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LdşcuK: 
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vrupada 
----POn 

riciye 
zırı 

~~~" 
Matsuokanm Avrupa seyahati 
mıhverin ümit t•ttiği neticenin 
tamamen aksini verC'cPktir. 
Vaziyeti l akından ve kendi 
gözlerile gör~n Mat.suoka 
merr.lek tın<' cllllıa usl:rnmı.
~ <' akıllnnmı bir halde döıı • 
cclc w• eskimndcn daha zil adP 
muhteriz \"P ihtiyatlı da\Tn· 
nacaktır. 

vvvv-..,.~ 

Yugoslavya 
iktisadi ve siyaıi sahada 

OcDzlG 
paktı 

tanıyacak 
Eıki hükUınetin 
imzasına hürmet 
f!dilecek, fakat .. 

Askeı ve 
silah 

naklil}cıfına 
Yazan. müsaade 

BlleJIDCallltYalçıa d .1 · k 
MUn er de\ lellt>ri l:zak~rktıdd e f m ege C e 

9rtaldarmı. bllha;ı .. a da\ et eJ:t.ilf'r. 
Mhaftrlt"rlnt> mlh\ Prln azamf't \ r 
kadre« ••klanda bir nkir \t'mtt·k, 
elde «>ttlklerl mU\ affaluyf'tlerlt> 
ıtödPrlnl kanıaoıtınna~c ' e bu q. 

Yt'lde .Japon)adan azami bir )1'J°dnn 
'e IMdfade temin etmek l!ttc~lklr· 
rl ltlÜrdı. Fakat &l'l allat o kadar 
fe.a Wr me\ ıtlme tc'1o&düf etti ki, 
..... yer de\ k-tlf"rl ,Japon Hariciye 
._. Bay MatMuoka.'yı hayran br· 
~ılar. Bllildo; Uzf'rlnde ~k 
ı-. .. r tesir yaphlar 'r. !'t'C' ket 
\"e muaff~etl"rt hakkmda mH. 
e..11 bir fikir \f"rdllf'r, 

Matsa._ )Josko\ aya geUr gel• 
•ez, Tirk • Ru .bf'~nnamcel intf· 
~t eftl. Matauoka BerHne 'annm, 
~VJ'U .. U(ltl paktı :reddcde:

"'k teltıar hirrlyf;t 'e hıtlkl&Hne 
lsa"1ltllnlıf old•laaa görd' Mat.tu. 
~ Komaya geldlif zaman, Kf'mt 
...... .A ............... 
letı çe ı...,_ dr •ee Alulr 
llldt mailfılllyetk•rla ea Ml8ıaa 
......... Berebt \enin ki, Japon 
llartd,re Nuın çabuk a\clet ede
tektfr, A\nqNWI& biraz dah• otur. 
- ıw,.. lmparatorlupnun ye 
...... J911er ..tlğlnl, A \'J'Upada 

PaııinuJa ele belld ortadan kalktığı_ 
.. M!)'I Meedl. 

. Alntanyaya yi&'ecek 
maddesi ~erecek, 
Bulgaristandan ve 

Ruıyadan eıy,. ' ı:ıakline 
müsaade edec~k 

a. tenli dairesinde, Romada 
~ ve <ıaao Ue Matsuoka ara• 
illada .,.,reyaa eden müzakereler
de neler koa..,alabihnl... olM'•iı 
lr.iayea Wtmbl edilebilir. .Japon. 
lar çok lnlnlaz, lteMph ' e ~lerln · 
dea puarhklı olmakla maruftur. 
lar. Çok aaıdktlrler, dalma mütt• 
~ ...... rler, fakat görürler, ano 
lutar ve bp etti~ :aunau yan ~el, a (A.A.) - ilan• - 'J"e.. 
duaemı pek 131 bilirler. İl}te şbn. lemondlyal: 
dl .Japoaya lçha yan çizmenin tanı 
81tu'ıdır, Her halde Bay Matı>uoka 
ıı. yoruea Avrupa ıwyabatnl yap 
llllf o)maJdaa ~k bJtifade PtmiŞ 
oıı.e.. ve ~ döaiiaceye 
'-tar Jahuz bapaa kaldığı mlb'lç 
tl....Ufer yoblağunda uzun uzun 
llllll'= ek wnaamı ba~r. 

:napam mUI\ er ortaklannm 
•tlfn ve nnetlerl • aklunda pek 
......_ hl~ a'..ıet etmlyece. 
il ... allllütlr. Zatea ~ler mha• 
Ilı lm='rldl ....... , Almaa)'a He 
1~ .ı.poeyaya ba~nldl ~--
7.17g lçhule Ulı8ll yanlnn edebllo. 
f'flklerhd ..,,._,t:ldE,. ttalyan zırll 

blanaı ta,,-.re ilo .Japonya sula. 
•111a tap=ak bbll olunu dfllllht-

(Deftaaı 4 llaelde) 
ROSEYlN CARIT YALÇIN 

Yugoala-t kabinesi dün gecenin ilk 
saatlerinde elln içtima hallndeydL 
Bu saatte, içtima hakkında bir tebliğ 
nefl'e(lilip edllmlyeoe#i blllnmiyordu. 
Pek yakında, 29 ağuııtoe 1939 tartbH 
Sırp . HttYat vatandaflarmm bUttlD Yu 
goelav partileri tarafmdan kabultlnll 
ifade eden rcsmı bir beyanna.me ne§l'i 
bekleniyor. 

....... s (A.A.) - ........ . Tele .........,...: 
Yugosltı.v hllkflmet.J.ne menaup yük

.ek blr plıalyet •'Havu • TeJe.mon. 
diyal,,in muhabirine ıu beyanatta bu. 
lunmuttur: 
"- 'O'çtızlli pakta evvelki bUk*met 

taratından konulnlut hmaya hUrmet 
etmeğe baZmZ. Alman el<;lıal VCID 

(Devum ' lill«ılde) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

s A AVADiSL 
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MllladH tasll71 
• kapoaları 

.... •aiMlll'- • ata'U wırllea 
.. ,, ... ., •ett.t rıuror 

1111iye Vt-kllif'ti 'mübadil tasfiye 1 yeni ma.kbuzlann verılmef!i mua • 
kupcnlsn habhrtb rilibim bir ka- mPleainf' başlanacaktır. DPftt'r 
mr ;·C'rmiştir. Bundu. biıtıae•...-.. • .ah;k ve malmU ;. "i1tlitenne ~ 

vvel mübad le Ye teffiz i4lerinln husul'lta f'm1r gelm ti Emre na • 
ika ti olarak tufiy* için bir ka • zaran ellf'nndf> iAt h'k ı "Tnın m ı 
nun çtkhrrlm~ ~ mübadil tufi~e ıkabili bonoların .Jusmf'n mahtıııbu.. 
vesikalannıt merbut lrnponlarm 

l 
malmüdürlüklerl ve memurlukla • 
rınca k1&mt-n mah•nıbl muarnel~i. 
ne bıulanmJŞtı. 

YapılRn bu kı•men mabaub mı . 

amelesıne mukabil mal dairelerin. 
l ce mübadillPrP milb?ddt'l mak • 

bu2'.lar \'erilmi:şti. Şimdi verilen 1r·· 

1 

rm·la bu makbuzlar tedavtllden knl 
dırıhrak bur.lann l Prinf' Mali) e 
VPkl\letbıce hamiline muharrer 

na mukırbil kendilerine mubcddP{ 
makbuz verilmit olan ı:a hmlar ban· 
hın bulundukları mal darie8int-

<'''dı dece'lrlerdir. Rupl~r muka.. 
bilınde :kendilerine haın •ın mu 
haıı ı-r veni makbuzlaı \' ilE>cek. 
tir. 

Bunun icin milracaatlarm 6ah~ 
VP) a resmi vekil tarafmdıtn vap11. 
muı .lhımgelmektedı • 

Paaıllll stokları 
ihtiyaçtan fazlası hükumet 

taıaf ından deger 

}'u~wya lı:nılı JlajMf,f, bdlld P~calfl• JllP.raMlmlndea sonra yeni bat' t•

kll iki lııeı'aller lııaUQıla .nu,ıan... mukakle edNken-. 

f igatla satın alına cak 
AnkRrııdan blJdlrlldiglne gore bl.•· ı stokla.! :esbit etmektedir llun<tıın 

ingilizler 
Eıkilerinden bei miıli 

fazla kudrette 

Veni tip 
bQrnbatarla 

hücum 
· ediYQrlar 

Emden deniz ÜNÜ bir 
h&ra}ie haline setirilcli 
.:-... • (AA.) - Dndell deD1s 
~ yapılan 8ml htlcUmd& 1uıııanaı. 
dlll 'lqilis ha•• nesaretJbln t.ebUfln. 
c1e bUdlrilell yenf mOclel lloftın.lar 

h&kkmda al1hi7ettar 1nembiUaidıUI 
taflliW; verilmektedir • 

(OM'allll 4 Uaelde) 

ingiliz 
Kralı 

Akdeniz filosu 
kUmandanını 

. t brik etti 
ltalyanlann yenidea bil' 
dGnizalb seıııisi ve hir 

terpidoau llabrllcla (.,_ , .... _., ... -

Afrika cephe lerinde 

MUSAVVA 
düşmek üzere 

ltalyanl•nn busada 
mukavemet etıniJ"ecek-

KahJre, S (A.A. ) - B. B. C.: 
Resmi ml'nbalardan öğrenildiği • 

ne görP, Kızıldenl1.deki son ftal) an 
limanı Musavvanın işgali yakındır. 
Asmanıda bulunan İtalyan kuvvet 
IE\rlnin kısmı küllisi cenuba C:ekil • 
mokt<?dir. Jtal:ı.-anlarm Musavvada 
mukavemet göstermiyeceklcri hf'. 
men. hemen nıubakkak gibidir. E
ritrde lta.lyan muır1avemeti tama. 

(De\UIU 4 li.dcüdo) 

Vişi Fransası 
lngiltere taraliôdan 

gün r. ,rolunacak bl~ kar1imımıe ile eon~~ btıvaC'nı fazlııııı l'lın raktır 

memıtkdtekr. pamuklara t>I konula. 

aktır. J<ıııramamedP.lcı teHıııar daıre

sinde uıcvwt pamul~ll\r bildirilecek, 

bU.nlarullD mUbftyuauı& lüzum görü
:km mılı.tarlar ıznat bankaınnca htı. I 
kfımtt ı.am \'e hesabına d ter kıymet 
te ve ı:tflll para lle •ba amaacaktlr. 

Bu kararla ı,aiıM.~ o~.f11f S~ 
.18Uhs&l lllıl.haıanadş. t•brlPla~I 

~ : 1 i 5 i •• 1 J = 5 1 
4 
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ASKERLl11 
DAVET 

325 ve 321 doı..ıa 
lllt11at ırıt 
çatudııor 

\ dalar Allkl'l'llk _.ubftİnd(>u: 

32fi, 326 doğumlu ihtiyat. eratın 8 
nı~an U4l 1&1llı gtinU celp ve se"·ke ta.. 
bl olduklarından nıezkör gün saat 9 
da n'ıfua cüzdanlarlle birllktP ~ube<IP 
hA7Jr lll lunma.hrı. 

.... ıt 

' Milli Şet 
Dün akgam AnkaTaJa 
'rena oıeru ... 

t•sllbd ... 
lııf.ilü Şt.'f J.mnet hıonu dün ak • 

aam. Ankara Haı'kevinı şereflen • 
dirmiıı. Devlet KonservatµvR.M ~ 
opera ırubl'si tarafından \"f'nleıı 
temaillerde hazır bul!Jnmuştur. 

Reisicumhurumuz saat 20,20 d 
salona girer girmeı, sıddl'tle al 
kışlanmış, miltE'aldbl'n İstiklal 
marşı çalınmış vfl ti~ atro şubesı 
talebesi ''Ott'lci Kadın'' komeditai 
ni temail etmiştır. 

Muvaffakt) etle oyıı:ınan bu U( 
rıerdelik komediyi "Toeka.'" oper • 
sınm ikıncı perdesi takip <"bniş vt 
Oµe~ tal('beSinin muvaffa.kıyetı 

ealonu dolduran se~irciler tarafın 
dan takdirle alluşlanınlŞtlr. 

Tem~tıde, Hariciye, Maarif, M.u. 
nakale, Dahili:-·e VeklllerbniEle 

1 
Parti Genel Sekreteri. mE1Jushu, 

IWkrrlco~ b kPrtlk Ştı~ndeta: dflvk-t erkanı bulundu. 
şutx-nı•zde kayıtlı islfım ve gayrı ıs.. Davetliler arasında. bazı hıiyü)c 

lim 6.!Ö \(' 326 doAumlu ihtiyat ualıo el<;i }".f> elçilerle sefarPtlere men • 
taUm ''e tcrbtyP mAkMdil(' kanunun sup "'ileler vardı. 
58 lncl madde&rıt> tp, ikan c<'lp ,.e 

ıtevkc-dllf'ce klerdlr. 
Topl1111tı gUnU olan .<l.941 sah günü 

ıaat & oa bu doğumlulanD nüfUs cUz. 
daniıvUc birlikte fUb<>de hu.ır bulun. 
malan . 

Ame.vutluk cephesinde 

Müst~kil 
ve bJtaraf 
sayılmıyor 
BU itibarla abluka 

t iddetle devam edecek . . 

·'TUNA' 
YILDIZI 

iki italyan 
tayyaresi 
düşürüldü 

Atina, % (A.A.) - B. B. C. 
158 numaralı Yunan remi tebli~ı 
Cephede devriye ve topçu faalifetı 
olmuştur. Avcı ta)ya'relerL'lliz ~· 

Lo1141ra, S (A. ) - .Mytff: 
Fra:nM.nm ablukalllllDl detrulutunu 
göıı~ &ıetıe ekOllOlillk harp ne. 
anti ~ D~ dekiüu. 
fonda, ipl alt.1118& balulllllJY&n 1'ran 
lllUHD iıltlldAlintn ve 'blt&raflıtınm "-• 
bul edllenuyeceğl lılldlriJmeıctedtr 

Dekl&ruyon, bu llWıata diyor lı:ı. 

