dirler. 
'Moskova:rı mtidnf a eden Rııslr!.r.n 
gıda ve müh1mmat balmnmdan ih.. 
tiyaçlnrmm iyi temin Pı'Hlmcd;r>;ni 
tahmin etmek için hiçbir sebep 
yoktur ve Ruc;ıarm, veni takviye 
kuvvet eri nldıltları da malrımdur. 
Bununla b"raber Kal'nlne bölge 4 

rund<', Rzl1 cv"den yapılan ilerlern~ 
lıarcltetin ·n, yeni bir terakki göc;• 
termlş olmnsr muhtemel görUlmck 
tedir. 
Moskovadan el~iler 
Ayrılıyor 

To!:voda bild;rildiftin~ '!'Öre 
• ovyetler dUn Japon elçiliffine 
Moskoı:avı terkctmeya hazırlan
malnrmı ta\'l!ıye ctm;~tir. eli.Yer 

• taraftan ls-:eç Tcl"Taf ~jano::ı da, 
Sovyct R ts ·anaki İsveç elçisivlc 
ataşamiliterinin C'a~runba günü 
Moskov:ıdnn 2Yrı'dıklannı ve e'. 
<'ilil· m" ttrlan--·n İ"ler;'li'1 ba· 
Şınea lrn.ldıldt!.l'lnı bild"rmekte. 
<lir 
Alm"' 1 ,.,. .. • erine p,öre ... 
~ wvet rr1c tebliitinin zeylindc 

de. i:ho · 1.i: 
JJ{-!"

0

11grnd yakınlarım müdafna 

ne -
eden birlikıerimiğ, ss inci Aı. Amer·ık~n kı~aları 
?Jlan fırka.sına mensup askerler. " l 
ilen biiyük bir kafileyi esir almış· 
tır. iç bir z 

il z a Esirler, soğuktan ve Sovyet 
mukabil taarruzlnrının artma. 1 
s·ndan dolayı Alınan askerleri. 
nin maneviyatı miiternadiyen za
yıfJadığmı söylemektedirler. 

al~ı a ,rmi 
Esirler, 28 inci alayın, bir ta

arruza ~ec:mektcn imtina ettiği-

lzlandanın Amerikan 
kıtaları tarafından 

ni söylemic:lerdir. Subaylar. si. müdafaası isteniyor 
lü.h kullanmak mecburiyetinde Vaşigton, 17 CA. A.) - Ofi: 
kalmış!ardır. Cumhuriyetçi ayandan Vanden.. 

Eo::ir alman subavlar. bir kaç berg dün hlcında.nın yalnız Ameri"' 
muh~rebe neticesinde, yani alay. knn k!tnlan tnrafını.'lnn mildn.faas~
ların, bütün silahlarını ve tcçhi- ru istemiştir. 
zatını ka.ybetmi1 bir ltaç avuç ' Harbiye nazın Stlmson cevaben 
askerden ibaret kald•ğını işfa Amerikn.n kıtalarmm !ng'liz lntala. 
etmektedirler rınm yerlııe geçmeleri. muhtemel 
Rusya mıık~vimdir, oldu.ğu;ıu s5ylemiR ve şunları ilave 

Davanaca'ttıT eln'~tir:. • 
,. 

1 
• t · ·· l Şımdikı halde lzlandnJa karşı 

Nevvor.1< Tımes ga7..C esı şoy e yapılacak her tUrlU tnarruz lng,i.. 
y~~;"~;,= tnbiat unsurlan kadar ~ llz ve Amerikan kıtalanııın milı:.ı-

terek muknvemetilc kar.;ııl"'ı;:ıcak"• 
natı:ı ve mukavimdlr. Ge<:en harp_ 
tc ölen ve yaralanan Rusların s::ı- tır. Fmmt Amerikı:.n k•t ı~a hir-
yısı on milyonu bulmuştu. ş md:. bir uurıo.n İngiliz kumandası nltm!ı. 
Rus milleti, memlekPtini, bUtün _gi_rm_i_y_ee_ek_tir __ . -------
kahinleri utandrracak bir dövüs 
hayatiyeti ve kudretivle mildafaa 
etmek için ayaklanmıştır. Rus SP• 

fı, Alınan kuvveti tül:enmeden er 
vel yarılab!lir. Fakat bu hareket, 
bu harpte. geren harpteki ltadnr 
irnt'i olmıvabHir Rusyanm muha. 
rebe kudreti, şimdi, o ~mankine 
ı:azarnn dalın bUyüktur. Halbuki 
Almanlar, 1917 de, Avusturya ım.. 
paratorluı'.:'1lnun mai;lübiyctini ve 
mahvını intaç eden nvni mukad ~ 
dt>"r lıl't"' hrı irtildi.p edh•ol'lar. 
Amerika Sibirya yoliyle 
Yardımı !:esiyor 

Nevyork Herald Tribune gaz"
tesine göre, Ru.s ordulannm Al
man taamızuna mukavemet ede_ 
bileceği şüpheli olduğundan hü. 
J..'ilmet, Maverayı Sibirya demir. 
yoluyla. malzeme naklini tehir 
etmiştir. 
Japon kabinesi çekileli 

Japon haberler bUrosunun bil .. 
dlrdlğ'lne göre, Konoye kabinesi 
dün saat 20.HS te lstlfasmr ver 
ml§tlr. Prens Konoye dUn öğleden 
90nra kıı.b!.neslnl teşkil eden nB.Zir 
lan birbiri arkBsma kabul etmiş 
ve kcndUerfne tstl!asınm sebeple .. 
rlnl bildJrm~tir. 

Haberler bürosunun llAve ettiği· 
ne göre, Konoyc kablne!!I. m!lU po· 
llttkada takl"> edilecek usul hak.. 
kında kabine Azası arasında fikir 
birliği bulunmadığından istifa et· 
m!ltlr. Prens Konoye, nazırlan ne 
mutabık kaldıktan sonrn saat 17 
de sarnya gltml§ ve kab!neslnin 
istifasını imparatora vermiştir. 
İstifa eden Konoye kab"nesl, ik. 

tidnr mevklinde ancak Uç ay kal. 
m·ştır. Prens Konoyc, yine kendi 
riyaset ettiği bundan evvelki ka• 
binenin istifası üzerine, 13 tem. 
muzda bu yeni kabineyi kurmuş • 
tu. Bu kabinenin. siyaseti hakkın_ 
da hiçbir sarih beyanat neşret -
tnemiş olması keyfiyeti, kend"sine 
"intizar kablnesl,, adı verilmcs:ne 
sebep olmuştur. İstifa eden kabi. 
nenin. ilk içtimaından sonraki be• 
yanatı, bir husus;vet arzeder ma.. 
hiyelte görUldU[ill hntırlatılmak • 
t:ıdrr. Bu beyanatta. şöyle denili _ 
yordu· ''G:tgide vahamet kespe • 
den dtlnyn vazıyet! içinde, hüku
metin tesbit ettiği siyasetin, ce • 
sur ve seri bir şekilde tahakkllit 
ettirilmesi iç1n, milli bünyen·n e. 
sasmdan yenfle~tiriL'lleSi işini ha
şarmııga azmettik.,, 
istila Amcrikado nasıl 
Karşılandı? 

Japon k~bincsinin istifası A
merilm sivasi mahfilinde umu· 
mİ\'etle. JaPonva ile Birleşik A
merika arasında uzak f}ark me
selesinin sulh yolunda halli kin 
cereya:ı eden mlizakerelerin ni
havet bulmuş olduğu şeklinde 
tefsir edilmektedir. 

Bazıları, Prens Konoye'nin 
başveidilctten çekilmesinin. Rus· 
:v~daki askeri vaziyetin vahamet 
kesbettiği ;..amana tesadüf etti
ğini söylemekte ve yakında Si
berva sahil vil~vetlerine müte. 
vcccih bir Japon hareketi imka• 
nmın me\'cudiyetini tahmin eyle1 

mcktcdirlcr. 
Son g-ünlerde müfrit n.illiyetçi 

anasırın tazviklerinin fevkalade 
artmış olduğu ve bunun, Prens 
I<onove tarafından takip edilen 
h~rici simsetin devamı imkanı· 
nı 3.meli olarak selbevlemiş bu
lunduğ'-J sövlenmektedi.-. 

JaPon donanması. zimamdar
larının son kabine buhran•ncla 
oynadtkLn rol Vaşin~tonda bil
hassa ehemmivetli sayılmakta
dır . Jı\oon donanmasının "muha
re~ve hazır oldu!!u ve harekete 
v.errne irhı snbrrcıı:ı.:'nndtP.ı" ha-:t 
kında M. Hideo Hirade tarnf·n. 
dan yapılan beyanat. r;imdive 
kadar Birleşik AmPril\<ı ile banş 
yolundaki münaserctlcrin id.q.me 

azan ov Har 
birliğinin hül<O • et 
merkezi ol cal< 

(Ilılş tarafı l ncidc) 
bu ı;ehr"ın nüfusu harpten evvel 
180 bin k"şlydl. Bunun yilzde 72 si 
Rus, yilzde 21 U Tatardır. Fakat 
bu ııehre birçok muhacir de gelmiş 
tir. !{azan mühim bir endtlatl"i ve 
ticaret merkczldir. 

1401 senesinde Ta.tarlar tara .. 
fından kunıl:ın bu §ehir 1552 de 
Ruslımn istiliı.sma uğramıştır. Bu 
tarihten sonra Ruslar bu şehri 
§ark:ı doı'.;7u ynyılmnlarmda bir 
hareket noktası olarak kulla.nmı:ş.. 
lardır. 

Kazan Moskovayıı, şarki Rusya• 
nın b~lıca mcrkczlerdıe ve Siber 
yaya §imencliferle ve Volgn uzur.
Juğu.nca nehir yollarile b:ığlıdır. 
Kazanda ipli!cluuıeler ve silah fa.b. 
rikaları vardır. 