"İgal eltmda balutunıyan P'raluıa, 

mu.takll değildir. Bu Fran8tl,. nas&rl
batammdan bitaraf o\lftadl~ı gibi 

(De\'UU • tbtride) 

iSviçrenin 
Türkiye ve Balkanlarla 

Tıcari 
muvasa&esi 

kesildi 
(Y-f~) 

Hadıse ıerın - - -retsır 

lmt BQll•ILtR 
llKIBQYlmLI 
CIYA.81 
Y a.uuı: 'H_cuan K umçayı 

z, etko~ \''l)"aft&dan Mgrada 
dnnlltllade te\1df edthnMi tize-rlne 
General SbnO\~ Köl"llM'llr 18tem ... 
EAld -.vekil y.ewl .._, f!kile '8 
HUll flOftH I 

- IUmler · .-- lttikitm..t ilce 
••• - elBlle allmz! .................. : .-••' ...... ... ... 
.... ...... wlılt 3 ;ı; 1j: o •• 1 

... . "'~~ @!iti p1a " ,.. 

(~"aml 4 iiııcöde) 

lo8la\ ihttıallnlıı mana n mahiyt>. 
tini ifade edil or. 

Bir mf'lllleketla idare9i mes'ali. 
yeüai iurlertıH• aJaa de'\iet ...... 
lan n'ıllk'tin lradMinl tem811 ettll· 
lf'rf nıüdde• nıe\ ldlf'lrinde otura 
blffrler: abl halde \"u~osaıwyad• 
olduğu Klhl bnzalanam ~ la) • 
mf!ti olmadıltaı Körirler. z,·etlw. 
'~ ifıttklillnl kanı lif' midafaa ri" 
mek karanddA olan blr memlek ... 
tin Baf\ cklU -1dapaa unutmQ't, 
bu unutma aetlcetJ olarak l'lyana 
da l'qoıd&\')"aDın lı,,U' liUnl tebll 
k('lyf' koyan ti(li püta tm.aını 
lıaJ'U' koymu mHff bir Rttilil U.• 
reriadea dtlttliüd gil'lllltttit'. • 
ld llatveldlba ...une yem ~: · • 
ita 'ftrdlll eenr w,te bw • .Jntiu 
............ r • 
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T ARIHI DENiZ ROMANI 

Yemekten soaırn evveli kendilerine birer iaim 
taktılar. Koç Ahmedin adı Benito Almagro, 
Gamsız Alinin de Koıtanti Almagro idi. Karde" 
coculdarı oluyorlardı. Gece, üç kollu bir şamdan 
ı .ığmda bir plan kurdular •••• • 

- Attan dUııtü, zannedersem sol 
bacağı ktrrlIIll§, yahut kemik çat. 
hn:uş ! Hay akııl §eytan, Grenad~ 
~ a gidiyorduk. 

Dedi. İçlerinden ikisi atlann • 
fan indiler. biraz; ötede b!r han 
~ulunduğunu, isterlerse oraya ka. 
d:ır götürmek !çln yardım edeblle
cc!derlni söyl ?dtler. Koç Ahmet 
huna IUzu.m olma.dığmı söyledi, fa 
kat Gıı.msız ona çıkııu: 

- B5yle büyük b!r tyUlk hiç 
reddolunur mu? Sen bu f§lerden 
anlamazıım; ne kadar afndığmı 
biliyor musun bakalmı ! 

Sonra iki kibar yolcuya döndü: 
- Muhterem efendiler, lütfu 

:aıaa çok tetelı:kilr ederim, nnı • 
nm ki gideceğimiz yer uak dği~ 
dir ve mzı yolunuzdan alıkoymue 
olmam. 

- Şuracata •• 
:Adtsdaşlarma: 

- Siz yavq yavq ifdln, biz ye 
:tSelriz! 

Dediler. 
.. 

Hana geldiler; ild yataklı bir o
da tuttular; Gamsız Ali hemeı:: 

yattı· hancı civardaki bir köyder 
hattA Berjadan bir kmkçı yahut 
hekim getlrnıeğl tekli! etti; fakct 
Gam.su buna lüzum görmedi. Şim
di fazla ı.strrap c;ekmediğini, belki 
de ufak bir incmme olduğunu aöy
ledi, 

Koç Ahmet bu yalancılığın t!le • 
beblni lıAlA anlıyamanuıtı; yahuz 
'kalrr kalmaz kapıyı kapadı ve me. 
rakı- wordu ; öteki anlattı: 

- Hele düşilıuıene, bbı bunda 
belkf günlerce kalacağız. tkı ıdp. 
n.l:ı hiçbir seb0 p olmaksmıi burada 
'kalmaları göze çarpmaa mı? ltte 
bir sebep uydurduk! 

- !?J! ... 
- Şimdi anladm mı! 
- Anladım, buan çok kllmaz 

oluyonıun! ,,., 1 

- Sen de öyle ... 
Yemekten sonra evvel! kendi • 

lerine birer ıslm taktılar. Koç Ah. 
medin ıı.dı Beıh~ Almagro Gamsız 
Alinin de Kostanti Almagro idi. 
karde~ çocukları oluyorlardı. Ge • 
ce, üç kollu bir şamdanın ıeığm
da bir plln kurdular: Benito er • 
Jı:end ~ ir hekim bı lm:ı.t ~ha • 
ııeetylc B _rjaya gidecek, kmnızı 

§alonun önünden geçerken genç 
kızı garmeğe, kendielni ona tanıt. 

mala ça~acakt.J; anlqtrktan aon. 
ra da bir gece, için sözleşecekler, 
berabe?" kaçacaklardı, oradan doğ
n deniz .tonarma gidecekler, bu-
11.eaklan ilk kayığa binerek açı • 
1acaklardı. 

divenler:f dörtnal geçsin; g~ı; kı
zı nerede bulursa belinden kavn. 
yarak dışa: ı fırlasın, beyaz yol • 
dan, tarlalardan, zeytin. incir ve 
portakal bahçeleri &ra8Uldan ri1z • 
glr gibi uçsun ; rilzgir gibi engin 
ve mavi ufuklarda kaybolaun ! 

Bu bir çılgınlıktı; çdgmlık da 
muvaffak olurdu; fakat pek az ... 

Koç Ahmet neticeyi sağlama 

bağlamalıydı. Bunun için kendin' 
tuttu ve farkında olmaksızın, ta • 
sarlamaksıun o glizel ııarkt}'l d5y· 
lemeye, ae~lnl gittikçe yükselt • 
meye başladı: 

"Kalbime söyltiyorum, bu yol 
senin yolun değil, diyorum. Söz 
dinlemJyorl,, 

"Kalbim diyor ki, sevgi ııu gt.. 

bidir. ilk bulduğu yoldan akar; is. 
tedlği yoldan akar.,, 

Ne balkonda, ne pencerelerde 
kimse vardı. 

Koç Ahmet §at.oyu geçmiş, u • 
zakl~ryordu; geriye döndll ve 
haykırdı: 

"Kalbim bfttün kelepçeleri, zin
cirleri kırdı; sevdanın kelepçele • 
rlnf, ~evdanın zincirlerini kugan • 
dı!" 

Birdenbire ıatonun arka tarafı. 
na düşen pencerelerden birinin 
yeşil pa.ncuraln açıldı; koyu renk 

bir elbise içinde bir genç kız gö • 

rUndU. Koç Ahmet dikkatle baku 
ve onu tanıdı. Şarkısma devam et. 
ti: 

"Bunlar birer kelepçe veya zin· 

cir değil lnsuı hayata, saadete. 
cennete götll~en altın bna~ 

dır.,, 

Roztta 'hep bakıyordu; delikanlı 
atmı çevirdi; on:ı kolunu salladı, 
fakat kar!Şılık bulamadı ve pan • 
cur kapandı. 

Koç Ahmet akıam bunlan arka, 
daşma anlattıktan sonra sordu : 

- Acaba berii tanıyamadı mı, 

yoluıa tanıdı da artık sevmiyor 
mu? 

- T&Rl}"lHDam19tır. 

- Onun odaamı öğrendim; bir 
gece penceresine cıkabilhim. 

- Çıka~ ama, belayı c1a bu. 
luraun! •. 

Bir müddet austular; Koç Ah • 
met çok dil§Uncell görUnUyordu. 
Neden sonra mUhlm bir ~ey bul -
muş gibi doğruldu : 

(Devamı 1lar) 

Yakıt 
Amil Uıı. bugUnkli ba§makaletıbıde, 

Berlln mllzakerelerlnden bahMtmek. 
tedir. Muharrir, Japon hariciye nazı. 

Koç Ahmet ertesi gün düşündillı rmm aeyahatinl anlatarak bir aralık 
Jeri gfbf yaptJ. Giderken gene Vi§lye de g~e dair yayılftll tıa. 
balkonda genç kmn anneainl gôr· berin aalı olmadı.;ınr, kış içinde iken 
dil ; b!r aralık Antoniya da hanı. Almanların Jngiltcreye taarruz için 
mmm yanında b!rltaç dakllra a • mart ayını aab.raızlrkia ~kledlıderlnl 
jraırta durarak konU!JtU: hattı p- fakat mart ayı geçtiği halde, henllz 

Almanların l:ıglltcreyi mağlfıp etmek 
toyu epeyce geçtikten eonra arka. tçtn bir harekete giri§medlklerinl, böy 
dan 8.ç atlmm hızlı hızlı geldiği. lece aakerl bir taarruz yerine sadece 
Jd duyda; dl;nüp ~tJ. Ameçiyf QgJU pakt devletleri arumda arkı, fı. 
tanıdı; yanmdaldler Od Ufaktı; kı gizli konu§malar olduğunu, fakat 
yeldJhe.T'c; onu tnnm:uunr~ı; geçip buna rağmen Almanyanm Sovyetıerle 

Ja.ponyanın ara.aını bulmak gayretle. 
gittiler. rlnln boşa gitml§ olduğUnu, DU deto 

Koç A hmet buralardan ayrıl • Berlinde ycnlden ba§layacak olan Uç. 
mat istemiyord•ı. Fakat fazla ka. ıu p::ıkt müzakerelerinde Sov)'ctlerln 
Jrp da g öze çarparsa çok fena o- bir de mtl§ahldl bulunmasmm SoVyet 
hırda; bu'lun i ı;in kcndlııini zorladı yeller btrtıttne Uçltl paktı kabul ettir. 

,.. uıaklaJJll. mck gaye.!!Ue yen! menfaatler bul. 
mak ıçln blr çare olduğwıu kaydedt. 

Sehirde biraz dola15t1. Amegl ile yor 'Hı ôl)or kJ : 

beraber giden iki uııağı bulmalı:, "Jlitler nııemleketlerinbı ~ palltua 
nsgcle olmuş gibi onlarla laDif • &atblkl\h mahiyetinde olmak il:r.Prc 

mak, konuşmak, bir fjeyler ögren- Ballunhırda yaptıklan itlerden sonra 

mek istedi ; fakat milmkiln olmadı. &»yetlet' DlrllttDln Avrpltda millver 
Öğleden so ra ayni yoldan döner. ııl;>uettnln 7.Aferlne yardım et.meein4! 

&bthnaJ verilemez. 8ovye&ler blrlllt de 
lren va.kttylc Rozitanın pencereden Japon)·ıt ue mlhw"' memleke&lert ara. 
tıöyledi~ı ea.rkıyı hatırladı. o glln •nda hıtkıki man&!!f ile harpte bltaral 
o güzel rtlya t~'n derin bir haıı • krumadrkça liçlü p&ktm &atbUcatı nok 
ret duyu)'-Ordu. H er ve manza- tuand..'Ul hlçhtr nmeU kıymeti olamaz. 
ra dellken ı ıyı adeti kendJnden Onun için biz Maffoolsum Bomaclan 
geçlrmisti. lııtlyordu ki l>!rdenb!- BerUne cl6nDtlbule ~ olan mü 

akerelenlfıa de mtYllm 1ılr nett-:e bM.. 
tt ntı şatonun kapıs'!lla doğru ıemtyoru:r. Te .ıapoa dlploma&larmaı 
siil'tllln. nrayt bfT vuru~Uı. açsın, ı,ıtrakl 116 hu defa but kararlar w. 
içeri ;iz-~; aalonlart, h&ttA m.er- 1 rlllll&i o1aa 1ı11e 1ııwı1ana tıMlllkl aça. 

B A B F R - AkŞ'am ı:ıostA.ST 

Bly.lk Millet 
Mecı ıııde 

Tıp fakültesinden 
çıkacaklann mecburi 
hizmetlerini kaldıran 
layiha kabul edildi 

Ankar.,, 1 u.A.) - !S. M. Meclis: 
buathı Dolftor Mazhar Gennen'in 
b&§kanJrfu:.da topıanara!c ruznamestn 
de bulunan maddelerckn devlet de• 

ŞEKER BEYANNAMELERİ ·.ou~~ 
VlLAYETE VERiLOi. 

Pastacı ,.e mahallebiciler fivatlara zam yanamı· 
yac:aklar. Bir bakkal §eker akladığı içm 

adliyeye verildi 

ıılzyoilan ı,:etme umum nıUdUrlUğtl Ş~kcre on kuru3luk zam kar I "l'fARALLEBtot VE PASTACILAR 
941 yılı bütı;e$lnde nıilnala.le yapıl ~erine, §ehrimi~ eeker tacirleri ZAM YAPA.\fll'ACAI\ 
ma.mıa .att kan~ 1'ylhasm1 rr.llzake. l diln sabahtan ıtibsl'eu vllAyete j Fa'lta'.t §ellere yapılan zam Uzeri· 
re ve kabul eım:our. mUracaat ederek ellerindeki mal • ne ~ ve mahalleblcllerln fiyatl 

M'cllıı bunu takiben de 1932 ytlm lan blid.rir beyannanıelerinJ veı. l artmn~Iarma müsaade etlilrrılye • 
d:.n LUtaren tip takWtet:ııden çıkacak ml

1

§lerdir, Verilen ~yıuı;.ıamelerln . cektir. Zira, bundan e"'1el rıe!~e! e 
1.&blpıertn mecburi lılzmetıerin!D 16.ğvı yexlllıu 600 t1 ıeçmııtlr. yap•lan zam ile pasta ve maha'. 
\'e tıp talebe yurduna alman talebenin Diğer tan!tan vilii.yet, emniyet • .?biciler d<ı za."ll ynpmışınrrir. 
tAbi olacaklan mecburiyete att kanllll kaçakçılık bllrosunu faaliyete ge· 
ıtyiha.sma ek kanun llyiha.aı ııe Srbo çirerek ellerinde §:?lter bulunduğ.. ŞEKm SAKLIYAN BİR 
tıat ve IçtfmaJ Muavenet teıkllltı :talde beyanname ver::ıck ÜZet'e mO BAKKAL ADL.tl.'E 'E VERtLDt 
"e m~munm kanununun M nnctt ıacaat etmiyen birkaç tUccan tes. 
ma.dd .. ıımin değlDUrllmeaı. hakkmdak! Mt eltirmlgtlr. 
ı~ylha.yı ıkinei mllzakerelerlni yapa. Şe~er ,ırketf de bu taclrlere fi'• 
rak tıın1p eylem1gUr. ker tevzilnl kesml~r. Bunlar an· 

Mccll8 gelecek topıantmm euma cık beyannamelerini tbru ettikten 
günll yapacaktır. aonra ye-:ıiden eeker alabilece~ler. 

dlr. Bu suretle zam kararmdan ma 

Dentz Bank ırkAlll 
Bazı zavat bir avarya 

meaeleainden 
mahkemeye verildi 
Mülga Deniz Bank erkA."llnCa.n 

bazılarile diğer b:: kısım zevat 
ho.kkmda Aksu va:tJuruna ait : -
avarya işinden ve eEki deniz ti. 
caret muaüni MUfit Necdet )e
niz hakkında da bir kazaya ait 
hakem ücreti dolavısiyle adliye. 
ce yapılan tahkikat bitirilmiş ve 
dosya asliye sckizir1ci ceza mah· 
kemesine verilmiştir. 

Sorgu hakimliği Müfit Neowt 
Deniz hakkında r.ıenim11 1ıakeme 
karan vermi .. tir. Diğcrlt ınin 
ise va.zif eyi suiistimal suçiylt ve 
muhtelif maddelerle. muhakeme 
edilmeleri istenmiştır. Muh~ke. 
meye yakında, başlanacaktır. 

. Tebligat ;qaemurıar 
Zimmetlerine pul 
.geçirdik )erinden 
mahkiim oldula.r 

İstanbul adliyesinin mülga teh • 
llgo.t dairesine taşradan miibaıılriyc 
namıle para yetine gönderilen pos 
ta pullarından bir kısmını dairede 
aJrkoyarak zımmetlerlne geçirmek 
suçundan ikinci ağır cezada mut a. 
keme olunan tebligat baş memuru 
Mustafa ı!c vezneda:ı Osın:ı.n ve 
Sultanu.hmet sulh mahkemeleri ir
tibat memuru Hamdi, dün muha. 
kemeleri bitirilerek birer ay hapse 
3~ şer llra para cezasına ve Uç~r 
ay on beşer gUn memuriyetten 
mahrumiyete mahküm edilmişler • 
dir. 

Ar.cak cezalar tecil olunmuş, eli· 
ğer maznun vezne mukayyidi Ke. 
mal beraet et.m.Uttfr. 

mat".aka Tokyoauo taedlklne ihtiyaç 
"'1Janduf1ma göre nBıa3·et unda aka. 
mete utnyaaa~ aamyonız.,. 

Yeni Sabah 
HUseytn cahlt Yalçm •·B:ılkanlarm 

auJhilnU temJn için,. b&flı1clı makale. 
ilinde bugUnkil Balkan vaziyetini tct. 
kik etmektedir. 

Balkanlarda nerede i~ mUthi§ bir 
harp p..!tlayacak Jibi göı:ündUğUnU, 

Almanyaııın Yugoal&vyadaki değl§lk
lıgi kolay hazmedeceğe ben7.emedlğ1. 
n!, t1mdllik ani bir kararla taarruz e. 
dilmemeainln ôaha ziyade Yugoalav. 
yaya hücum edecek kuvveUerin hazır. 
lanmamqı oımıuıından Heri geld!ğlnl, 

ordu hazır oluncaya kadar .Alman pro 
pagandasınm da cfk!numumlyeyi lı8. 
zırlamakla iştigale ba§lad•ğrnı \'C Yu. 
gastavyadııld Almanlarm ~ uğ. 
radıklan yo1ıındakJ •'klA._"fik,. haberi<·· 
rin bUtUn dünyayı doldurduğunu ve 
bu haberlerin Çeklere, Lehliluc 0

l"p1 

lacak hUcumlara tnkaddUm eden z:.. 
manlarda da aynı tarzda etrafa ya~ ıı. 

mi§ olduğunu kaydeden muharriri yeni 
Yugoslav bUkumetın!n 11ulh taraftar. 
lığınl ve bitaraflığını vatanın lstlklltl 
ve §ere.tini çiğnetmek dereoeaine var. 
dıramıyac&ğına iıJaret ve Almanya ıle 
Y'Dgoslavya araauıda bir harp çıkm88l 
takdlrlnde vazlyeU f(Syle mUtalca ed'. 
yw: 

"Bslkanbtrda Almanya Ue l"ııgoı.lav 
YR araemda bir harp ~ pek ta. 

bir uman evvel ,eker almrş o'a~. 
!arın ellerindeki mallan aatznadık· 
lın anlsşılacaktır, 

Bundan başka ellE'rlndeld •ekert 
JO kuruı fazlaslle sattıktan halde 
fiyat farkTJU hazineye yabrmıyan 
bazı dUkkAncılar hakkında da ta. 
kibata girişilmiştir. 
ŞİRKET SATIŞ EMRt BEKLİYOR 
Diğer taraftan evelki alı:!!am v·. 

rilen bir emirle satlş1'ın kesen ıe
ker firketl henUz yeni bir emir a. 
• :m:.?rlığmdan satı:ıa başlııma.mıştrr. 
Şeker alması için kendilerlr e vi • 
layctce r.1üsaade edilenler de emir 
gelinceye kadar bekliyeceklerdir. 
Emıi!l bugtin gelme'"i bekleniyor .. 

Darülacezeye 
yar.dım 

--<>--
Dün valinin iryasetinde 
fabrıkatör ve .ta,cirler ....... 

Darülacezede bir 
toplanb yaptılar 

lstnnbul vali ve belediye retııi Dr. 
LQt!I Kırdarm riyasetinde dUn, Da. 
rülucezcde bir toplantı yapılm13tır. 

Toplantıya iştirak eden girketıer mu. 
dlranı, §ehlr meclial azaamdan bazı 

zavat ··e tacirler Darült.cezeyi ıez.. 

mlşlerdlr. 

Ticaret odası erkAnmdan, banka mu 
diramndan ve tacirlerden mUrekkep 1 
bir kamlııyon bugün tıcnret odasın.. 

da toplanarak DarülAcezenln mali 
durumunu tetkik edocckUr • 

Bu toplantııann gayesi, DarWAce. 
zenin tevaiinl temin makaadı ıle gelir 
lmkA.nlıırı aramaktır. Tacirler, m:ıU 

yardşmda bulunmağı vaadetUkleriD
den DarillAceze balosunun tertibliıden 
vazgsçUmlştir. 

bil olarak tngUterenln yardıma lroş. 
maanu intaç edeeektlr. Bu )&rdımm 

J'alıuz:; tayyare ve tanklara lnlıl.ear rt
mlyerek kara ordularUe de IWe pk. 
maaı pek mltmkUn, latt& Sl\rurtcl!r. 
Bu takdırde mtt;terek Yusoo.Jarır 1't! 

tnglllz ontalannm ea evvel A.naavut. 
Jufu temlzllyerek ttaqaalann tşlert. 

nl bltfnnfıt!ı mkacaklanna llltlmal.., 
rileWr. Onun için, yeni Balkaıı b&rbl. 
ne ltalyanuı da elb.dea geldiği kadar 
karışmaer tabU görtıımek icap eder. 

Bu fla&an lwrblnhı Ttlrkiyede blr 

1eıılr yapmanıuı lmkü.ıısn:dn. Ttlrkf. 
yeoln atı'ha ne kadar aamtml Te sıkı 

wrett~ morb:ıt olduğu ve Dalkanlarda 
ııulha n~aı:ızıı. lçln ae kadar ~t 
arrettığl son bir buçuk senenin pha

detl ·ıc lnkAr kabul etme& surette •· 
bit olmu§tur. Ttlrldye Bulıart•ianm 
Alman lırtlltt..ı altmda blmaıııma hlle 
fltrf ım!hU lciame namuıa t.abammUl 
ctmlş \'6 Almaııyaam ventJti tırınlnah 
kafi görmü;,t.Ur. Fakat Balkanlarda 
omumfleşeeek barbln Türk Tatanmm 
haJ&ti menfaatleri ve latudAI ve bllr. 
r!yett namma bize bir takım vaztf~r 
tahmil etmesi ~k mlmktlndOr. TUr
ı.ıye s!.l!ba ne kadar tarana.. olol9 
otıun bu '\.'8zlfelertn em'f'fne ft'kayt U. 
lıımıu:. Bin;uiıa.ICJ b U:ı\'lr ettltlml& 
!Jt'l.lldc Balkanlarda çıkac&k bir har
bin Ttlrk!ye ve Bulprlataıu da~ 
li~ğine kanaattııımee 1Mıllilea llemee 
nıolıaJikak nuarlle lıakdaWl.P. 

HalbukJ gerek MlhVflr devletlerina., 
.,.ek lr.JiHerenla, senk ....... 

Şeb.mdebaşnıda Kemalı aşa m:ı.. 
halleainde 181 nmnarada bckltal 
Gani. dük.tlnnıda 50 kılo kesme, 

"16 kilo toz şeker bulunduğu halde 
bunları satı"a ar:zetmediği, bu sı·· 
retle mllll korunma kanununa mu· 
hallf hareket ettiitt iddiaslle, diin 
alı:şa:.n adliyeye gönderilmielir. ld. 
diaya göre, kendiat şekere koord1

• 

nuyon heyet! kararile kilo ba'1 • 
na 10 kul'Uf zammedildiğinJ öğre. 
nlnce. dOkkbmdakf ~kert aaktr. 
yrp, karar tatbik ınevkllne ge.;er 
geçmez !azla klr etmek heves:ne 
kapılm19tır. Kendfllf. fhtilt&r kM • 
dil• hareket etmediğini. müşteril ... 
re "teker bitti'' demediğini ve sa· 
dece, evvelld atı,am dU'kkA.nı ka . 
narken gelen m{11'terilere ert'si 
sabah "lr.telerf lArrn'"'el ;.ı:.• ...,nrn 
bahsettiğini söylem--ktedir. Dosyr. 
111, lstanbul ikinc· "ı;liye ceza mah· 
kemeslne vollanmıııtrr. 

~;,., 

C:ıa art raa 
o.omobllıerı 

--0--

Ani hastalanma 
w ırak.alarıaa • · 

çagrtlabilece1C · 
Ani ~anma ve y3rala.r.• ·a 

vakalanna yetifmek ti7.ere mev
cut ca.ftkurtaran otomobillirindn 
bir kısmı ayrılS- teşkilat vü. 
cuda getirilecektir. Bu ekip, yal
nız sok~klardaki hadiselere de. 
-:.il. eVlerde ve müeeeeselerdcki 
ani val~alara ~ geleookt1r. 

Şehzade camiinin 
etrafı açılacak 

Belediye. Şehzadebaşmda rnan 
I<'eralı sineması köşesind"n iUba • 
ren Şehzade caıııilnin yanma ka • 
dar uzanan saha dahilindki dille · 
kAnları istimlak edlo yrlunak ııu. 
retlle ca.mün etrafının açılınaSI 
dtlısUnUlmektedir. 

Bu hıuıwıta tetkikler yaprlmar. 
tadır. 

dıevletlerln bcpt'lnln reemeıı eöyl~ 
lerlne ıöre Balkanlarda harp brt.lyftl 
bJo klımt" Tftktur t Ya a;tn içinde ya. 
leacıhk ve rtyakArhlr TM, ) a lleltree 
ı·ddJmuttU'! Çlbıktl hlo blrtmk barp 
lııtemedlğtmlz halde lleplmb. barplerba 
en möthlf(ne doinl ~yoruz. 

Bu• meydan ..ermemek ~ tıed

blr alrnacıek dakt'- lleaüs g~lllftDlf
tlr. Allkaılıtrlarda bO.Oftnlyet vwa, 
~ani MffRtfır dM>fetlert Ue tn,.utere · 
barMn a.lkaaJara .an.,e' ....,..,......... 
ge~ 19tlyorlarM hutıht el6a ö
ntme ıeçmeain im~ vardır, kanaa
tindeyiz. Bu çareyt, .ııf bür lıl.r Ttlrk 
vatanda§ı, 91fa.tue, f&bııi olarak, biç 
bir tanıftaa bil' Ubam ft ,...- aı.. 

ma'luııwa. f(>yle dDtbD)'onls: 

1 --ltalya. Anu&\·uttutu kcndili
j1nden ıalı.llye . edcN"!t ~ 

'eklllr ft möetakD b4r Amawılak tek 
rar teıcMtls eder. 