J rındra, 17 (A. A.): 
'l'aymis gazetesinin diplomatik 

muhııblrl, birçok memleketlerden 
gelen ve Sovyet hükümetinin Mos.. 
kovayı terketmiş olduğunu bildi • 
ren haberleri kaydettikten sonra 
şöyle demektedir: 

Bu haberi teyit edecek resmi 
malllnıat almmaml§tır. Fakat Rus 
hUkilmeUnin payitahtı terketmcsi 
ihtimali derp!§ edilmişti. Hükfunet 
merkezinin nakledJmeai, Stalinin 
Mo!:ko\•a şehrinin sukutunun pek 
yakın:ia vukun gelecek bir hii.disc 
teliı.kki etmekte olduğu mdnasmı 
taz'lmmun etmez. 

Stalln böyle bir karar vermişse 
hunun sebebi §ehrln tehlikeye :ma• 
ruz olmn.sı değil, be~ki hnrbin ida .. 
re merkezini mUml..iln olduğu ka .. 
dar tam ve kolay bir ma.hnlle nnk. 
letmek kaygusudur. Çünkü böyle 
bir merkez tabii olarak tehll!teye 
maruz bir şehirde bulunamazdı. 
Böyle blr karar nlmd·:ktan sonra 
hükilmetin son dakikaya kadar pa 
;-ıtnhtta kalmaru mana.sız olurdu. 
Vııziyctin daha ziya.de gerginle..~ 
mesini ve nakliyntın daha z·yade 
mUf}kUlleşmesini beklemeden pa • 
yitn.htı tcrketmek daha doğrudur. 

sinde en kuvvetli ômil olarak te
lfrkki edilen Japan donanmas1m
da, vukua gelen istihalenin ma. 
nıdar bir misali olarak f{Österil4 
mektcdir. 
Amerika ne yapmalıdır? 

Amerika .ayamndan ve hari4 

ciye encümeni fı.zasından Pap· 
per, beyanatta bulunarak Anıeri. 
kalılann Japonları kıpırdamaya. 1 cak bir h~le getirmeleri ve Ja. 
pon, İtciyan ve Fransız filola
rını tahrip etmeleri IUzım oldu. 
ğunu söylemiştir. ~[umailcyh, 
İngilizlerle Anıerikahlarm yaşa. 
mak istedikleri takdirde böyle 
gitmeleri zaruri olduğunu ilave 
etmiştir. 
Diğer taraftan Japan bahrivc 

nezaretinin sözci.isü yüzbaşı, Hi
r:ı.de, Japon filosunun harekete 
geçmek arzusiyle yanıp tutuc::
makta olduğunu Amerikaya ih 
tar makamında söylemiştir. 

Hiradc, Japonya ile Amerika 
münnsebatmm istikamet değiRtir .. 
:n~hin pek yak•n olduğunu ilave 
etmiştir .Japon donanması. hnzır • 
hklarrnı ikmal etmiştir. Her şeye 
hazırdır. 

A~eriha:la küçük gemi 
lmıaatı 

Amerika mümessiller meclisi. 
sahil mücl::Jaası için dörtyüz 
kiictik P'cmi insas1 kin bahrİYı:! 
nazırlı~·na miis'ladc veren lm. 
mın oroiE'sini ittif"'::la tasvio et. 
mic:tir. Proie ay!'ln meclisine 
~önderilnıi~tır. 

szaland1rllan eski' 
Fransız başvekilleri 

1 

(Bn!J tarafı 1 ncldc) 
BU Uç §abıs Portalet kalesine sev. 

kcdileceklerdlr. 
Guy la Chambrc, Jaconet Bourasoı 

da mevkuf kalaealdardır. 

Mareşııl Peten hn rp esnasında mu. 
avinl bulundut'U oon b3§vekil Pauı 

Reyno ve dahlllye nn2:1n Mıı.ndel de 
mUcbbcdcn bir kalede hapsedilecek • 
1erdlr. 

:Mo.reşnl Pet'!n, b:.ı hUktlmlerlıı kBtl 
olduğunu ve hiçbir veçhllc değlştırllc. 
miyeceğinl b11dlrm!ştlr. Mnreş:ll Pe • 
ten bu mUnıı.sebetlc neşrettııti beyan. 
~ames!nl §tı cUmlelerlo b!tlrllm!ştl: 

"Bu karar, Frnnımnın en bubranlt 
devirlerinden birin n sonunu teşkil et.. 
mektedlr. Ynıındığımız devirde her 
kes mesullyetlnl yUklcnmeHdlr. Ben 
bunun mis:ıllnl veriyorum ve bana 
dU~en mesullycti kabul ediyorum. 

Size ltnU olarak şunları s5y1Uyo .. 
rum: ihanete uğradınızsa emin otu .. 
uuz ld bandnn sonra. nldatılmıyacak. 
sınız." 

Mareşal Petenin nutku 
Vi5i, 17 (A. A.): 
Mnreşal Peten tarafından <llln 

gece radyoda söylenen nutlrun 
metni: 

Fransızlar, siya.si nda!et divanı 
bana mütalealarınt bildirdi. Bu 
müta.lealnrın esbabı mucibesi ~ık, 
tam ve mükemmeldir. Güzide eski 
muhariplerden ve ammenin hayır 
ve menfaatlerinin bUyUk hO.d!mle 
rinden mürekkep olan ada.let di -
'\aIU, Edouard Daladier, Leon 
Blum ve general Mauricc Gam -
line teşkiW.tı esasiye kanununun 
yedinci maddesinde derpiş edilen 
en a§tr ceza olan müsta.hkem bir 
kalede mevkufiyet cezasının tat. 
bikına mütteukn.n karar vennişti.r. 
Buna blnaen bu Uç Jd.5inin Po'l"ta• 
let kales;ne hapsedilmelerini em, 
rediyorum. Mes'uliyet.Ieri dalın ha.. 
fif görUlen Gy Lacha.mbre ile mu.. 
rakip Jacomet hakkında divanın 
kanaati başka surette tecelU et -
m.i§tlr. Bunun için Gy Lachambre 
ve Jo.comet Bourrassol'da göz hap 
si altında kalacaklardır. Fakat si. 
yasi adalet divanı benden kazni 
kuvvete tecavüz etmemesini iste• 
m'~tir. Kuvvetlerin tefriki esn:JI• 
na riayet, bizim melufumuz olan 
hukukun aksrunmdand!I'. Binaena 
leyh samimi hissiy:ıtma uygun o. 
lan bu milracaata pek ziynde mern 
nuniyctle mukabele ettim. Binne· 
tice ruom mnlıkemesi, halen bu 
işle meşgul olmaktadır. Hatta da.. 
ha ileri gitmek ister".ı.ın: Yalnrz Ri• 
om mııhkemeabıin elinden bu işi 
almak milmklln dei;'ildir demekle 
kalmıyorum, bu mahkemenin bu 
işe bakması milli menfaat icaba -
tmdandır, diyorum. 

Rlom mnhkemenlnde ille b!r !sllc • 
vap kargısındn kalmı11 olan Reyno 
ile Mandele gelince mcclls ekseriye. 
linin mUtaleasına wtınat ederek çok 
ağır karinelerin bu iltl zatın mUstatı.. 
kem bir kalede mevkuf tululmaıar:ınr 
muhik gösteriyordu. B!nacnalcyh bu 
tedbirin alınmt\Slllı enırctUm. 
İhanete uğ'ramı:t oınn memleketin 

hakikate, btılOn çrplaklığilo haklltnte 
kavuşm:ığa hakkı vardır. Rlom mah.. 
kemesinin vereceği ımr~r tamamlylo 
aıenı olmalıdır. Bu karar, y,\lnrz o 
§nhsl değil, usuller!, ahtnk ve Adatı 
ve rejimi de (!()znl:ındırncaktır. Bu ite .. 
rarm ıstınafı olmıyacaktır. Artık bu 
karar hakkında. mUnaltaııo. ynp:l:ımı • 
yac:ıktrr. Bu karo.r, Fransnnm hnya _ 
tmd:ı. geçirdiği en elemli devrelerden 
birinin son nokt.nsı oıacnktır. Bunun 
için bu fıı hakkındaki muhnkemenln 
sUraUo R! ... m mahkemesine intllrol et.. 
meslnl temin eylemesini adliye nazr. 
rmdnn rtco. ettlm. Esasen mahkeme, 
daha ı;tmdlden mUhlm ııııler gHrmU§ 
bulunuyor. Slynst Malot divanı, malı.. 
ltt-mentn fa.allyetlnl, yaptığt çolt ince 
tahkllmtı ve kaU neticeler elde et • 
mek için ku1Iıuımr3 olduğu usulleri 
sltayi§lo yadetmek ister. Muhakeme, 
pek ynkında baıılıynca'ktrr. Fakat 
tarlhimizln karmakarışık bir devre • 
de rUyot edilmekte oııuı en bUyllk da. 
vası, tehlikesiz olmıyncalctır. Bunu 
bilmiyor değilim. 

Fakat mllleti g5zönUnde tutarak 
mentaatıerl ve mahzurları tarttım ve 
knrnnmı verdim. Başka tUrlU verile • 
celt bir hUkUm, memleket için elden 
kaçırılmış bir hUkQm olac:ıktı. Du su 
retle ilk merhale, millete medyun ol. 
duğumuz adalet yolunda aşılmt,tır. 

lngilterenin eski Roma 
sefiri Persi Loren tekaüt 

edileli 
Londra, 11 ( A.A.) 
ltalynnm şimdiki harbe gir. 

rnesi nnmn kadar tngilterenin 
Roma sefirli~in:ic l:nılunmmı o
lan Sir Persi Loren, talebi ÜZf
rinP tc1möide ı::C'vkrdilmiştir. Mu
m.;ıiJı:ıyh 61 vaşmdndır. 

Amerikada 

Bfr a11ler il n 
gaze es y z y r: 
Amerika halkı memleketi 
kurtarmak istiyorsa bu 
tahrikata karşı harekc-;'ı:e 

geçmelidir! 

Nevyor1c 1; ( A.A.) - D.N.B: 
"Nevyork Jurnnl Amerikan" 

komünizmin Amerikada terakki. 
ler !:aydcttiğini yazarak şunları 
söylemektedir: 

Bilhassa radikal görtişlü muaı. 
limler ve profesörler şimali A. 
merika mekteplerinde ve üniver· 
sitelerinde komünist dUnyasmm 
prensiplerini yaym~tadırlar. A. 
merika hükumeti Sovyctler Bir
liğine yardım etmeğe başladığın. 
dan beri bu propaganda. ile mü
cadele müşkülleşmiş.tir HUkO. 
metin bu tarzı hareketi karşısın. 
da Amerika halkı eğer memleke. 
ti ve kendini kurtarmak istiyor
sa bu tahrik.?.ta karşı harekete 
g~elidir. Amerika halkının 
kendi hürriyeti i<;in tekrar mü. 
cadeleye girmesi zamanı gelmi§
tir. 