2 - Türkiye. Yunanlatan, Yll&"M• 
la•ya ,.-e Amavatıuk büylk devletler. 

den ~ allfUz - tfıııiri .ıtında 
kaı'nu711•1r ........ lılr llıalllM ....... 
cbvlloade .......... . 

3 - llalpNt.ea ---~ ...... 
k1ndıa klıJalılllr. FakM A.ım.a ...... 8ul....,..._......,. ..... 
ya oeldllr. ,_y_. ............. .._h= 

rırııkaa ı•lelllJeDelr ... ~ lrarw 
ır ... ._'riııs Wer ~ geı.. 
ala ........... in ....... 111&1ı1a 
~ ..... 11 ..... Weder. 
Ba ...... - • ....,.., Blilkanlar 
7oluyla hJfltereyt tııJbıftt eMlllrler, 
11r' lnıtıtıere Belkaalılnlllft lııltHade: e. .,,_A,_,.. ........... ...._ ............ 
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_.... ....... _ .. , ............ ._...... .. . 

12 YAŞl~DAN 
AŞAGI 

ÇOCUKLAR 
Gece ve gündüz 
&tnemaıara 

~irmeıerl 1aıall 
edildi 

Sinemalarda 
Çc6ul•llar için aın 

matineler 
~aI?nl2cak 

i 
i 

1 
1 

1 

1 
: . 
i 

İstanbul Belediyesi uzun nıUd • 
dettenberi beklenen lir karan ni
hayet tatbik etmiştir. Bu kararla 
sinema, tiyatro ,.e E:Jll3ali eğlence 
yerlerine gündiiz ve gecelri 12 ya_ 
emdan hüçUk ı;ocuklann kabulleri 
menedilmiştir. Bu karnr cumartesi 
gilnll bllttip s ·ncma ' :ı tiyatrolara 
tebliğ edilmiş ve sahiplerinden hr· 
ıa alm~ıstır. Aksi hareket edec .. k 
olanlar Fıiddetlc t ecziye olunacak 
tır. 
Şimdiye kads r sinemalara gün. 

dczleri eltı yn5mdan ' eceleri i..e 
12 yqmdan yu.kan çocuklar alın. 
makta idi. Yalnız ıehir tiyatrosu
na hiçbir zaman 12 yaemdan qa.. 
tı çocuklar kabul olunmuyordu. 
Yeni kararla tiyatro ve sinemalar 
tamamen cıUsavi ohr.sktadtr. 

Dlğer tar.:ı.ftan bu karar verilir
ken 12 yaşınd· n kilc:llk çocuklarm 
terbiyevi ve kültürel filmler sey • 
retmclerf için tertibat alınmakta. 
dır. Sinemal!l.rm haftada bir gü.n 
bır matinelerini çocuklara tahaia 
etmeleri Şehir Tiyatrosunun çocuk 
ttvatrosu kısmmm haftada iki gün 
çocuk t emsilleri vermesi. Halkev. 
ıerın·n yarınki nesle faydalı ola -
cak gösteriler ve filmler için ter. 
tibat almaları üzerinde durulın • • 
tadır. Bilhas:ıa bunlar ilk mektep· 
!erin tatil olduğu veya yarım t.Jd. 
risat yapılan günlerde tatbik ed'. 
)ecektir. 

~ t • • 

lnglltere Bl)'lk 
Blçls al~ otla 

velat etti 
Ankara, 2 (A.A.) - lngDterenfn 

l'ürkiye BUytlk Elçlaıl Bir Hugbe 
Knatclıbull • Hugessen'in yegA.ne ot" 
lu B. Norton Knatchl:Nll • Huggee
sen'in 27 yaşında olduğu halde ln· 
gilter.ede vefat etmtıı olduğu tee .. 
tıUrle haber almmışur. 

Uzun zamanlar Oxtord kUtUpba· 
nesinde memur bulunmu~ olan B. 
Norton'un vefatı dolayıatyle Anada.. 
1 Ajamıı dost ve mllttellk tngllte· 
renin BUyUk Elçisine ve Lady Knat:· 
('hbul! • Ho~essen'e eamlml taziyet. 
lcrinl ı;rzeder. 

m.v.ıpbll BAUt 
Hırsızlıktan 4 ay 19 gÜn 

hapse mahkiim oldu 
EyüplU Halit, dün, birinci ağır 

ceza ma.hkemesinde hırsızlık 8U
çundan 4 2y 19 gUn hapee mah. 
kfun edilmiştir. Bu ceza Siranoş 
admda. bir kac.ııı, kendisinJ arap 
Prensesi gibi göstererek aldat· 
masmdan ve 10 lira ile broşum. 
çalmasmd~n verilmi§tir. 

Hafız adında bir kadını gUya 
esrarlı bir sigara ile uyutank 
·MecidiyeköyU civannda otoırfl. 
bile bindirip bin lirasını gasb~t
tiği iddiası sabit olmamı§tır. 

Kadıköy halkevi 
spor müsabakaları 
6 Ni"'\ln 941 pazar glmU :mat 3 

da FenPrbahçe stadında 5000 mN· 
re kır k0$usu ile öğleden oonr& 
Halkevi spor salcı unda sant 15 de 
yapıl&cak eüngü mübarezesl mll. 
kafntlı mU.sshakalarınn l.cıtirak e~ 
mck ıstiycnlcrln m1?1.kiır gün ma· 
hallinde hazrr bulunmaları. timdi. 
dm Halltevine kayıt olunmalan. 

Kongreye davet 
T / 4 / 941 tarihine müsatlif pa.za ... 

te.!i günü akpmı saat 20 de Kur
talqta Safa meydanmdakl l;lilp 
lıılııumda, beden terbiyesi genel 
direktörlUğtlııtm emirler·nc imli _ 
ııhlen l'erlköy • Şjfli ve Kurtuhııı 
klU.pler4nlıı, birtE!ftirilmesi husu::un· 
da bir kongre akti mukarrer o!-lu. 
ğutıdan her iki klüp aıalanr'll t · . 
ylıi olunan saatte. teşrifleri rica o· 
~-g, 



. . · - ıon 

~Ş LE 
MUHAREBESi ... 

}~u harpte tayyarelerin gece 
has~mb. ı ı gerek Alman gerek 
lngUiz Şt.-lmlc:.ı-i .. ıde halkın iba{µ_ 
tıa :t>eıa oldu. Av.rupadan gelen 
!;sınııer bu gece harplerini ka· 
~ derecede dehşetle tasvir ede. 
~iyor. Yangın bom~larmın 

. UŞturduğu bil yük depolar ve 
~naJQ.r, limanlarda yanan gemi-

ortalığı ıkızıl Işıklara boğtt. 
~r; hepsinin üstünde şehirl<'rin 
llluh.telif noktalarından göklere 
~len kuvvetli projektörler, 
~birer yalın kılıç halinde 
karanııklnrı yırtıyor: boşluğu 
Yalayor ve tayyareleri aydml~; 
t~Y'Or; hazan bu L5ıkların üçü be. 
t~ bir araya geliyori bir nokt:ıda 
ırleşiyor ve celik kartalları 
~badan evvef ışık selkri iç:in
"; 'boğuyor; b:ı.zan da tayyarele. 
r~n attL1<lan fişenkleri havada 
h~;d~nbirc parlıyor: ortalığı en 
~eşlı bir yaz ·gününün öğle sa· 
~.ı kadar ağartıyor; hedefleri 
~teriyor. Patlayan bombalar. 
Xavaya ucan çatılar; biribirine 
\' l'Jşan insan gövdeleri, baf, kol 
e bacaklar, derinden derine du_ 
~lan otomobil kornaları, imdat 
~Udilkleri, iniltiler, çığlıklar. so
b aklara fırlamı~ olan, yerin di. 
ın gecmem<.>k için bodrum kat· 
~l'Ina kaçan şa.<]kın bir kalaba. ... 
lş-te bır taraf~ hüıTiyet, ha

Yat, refah ve revk için bUtUn 
~Vetini harcayan yirminci nstr 

etbniyeti bir taraf tan da böyle 
~nç facialar yaratmakla 
~ldUr. 
Bugünkü gece h~rpleri eski 

~in meşale muharebesini ha. 
trlattı 

t l~3 senesi ni8anm son günle· 
~dı; Hazerdenizi kcn:ırmda 
t) ebent kasabasında bulunan, 

?.demir o<YJu Osman paşaya b:: 
ber gledi: 
- lranlıl~ın Gence valisi 
~anı Kulu Han elli bin kişilik 

~ı· kuvvetle, kendi Ü7A?rine ~l
ek iizero yola çıkmıştır. Rü.s. 

b:ın lian kumandasındaki altı 
•
1n kişilik piştar kolu Sa.boran 
akrnıannda Silistre sancak be· 

i 'Yakup bey kumand~mda bu. 
ltı:ı~n Türk kuvvetine saldırmış; 
~P gclmis ve harpte Yaktıp 
ı. le sancak beyi ve bazı ileri 
"elen zabitler ölmüşlerdir. 

Osman pasa hemen davullann 
~lııunasını, yola çıkmak için 
az.ırlrk yapılmasını emretti: 
l'dusuna şehir karşısındaki o. 

• ~da bir gecitresmi yaptırdı; 
t;~1ncı ve üçüncü gün de mera· 
~!1'nden ziyade manevra mahiye. 
lltldc olan bu hareket tekrar o... 
~ ındu: sonra Samur nehri geçil. 
~ · 'B:ıştepeyc vardıklan zaman 
l~ .kollar lranlılann göriindillc 
~· ını bildirdiler. 

t Ağırlrklar Samur nehri kıyıla. 
l'lla bırakıldı ve saf k-ııruldu; 
til'anlıJar da saf kurmağa başla.
~lar. Osman paşa merkezin ku. 
kandnsmı almıştı: Sivas ibeyler· 
~ Haydar ~<;a sağ cenaha, 
1 e beylerbeyi Cafer paşa sol 
t"ıı~aha gcç:mL~i. tranlılarm 
lt :rkezi İmam Kulu Han. sağı 
t, 1.Uı.tem Han. solu Türk ardusu
t~ rhn.net etmiş olan Bı•rhanct.. 
~ kumadasında buluuvordu. 
~a pa§a yağız atına bindı: bu 
~ve hisli hayvan otuz se· 
.tı .... -enberi büyük Türle kumanda-
1~~ arkadaşlık etmişti ve o 
'"'ııerse zaferin mutlaka. Osman 
~ada oldurnına inanılırdı. Ya. 
{'<>~at uzu uzun kişnedi; orduya 
""<ll'et verdi. 
alıarp 'bütün gün devam etti: 

t-j .. ~nhk basarken iki tarafın ge
()ıJ~ilmeleri hemen hemen ldet 
~llğu halde ayrılmıyorlardı; 
' an paşa meşalele:r yaktlma.. 

1 enıretti . Ovada 8Uvan1erin 
~~e meşale, 'bireTierln<le ya. 
~ıhçla düşman ~flarma ~-

-~:cıııı:t'ö.!i~Je birUkte ~ 

~ 

Amerika 
Mihver devletleri ile 

Haziranda 
harbe girecek 
Meşhur bir Amerikab 

&azeteci bunun 
mukadder olduğu 

kanaatinde .. 

l 1afÜtgton ! (.A • .A.) - Scripps 
Howard gazeteleri grubunun mu 
harriri B. Philip Simms, Birle· 
şik Amerika ile mihver devlet
leri arasındaki münasebetlerin 
iki aya kadar inkita nokta!ına 
ya.rabileoeği kanaatindedir. 

Muhnir diyor ki: 
Va.şingt.ondaki umumi fikir, 

BirlcŞik Amerikanın ha7.iran a
yında harpte olacağı merkezin· 
dedir. Herke.e Amerikadan gön· 
derilen malzemeyi hanıil kafile· 
leri himaye altmda sevketmek· 
ten başka türlü hareket edemi • 
yeceğimiz kanaatindedir. Bun. 
dan sonra ise yalnı~ toplar ko. 
nuşaca.ktır ... 

Japon 
hariciye nazırı 
Dün Musolini ve Papa 

ile gÖrÜ§tÜ 

Rom.a, 2 (A.A.) - Musoli. 
ni, bugün ordu evine M~t
suoka şerefine bir öğle ziyafeti 
vermi~tir. Ziyafeti müteakip. 
Musolini ile Matsuoka ara.sln. 
da bir görü§.me yapılmı~trr. Gö· 
rüşmede Kont Ciano da hazır t ı
hmmuştur. 

Matsuoka, bugün Papa ta· 
rafmdan kabul odilm.iştir. Vati· 
kandan teyit edildiğine göre. gö· 
rüşme ~k samimi olmuştur. 

ingilterede 
Son üç ayda 

155 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Loodra, 2 (A.A.) - Hava vıe 1 
da.hm emniyet nezaretlerinin teb· 
!iği: 

Bugün, tngntercnin şal"k sahili 
üzerinde ve İsltoçyada milnferi 
c!föpnan tnyyareldrinin bazı faali • 
~·eti kaydedilmiştir. Şarki İngiltr. 
rede bir noktada ve tskoçyamn "1· 
mali şarki sahilinde bir iköyde en. 
düstri binalarında ıbir' miktar lıasar 
olmuştur. Pek az insanca zayiat 
vardır. Başka y·oTlerde hasar pek 
azdır. ınsanca zayiat ise yoktur. 

Bu sabah avcı tayyarelerimiz bir 
'CIUşman tayyaresini .düşüımü~ler • 
dir. 

Dt)ŞV'RVl,Jl:N TA \'l' ARELER 

Londra, 2 (l\.A.) _: İngiliz ha· 
va kuvvetlerinin avcıları ve kara~ 
daki hava. dsfi bataryaları 1941 YI
lırup ilk üç ayı zarfında. İngiltere 
üu'rlnde 155 nazi tnyya.resi diişfu
milşlerdir. Ayda vasati 50 tayyare 
bu tayyarelerden 94 ü avcılar ta. 
ra.fından, 51 i de müdafaa bataı. 
y:ı.larr tarafından dü.5ürUlmüştür. 
Geri kalan 10 tayyare baraj balon· 
lan ve diğer hususi vasıtalarla tah 
rip edilmiştiı. 

inrdlterenin istilası 
tehlikesi atlatılmış 

sayılmıyor 

Loııdra, 2 ( A. . ) - lngilter • 
nin müdafaasına memur edilmi~ 
bulunan General Sir Alan Brook 
buradll bulunmakta olan Knnad:ı 
kurmay subaylarına büyük Britan
yanm Almanlar tarafmdan istilası 
tehlike~inin henilz bertaraf edil _ 
mıŞ ı;avılnmt\'aca.ğmı sö~·lcmiş_tir. 

!Jb ı .. ' 
Bu ak§8.m, Japon büyll.k elcw 

Jiğ\nde bir ziyafet ~rllmitı \'C zi· 
yafeti bir k•bQI remıi t.akip ey
lentiştir. ~ ~--.... ~~ .. tc:u~ oka ıac~n~ blt dya'rct vermiştfr. 
JAPON NAZTRJllı'lN l\J;\"ANATI Kont Ciyano söylediği nutukta, 

Rcım&, ! CA.A.) - Stefani: İtalyan milletinin Japonynya bcs • 
İtalyan ve Atman gazeteeilerini lediği hayranlık ve muhabbet du~. 

kabul eden- Matsuoka,!talya ile A ' • gula.rmı izhar ebni. ttr. 
manyaom ırıül'tcrek idealleri uğ · Üçlü pakta temas eden ltalya 
runda .a~tıkla.n milcadclede bu f. hariciye na7.rn bu paktm yeni diln· 
ki büyük A vnıpa devleti at"Mmda ya niıa.mtnm temelini t~kil etti _ 
~n küçült bir ibtillf bile me"f'Cttt c. ğini söylemiştir. 
Jamryacağma lı:attyen kani bulun - Matsuoka verdiği cevapta. İta! • 
duğunu eöyleml.§tir. vada gösterilen kabulden dolayı 
HO:\-Y ctYASO~"'UX Zl\"AFETt •§Ükl'Snlarmt bildirmiş VP filhal<i • 

'\'1:: NUTJ(U 1 ka üçlü pakt sayesinde şarki AR • 
Roma, ! (A.A.) - İtalya Ha. yada ve A\TUpadn Malete müstf> • 

.riciye Na-,,ırı R;ont Ciyano dün al• nit yeni bir devre n~rlac~ğını kay -
şnm Japon Hıui<'lye Num Mat.su- deylemiştir. · 

3iten mali sene i~de 
Engllter~nln bir 
daidiıabll wuatl 

murab 
38419 

Türk lirası 1 
Senelik masraf 

3.867 .245.670 lngiliz 
liraaı 

J.ondra, Z (A.A.) - Dlln gece 
liten mali sene kinde İngiltere 
!867.245.670 İngiliz lırası earfet· 
:nlştir. Bu bir rekordur. Bu suretle 
hgiltere dakikada 7.360 İngiliz Ii. 
r.ısı sarfetmiş demektir. 

lngilterenin senelik \·aıidatı 
.408.867.097 İngiliz Urn.sı olduğur. 

dıın muvazenede 2.458.378.5iS ln
ı!llz lirası açtk varclır Bu açık is. 
•ikrazlnrla kapatılmLstır. Varidat 
yapılan tahminlerden 48,676.097 ln 
giUz lirası fazla, masraf ise tah • 
ıninlerclen 115.879.330 lngiliz lirası 
:ız olmuştur. 

Grev çıkan 
fabrikalar 

Amerika hükUmeti 
tarafından İ§letilecek 
\'aşlr.gton. 2 (A.A.) - Mcbuııan 

meclisi dt?lıiz encUmcnl rcl.sı Vlnson 
bugün mecliııe .bir kanun projesi tev. 
di ctml§tir. 

Bu ı•rojeye göre grev yapıldığı tak. 
dlrde milli mUdafaa hesabına çalışan 
b'lllln fabrikalara hUkQmct vaziyet 
cdeccKtlr. Vaziyet için i§ln durması
nın mıldafaa programını sekte~ ug-. 
rııtttğı t:.akkmda bir karar almak kO... 
fi ı:clecektir 

Vinson proje hakkında gazete<' • 
tere izahat vererek tatbiki tasav· 
vur edilen kanuni tedbirin, sınai 
müesseselerin sahiplerine tatbik 
f'dilen me-cburi hizmet kanununun 
grevciler d tcşınil~de.Jl, i,ba,rçl 
olduğunu VC' mttlf 1nlldnfiuı lM!sai • 
sinde vukua gelecek anzanm, is • 
ter İ§ verenler ister Jısçiler tal"afın
dan sebebiyet verilsin aynı mesulL 
yeti istilzam etµğinl söylemiştir. 

Cenubi. paılllktekl 
Amerikan lllosa 

Nwyork, 2 (A.A.l Aıı.socıatcd 

Press &Jansmın verdiği bir habere ge
re cenubt Paslflkfo bulunan ve iki 
kruvazôrleı beş torpıto muhribinden 
mUrckkcp AmcrikM filosu Flcl adıı.. 

larınıı. muvasa ltı t ,.tml~tlr, 

- Dört :!.6Jlc kadar oluyor. Biri. 
birimizi taıudığmnz saman bcnfrr 
pek ~ ''e hatta çocuktuk. Biri. 
blnmizt ınk ~ık görürdük. Necdet 
tatil aylarmr gtlf;irmek ü%ere Ya· 
nıkdereye gelirdi. O zamanlar iki 
arkadaş. iki kardl!i!5 gibi çok sevi. 
şir, beraber gezer, beraber konu• 
şurduk. Dudaklarmda tebelllrilmle 
bizi seyreden Güzide teyzem • il~ 

doktor Nhmı oo.v bi7.e Keremi~ 

Aah derlerdi. 

[A,..,~.!!J~~N 1 

Bir gtln • o ,.,aman on altı ya. 
fllldaydnıı - bana Ne<xletin 1ta?111ı 

olmayı kabul edip etmi~ğiml 
aordulaı·, ben de mUepet cevap 
verdim. Bu evliik .bili karı kocap 
Iıtc oynamak gtbl bir ~Y rellyor. 
du. Doktor buna memnun olmuyor 
ve ba§mt sathyarak bu ya.şta. iki 
çocuğu birl~tlm'lenin deJilik öl • 
duğunu aöylill'otdu. Kimb'1ir adam 
cağrzm belki de,' hakkı Tamllf. Fa
kat ben o zamanlar doktorun al -
dancfJğmı .-eben Necdetle pek ~ • 
mes'ut ol&bileceğimi ıannedi;,or • 

dum. 
Sennet pa.rmaklannı hmıla aTUg 

alelerin <ie yer yer ~ışmaları 
heyecanlı ve muhteşem bir man. 
zara göeteriyordu. lranhlar da 
Türkler gibi yaptılar; tarihin 
belki hiç bir devrinde göıi.ilme. 
miı;ı olan korkunç &&vaş sabaha 
kadar sürdü; iki taraf o kadar 
yonıJduJar ki fMtla verdiler. 
Ertesi g'.in 1n.nlılar Tnrkleri 
muhaara etmie nziyette baJun· 
malanna rağBten mağlQp oldu-. 
1-.r: tiç bin Mir ve on bin kadar 
ölü birakarak c;ıekitdiler. • 
. Kadire.an Kallı 

• 34 • NaKleden: Muzaffer Acar 
lan içinde sıkıyordu: 

- Söyle.)in, onu seviyordunu~ 

cieğil mi? 
Şükranın dudakiannda ;;amlı bir 

tebeMüm belirdi : 
- Hakikati söylemek lıhımgc

u~e. bunu ben de bilmiyorum. nı:. ... 
di. Ben onun gayetle iyi ve mee
wt olan ailesini, gördUkleri terbi. 
yey.i. bağh bulunduktan an'ane~i. 
mertlikJerini seviyordum. Bu aile. 
nin n~esı olmak bana da biiyUk 
bir sevin~ vel'ir ,diyordum. Fakat 
biz ni~landrktan pek ıı.z !!Onrn 
Necıdet.in annesi öldü, ve doktor 
yakm bir iıxlivaçtan vazgeçerek 
!fecdeti vıW!eei başma gemisine 
g&ııderdi. 

- Demek sizi terkedebildi. Doğ 
naeu sevgisi sizin için azmış! .. 

- Benden aynldıYfta vazifesini 
ye.pmak için ayrıldı. Bu ona layık 
bir hareketti. Ben de bu hareketi 
allnşlanm. Sermet. Ben nasıl ona 
inanıyonam o da benim sözüme :i
timat ederek kalktı, gitti. Necdet 
muhakkak ki inaa.nlarm en merdi, 
en ,pamusluıru, erı fyi15idir. 

- Va.kat sen şiıniil onu :revmi
yo'l"9Un Şükran. Ve anladın ki N~c· 
dete Ul"§l dn)'TnUŞ olduğun bu E6ki 
lııtr .e~ bir lı:ardct M!'?gisindcn 
ileri değildir. Fakat bunu anlaman 

· tıpı senm ... 

. -- Hayır ~' .ha)'JI°"" 

ŞUkran bu sözlen birdenbire 
söyl~miş ve itirazında n:ıuvaffaJı:: o.. 
labilmck ıçin Sermedin ağzmı ka
pamak ıstiyormuş gibi bir ani ha • 
reket yapmış idi. Fakat Scrmet va
:ıiyete h§.ktm olmu!j bir şekilde 

~ne devamla: 
- Hayır mı! dedi. Daha ben 

aöyliyeceğimi söylemeden si% ne · 
den hayrr diye söylenmiş bir söze 
itiraz ediyorsunuz? Demek ki be
nim söyliyeceğimi tahmin ettiniz 
d.eğil mi? Evet tahmin ettiniz ... 
Çünkü vaziyet gayetle açıktır. 

Çünkü bugün Necdetl sevmiyorsa
nız, bu bir başkıuımı sevdiğiniz.i an 
lamış olduğunuroandır. Ah Şük • 

ran, Şilkran; artık hayır deme. 
Cemil Sermet Umitsbee genç kr.o 

znı gözlerini arıyordu. Fa.kat Şük· 
ran hiç Sennode bakmadan bir · 
denbire kalktı ve sert bir hare • 
ketle: 

- Beni ıesiriniz altında tutmak 
istiyorsunuz Scrmet, dedi. Ben 
slze şunu söyliyeyim ki ben sizin 
kastettiğiniz ~ekilde hic;ı kimseyi 
sevm ediırı ve · sevmiyorum. Ben 
Ncedetten aynldığmı zaman henm 
btr çocuktum. O 7..amandanberl 
b;ıyUdilm, dilşllndüm, kendimi din~ 
Hdim ve kendhni daha iyi tanıdnn, 

ktlldhne, kararıma 'llldm oldum ... 
1'te biltiln meeele 'bundan ibaret.: 

~ 

3 
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J izdivaç Meseleleri 
······································•••Y9"'•~ 38 (•) 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve şartları 
"Gençsin, evlendiğin kadından çocuk İstiyorsun. 
Fakat sana soruyorum: bir çocuk istemek hakkı· 
nı kendinde buluyor musun? Muzaffer, nefsine 
ve hislerine galip, faziletlerinin hakimi bir isan· 
mısın?. senden dilediğim budur., Nieuche 

Yazan: Dr. RASi : ADASAL , .............................................. . 

Öjeniı;rn yani neslin ı.sla.hı ba~ı 
memlek"tlerde v&si tnlhikata mar. 
bnr olmuştur. f ngiltercde 1876 
danberi tevellüdat kontrolu nıUhfm 
bir meseledir ve bunu istihdaf e
den birçok müessPseler kurulmur
tur. Cma.hhi milttehidedc 'bu ha~ 
reket nispeten yenidir; maamafih 
1880 denberi inkişaf halindedir. 
Amerikan hüzıMıhhncrlan ya'rırz 
propııgandn ile iktifa etme>dilcr. 
lskandinavyn öjenistleri daha cez 
ri tedbirlerle gitgide artan fMia. 
lann tahdidi yoluna koyuldular ve 
bu surotle her izdivaçtan evvel 
(sıhhi cüzdan) mecburiyeti bir 
§art hUkmilnil almıştır. Bazı öj~ 
nistıer de daha Ueri giden!lk ağrr 
miitercddileri. mecnunlan, frengi. 
!Heri, veren lileri çocuk yapmak 
hakkından mahrum etmek lüzu
munu gördüler; netekim bunun 
mUspet tntbikatmdan olmak üzere 
bazı memleketlerde cinsiyet bak1-
mındıın takim ve iğdi~ kanunlan 
neşredilmi.5tir. Gerçi bunun cerra
hi tııtbikatr yenidir: fakat iğdjş 
çok eski zamanlarda da cari idi. 