Japon kabinesi 
m:ı, tnrnfı 1 nclde) 

Prens Konoye imparator tara.. 
fıııdan kabul edildikten sonra 
mesai arkada larını davet etmiş 
ve Mikadonun k:ırararını kendi. 
terine bildirmiş ve müteakiben C• 
vine gitmi§tir. 

Kabine başkatibi M. Tornita 
ile teşrii büro şefi M. Muraso 
da istifa etmişlerdir. Resmi teb
liğ her ikisinin de yiiksek meclis 
azalarına. ta.yin edildiklerini bil· 
dirmektedir. 

Tokyo, ı:1 ( A.A.) - Röyter: 
Umumi srette şimdi itiraf e. 

dildiğine göre Konoye hükOmeti 
"Bü_yiik Okyanus huhranı,. nı 
izale edeceğini ve durmuş olnn 
Japon ticaretini canland?rncn~ı. 
nt iimit 1>tr1•ekt<>vni 

Gi i e azı 
c: .. sa baların 

&n t r 
amı a .. r.ı~ 

t,, .... : .!.! 
Ecı l•.ı /7 ( A.A.) 
Y .ın resmi C'orrespond.a.nce 

Politi<ıue et Oiplomatirıue gaze
tesi Giritte kain Skındi, Krassai 
ve Ka.:lnnos kasabalarının Al
manlar tarafından tahrip edildi. 
ğine ve adanın sivil ahaliden bir 
ç.ok kimsc:erin idam olunduğuna. 
dair 1 nı:dliz propn Cl':ı.ndası.1. tara. 
fındarı ileri sürülen idaiaları 
te';;:zip etmektedir. 

Gazete şöyle demektedir: 
"Zikredilen kasabalardan ilki 

a 1;;:eıi harekat esnasında haso.ra 
uğramış ise de diğer iki kasaba· 
nın oldukları gibi durduklarını 
görmek her zaman mümkiin
dür.'' 

Bundr.n sonra Avam Kamarn. 
smda Sovyet tebliğlerine hic: bir 
şey ilave etmiveceğini söyleveu 
Çörçilin bu beyanatiyle m~~~ul 
olan gn~te ~unları ilave eyle.. 
mektcdir: 

"Bu sükut bizzat Moskovanm 
~ük\ttundan bile da.ha maniQ.ar
dır.,, 

Küçük sanayi erbabı 
aldıkları ha:n maddeleri 

&alıyorlarmış! 
Sanayide ve muayyen tezgah· 

!arda kullnnılmak üzere verilen 
lıarn maddeler üzerinde yeni bir 
tlc:ıret ı;ckli meydana çıknnlmLs • 
tır. Pilhak'ka bazı küçük fabrika• 
lnrın kendilerine verllen ham ka
uçuğu. makine yağı ve benzini ve 
pamuk ipliğini kullcınmadnn büyük 
karlarla piyasada. sattıkları öğre • 
nilm.iştir. Bundan dolayı nlll.kadar 
makamlar, ham madde alan iküçük 

mu 
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H "X B E R - ~ pos{asr 

Nakleden: 

J!uza/fer Acar 

~~~ 

~tı .. 
•10 Yük Milli Rom a n 

'tn... 2 .. y ı~~. dedi azan: ~AHMUT ATTiLA AYKUT 

BUDA BiR 
• 1Jıtiyar kontes Vcrn tgnorski. 
muh_teı:ıcm kii.<:anesindc bır ha~ır 
cemıyeti menfaatine Mw>aml'r" 
tcrt P etmi<ıt i. Bilyilk salonuncl,ı 
hazn uman za.nf bir s:ıhncdc yUk 
sek a.ristokrasiye mensup amatör . 
lcr hır operetin muJı telif rollerin-
d_e kabiliyet ve bilhnes:ı güzellikle Diye özur diledi. !hti) ar kadın vardır, Onun en ufak arzusu benim 
nni göstermcı;e hazıranıyorlardı bUy lik bir nezaketle: <'!.ll ~ir ltanun olmalıdır. o bir il.ah 
. ~ontcs müsamereyC' Andrc Po • - Bu::Jdan sonra inı;allah sık ben ısı:_ on•ın esirinden başka bir 

. Jirbat • ~ halim 
'4.!l ... :hıneiıi Ovey ~a işi 
ı~~~~ J>ederm sağ 
~)'etİ.ştn· ş. Karımn ken 
~i·i d;ınnuş gibi bi· 

dertte aştan çıkart· 
~ llıutt<aS l . 
~hayli ı ~onuşuyordu 
~H~ecau f{edc~isti. · 
~ uo~ d • edım Se . 1 
111 ~ ola.<:, 1 • nın c 
iİJıı liba ş a un. Bize na 

ltt~ ~ · U kafaları bi~· 
hı; ~anınŞaPirdatarak: 
'' de · ca.nıno. :m.hmct 

bı.ı ~ık0Ylc canım "sti 
\o kı 1 

• bııı r. lhvrn da t-~k başı-
. an ve ahbab 

ı.. illan. 
"lj ~}A~ ' Uknü' •• 
·~id· YU de bul. 
ti ~lıu- drt~ar;ı mamur 

b lgittı? ersın a iki gö
ır ı · h.: •d.hıa d"· 

b ::'\lfad U&ünd .. -ıe . a bi u. 
l )ııı Şoyıc k raz otur ba • 
l'lYı !3ir . L\;aca bir keş

'- (Şah :\'erde um·· .d. 
11 1• ahın ı ım 
rakaltabı n•i·~ı;-kada<>ları 
~ bu i 1 1A1ndcn ;... • 
~ki avdı) bulursak 
ıı 1t drf?atı Ucunn•zdadır 
l<laıtika çıktı. • 

% i a::ııa iÇ<?~nr.ı. ~ccati 
ıı fllııden gırdı. 
~~ede t çrk!lrt'tık anı.. 
~ltn? Uza~n düsürc. 

Uç • k 
·l'~:ı'>1ıu adaş kahvc-

•ı:ıcıe nda yan eo. 
llt l ltırC>~ntres yapma 

avan1ı b~ kağıtlarla 
llran ır meyhane-

~ab ır. sahibiyle n i. 

~ I'~ J\.]j be · ~ı 1 daha V. Sana ıki 
i li•\·d.M bezeler çe. 
er 1 akalım 

ıı.._tır '\ .!tlcsleğinin • bU-
~'ill' :.ııu nı;i ı · bltl e ~ '· c n tebcs· 

llııan ~ırnm iyi 
a~ Ali bey; gü. 

~ t1 h: rr. aun· 
·<ıı u· J • 

le te~~erek. Emir 
rı ııo a gitti. Ka. 

tıı.~11 f~~dı bilme:n. 
ı.... a}arak· 

ı di ı.. _"Utaya d .. · d 
ve::ı 

8
• uşer 1.;. 

ıze dıyc nara-
~ ll\::ı~ llıda küc .. k H '<o'ilaya ~ u ay-

raı.. dog-ru ilerle-
'11 llt. 

, e~ " Ur.eıı '1X·lıa:t. n·CS ha.. Vay 
1• ap ı- 17.<' haber yok 

. ·ekctiyerek .. 
ıta so. 

1\ ıı ben d 
l"ııih\ef~ ~onradan 

~ 1 c cnlarm 

aı. !{~3~ · lecij 
"it ~ ~~ kov • . Mezeler 
~lena· a ıcerisinde 
f~~~ ~l Sigaralar 
~ b· u alı:n adı. 

il' «o: tşb, 'Me'-·ha 
f.ı<: .. ,gara .ı -
i ~~U _dumanı 
'ı. ÖiPtek~0nnez blr 
'1~r-r ı rn ı at· ı ten b' asa aı . 

ı f< ı: ır ud s~aj 

Biraz sonra ~tlnk, sarhoş bir 
ses nevadan bir g~el0 basladı 
Ayağa ?:alktım, " . 

- Bana müsaade edin. Eve 
haber bırakmadım beni bekler 
ıer dedim. • 
Şehap elimi tut'tu 
- Otur be Kemal. Buranın fı 

lemi asıl bundan sonra -
İçimde sebebini bilmed.ğjm bir 

ezginlik vardı. Ben böyle bir top. 
l~tıyı d~a ziyade konuşmağa 
bır vesiyle teşkil eder diye k~iı
dim arzu etmiştim. Arkadaslar~n 
LSratlarma rağmen onlardan a}'· 
nldım. Eve geldiğim zaman va 
kit J?Cce yarısını çoktan gecmis
ti. Kapıyı kardeşim ı:ı.çtr. Henü°"z 
soyunmamış ve yatmamıştı: 

- Daha yat~madm mı dedim 
- Seni bekliyordum nıTab--v 

litsıyı de d:ıvct etmi ti Andre kon sık görü~rilz, dedi. Sızi misafirle- fl"" degilim .. 
lesin ölen kocasının ~ok iv bir rim arasında görmek beni bahtiyar n;yordu. Hakikaten Ö)leydi 
dostuydu, . eder. Nede olsa te)zeniz ":tvılmrr A_n<lre esirden başka bir şey <!eğil~ 

Andrc ailesinden birkaç mılyon- d• "il mu . rlı Nat~aya adeta ta~:ryordu Na. 
luk muazzam bil" servet ile bera • • . . . · · tafla onn mü..,am:ıluılı bir gözl~ mı. 
her, annne.sirun.has.5as, ha'-al"" • Andrc birçok tereddliUcrden kı\'Or ve bu Andreve k"~· 1 .. r t t ., .. ~ f d ciu. ., .u ı ge ıyor • 
. es , atmın edılmC'mi ruhunu vn hatta, kontes ve prens taro ın an 
oabas•nın biraz kabaca do;; • vôkl olan birkaç ihtardaı. sonı. Bi: gün Nikolaviç Nataıoaya An
ruluğunu da tevaril" etnW li. An • nihayet Bojiskileri ziyar<'lc gltt . are~ın. glyinmes.lni bilmedlğini söy 
n~s1nden aldığı hisler zam"n:, ın. Edeb"yat vc> sanat muhitine men • l<"mışti. Nntnşa gül.mü . ki~af e~erek onda mühey~ iç, hattli ı:up kimselerin hıı.ftndn bir gUr. - Evet . filhakika ı; hlraz kaba 
muztnnp blr ruh yaratmıştı. Otuz prenses Bojiskinln snlonuncla yap • fakat ~ k~clar iyi bır ndam ki. · 
yaşlar:nda olmasına rağmen Andre tıklan toplantılar çol< gilzel olu ~ Demışti, Bir gün de bir mU~m 
ı;ıakuklarmdn beynzlanmağn başlı yordu. re Slrosında ihtiyar bir k t c. 
yan snclurı yüzünde derlnlesmcğc Evvela çok c;eJtlr.ı;cn davranan Andreye: on es 
ba.5lryan hatlarlle on yaş daha bu. Andre. mukavemet etmesine im • ü-:,_ı,.<nnnız çok güzel, fakat pek 
:rtik görUntiyordu Muhteriz. has • kün olmıyan bir hiı!sin ca?.ilıesinc c re...,.urnnc giyiniyor 
sas ruhu onu daima kibar aleminin kapılarak s\lrüklcndiğl ve daima Demiş, Andre de: .. 
gtiriılttiJl\ hayatından uzak tutu • ttivük bir hüsnükabul gördilğü bu ~ Kontes size karşı besledi •. 
yor, hayatını resim sergilerinde klh:ır ı:ıaJonunn çok çabuk alıştı. d~J?-n. hürmete rağmen knrmu t~ 
ve h'lyır CP.mi~ctlcrinde gcçiqor. Pren"eS Nataşa etrafında gör ~ k~ı~e ~hammiil edemem. Na.ta. 
du. mcğe alı.5tJğı insanlarm hiçbirine a gıbı bır kadının istediği gih" ilı 

Kontes Vera İgnosvkinin daveti- benzc>miycn bu garip tabiatlı genı· reket ct.moğe her zaınnn hı ıc:-
ni reddedrmcmhti. çünkü kontese le her giln biraz daha fazla ala , vnrdır. • a ı 

. Kardaşımla konu7Jllnk isteme- azami hürmet duyuyordu. Bu se _ kndnr oluyordu. Şüphesiz ki Andre Muknbelcsinde bulunnıu.s dım. Konuşmak demek biraz o. beble z0ngin tuvaletlerin ve bil • Yi sevmiyordu. Fakat ona karşı man i~tiy~r kontes bu Sşık ;os~: 
dedi. 

nun benden gizlemeğc calıştı<Yı lınssn emsalsiz denecek kadar gU • her gün artan bir meyil hissettiği- mın gozlennc bakarak: 
dertlerini eşelemek demek oln~- zcl kndmlnrın sUslcdiiH bir müsa • ni de inkar edemiyordu. Bu meyli • - Şüphesiz .. şüphesiz haklısı 
vacak mıydı? Daha bu sabah o.. mercye gelmişti. o kad~r artmıştı ki tanıştıkların · nız .. fakat ll.!Jk hiçbir zaman k .. ~ 
nun Rüştü !baba He ne konuştuk Salonda kurulmuş olan sahne _ c!an tam alt ıay sonra lbir akşam olmnmalrdrr 

01 

lanm kendi !mlaklarımla duym~ den akseden hlr kong se&i, salonun .. alonclıki bUtun misafirler c;ckil " .bJ?emiııti .. Andre de bir filozof 
mı.ş mrydnn ?. . Yntn~ma uzan. bUtun gi.irültüsilnü bir anda mas <'ikten sonra. Andrc Nataşayn izdi- gı 1 

l}U <;_evnbı vermişti: 
dığmı :zaman büyük fırtınalara etti, ve gizli bir el yavaş yavaş vaç teklif ettiği zarftan reddetmeğl - Eğer a.5k kör değilse bence 
l'utulmuş gemiler gibiycl•nı sahnenin ağır kadife perdele'rini hiç dllşünmemiş: ~-aşk değildir. Ben aşkı başka tü 

S 
• k ld d E- · "dd '-- • J v Jü anlnvnmn·orum. r arhoş muydum? Cok mu içmiŞ: a ır ı. - ger sız cı en 4UC;nım e e - ., . ., 

tim? Hayır .. Eğer c:arsılıyorsam Operetin baş rolünü yaratan lenmeği istiyônsanız, ııay bay.. • · · • . . • 
bu sarsmtıyı yapan tesiı i k;:.deh prenses Na~a Bojiski ilk defa o- Diye cevap vermişti. Aradan bir sene geçti Na~n 