Netekim Ninova krnliçesi Semi.nı
mis halkının zayrflamamıısı gaye
siyle, sıska erkekleri iğdiş yapt•
rıyordu. Daha on sekizinci asırda 
Frank isminde bir Alman nıh ge
rileri iç.in ayni ameliyeyi tavsiye 
elml.'ktcydi. Şfmali Aınerikada 

1897 • 190 arasında mUt~reddile
ri çbcnk 1ıaba.cıı olma.le kUdret ve 
bak)rmdan malırum etmP.k ga~esj. 
le 6000 ameliyat ·apılrruşt.rr. Hit
lerin Almany~mda bilhaMa He -
gel ve Nictsche'nin kudret ve f~· 
kalbcşerler felsefelerinden veya • 
but ifa aslen Fransız olan Gobi
neau·un rrkçılrk doktrinininden iJ
hsm alarak kök salan Ra.slzm te
lakkilerine ve kanunlarma i9tinıı. -
den bu hususta birçok şE:lyler ya• 

• B'J makale ııcrtsı sıra De fU nttıt

n'l!anmıza& çılan~tır 2cı, SO, birinci 
k6.nun, ı. &, 11, 18, 18, 22. ~ iklneJ
kA.nun. l. 8, S, 11. 17, 22, 24. 26 şubat 

l, 2, il. 6, 8, 10. 12, H , 18. 18, 20, 
22. 24, .26. ıtı, 31 mart 1 nisan 

Yaptığım ~ ehemmiyetinı tak. 
dir etmıye.cek bir yaşta olduğum 

bir zamanda bu şekilde bağlanmış 
olmakla muhakkak hata ettim, bu· 
nu takdir ediyorum. l<'akat biraz 

da haklı tarafını ,.ar. Çünkü o ka

dar tesir yaptrlar ki .nihayet ço -
c11ktum. Bu tesirler alt.mda da 
kalabilirdim. Sonra mukadder olan 
bu a.Jcıbeti çoğ uzak bir hayat ola
rak düşünmekle de hata ettim. 
ÇünkU bu şekilde nipnlımı hiç 
düşünemedim, onunla meşgul ola • 
madun. Onun avdP.ti izdivacnnız 

bana bulutlar arasında pek az gö.. 
riinen zay:ır, hatta uzak bir ihti -
mal gibi geliyordu. Bu o kadar u
zak bir ihtimaldi ki bit gün Nec
detin kanısı olmak mecburiyetinde 
kalacağımı aklıma bile getiremiyor
dum. Garip bir histi bu. Nihayet 
dün ilk defa olan bu bağdan size 
bahsetıneğe karar verdim. Fakat 
aptalca bir mahcubiyet bu harek~ 
time mani oldu. Sonra teyzeme ıi
ea etmeğe karar verdim. Çünkü 
artık bu mektup da geldikten son 
ra sizin yan resmi bir şekilde· bi· 
le olsa bu nişanı bilmeniz llmndı. 
Mektubu odamda bulduğum za • 
man hayret ettim, hatta ŞB§n-dım. 
Halbuki bunun ne kadar tabii bir 
hadise olması 18.zmıdı dcğıl mi T 
Mutadım hll!!ma, diln gece biraz 
fazla uabl olduğumdıuı mı bil -
meuı n~en ağladmı. Hem de çcık 
ağladım. Nlc;fn bu bdar OztlldQğtl 
ıntı bilmıyorum.. Jl'abt muhakkak 
ki Neodettn k&ft8l olmüt.an g"llnlr 
duyacağım~ kocamı seveceğim._ 

(ll9'Jıl1M tm'), 

pılmıştJr. İzdivaçtan gaye \•alnrr. 
ztiniyet değil, nyni znmnnda .ıh
sı yetiştirmekten ibarettir d. ye 
Nic!M:he bugünkü Alman öjemzrni. 
nin mU'beı,şiridir: "Gençsin, evlen
diğin kadından çocuk isti~ orsun. 
fa.kat sana sonıyonım, bir l'OCult 

i."temek hakkmı kendinde btı uyor 
musun? Muzaffer, nefisJerinı- ga
lip, faziletlerinin efendlı!i bır in· 
san mısm? Senden istediğim bu. 
nur . ., ·Bu haşin mefkürede dalına 
"mllkemmel insan" tipini anynn 
Diyojenvari bir temenni ve talep 
vaı-dır. Eflltunun muhayyel cum· 
huri.yet.inde nasıl ki h8.ldm unsur 
filozoflar yani asil ve bilgili insan
lar hlkimse, Alman ideolojisinde 
de en mükemmel insanlar haraba· 
rile miinaaebette bulunup zUrri 
yet yeti.ştlnnek hakkına sahiptir. 
Bunlarnı ba§mda Alınan kanuun 
muayyen kan gruplarma kanlorı 
uymıyan insanları kanun ve cemi
yet harici telakki etmek -Olınuş • 
tur. Netekim değil yalnız aslen 
yahudi olanlarla, hattlı neslinin 
bir hnlka&nda, kanının bazı haya
ti teamüllerinde yahudilik ~üplıe -
Jenen Almanlarla evlenmek ~a • 
saktır. Hata bundan başka Ca.cı. 
tration dediğimiz .iğdiş a.mclivesı 
de tatbikat sahaları bulmuştur. 
Ancak A lma.nyadn tam mtmnsile 
husyeleri çıkarmak ameliyesinden 
ziyade, meni .nakleden yollan tJ
kamak ameliyns.i revaçtadrr; ve bu 
mılbat için de bq ~ ,,;5rl.ilm~ik
tedir. Netekim bu ameliye daha b 
Bit ve dııha lrolaydrr; tehlikeleri 
de yoktur. Bu takim ameliyelerin· 
den birçoğu kadnllarda da yapıl· 
mnıtır. Bunlarda yumurtalıkları 
rahme bağlıyan ve yumurtanm 
~eyrine yol veren bonıln.n ka.Jdı. 
nrlar. Daha modern usul oL'U"O'k 
bazt yerlerde röntgen şuaatmr kul 
lanma.k suretiyle ameliyesiz ola • 
rak bunu lemin ebneye çalı.c:a.nla.r 
ve muvaffak olanlar vardrr. Fran. 
sa öjenmn meselesinde çok geri 
kalml'!l bir memleket sayıla.bilir. 
Bu memlekette ne diğer yerler -
deki takimlr. ne muhacerete kar
§? alman tdbirler h8.kimlerc \"e 
kanmıculara ilham vermiştir. An· 
eak ötedenberi biT içtimai yanı t~. 
liltkl edilen b;r nüfus meselesi 
mevzııbahsbr; fakat btına dair ya. 
ptlmıs ola nşeyler de ciddi YP mü
essir sayılamaz. Gerçi doğum es
nasmda ve doğumlanndan sonra 
kontrollar mevcuttur v~ müessec:r 
ler faaliyettedir. Tıb fa.ltUJtesind 
Pneri culturc yani çocuk baknnr 
dersi dahi okunmakta, buna dair 
propaganda n~yatı görülmekte· 
dir.. Anormal çocuklar için ha.CJ -
taneler, her tarafta tnnarbanelcr. 
ruhi muayeneler ve hatta lüzu
mundan fazla olarak mücrimler i· 
çin vicdani htlkümler nazarı dikka 
ti caliptir. Harpten evvel profe
SÖ'l" Pinord'un parlamentoya delil
li bir takrir ile arzclmi!I olduğu 
(mecburi izdivaç vesikası) nm an· 
cak 80n mağlflbiyetten sonra ha
kiki akislerini bulduğunu göriiyo. 
ruz. 

Dr. Rasim ADASAi, 

* Hanovrc, 2 o(A.A.) -Stc!ani· 
HUcum krtalan §eli Victor Lutzc, Hit 
lerin tambi ile Hanovcr eyaleU umu.. 
mt reiallği vazifesinden affedllmes!nt 
lsteml§tlr. Devlet nazın Frlk, mumn. 
Ueybe Führer namma birinci smrt 
Merltc Mliblni Bitlerin imzasile bir. 
tikte vermiştir. 

«· Londra, 2 (A.A.) - Polonya 
bqveklll n ba§kumandıı.nı general 
Bikoraklnln Kanadaya mu\•asalat et. 
Uği haber VerlJmckledir. General SI.. 
koraki Kan:ıdadan Amerikaya geçe
cek "e Ruzvcltlc mUhlm görll§~ler 
yapacııktır. 

* Sof7&, 2 (A.A..) - D.N.B. Ad
U;Je num llltakoıt, c1nn :mecll.e bir 
bnu projesi tevl ederek sfyaııl etirm 
ler ha:kJunda WQIDl Af, .tekJttlDde btı-
1-uştur. 
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inini. zalerintn 
yıldiaimil 

~illi Şefe karşı duyulan 
minnet ve ~ükranın bir 
daha teyidine vesile oldu 

A nkara, ~ ( A . A .) - B ug .. ::ı 
"'dığnnız t elgraflar, ıkinci !rı(.;nü 
z.a.ferirfo yıldönümünün bütün 
yurt içinde en heyecanı tezalı .... 
rntla kutlandığmı bildirme:.t -
dir. Bu mün · -.tle Cuınl •. 
meydanlarında , Ha .evlerinde 
her sınıf ıalkın iştirak ettiğ. 
toplııntılar yapılrr.ış ve Istikl ·: 
m~ne başlanan bu törenleree 
söz m<m hatipler ikinci 1nönü 
harbinın ı:ıafl alarım ve neticele. 
r ini anlatarak bize bu zaferi ka
zandıran Mılli Şef lnönü'ne kı.:.:. 
şı biltün milletçe duyulan minnt 
ve şükran duygulnrı en icten 
ifadelerle bir defa taha izhar 
ve teyit ylemişlrdir. 

Fransız{ar 
Suriye sahillerinde 
To ça talimleri 

ve deniz manewa
ıa ı yapıyorlar 

Londra S (A.A.) - MUstnkil Fra.n. 
6IZ aj3l1Blllm Kudas muhabiriıle göre, 
bu cuma gtlnU, Beyrutun cenubunda 
SUr1yc ahfll bı: yunca, buralarda bulu 
nan FrallSız kuvvcUcrt tarafından 

topçu egzersizleri ve deniz manevrala 
n yapılacaktır. 

Geceleyin drrıan çıkma yasağı.Şam 

da Halepte, llamada ve Humeta. de
vam etmektedir. As'Y.erler, eokal.l:ı.rda 
karakol gezmek• olr. Fakat h!çbır 

ycnl h!dlse olmıur.•~t.ır. Polls ve asker 
erle \'llltua gelen son çarpl§lilalar es
nasmd:ı tevki! edilen on kişi, a.skerl 
ınahkeme'er tarafından bazıları için 
beş S<'ll"YC ka<Lr cezalar vcrllmiştir. 

Yagosıavya•a 
(Ba.5 tarafı 1 nclde) 

Hccren ile yııptığmıız g6rtı,,n:ıelerde 

Al.manyaya kar§I hayırhah bir bitaraf 
lık muhafaza etmek anumuzu tcba. 
rU.Z ettirdik. 

.Alıruınyaya gıda m:ıddeıcrl tem!n et 
mct;e Sovyct RuıJyadan ve Dulg;ıırlr
tı;.ndıın ı;öppcrl\,c_a,.tıcart efYlUUD .Al
manyay .na kli i<;liı <Seınlryoilarmıız. 

C:.ın ist..flıi:kchtnm6sına mllsande et.. 
mc~e hr.zınl F a kat bundan !azlaamı 
yapamayız. 

Evvelki hllkihnet taratmdan Viyana 
paktına konulmuş imzayı tanıyaca. 

ız. Bu paktın siyası hUkUmlerine hUr 
ınct edeceğiz. 

Ho.dlselcrtn bunclruı sonra alacağı 
cereyan tarzı, ynlruz ve sadece AJ. 
n;nn ::.lmamdarJarmm plAnlarına bağ. 
lıdır. Berlindeki elçimiz Aııdrlç JlOk

tal nazarımızı A!. . ..ıanya hUk1UneUne 
aç kı;: ı bl'r'lirmcğe memur edUm!§tlr. 

S.yaset i.niz HırvaUar ve Slovenler 
tarafından da trunıı.rnlle tasvip edil
mektedir. Dıplom,1slm.lzln ald.ğı ted
birler h&kkmda Hırvat vu Slovenlerin 
kah!neu k1 mUrueS3iJleri hariciye nl'.zı 
rmıız tarafından. haberdar edilmekte. 
dlrler. 

Alm:ı.n.} tınm E elgrad elçlllğlne Von 
Hecrcnlp yerine Von Hasselln ta.ytn 
edileceği haberi tecyyUt ederse hu Al. 
manya hUkümtıUnin Yugosla.v hUkO.. 
metinin hattı hareketin! olduğu gibi 
kabul ettiğine bir işaret olacaktır.,, 

Londra 8 (A.A.) - B.B.C: 
Çok mevsuk membalardan gelen 

son haberlere g6re, Yugosıavya mill
vere karıµ vaziyet aldığı takdirde, 
Arn&vutıuktaki ordusunun Aklbetta. 
den endi~<" duyan İtalya, Yugoelavya 
ile lhtıH . .fuıı sulh yoluyla balletme8l 
için Alnuı.nya Uzerınde §lddeUl bir sı. 
yııst tazyik yapmaktadır. 

Her akşam ---------(Ba.' tarafı 1 ncide) 
tik. Bu gemiler r:-imdi bn.thktan 
onm artık bu ihtimal bile ortadan 

kalkmıı;;tır. Bugünkü ~rtla.r içinde 
yalnız laponyn.nm mlhn•r devlet. 
lcrfne lılr dcrccol e kadın Ia.ydası 
dokunabilir. Deniz kuvvetlerllc 
Elr1eşfk Ameriknya ı.arfiı bir de. 
reccye kadar bir te hdid lera ede 
lıllir. Kara t.-n\•vctlerl lffl Sovyctler 
Birliğini hlnız düşündlırebtllr. Fa. 
kat Uzak.,arlda yalnız bir Çin m • 
sr.lcsinl uzun senclCl'<Jenberl halle. 
demlyen Japonynnm Anup.ıdıı. 
kc<ndi lnlnldnden daha fe na bir 

zllct1c sık1sık \ C er gcc m.ağlô · 
blyct mahl.fım miitte fiklerinlo hıı.. 
1ın l~ln mulıal•lmk hlr fel:i.kct içine 
tılmab'a razı olınıl ac:ığı ta.blidir. 

l\fatsuolmnın A\mpa SClahati milı. 
\ erin iimlt ettit1 neticenin fu.m· • 
men aksini , ·erccckiJr. Vaziyeti F • 
fundan \ 'C k<'n.!i ~özlerllc gören 
!Hatsuoka memleketine daha u~ 
lanmış ve akıllanmış bir halde dö. 
neeek ve es ·l-.!nd"n d!'.bn ziyade 
malıterb ve L'ıtiyıı.th dav.ranaca.k
tır. 