lerle yudum, yudum içi!"n rakı· lıırak sahnede görlildtiğü zaman · ve kocası dostlarile beraber yaz 
dan ziyade zcdal~_nen b:mJığimd~ A~drcnin kalbi durur gibi oldu. Ne Na~~rn ~l~ de b~ izdivaca ~c~ Bııltrk sahillerinde ge • 
aramak daha dogru clacaktı glizc>l bir kadındı bu! Yüksek, mcv. muvafakat etmiş1e'rdi. çirc!iler, bu dostları a'raSmda Niko.. 

B 
.....;:~ı? •• zu ğru Andre artık yuvasını süslemekle Javıç de vardı. Pek şen ve gilrUI u~~ü hadiseyı nl'den bu n, ma r vücudu, iri, derin ha· D tUlü bir lıauat '-'n=dılar t . • 

k 
kı J k meşguldU. Son derece mesuttu. a. ., ,, ~ ş 

adar nazariyemdc> büyütmüŞ- 1 oyu mavi gözleri. ipek gibi veld p te • e nnev. 
tüm?. Talep, mutlak bir lıakkın sa.çlarının süslediği yüksek alnı, ha mektep Siralarmdanberi zeVkJ.. e e rsburga avdet ettiler b nl ve ze.k!sım takdir ettiği arkadn· yine suareler, ziyaretler kn.b ıı ' 
karşılığı mıdır?. . Eğer bu böy ıl" çocuk eli, ayağ:r kadar minimini tazelendi, ' u er. 
leyse ben mutlak bir hakkn~ e!lcri ayaklarile prenses Nnta.sn sı NikolB:ılvl iç: d b Bir giln Andre ""._,_ -..J--m~-J .. ı ı. ı w • bırden A d · b - ı yor musun, şlın i ann .,~ı.u.A 'U\.U:WI o..w.ıu 11.arşı ıgım ıstememiş miydim . n rcyı iltUn mevcudiy0- bil vazol:ıra sevgili k ........ 1 N t 

Uyumak tn ak 
·· lıle sarsmış, ruhunu teshit' cLmişt·ı. tün kainat değişmiş görünüyor.. n s ·di·· . •w..., a !lŞanm 

ve unu 1 • . Ben llk "ilnkU bUtU ı ~ 1 ·yorıım c .. e' gı gfill•...: "erleş•:-'-•-en 
• d" büt"" k t" 1 perde kapandıg·ı zaman ihtiu"~ " n var ıgım a sevı . .... ., ı.u-~.-.. .. şun ı un uvve ım c valmz "'"'4 Düşün ki zevcem olacak kadın diln· a-ozilne yar:rsı zarfmdan '1·-

b_u a.rzu. icin çalrc:ıyoıaun, ·ıcerı·- ı>~enses, bir köşede palmiyenin b l çıkmıs b_ir moktup ı'lı'şti •• y;:,,.an;r:1_ 
l 

"1 l gölgesi altında nam heyecanın kal ynnm en gi.izel kadını, bense.. Pn d N _ • .,. ~ 
sınc ımon suyu El o mış ,gibi va. b! çarpan Andrcye yaklnstı: blllyorsun .• ne gUzellm, ne <le se· n: ı.. ıkolnviÇe aitti o akşam i 
nan gözlerimde bu arzu va tıa. ı:in ıgibi zeki . .kaba, hatta lrlrnz vah ~ .n. ~rkadaemı YameP.~ davet etti-· 

'b
. · h ı· 1 " - Opereti nasıl buldunuz? gı •ç· ekt·..ı...·-

0

' mavan ır ısyan a ınd".. s.""mi Diye sordu. · si, fakat ze-gin bir lcöylOden b:ı~kn • .n ~ ·~uwı ondan gelınJş ol. 
yorum ki: iki deri paı <:;ası ağı; bir şey değılim .. halbuki Nata§a ması ihtinınlini dfüilincrek aldı ve 
ve süktlnetli bir inkiyadla bu ar- - Son derece latif, hele o genç mn damarlarmdn Rusyanın en :ı.sil okumağn. ba.5ladı .. Fakat ilk sa.trr-
zum:ı. ram olsun.. ma?nm, ne kadar gtizE:l şarkı söy. kam var. Ben onım güzelliğine, larda hayretle dona kaldı M k 

Annesini aldatmak isteyen bir ledı. Fevkalô.de bir sesi var inceliğine tap:ryorum. Bütün gtızel· tupta şu cilmleler vardı· · e • 
çocuk safiyetiyle vnlandnn göz. İhtiyar kontes hayretle kaşla. • lıkler onda, bl'nim nişanlımda top- ''Evet güzel Nataşam,~ Ynrnı da 
!erim; yumuyorum. Bu yalandan rını kaldn-dı: lanmış .. onun saadeti için nıevcu - aynı yerde ~~luşacağız .. saat kaç. 

- Hangi gen" madam?. d" t• • f~-' '\' • _ ,. • ta buluşacarrnn-· ıı.... 
oyun ne kadar <lc\'am etti bilmi. '" ıye ımı ~aya hazırnn. e-.cr "'' 

0 

......... "'"' gece Yemek-
yorum fakat, her halde oyununı - Baş rolü ovnıynn, uzun boy. o mesut olsun. te ~rarlaştmrız.. bu gece Yeme-

. lu kadın. Nilı:olnviç, arkadaşı An.drenin bu ğe .sızo davetli olduğumu her halde 
da muvaffak oldum ve uyudum. - Evet. Nata.5a Bojiskidcn bah sözlerini dinlerken gizliycmediği bJlıyorsun .. Akşama görilşilrüz M" 
Yahut d.:ilia doğru söylemiş ol- SE:diyorsunuz. Anladım.. fakat 0 fakat her halde Andn•yi incitmi • nimini nyacrklarmdan öperim • •

1 

marn için uyummıum diyeyim... madam değildir .. en güzel kızları _ yecek kadar bnfif bir tebessilml<' gllim ... " se,. 
• * • mızd&n bindir glililyordu. . NilioL•ni 

Bir günde sekiz kapı eşiğinden Ve prenses 'orada bulunan ,·a.c;lı Düğünleri yapılır yapılmaz gUzel 1 ~~~~~1 t~lbi durncaktr .. eıfc-
atladım. Müdür. mümeyyiz. kfi. bir kadrn:ı dönerek: ~ Nataşn jlc Andre seyahate ~ıktı - r' ~Yu.Aın.n _yordu. Viicudu huz 
tip sekiz çeşit insanla karşılar- - Bakınız prenses, dedi. Kızı • lar. I3u seyahat alelade balayı sc · .,tclb! olmhissu~tu. !~mden bir şeyin kop 
tun. Sekiz insanad!l d;ı ezberlen r.rz h::ırilı:alar yaratıyor, bilhassa yahatlerind('n cok uzun sürınüı;. . ueun~. . ettı, oracıkta ıbir kol -
miş bir söz gibi aynr ic:teği t'~'• cemlyeUerimizden hiç hoşlanmıyan mesut çift bUtiın memleketlc>ri ve tugn çoktu ve kendinden geçti 
rar ettim: Andrt'yi bile teshir ettikten sonra bilhassa sanat muhitlcrlnl teker Gözlerini açtığı zaman t ..:aı 

A d l d ı· l Ve bu sözlerle prenses Andreyİ teker dolaşmıstı. ~n.ki ~llere, mektub:, rn ca: 
. :- na o u an g-e t}C•rum. ş Natn anın annesine t-,·dim etmiQ P t t sa üzcnndck ıstıyorum. ld Ufi ., e C'rburga avdet ettikleri vakı ·ı aynaya tııaccübl 
Tuhaf d"'"I mi bu sekiz insan ° u. Andrc güzel sesli güzel kadı. nrtık ziyaretler, çaylar, kabuller. b:ıkt!·· tuhaf'! H

1

ç bir şey de~"-
0 

...... "ltn elini ÖJ>C'rken N t e 1 · ı....~ı t m1~tı Deıın du·· ·· 1 ti'9We 
da ban~ avm garip mana He si: • a aşanın n.11ne- unre er mevsımi .,..ş amış ı.. • ~..,, : unce ere daldı b~kt 1 Ştiphesiz. Andre ha.yatını evinde Sankıne olmusıtu kı? Her · 

;J 
1 

ar - ~·z· 1 tan t • yerinde değil mi? Cadd şe~ ~erli 
- Anadoludan geliyorsan ne nun old~:;: ~·· ."!? ıgıma çok ~cm nihayet yakın 'Ve samimi dostları t 'k r b cdckı elek-

yapalım? Yalnız içlerinden bir sas<'n akrab ~s;o Andre, de<lı. E- arnsındn geçiıml'ği bütün bu gU • ~ı. ~m aeırun ziyasr yine eskisi 
te.nesi galiba bar.a acımış olmalı neniz ben"ım:ıt:1.Yllı1:z· Merhum an rilltülü hnynta tercih ederdi. Fa - gıbı L'!llerden süzülerek odaya nkr. 

du, harici hayn.tta hiçbir §ey de • 
ğ'-~emi§ti. Nn.ta..sanııı t endi.s.ini 
lda.tmıu:ilc hayatı felce uğrama _ 

tlığı gibi kiün!l.t d:ı nltüst olmm:ı 0 • 
ğlldi. Evet hiçbir şey deği~mem • 
t.i. Es.'ıien dC'!H<ıemezdi de .. hem 
Andre> kim oluyordu ki. vakıa bü
yük Ogiist: ''Benim karon ismini 
iaşryn.n kadmda.n şüphe edilemez" 
demişti. Fakat Andre büyük Ogü t 
değildi ki.. hem Roma imperatoru
nwı söylediği mağrurane söz icin 
karısınd!lll feragati doğru muydu? 

Esasen aldatılmış kocanın mfina 
sı neydi? Bunlar nisb! zevc \'e Mv. 
eenln kim ve nasıl oldu'klarma tii.
bi şcyle'r değil mi? Eğer erkek bir 
böcek ve kadın bir yıldız ise, o za. 
man şU~csiz ki, dUşilnUş şcklı de 
deği,<ıir.. Yıldız nurlarını herkl'se 
serpmek hakkına nınliktir. Ya oo· 
cck? Yıldızın ynlruz biT damla.::ık 
n~ı;ı onun içersinde yuvarlandığı 
ltırh toprnklnn bir an için olsun 
nydtnlatırsa bu böcek için büvuk 
lıfr saadet teşkil etmelidir. · 

Andre lbüy'le dil~nüyor ve Ni• 
kolaviçin başka bil" adam olduğunu 
kabul ediyordu.. Nikola:vic zarif 
gilzel, zeki ve Nata.'ifillm filemin • 
den bir adamdı. 

Natnşayr böyle bir adam mu.hak 
kak sevebilir. Güzel Nataşa da onu 
~vınese bile nihayet cazibesine 
kn.pıla.bllirdi.. Nikolaviçin aşkı hak 
lıdır .. çllnlrll NaUışa gibi 'bir karlı. 
nr scvmcmeğe im'kfın yoktur 

Nikolaviç mektubunda: Minimi
ni n.yııcr:klarmt öperlır •. " diye ya. 
z:ryordu. Hakikaten Na.taşanın ıcu. 
çük beyaz ayaklan öpülmcğe li . 
yrktJ, 

Bunları her ihalde Anıdre böyle, 
ynznmn.z, hislerini bu 6ekilde an • 
latamnz .. hayır .. hayır .. onlar hak. 
l:r .. fnlmt ne yapmalı? Nasıl yap -
mıılı? 

And'ro bu sualleri kendi ike:rıdinc 
soruyor, ve yine kendi kendine: 

- Muhakkak Nata..~ saade
tini korumalı .. diye cevap veriyor
du. İşte hayatmm. ibUtün saadeti 
!şte varlı~ en bllyük gayesi:: 
Andre o.rUk bir tek fiCY düştinü. 
yordu: Na~ mesut olınasmı• 
Ne olur, gUzcl lkarJSI, sevgili Na ~ 
taşnSI mesut olsun da! 

(Sonu }'arın) 
. ·- - ----

{t_~ı ~ı q~ }-' 
17.10.1941 

1%.33 K.-qt]C makamlardan 1&r· 
kılar, 12.4.5 Ajana, ıs.oo Karl§Ik ma
kamlardan oarlalar, 13.80 ~ 
program, 18.03 Fasıt heyeti, 18.4.0 
Radyo Bvlng kuartetl, 19.00 K~· 
mo. (lktısa.t saatı), 19.15 Radyo Svfiıg 
kuartcu, 19.30 Ajans, 1u 5 KlAsik 
TUrk mtı.ztği, 20.m Radyo gauteaf, 
20.45 MuhUıllt garkılar, 21.00 Ziraat 
Tııkvimt, 21.10 ~ 22.oo Raızyo 
snlon orkestrası, 22.SO Ajans, 22.45 
Radyo .salon orkestrnSt, 

KOMEDi KISMINDA 
Alq&m 20,BO da 

Kibarlık Budalası 

· ... -"Zem n kızıudı kat g" ·· l lk '" taşa vor, uzaktan g~An tranıv .. kı; ı:tizli bir kabahat fısıld::ır gibi Çok Sc\·d··· "' 1 • ., · .... nç ve guzc arısı 1
'a "'··ıı·· .. . "'""" nym gu _ 

beni vanına ~ekerek kulağıma. .
1 

.. lf'.l anneslnın hatıJ'lan. ızezmı>k eğlenmek isti~ ordu. Nntn· ru ~su yıne eskisi gibi işitiliyor 
ç u(J'uınu ve l h'" ı>tmesi dC'rhal ifa edilmesi cilerin s0si Yine es1

·•-1• • • ı.zmct 

ll('ıljk 
dl:' nıod~ ol 

ı 'll<ian bi . _Evlat dedi. I«ıdamanlard~n 

1 

m~cl3gconzle00rı ukyruı1sawrnn Andre: . şanın en ufnk bir arzusunu yalnız n,.~gıda. sofrny:ı ha.zırlayan h" • Beyoi lu Halli Sineması 
birinden b!r iltimas n!amaz mr. ğimi Peterbur"d "' genç • br,.nk gilrült""l . ~ gıbı çatal, Bugün matine l1 de. gece 8 de: 
ın" Bövle bir tamdı"ın y0k mu? çirdlğim için ;ıı:f uz.:.kfln'rda gC'.. ıt"rin kiüi ıdi. Çünkü Andre karısını k"~'n kad u crılne karışarak yu. t - Lorel Hardl: Zafer oonn~. 

• ~~~~~~~!!!!!!!!~::::~~:::~~(~D;;.t~·a~r;n~ı;ı~·q;r~l~n:k~h~l~~~;;;;;e~e~u~~a:n~ıı~em~ın~~n:p;a;r~cn;s;ın~a~s;e\~~:y;or;:~~~~;;~~~~·.,~~~a~'r~g~c~iy~o:rd~u~~V~Ih~ru;~;ıl~~~~;;;~;;;;;;;~~~~; 
. 

~ftt !ı··, .. ---- rn a arım tammıyoı um. - Nntasanııı her e"e hakkı her 13ey olduğu gı'bi dev'am edie ·vor- (Tllrkçe> 

~ ~ilden rı ~"'lendi· 
altAiı hır duble 
it rn hüfızrm 

il , "' 2 - Pamuk Pr'!n.seıı, Yedi Cllceler. 

ı... lıtUrı he <;ok istida- Ahmet dede: .,..~rı·ı alk ~ lime k k 
• ) 1 Crl kagzında - Yarın gelirken bir saz avuşma imkanı 1 

d 
'le e oş ı '2, lı/l,1~r:ı )//}/. ı;;;~"'l:J" ~ dıg"ını ani 

0 

ma. 
-1'\ l" en b ~a a. sa'.m alırsın, dedi, ve hergün {J(;J!J'!Jv<r w~ / L 'J-11,;. r- . .::! .: k il : ayınca, Tiflisten 

) b eeçir · enı bir bu saatlerde bura un gelir • ~~~ - n <ıp dıyar diyar d 1 t 
(!,..· •• ısf d d .ı e 'h D o a§ ırn, ··ı sa.k·ı ti' a ımı sin! dv nı a1 Y~t iyarbakıra ka • 

ı • r İg"'"" 1 T h' 1 d . 1 ar gc dım B 1 'ti ~ rn. a ır o gün i k ersı a • · u suret e ara _ 
> .tde \•e . dtktan sonra dedenin elini dan uzun yıllar geçti. 

1~i t\,. bat zır ı:adenin öperek kahvehaneden ayrıl - y AZAN: iSKEN DER F. SERTELLi - Sen de eski aşıklardan. 
'~d·ll'!ir1cr~nı kırma • dı. • 9 • sın dc:nelt? Mademki sevi _ 

ı \t"• ~aktı· uo d d ~,:.Ur, bı· . · Vezirin og~lu, Zühreye ha- k b • 1.ı rdu~ .. ne en sevgilinin bu .. d z 
1 

sere ' İr giin l<endisinc sor- .., .. y kt h h t 1 w b"r un - d" t~111 1 e}j 1'11 cah. lıer vermeden saz öğrenmeğc du: -~ yo ur; er as a ıgm 1 
ugu ıyardnn ayrıldın? 

tlıı_ ı:. , ltı. Bu b ı ilacı vardır. Derdini sakla - K ~.. •r S saat. as amıştı. Ahmet dede ona OVI - ızın lıabası çok sert ve 

~'t' .. :~iıtı.' ana saz bir kaç koşma öğretmiş, -. g um! Senin bir gizli yan, derman bulamaz. menfo~tini seven bir adam-
'f., d .

1 
deı·dın var sanıyorum. insan - Benimki gönill i~.idir, dı k b ~ .. 1.1 uJe manı er söylemiş ve gerçek- n b b .! ızını aıı veı-n..,ek icin 

1 
.,,., r v O T a. ~.sına, a asına so'"ylı'yeme. dede ..... ı bı" · d yaı·am y ı · ~t."" bir ._ e iyar. ten ahirin musikiye ve şiire d - d •M • r yerım e uz a t'n İstedi. Bende on pa. .. ,ah il · "d d ıgı .erdini hocasına söyler. yok. f-akat, gön!ümdPki yara r l b"l .ı a esi. ıstı a mı görünce memnun H d ·· 1 acı< ı e yoktu .. Bu i"in ol • \(ed 1 ay ı, soy e hakayım, ıstı • o l·adar büyi.ik. o derece de. · ~ t! b o mu~tu. rabmın sebebı" nedı.r? n:ıyaca "iını anlayınca terki. 

1 
gh U le h rindir ki, bunu ne sen "tedavi d d 
.. d~ Ça} .. r n vecle Beş on gün böulecc geç- - Çok derı·ndı"r dedem, ıyar e rk ... e,rı.;ili....,i • nu t. t • "' rn ., - edebilirsin .. ne de babam. - 1 ıı 1• )\ h' ani ve ti. Tahir az zamanda, eski • ·· ı· ' · maga ça ış ım. 

t ıt~ı b a. Ve - d soy ıyemem •• sen de üzülür- Al d d ' w b ~' "' a. alık ocagı enberi biliyormuş "ibi. sa- su··n b · d d' · ımet e e gü.mege aş. • - Unutahild · ıı. r.•i bn .· ?. 
"' .. , l l - b cnım er ımın devası bdı: ~~\~ t ~t ~ urdu • zım hazin nağmelerle çalma- yoktur. - Unu'Lnbilm 11 söz mii 
~~ıır!' ıa.;ı -'"~stskinl .. r ğa başladı. - Derdini şimdi anladım, hiç yavrum? Aradan otuz" ıl 

" 
1 

... ~ a. - Aman oğul, böyle "'ÖY- asilzadem ! Sen de benim gi. · h ' t.ı tı:•h • 'll eza Alı met dede, vezı'rı'n oolu. leme ı Allah h d d. d gcçtıği nld seva:limin ki-
"'1· "'· Vehan · " · • er er 1 eva. b! bir aşıksın! Bir vakitler d d ki ıu ki 

eyt na saz talim ederken, onun sile yara :rnıs.tır. Yeryu·· .,.u· n • b raz u ::. • an, gü yana arı, 
h 

... .mim de kalbimi a~kın ~ön. ' ·ı h ·ı k 
a ve oflarından şüpheye dü- Je çaresi bulunmıyan hiçbir uzun sacıarı e a a arşım. _ mez alevleri sarm!:tı. Sevgi. da hayalini görür gibi oluyo 

rum.. Tüylerim ürperiyor .. 
kanım tutuşuyor, kalbim 
çarpmağa ba§lıyor . insan 
kalpten sevdiği bir kadını nn 
sıl unutabilir, oğul? 

Ahmet dede kahvehanede:: 
Tahire aaz öğretirken sık sık 
aşka gelir, eski günlerini ve 
Tifliste hıraktığı otuz yıl ev
velki sevgilisini Jıatırlıyaral~, 
sazını eline alır, hazin hazin 
çalmağo. hatlar .• Tahir de us 
tasını derin bir zevkle din • 
lerdi: 

Ahmet dede sazmı aldı, 
bakalım nefer söyledi: 

Zevkim artar, gelir gönlü
miin §anı 

Sevdiğim benimle oldui'u 
zaman. 

Defeder giderir gönlümün 
gamin, 

Yar gelip yanımda giilclü. 
ğü zaman. 

( DoooMt .,,,,. ) 



(Gue&emldll blrtllC'J -~ 
.,.. .. k 1anmd&ld tarih oe~•Ni k'a. 
po1101la blrUkt.e clnd~rtle<ıelr) 
CVLl:NJI• TEKl.IFJ,aKt UJ ARA· 
\lA. iŞ VEUME. ALDıl. l!ATDt 
o:tbl tıNrt 111&.bl:r•U baht obmyaw ki. 
ctlk Ulnlı r pıu·uı'f aetroluanr. 

/f va İfçİ arayanlar: 
• TQrkçe, tran.sızca, yunanca mo 

cemmel okur yazar •c llODUJUr ayrı. 

ca biraz lnı;Wzce bilir, Mkerıtkle a. 
ttı.ka.31 olmryaıı.. lı:e!U ı;öıı•erebllen 

ı:ıeMptan •e muhuebeden a.nlay&D blr 
t>ay ucuz blr Ucretle iş uamaktadn 
( M. T.V.) remzlile mnracu.t.. 

• Wutıuebedc 2~ ~n9Jeıı ıaua t.c. 
ı1lber. o!&.n blr mUhUlp )'uıb&ııelcrd• 
u:ra diger tıcar1 mneuueıerde 1J a. 
ram!Llı:t.adrr. H&ttad& birkaç ~ nyı 
blrkıı.c M.&t de çalı,ablllr (N.lL) 

retn%t.na mllracaat. 
• 28 y&§ında, uktrUkl• alil.kail ou. 

ıunmıyan yeni •e eııld yazılan bUen 
bek!r bir genç, odacılık., U.pıcılıll, g1. 