şekersakhyan 
bir bakkal 
Yakalanarak para 

cezasına mahkiım edildi 
Üsküdarda. lhsanJyede Enver a

dında bir bakkal, dUn şekere yap·. 
I:ın lO kuruşluk ?..amdırn sonra 
dükkfuıın<la mevcut 500 kilo şeke
ri evine kaçırmak il!!temiş, 'ilk par. 
ti olarak 10 kilo gönderirken zab·. 
taca ~ akalanmıştrr. 

Enver Üaküda .. adliyesine teslim 
olunmu§ ve bu saboh muhakemesi 
bitirilerek suçu sabit görülmf.$, 
para CCZMD!a çarpılmı§tır. 

ısvlçrenlQ ticari 
mnv salası 

:Ronı. 8 (A.A.) - Havas! Telcmon.
dlya.ı: 

Ekonom! o!lı.inln tebliğ ettiğine gö
re Yugoalavyadan transit nakliyatın 

kWlmesl Uzertne Isv1c;re bundan tx>y. 
le Tilrklycden, Bulgarlstandan ve Ro
manyadan ticaret eşyam temin ede. 
miyecckUr. MUnakalltm bu inkıtaı 
d<waın ettiği takdirde İsviçre Roınan. 
yaClıı mayi mahnık temin etmek 1m. 
ktı.nsızlığ!le '.kar§llnşaca.k ve mayi 
mabruk stoklan bundan çok mUt.ees. 
Bir olacaktrr. 

<Bat tarafı 1 nddc) 
mile kmlnıış 88.y:ılabilir. Kerenin 
işgalinden sonra İtalyanlarm ma • 
ne,,,ıyatı p ~lmuştur. 

Merkezi Ha.beşistanda İtalyan 
krtaıan Debra Markoe vatanper -
ver Ha.beş kuvvetleri tarafmdan 
tu tulma.k.tadır. 

Cenupta İtalyanlar Yavellodan 
g len krtalarm hare'...:ntile taciz e_ 
diliyor. 

Garbi Hıı.beşistanda Sudandan 
gelen Britanya lmpara.torlult ku\• • 
vetlerl diişmar.a aı,,"'ır zayiat verdir
meğe devam ediyorlar. 

tNGtLtz TEBIJGt 
Kahire, 2 (A.A.) - Ortaşark 

İngiliz kuvvetle'li ll!llumi karargL 
hmm tebliği: 

Libyada MerM Brega.nm doğu 
§imalindeki harekat devam etmek. 
te va ileri müfrezelerimiz geri ç:ı· 
Jdlmclrtedlr. 

Eritredc krtalarnnız dün Asma • 
rayı raptetmişlerdir. Buradaki dUr. 
maıı kuvvetleri cenup ve doğu-ce_ 
nut> istikametinde çekilmlş!erdir. 
Musa.vvanın henin !taıyanlal' tarh 
fnıdan muhafaza edlldiği zannedil· 
mektedir. 

Ha.be§istanda hare.kat bütün böl. 
gelerde muva.ffa.kıyetle inkişafta 
berdevamdır. 
LİBYADı\ HAREKAT KÜÇÜK 

MİKYASTA. 

Londra, 2 (A.A.) - Libya.da 
Merss.brega civarlarında ileri un • 
sarlarnmzın geri çekllme.qi hak -
kmda Kahire tebliğ~nde verilen 
habere Londrada çok az ehemmi • 
yet atfedilmektedir. İtalyan ve 
Alman motö'rlU c ilzütamları bu mın 
takada keşifler yapmışlardır. Bi • 
zim ise burada yalnız eeyyar ileri 
karakollar halinde hareket eden 
hafif kuvvetlerimiz bulunduğun • 
dan, bu kuvvetlerden geri c_;ekilmr. 
!erinin istenmesi takarrür etmi3tir. 
Bu, Libyada takviye edilmiş mev_ 
zilerimizi hiçbir suretle tehdit ede
mez ve pek muhtemeldir ki, dW, • 
manm bu kliçlik motörlü kuvvetle· 
ri, çok geçmeden güç bir vaziyette 
bulunacaktır. Harekiı.t. p-ek kilçük 
bir mikyastadır. 
AJ,.'\IAN TF.BLtGtNE GÖRJ~ ... 

Bcrlin, '? (A.A. ) - Alman res. 
mi tebliği: 

Afrikada.ki Alman kuvvetlerine 
mensup ZTrhlı kıtalar Alman ve t. 
taıyan hava kuvvctlerile iş birliği 
yaparak 31 mart günü ııiddetli bir 
keşif muharebesinden sonra dUş • 
manm bir ileri Ussu ile bir rntlstah. 
kem mevkiini zaptetınJşerdir. Düş 
man neticesiz mukabil hücumlarda 
bulunmuııtur. Alman kıtaları bir 
miktar esir almış ve karada ve h r· 
vada cereyan eden muharebeler 
esnasmda birç<>k İngiliz zırhlı oto· 
mobili ile kamyonunu tahrip etmiş. 
tir. Düşmnn süratle Agedabiaya 
doğru çekilmiştir. Bizim zayiatı • 
mız ehemmiyetsizdir. 
l\!tHVERCIL·ERİN MAKSADI 
K!Lh!r~. 2 (A.A.) - A~keri r.öz· 

cU diın akşam yaptığı beyanatta, 
dilnkü tebliğde bahis mevzuu olan 
Lihynda Mersa Brega mmtn.kasm
da düşmanla temasa gelinmf1i ol -
masma Kahirede de hiç bir ehem
miyet verilmediğini söylemiş ve 
dcmistir ki: 
"Düşmanın Libyada bUyük ha· 

rekata teşebbüs etmesi muhtemel 
değildir. Tabiatiyle düıµnan, Erit· 
re ve Hııb.:!.ı:ılcıtanda İngiliz kuv -
vetlerinin mütemadiyen kazan -
drklan zaferlerden nazarı dRrkaU 
~evirmek irin Lfbva hll.di11elerlnin 
P.hemıntvetini fevkalade l)üylilt.me
ğe çalışt\caktır. 

• • -- • • . • : ' - '. , 1 • ..,. ~ • • • • • 

:·D:~o ii on ~: .ve · .. bu g on ün 'ha b e·r '~. ve_·:· ·hadise ı · e r ı~ 
•• • 1 

lngillz lırabaıa 
tebrlld 

Lmıdra, 3 ( A. A .) - B . .ı... · 
!ngıltere, Kralı Akc!eniMeki h. 
gil~ filosu başkumandanına lir 
ctlgraf göndermi~ir. :K.ra.l ru 
mesajında §Öyle demektedir: 

"Akdenizdcki yeni deniz nu· 
vaffakıyeti dolayısiyle sizi "'C 
kumandanız altında bulunanla~ı 
haı aretlc tebrik ederim.,, 

CEBELUTI'ARIKTA 
DONANMA FAALlYETl 

Madrit, ! ( A.A.) - ~fan:: 
Cebelüttarık'tan haber verildiğ
ne göre dün sabah bu limand\ 
İngiliz harp gemilerinin büyü.-c 
faaliyeti görülmüştür. Ikisi harp 
malzemesiyle ikisi de krtaatlı. 
dolu dört nakliye gemisi iki kni
vaz.örle dört torpido muhribinin 
ve iki denizaltının refakatinde 
olarak limandan ayrılmışlardır. 

öğleden sonra da üzerindeki 
tayyareler uc;mrya h&ZJr bir va· 
ziyette olarak Ark Royal tayya· 
re gemisiyle iki kTuvazörün ve 
altı torpido muhribi ile iki yar-

. dımcı knıva.zöriin limana gi!'dik
leri görUlmUştilr. 

1TLYAN ZAYİATI ON 
GEM!Yl BULUYOR 

Londra, ~ ( A.A.) - Yunan 
denizindeki İngiliz zaferinde çok 
ehemmiyetli hir rol oynamış 
olan '"Formidable" tayyare ge. 
m.ı..,inin kmnandanı amiral D. W. 
Loyd, kaybolduğu bildirilen tay
yarelerden birinin salimen dön. 
düğünü söylemiştir. Bu suretle 
müttefikler bu deniz harbinde 
yalmz bir tayyare kaybetmiş bu· 
lunuyorlar. 

Son raporlara göre batırılmış 
olan üç ve belki dört ltalyan 
kruvazörü ile üç mnhripten baş. 
ka diğer iki kıııvazörle bir muh
ribin daha tayyare bombata.rmm 
tesirile ciddi surette hasara uğ. 
radrk!~rı anlaşılmaktadır. Ayrr 
ca Littoria sınıfından bir zırhlı. 
nın da hasara uğradrğı malfun
dur. 
YUN A~"LILARIN DE!\'f!ZDEN 

TOPLA.DIGI lTALYANLAR 
Atlna, ! (A.A.) - Yunan bahriye 

nezaretlnln tebliği: 
1 - Akdeniz lngillz donanma111 ba:J 

lı:umandaru, lta.lyan fllosuna karp ya 
pılıın SGll harekata ~tırak etmek 11ze,. 

re Yunan donanması tarafnıdan vak!. 
tlnde Vl' sUraUe ynpılan hareketten 
dolayı Yunan donanmamna teşekkür 
etmiştir. 

2 - Yuan torpido muhJ1pl 1'Guıte 

Hidra., deniz muharebesinin e-0reyan 
ettiği mmta.kada deııizd.;n çıkanJan 

112 İtalyanı harp esiri olarak Yuna. 
nlstau!\ g-etlrmtştlt. 
1TL YAN DO~A!\1:\1ASINDA 

ALMANLAR YOIQ\1UŞ 
BerZin, f ( Aı.A.) - D.N.B. 

aj.ansınm öğrendiğine göre Yu. 
nandenizindeki deniz muharebe· 
sine AJman ba.iriyesine mensup 
kimseler iştirak etmomişlerdir. 
35 Alman subay ve tayf a.emın 
esirler arasında olduğu hak.kın. 
da İngiliz a..ııı.irallik dairesi t&ra
fıntlan yayılan haber doğru de. 
ğildir. 
B!R ITAT...Y AN DENlZALTIEI 

BATIRILDI 
Lonrlra, 2 ( A.A.) - Amiraili· 

ğin tebliği: 
Akdenizdeki denizaltılarımız. 

dın birisi. bir İtalyan denizaltı
sını ve 3645 tonilatoluk Laura 
Corrndo İtalyan petrol gemisi. 
ni batırmış olduğunu bildirmiş· 
tir. 
BİR lT AI..Y AN TORPtrosU 

BATIRILDI 
Londrrı, f ( A.A. ) - Amiral· 

lik dairesinde tebliğ edilmiştir: 
Doğu Hindistanmdaki baş· 

kumandan. Pantera sınıfından 
1526 tonluk bir İtalyan torpido 
muhribinin tayyare!er tarafın
dan batırıldığını bitdinniştir. !n· 
giliz keşif tayyareleri bir Ital· 
yan torpido muhribinin Musav
vadan hareket ettiğini bildirmiş
lerdi. Muhribin yeri öğrenilmi:i 
ve' bahriyeye mensup tayyareler 
tar~fından batırılmıştır. 

Londra, 2 (A. A.) - Amiral
lık dairesinin tebliği: 

Hindistan sularındaki filo 
başkumandanının bildirdiğine 
göre 4188 tonluk Bcrtram Riclç 
mers Alman ticaret vapuru Mu. 
saw:ı'd~n k"~ak isterken Rdb
son'un kumandasındaki Kand· 
har rem isi taı afmdan ya.kalan. 
mıştır. 

Arpa kahvelerinin 
sıhhate tesiri 

Dahiliye Veklıleti alakadarlardan 
piyasadn arpa kahvesi ne.mile e?. 
tılan kahvelerin muhteviyatı ve 
bunların umumi sı'hhnt Uzcrlndeld 
tesirleri hakkmda maHimat ve Jza· 
hat istemiştir. 

Türk-Sovyet 
beyannamesi 

Avam kamarasında 
mevzuubaha edildi 

Barlclye Mlsteşarı 
beyanaamellbl 

memalllllıet verici 
doldutanu ıl1ledl 

Lonl.ra, e (A.A.) - Röyter: 
Hariciye müsteşarı Butler, 

avam .kamarasmd&, SovyetJer 
Birliği ile Türkiye arasındaki 
münasebetler hakkında. beyanat· 
ta bulunmasını talep eden bir 
mebusun sualine cevaben, Türki
ye~ bir tecavüz takdirinde Tüı
kiyenin Sovyetler Birliği hükfı. 
metinin tam "Comprebension" .. -
na ve bitaraflığma güvenebilece
ği b&kkında Sovyetler Birliğinin 
t:eminatım muhtevi son Türk 
• Sovyet de"kllı'38yonunun bazı 
aksanımı olrumu§ ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

"Avam kamarası hatırlar ki 
1ngiliz • Türk k~ıltklı yardmı 
muahedesinin protokolu muci
bince Türkiyenin aldığı teabhüt
ler, Sovyetler Birliği ile bir si
llhlı ihtilafa girmesini intaç e. 
decek bir harekette bulwımıya 
Türkiyeyi icbar edemez. Son 
Sa.vyet deklirasyonu ile, böyle 
bir ihtimal, daha ziyade ortadan 
kalkmışa benzemektedir.'' 

Butler, diğer bir suale ce
vaben de, Sovyetler Birliğinin 
deklarasyonunun ~ok şayaı. 
memnuniyet olduğu bahsinde iş· 
çi mebusu B. Shin Well ile muta
bık bulunduğunu bildirmiştir. 

Orman 
yangını 

Büyükderede Ayazma
da bet aaat sürdü 

Diln öğleden sonra, büyükdere.. 
de Ayazma mevkiinde bir orman 
yangını çtkmıf! ve beş saat devam 
ederek 25 hektarlık bir araziyi 
yaktıktan sonra söndUrUlm.UştUr. 