bl bir l;ı aramaktadır. (S.A.) rcmzlıı• 

mllracaat. 
• FrlUll!lz mektebi oru. kl.SmmdAn 

mezun, daktilo bllen blr bayan 1§ ara. 
maktadtr. TUrkçeBI iyidir. (NenrJ 
remzine mnrac&at. 

• Yemekten •e 1emek aerv1!1nder. 
anlayan bir genç otel nya lokantalar. 
da ~ lstom~ktedlr. (K. D)m remzine 
mllracaat. 
~ EakJ Ye yeılı yuıyı bll.en, orta 

tahsUll, orta ~ btr bayan. kendı. 
stne mtıaasip b1r lf aramaktadır. 11:1 
l§lerl n yemek dfl ,-apa.Mllr. (F.G.D.) 
remzine mUracruı.t m 
* FakUlte mezunu blı: genç, liae Yt 

ortrunektep taıebelerlno (hesap, cebir 
kimya v.a.) derslerin! 1-ermek tate 
mektedlr. {Y. Akm) remzme 111Ura. 
caat. 

* 18 yıı,,mda b1r g~ çalŞ:nak la. 
temekted!r. Fabrtka maJdnelerlDdeıı 

ve otomobil stok pan.:atarn:ıdan anlar 
(Kurt 18) remzl.oo mllre.ca.at. 

•Hukuk tıı.ktllteal son amıtmdayım 
.Esk1 ttlrkceyl b1l1r ve eerı daktilo ,a. 
zanm.. B1r :ıvuknt yn.nmda nya bb 
btlroc1a ehven Qcret.ıe çalışabUirim 

Haber (H.N.F) remz.lnıe mUracaat. 
• Orta Yll§IJ bir bay&Q, gtındll.zJen 

ev i§lcı1 görmek. ıık§amlan evine dOı:ı 
mek !.stemektedl.r. Yemek yapablll.r 
eY f§lerlnJ iyi billr. K1nıaeB1z :vatlı 
blr bayıı. da bakabt:lr. tııtlyeııJ.eruı 
(Ar. Se) remzine mllracaatı.a.n. 

• Ortaokul mezunu b1r genç, busu. 
sı b!r mQcasesode voyr;. C:evlet işlerin. 
de çalışmak ıste:nekte<i~. (ts.), rem. 
zlno mUroca.at. 

• Bir nvukat yanmda ~ m~ 
amele takip etmeslnl blle.n, dakUlc 
kullanan bir gecç iş aramaktadır. 

<R. V) reınzlnc mtlracaa t. 
• Orta ya§lı, rra.nsu.ca ve tUrkce 

bilen b1r bayan, ıyl b1r aile nezdinde 
6 ya§llld:ın yukarı ço.:uğs bakabilir ve 
ders verebilir Çocnk!w: btr ailenin 
yanında orta işlerine ae bakmak !.ste., 
mektedlr. (Klb:ır E) nımzlne mUra. 

caat. 
• Lise mezuniyet fmtlba.nmı gele. 

cek sene verecek, askerınıle alAkası 
btılu.ruıuyan blr gc.ng resmi veya bu. 
susı mQesscselerdo az blr ficreUe iş a. 
ramaktadrr. o(TokE5z) remzıne mtıra. 
caııt. 

* ıs yaşında, askertık!e ilişiği oı. 
mıyıuı, cllndcn her iş ge.ıen bir genç 
iş anımaktadır. Fabnka a:ıoUSrlerinde 
s;all§abWr. (Hup. e - 82) remzine 
mllracaııtıa::-:. 

* Yüksek iktı!mt ve ticaret mekte. 
b1n1n birinci smtf:na kayıtlı bir genç, 
öğleden sonraları çalı~ ı.stemekte. 
dlr. Fransızca bilir, daktilo kuJlamr 
u stanotiraflyc vakıftır, muhasebe • 
den de ıı.nlar. (S.D. 77; remzine mn. 
rncaat. 

* Fransız mektebinin ııııe ıcısmm. 

dan mezun c:lddl bir gem; busust ola. 
rak az bir Ucretlc r!yaziye tizık, kim 
ya ve fraruıızca derıSlerı vereblllr 
(S.M.K) remzine mürac:ıat. 

«· Alaturka vcs alafra:ıga . meşhur 
yemekleri pişiren bir kacm iş ara , 
makıadır. lstanbUldan dışan da gide. 
bilir. (KUçUk pnrmıı.kkapıoa 42 numa. 
rada Bayan A. ~> ve mUracaat. 

• 24 ya§lndn blr bayLl t>l~ dUkktm. 

'1a s..-ıtıcılık lşJ aramnktad.ır. I'Urk~. 

frnnsl7.Ctl, rumcn .,!tur yazar. ( Mlmcı. 
tn ı remzine müracaat. 

* Bir genç, blr mlle&ıeae veya her 
ııangt b!r tıc:ıret cvtni:ı hı-!!aplannı ev. 
de yapmak .stemck~<!lr (ev) ttmzlne 
mnracaat. 

• Orta 2 den aynl:n~ 16 yqmda 
kluuıt-siz b!: genç 6!fledEı4 sonra blı 

müessesede iş ara:naktlldiT. Haberde 
(T.R.) remzine mUraca&tıan. 

• 17 y~ında ı~e ~ de ldm.9C81z btr 

ı;enç iş aramaktadrr. Y.ızısı gUZeJ •e 
riyaziyesi kuTI'eU'dlr. '(A.z.X) rem. 
r.lne mUracaat. 

• 29 Y8f1Dda EekAr. askerllkle aıa.. 
ka.aı oımıyan ycnl vo oald yazılan bt. 
len t?lr 1renç her ne olıırsa olsun btı 

~ aramaktadır. (B.S.) remzine mn. 
racşat. 

• Eski ve yenJ yaz:•an 'Bilen, lngL 
llz;ceden anltyan, Anktırıının bUyük 
bir otelinden oonscrvt.sı bulunan 50 
ya~da bir zat, apartnnan kapıcılığı 
\"Cya buna aıUmaall bir f§ aramakta. 
drr. Tüccar te avuko.t yanında çalı:. 

~bll'r, Beyoğlunda .KFJyoncukulluğun 

da Daracık sokak 2 numarada Rıfat 
Kurtakaya mUracaat. 

• Onivenılte fen fakUlteslnln kimya 
mWıendls şubesine devam eden 21 
ya§mda. temiz bir geııç her gUn öğle. 
den sonra tız1k • riyaziye, kimya 
de:"Slerl verebilir. Evlere de gider 
(Kimya • mnh.) rcııımıe müracaat. 

• Bir genç, rcsmt b!r daire veya 
ııusust bir mtıcsses<!d!;l mUtcrclmllk 
veya kAUpllk yapmak t..crtcmektedlr. 
(S.S.) rcmz1ne mtıracaat. 

* Uzun zaman Avrupada otellerde 
mekteplerde hizmet etmiş, tercUme 
işlerinde t.alı§mış, vesikaları bulunıın 

bir bay bir kaç aaa~ için müna.s!p bir 
iş aramaktadır. (K.S.G.) remzine 
müracaat. 
* Blr Baya.n fransızca ve ingilfzce 

olarak hususı dersler vermektedir 
Talebeyi az zam~nda yetiştirebilir. 

(İm.ren K. U) remzine mUracaat. 
• Lisenin fen ııube!Ur:C(;D mezun bir 

genç, Uk orta ve lise talebelerine 
matematik ve coğrafya dersi verebilir. 
l{Qçllkpıızarda H!ıcıkadm malıalleaı.n.. 

de Tavanııce~e soka.ğuıda 6 numara. 
1ı evde Uebmet Bayı-ı)'& müracaat. 

Müteferrik: 
DAiiTlLO ARANIYOR - F..skl ve 

yeni yazı okuma, yazma bilen bir bs. 
yan aranıyor. Dııktllo olarak çalıştr_ 

1 
rılacaktır. Daktltoyu lAyikile öğre

ninceye ltadar kendisine ayda •{10) ıı. 
ra verilecektir. 

"lilrar.aat: Fatih .:\lacarlınrdt"ı!lf'r 

No. :JS • 40 "t7ÖUR" emlilk idaresi. 

Aldırınız: 
Atatıda numı.dan 7uw ula.o • 

ım111co.1armıttm aaml.aruuı rclea 
~pl&n lda~h&ncmizdeD ( ,,._,.. 
lan dabll) ~ aüabtaJt ötley' 
kadar yeya saat 11 dem eotıra •im. 
mal&n rica olwıur. 
(F.G.D.) (H.M".Z. 19) (M.R.) (M.T.V) 
(Hamdi) (1''.S.V.) (Sadık 27) (İ§) 

(Y.0.) (:M.K.86) (22 ÇayU'ık) (T.T.) 
(Sündüs 12) (U 29) (H.99J (F.G.D) 
o(Ustıı) (Uyar 52) (Ar. Se) 
(Glllcr) lTicnret 46) !Nedim) 
(T.Z.T) (T,B.) (.A. Yazıcıoğlu) 

(İmren K. 44) (İngeı 27) (Narin) 
(N.M.) (8. Nesrin) (Arkadaş 85) 

1 
eniz Levazım satın alma~ 

komisyona HAnları -----1\Jarm:ıra U Ubahrl K. satın Alımı Komis~unundım 

ln~a·~ ilanı 
l - Keşif bedeli 10520 lira 24 kuru uın lb:ıret olup gösterilecek bir 

mah:ııde ynptınlncak olan bir bina inşaatı pazarlığı 20. Blrlnclteşrlıı 94 l 
pazartesi gUnU saat 14 de 1zmltte tersane kapısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve projeleri komisyonda görülebilir. Teminatı 1578.04 
liradır. 

3 - Pıızarlığa iştirak edecek isteklllerin bu gibi iflleri yaptıklarına daır 
ehliyet veslkalarmı, mahnlU emniyet mUdUrlllklerlnlicn alacakl1uı hilsnUhat 
vesikalarını ve yukarda miktarı yazılı tcmlnatıarllc birlikte muayyen gün 
ve saatte komisyona mUrncııntları. (9173) 

ıraıorırer l'llemunı AlmaC'.ak 
Kasımpaşndııkl Deniz Hastanesi kalorifer! için 120 lira Ucretıi bir 

kalorifer memuru ıılınacaktır. Tallplerın en kısa bir zamanda Ankaradıı 

'Mllll MUdıı.faıı. Vckılletı Deniz l\IUsteşarlığına tııtanbuldn D<'nlz Komutan. 
lığına mUracaııtıarı. (7733-9235) 

"' .. 
ı adet Dl&eı dinamo grupu (65:70 beygir kuwetlnde 220 voltluk) veya 

(IO beygir ku-.vetlnde 110 voltluk) 
Yukarda clnı ve miktarı yazılı grup pazarlıkla alınııeaktır. Bu grupu 

Yerebilecek isteklilerin acele komisyona mUracaatırı ıli~er vasıf ve şartınrı 
ll~renmelerl ve en gc1: tekliflerini 20. ı. t.şrin 9.f.1 pazartesi akşamına kadar 
t-:ıısımpa.şıı.da bulunan komisyona vermeleri, (9165) 

Devredilecek 
ihtira beratı 

Turklyc le istihsal cdılmiş, olan 24 
şubat 193 tarihli ve 2"18 sayılı lhU • 

ra beratı mucibince, madeni olmıyan 
maddelerden mamut "F:kler" (zıp zıp, 

Jı:~jur) şeritleri için temin edilmiş ~ l 

lan hukuku, berat sahibi. lisans ver. 

mek. yabut berntı tamamen devret.. 

mek suretil~ mevk!I tatblka vazetmek 

arzusundadır. Altı.kadarların fazla ma. 
Jumat almak üzere, muhteri vekt. 

11, Galatnda, l\:e!eli Hürriyet hanında, 

9 numarada mukim Bay Şönman'a 

müracaat etmeleri i!An olunur. 

TURKiY 
iŞ BANKASI 

ı<üçük tasarrut 
hesapları 1941 

tKR...\.IVlfYE PLANI 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA fit~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG ULARINIZI ıJERH..lL ı(f~ 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutulan rsrarla ~ 

~""jw~------.. ~ ./ ~ 
sı :ı' 

1941 lKRAM~YELERt 

ı adet .l!li>O U:-aiıh = 2000.-
8 . 11)00 ... 3000.-
2 . 150 = 1500- • • ~00 = 2000.- . 
8 .. ~50 ., .... 2000.- . 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke . 

ma Komisyonundan: 
~ı01l'· 

Merkezimiz nakil vasıtaları içın (82> kalem i~lctrııe, 
ka vesalr malzcmo açık eksiltme l!c satın alınacaktır. 

'l'ahmin bedeli (400D) <llrıı. (25) lrnruştur. alJ"'/ 
A . - Şartnanrnler Merke.zlmlz levazımından parssı.I! Gşl~ll 
B. - Eksiltme 4-ll-!l41 salı gilnU saat 14,30 ~~~iP" 

Mustafa paşa sokıığında mezkür merkez satm aımıı. k 0 

caktır. 

C. - Muvakkııt teminat parası 300 lira 69 kuru~t~15ı 
D. - Eksiltmeye gireceklerin l!l41 senesi ucaret 

göstermeleri şarttır. (!l210) 

İstanbul Belediyesi 

l."ıllık İlk 

ldı1'8l Temi, tleSıııfll 
300,00 22,50 EmlnönUnde Şeyh .Mehmet Gelyani mııh9 S 

cııddcsinde 96/142 numaralı dilkkAn. gıııd' 
30,00 2.25 Samntyada HUseylnağa mahalle ve sol<S ~ 

Ferr~hağa mektebi binası. il<ışrt• 
Yıllık ldra lıedeli muhıımmenlerl ile ilk teminat ~ıııe1' ~ 

yazılı ga~rı menkuller birer sene müddetle k!ra.Y8 \'<! \"e ~-A«I 
ayrı açık artırmaya konulmuştur. şartnameleri zabıt te!I f'.ı 
dllr!U~ kaleminde görUlebilir. İhale 20-l0-9U pıııa~st 111 

de Daimi Encllmende yapılncakur. Taliplerin ilk teııı eııdt 
mektupulıırilc ihale gUnU muayyen saatte Daimi encUııı 

1 
stanbuı Levazım amırliğinden 

ııarıcı as1<er Kıtaat. ııanıar· 
6' 

11ısrıı' ti ~ Aşag-ıda yazılı mevadın pazarlıkla eksıltmcıerı ıııı 119ı;t 
ve saatlerde Yeşllköyde Halkalı Ziraat okulu bahçesinde ı;oııı"( 
homlsyonıında y::ıpılacaktır. 1'alfplcrln belli vakıtıerde ,; 
ıcrı. ııısıc 
<'insi llktarı 1'utnrı reııılnııtı 

h.llo Llnı 1.Jra 
Lahana ,;4,000) 
Prasa M,000) 6102 45S 
Lave maden 
kömilrU Ton 500 8755 657 
Saman 

" 250 4375 330 
Sade yağ " 13,760 1032 
Patates 144 12,960 1)72 

~ • • uır~ 
Aşağı<ta yazılı mcvadın pazarlıkla eksııtmeleri ııı.ııı pd' 

i ·ooıı ıll' 
\'e saatlerde Hndımköydc aslterl sJ.tın aımn kom sy ·otııı 't 
l'aliplerın ro 15 tcm!natlarlle beli! vakitlerde kornıs) fil"tl 

Vinsi .'likt:nr 1hıılı' giin \i' 

Sauc yn.~ı 
Sade yaı'\'ı 

mı.ı ı• 
soou 20/ 10/ ll4l 14 
sooo 20/10/941 J4 
sooo 20/10/!l41 15' 

KEŞ1DEC.ER: 4 Şubat, 2 .Ma. 
yıs, l Ac-,ollotıstos, 3 tıktcşrtn 

tnrlbl~rir.de yapılır. 

35 . ıOO • = 3~00.-

~ade ynı"tı 

Odur. 250,000 21/10/941 ıl 
100.000 21110/941 ıl 

t tanbııl Aslll e r. ııcı Uıılnık l'Jnh • 
lteıneı-lnden: 

Müddei: Halet Yılmaz EyUp camii. 
kebir Tabakhane No. 25 

M:Uddelaloyh: Feyzi: Eyüp Tabak. 
hane Cad. No. 25 

MUddci Halet Yılmaz taratından 

mUıldelaleyh Feyzi aleyhine açılan b<•
şıınma davasına ait arzuhal sureti 
müddcıalcyhe tebllğ edilmek üzere ya

zılı gönderllmi§sc de munlleyhin mez. 
kur ikamct~Ahını terkle semti meç
hule gittiğinin bcyanile iade kılınma. 
sı üzerine Hukuk Usul Muhal<emele

ri Kanununun 141, 142, 143 ve 183 
Uncu maddelerine tevfikan iade kılı. 

&an dava arzuhali ile muhakeme gU • 

nünU gösterir davetiye \'arn~asınm 

mahkeme divanbnnesıne asılmasına 

\'e 941/l 178 numarada kayıtlı işbu 

davaya mlldde!aleyh!n ,15) gUn için.. 
ce cevap vermesine kıırar verilmiş ve 
bcrmucibl karar arzuhal ile davetiye 

varakası mahkeme dlvıınhaneslne a -
sılmış olmakla mumaileyh Feyzi yu • 
karıda yazılı müddet zarfında dn va. 
ya cevap vererek tahkikat için tayin 
kılınan 21/11/941 cuma gUnU saat 
(14) de mahkememizde hazır bulun. 
ması veya kanı.:nt b!r vcldl gönderme
si hlzumu tc:bllğ yerine geçmek üze. 
re ııtm olunur. (1G091) 

Z.\\'1 
İstanbul Limanından aldığım 941/ 

2036 sayılı gemici tezkeremi zayi et. 
tim, Yenisini çıkarııcağımd<ın eskisi • 
nln hUkmU oımadığını mm ederim. 
Şişman mutcirıi tuyrn~ı 

.\ bclııllah oğlu 'adıl, Ontıa. 

ıııcholulıı 

(l60flil, 

so . M .. ._ 4000.-
300 20 = 6000.-

ZA l'l - Yllec OlkU lisesinde ,!J. 

1940 yılında aldığım belge Mğıdımı 

kaybettim. Yenls.inl alacnğtmdan cıı • 
kisinin hbkmll yol<tur. 

l'llu taru Giııknyu 

ZAYİ - 531 numaralı cüzdanı. 
mın mühıii zayi olduğundan hük
mü voktur. 

1\adıköy ArnlCtlıa~ı ... oJmk 
N o. 25 S. Hnı;ndur 

~ama• 

Saman 100.000 21/10/941 ı-' 
Kuru ot 100.000 21/10/ 941 '" 
Kuru ot l00.000 21/10/ 941 

• J/. ıt 5(1 ,ııt'" 
B .. h.,r tanesine tabmln edilen !lyatı 24 ııra oıao :Ul ,ıısı'1~ 

;an tası • lıJ 941 cuma gUnU saat Hı te pauırlıkl8 sıı roııll ",-t 
erin belli \'Ukltte 2700 liralık ırntl temınatınrllc konıl;i 14.</. 

ve numunesi komlsyondıı görUIUr. lhale Ankarada 
ırlsyonunrla rapııacaktır, { 1241.9152) ,_ıı 

• ..JJI _Af 
... • ·sil tw- ıJ'I' 

33 000 kilo sığır <!ti aıınacaklıı. Knpalı zarflll eli rıılS~(Jf' 
lcs! b°lınli saat 16 dn Bandırmada askeri satınııınıs i<O ıs ııı>tıl' f 
caktır. Tahmin bedeli 15.750 lira ilk teminatı ııs1 ıır~ıodtP 
lt>rln kanuni vcs!kalarlle tcldif mektuplarını 111nıe sıııı 
komisyona \'ermeleri. (1233_9123) ,'JI" 

* 1(.,,. ıt''d't!P" 
Aşağıda yazıl• mevaddın !tapalı zarfla ckslltmcıerı hızaıarında yazıtı .. un saat vr. mal'·~,,ıı' 

0 • ıe ~ 

tmnlma komısyonla!'ıuua ynpılac!llttır. Taliplerin Kar.um vet.ikalarfle teklif mektuplarını il19 
; 

at e\'VCI ait ılduğu kt-mlsyona vermeler!. 1120l . ... 911J) •e ııı 
Cinsi .Mlklan 'l\ıtarı l'emınau thalc .. Q.'1, ,:ıııt \ 

kıl o 
Kuru ot 400.000 
Saman 1.240.000 
Saman 563.250 

Aşağıda yazılı mcvndın paznrlıkla 
ulma komLsyonlaı ınıJa yap•lncaktır. 
C'iıt<;i 

Odun 
S de yağı 
Meşe odunu 
Oluklu saç 
~ığır eti 
Pirinç 

Nohud 

!Hlhtarı 

Jillo 

2,276,000 
31,000 

i20,000 

100 000 
15.000 

13akır kazan beyzi adet 
20,000 

107 
Bakır bakrnç .. 
B.:ıkır beyzi kazan ., 
E;r kundurası Çıft 

7.eytln yağlı dolma kutu 
Kırmı:r.ı biber. Kilo 
Doınn tcs ezmesi " 

3000 
300 

1500 : 2000 

2160 
500 

1000 

ııra il ra r1ıto' 
)i' ~·"' 

2•.10.9•1 16 er1"'. 22.000 16:'>0 

3i.200 2i90 
ıG.80~ 

'f."' * 
eks!ltıııclerl hlz.ı ınnnda yazılı gUn, 
Taliplerin belli vakltl<>rde alt olduğu 
Tutarı Tf'mlnatı İhlllt'I gün, <ıant 
Lir:ı Lira 

22,i60 3H4 
52700 
16,20(1 
1,500 

8,700 

4,200 
ı:\560 

22 000 
IG,000 
16,000 

3952,50 
2100 

1305 

630 
1254 
3300 
2400 
2400 

lS/101941 10 
21/10/911 11 

18/10/941 1J 
18/10/941 12 
20/10/941 
27/10/941 ll) 

27/10/941 121 
:!2/10/!l•I 1 16 
22/10/941 16, 
22/10/941 lfi 
\S/10/ 9H 11 

21/10/ 1)41 14 
21/10/!l·H 14 , 

21/10/9U 15 

24 11 -.. " p.so ~ 
24 • ~ -~ 

dtııl -~.ıt' 
ııııııer pı9" 

saat ve nıa ııu!\I 
komisyonıard.l 

ve mahalli 

Muğlll 

~rlU 
B<>Jaytr -" 
HodımJc8>' J.ıtl1rılır 
tzmlr JJ''· 

GeJıbOlU 
Erzururr 

30 Erzuru~ 
Erzurıın1 
çanakıtıı16 