Yangmt civar ldSyllller görmü~ 

ve jandarma ile orman memurla
.rmm yardmılle at-eşi bastmnn,laı . 

dır. Yanan arazi lasmen ağ&A;lık 
ise de mWUm bir kısmı fundalı:ktır. 

Y angm.m ne suretle çıktığı hak
kında. tahkilı:ata başlaıııruştır. 

Yanlış ilaç içen bir 
kız öldü 

Kara~Jmrükte oturan Abdi 
adında birisinin 18 yaşlarındaki 
kIZI Saniye, dün, ili.ç yerine 
yanlışlıkla tuzruhu içmiş, kaldı
rıldığı Haseki ibastahaneeinde 
ölmüştii.r. 

Vlll Franıası 
<Bat tarafı l ndde) 

slyuetinlıı manam be..kımmdau da 
bit.arat dıelfldlr. ll'rana mekamları

nm istismar edildiği, pyanı tee.ssU! 
!&kat inkAr ol11nmu bir vakladır. Bu 
ter•itte lngUts b1lk0m.ıt1, ekonomik 
harp aahaıımdaki bUtlin haklarını kul 
lıı.n.ıııakta tamamlle halfü bulunmakta. 
ve bu suretle hareket ederken, gayrı 
kan.mı ve keytt bir t&rzda muaır.ele 
yapmamaktadır.,, 

Ekonomik harp nezareti, dekllru. 
yonunc:a, bundan aonra, amiral Dar. 
le.na cevap vererek göyle demektedir: 

"FraJJl.'lnm yıkılması neUOMtndc. 
mUtteltkler, ceman 2:SO bin kadar to.. 
nııa.to hacminde lnglllz ve mUtte!ik 
ticaret gfmlsindcıı mabrum kaınıı,,ıar 
dır. Bu gemilerden bir lcısmı, cebü'le 
Fransız hAklmiyetl altma geçmiştir 
ve halen Franaıa bayrağı albı:ıda Vifi 
beaahma ticaret yapmaktadlr. Hatt.A 
l§gal ı.ıtıncla bulunnuyan Fransaya 
gelen gıda maddelerinin ekserisinin 
hemen derhal dll§man tarafmdan mu.. 
sadere rdildlğlni g6ateren geni§ ~il· 
ler vardır. 

lngUlz ve mUtte.!ik vapurlarının de. 
vamlr olarak Franeızlar tarafmdan 
elde tutulmasına mukabelebllmisil ola 
rak FranSiz gmllerinl kendi servlstml
ze koymakta tamamile haklı bulunu
yoruz. Fraıı8Warm bu gem!Jerl miıta
rek~ komlayonunun emirlerine itaat 
suretue ellerinde tuttukları ve keııdl 
gemilerini de mihver menfaatlerinde 
kullandıklıı.rını blllyoruz. 

t:ıgi!iz bahri~. te§rlnlevvelıtenbe. 

rl, ceman 100.000 tonll&t.xlan fıızJa 

hacimde Vifl hUirometl vapuru mu.. 
sa.dere etmiııUr. Bu vapurlann ekee
rlııt servislerimize gtrml§ bulunmak
tadır • ., 

Ekonomik harp nezareti deklA.rasyo 
nu ~yle bitirmektedir: 

"Nezaret, Jl'raııaız armatörlerlıiln, 

kendi vapurlarına lngtJtzlcr taratın. 

dan el konmasını tam bir anlayıJ .alh
ıı.lyetile telakki ettiklerine kanidir.,, 

. . 

(Bai Urafı l nSde) 
Bu ,yeni bombalar, İngiliz hava kuv 

vetıerlnln 'flmdtye kadar att:ıtı herhan 
g1 çapta ~balardan be§ misil daha 
fazıa IDfl1Ak iudretiDe :malik bulun_ 
makta.dır. Bu bombaiarm infll1k kud
ntı. çok genlf bir sa.ha UIDııı1ııde bil. 
ıtUn dqaatı yiıanalt kablll,etlnl 'lla!z.. 
dir. Bir :müddettenberi, .havacılık ıs.. 

tlhsaU nezaret!,, bombalar üzerinde 
ara11tıı'malilr 1&pmakta .lklL Bu ~i 
arakbmWama netiıcNlacle iimaMı tıa~
lanmıııtır. Şimdi, bu bombaların çap. 
Jarmı ve kuvvctle'rtni fazlalaştırmak 

ııa.halanpda araştırmalara devam olu.. 
nacaktır. Nezarelln bu hususta .ka.rJı.. 
18.§tığı gtiç!Uklerden birisi de, yeni 
bombaıa11 teerllbc !çin lüzumu kadar 
geni' ball aruı mmtakuı bulmaktır... 
YA.-ıı,..AN llU<..-:Jl\llT.N TAFSlLATI 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz bava 
oezaretıni.n isUhbarat bllroau bil~ 
yor: 

Pazartesi ak§apıı Emdene karp te• 
clh edilen hUcum emıasmda bomoardı 

man tayyarelerimiz şimdlye kadar 
kullanılmıyan en beytık bombalan 
atmışlardır. tık hUcwrı eden tayyare. 
ıer tarnfmdaıı atılan yangın bombala 
n §ehrln orta.smda Uç kUçllk yangm 
,.ıkmasma sebebiyet vermiştir. HUBU. 
!t bombalarla mücehhez bir tayyare. 
nln :-bıtı alevlerden çıkan zlya saye
sinde bütün yolların görUldtiğlinU s6y 
lcmtşUr. Yangm mükemmel birer ay
dınlık va~ıtası olmU§tur. Bir bomba. 
om dllşmeslnl mUleaktp vulrubulaıı 

lntHAk Uzerlııe tayyarede bulunanlar 
birçok enkazın havaya uçtuğunu gör. 
mUşlercilr. Bul1mlall lrtlfadan enkazın 
cinsi ta.:;ın edilememlpe de büyük ta.h 
ribat o auğu net!ccs! çıktı.nlmıı;ıtır. Bu 
bombalardan bir diğeri atlldığ'ı zamıuı 

otuzdan fa%la almı yapmlf olan tay. 
yarecl bombalarm bu kadar tıUytlk ı.. 
şık çıkardığmı §imdiye kadar görme.. 
d;ğin.l &aylemletır. :Şehir etratmda do 
la§an tayyareler yanğmlarm gtttlkçe 
genl~tedi~ görmtlflerd1r. 

Bremen Uzerine bir akın yapmak U.. 
zere hareket eden tayyareler Emd~. 
nln tıombardrmanmdan blr saat eonra 
yangr:nlardan parlak ziyalar çıktiğmı 
görm~!erdlr. 

yeni bombaların tes1ri A1maıılarCa 

ka~.._,_~~leı+ 
blnaıata D!Bbetım mnb!m ha-.r tka 

ediMllfJU fttri~rlat: 

Macaristan, Italya ve 
lsviçreden 

Alacak il 
olanlar 

1 O nisana kadar Merkez 
Bankaama maliimat 

verecekler 
Ankara, 2 (A.A.) - Ticaret Vek&. 

lctlnden tebliğ edilmiştir: 

ı - Macarlatan, İtalya ve lmçre
dcki llcarI alacaklarımızın tesbltl 
makaadlyle, bu memJekeUerde alacağı 
bulunanların aşağıda yazılı sualler 
dalılllnde istenen maıQmatı 10 Nisan 
ta.rlhlne kadar Anknrada Türkiye 
Cumhuriyeti .Merkez BankUIU& veya 
bu bankanm §Ubelerine blldlrmelerl. 
ve tamifin kotaylaotınlması için bu 
Uç memleketten her blrl.line alt malQ. 
matı ayrı birer varak:ı.ya yazmak su· 
reUle vermeleri bıldirlllr: 

istenen malQmt\t tunlardır: 
A - thracattan mutevelllt alacak• 

lar, 
2 - İhraç tarihi, ihraç edilen ma· 

im clnsL 
3 - Mal vesalkinln hangi banka 

vasıta.siyle tahsile gönderildiği. 
4 - Mal bedeli bu memlekette bir 

bankayıı. yatırilmış ise bankanm adı, 
r; - Mal bedeli bu memleketin klı. 

ring müe.iseaealne yatırılnııfl& TUr
klye Cumhuriyet Merkez Bankası ih
baruamesinin alınıp alınmadığı. 

6 - Alacağın glmti•ye kadar niçin 
tahsil edilmediği. 

7 - thraç edllıni§ olan mal all.ka· 
dar memleket gtlmrU)(lerüie gelnıff 
olup da gllmrilkte.n çekilmemekte ise 
bunun •ebe bl 

8 - lbraç edllmi§ otan maı alAka
dar memlekete vasıl olmamıg ise ne· 
rede bulunauğuna dair verilmesi mtıır. 
klin olan maJQmat. 

!t - İhracattan gayri suretle ta.• 
hassUl etmlş olan alacaklarm mlkdart, 
mahiyeti ve tahsil edllmemf.t olman 
sebepleri lıakkmda malQmat. 

Parti reisinin 
konferanaı 

C\mıhurtyet lı&lk partlsl Villyet 
idare .heyeti reıal tzinlr mebuau Refat 
Mlmarcflu bu pazar gUnll saat H,30 
da 8anyer llalkeYtnde •'dlinya -vuı. 
yeU brşmnda TllrldJll, mevsaıu 1*' 
konferans "Yerecektir. 

Konferanstan sonra bir temmı veri.. 
ı,<:ekUr. 

Yunanistana 
75 milimetre· 

lik top 
gönderiliyor 
Nevyork, 2 (A.A.) - Şimali Ka 

rolindeki Bı-agg jllıh"bkAmlermda 

bulunan mWtlm mJktania 75 lik top 
ve diğer harp malzemeelle birlikte 
Yunanistnna sevkedilmok üzere 
vapurlara yilltlet:ıımi§Ur. Dün ak• 
şam Reisicumhur Rusvelt bu aev · 
kiyatm icar ve irae kanunu mu· 
cibincc yapılmakta olduğunu bildir 
miştir. 

Tlrlllyeala 
dıı politıblı 

Yurt içinde verilen 
konferansla r a devam 

ediliyor 
Ankara, 2 (A • ...4..)-'mr1kiyc' 

nin dış politikası ve dünya vui. 
yeti ~mda. yurt jçinde ~ · 
uslarnnızla Parti. ve halkevlerı 
mensupları ta.raf?ndan verilmek' 
te olan konferanslara diln dl 
devam edilmiştir. 

l3u arada Kocaeli meb\ .
Salruıa.ttin Yargı Gi.reeımda, Gi
resun meb'us.ı Basan VasU. 
Somyilrek lskeııdenında, Denmi 
meb'usu Fuat Sirmen Buraada. 
Balıkesir meb'usu Muzaffer K
umar Bayıburtta, Sivas halkevi 
rei::.i de Divrikte binlerce halka 
hitaben hükfımetimizin yurda 
müdafaa için -almış c:*hJlcla.Z1 
tedbirleri izah eylemişler ve baş" 
ta Milli Şef olduğu halde TW-lt 
ordusuna knrşı bundan milletçe 
duyulan inancı tebarüz ettirmiş. 
terdir. 

Ma tbua t tekniaiyenleri 
birliğinin senelik 

kongresi 
B~liğimWn mubd aemıiJc 

kongresi 6 - Nsaıı • 1941 ~ 
günü sa.at 14 te Eminönü h&J.\BVI 
salonlarında aktedileocğiııden a.. 
zamızm belıemehal hazır ~ 
malan ehemmiyetle nca oıwııt,,. 

Yanan llarbl 
(~ ıantı 1 nı:Me) 

hava dafi toplarnnız iki ltaı-yan 
bombardıman tayyanıai dtJvUnn:ilş.. 

tür. 
Atına, Z (A. '\.) - YunanLltandald 

lııgUı.a kuvveUerl umumi kara.ıp.bı

nm dUr. akp.mk.i tebllfi: 
lag'.liz hava kuvvetleri !aalf1ette 

bulunarak bilh.uaa ~ava yoıuncı. 
askerf kıtaları ve motörlll veaaıu mu. 
vaffaklyctlc aaır bombardımana tabf 
tutmuşlardır. Motörlll nakil Yuıtaıa
rma tam isabetler kaydedJJ.ıniftir, BOıo 
tlin tayyarelerimiz dönmtlflerdlr. 

POUSTE: --------
iki otomobil kazaaı 

Eyüpte oturan Hakkının 9 ya: 
şınd:i.ki oğlu dün lskele cadde. 
sinden geçerken aof ör Jmıallln 
idaresindeki 3026 numa.ralı tak· 
sinin altında .kalmıt, karnmdZ·ı 
yaralanıp hastahaneye kaldırll. 
mıştır. Şoför yakalanmıştır. . 

Bundan ibaşka doktor Fethi 
Erçan da, dün Taksimden 786 
numaralı hususi otomobili r:: 
geçerken seyyar sütçü Apostol'a 
çarpmış, yaralamıştır. Apoetol 
hastahaneye kaldmlmıt. doktOJ' 
hakkında takibata ~r. 

TRAMVAYDAN DOŞTU 
Apostol kw Elisadı adında bit 

kadın dün Kadıköyünden uakil· 
dara tramvayla giderken Nuiı 
kuyusunda e.:raba durmadall 
inmek istemiş muvazenesini ka;'"' 
bederek yere düşmüştilr. 

Sukut sonunda kadmm 801 aya
ğı kırılmış. be.ygm bir ha.Jde 
rumahaneye kaldırılmıştır. _ 
DÜN CEZALANDIRILANLI 

Son yirmi dört saatlik k~ 
roller neticesinde Fatih eemti1l 
deki fınnlard.a.113 kilo elmik ek
mek bulunmuş, müeadere olun
muştur. 

Bınıdan başka 10 .,tör cesa.: 
landırılınJ6, 3111 numaralı otJJ. 
iblis pörii Veli de müşterilc -1 

hat nihayetine kadar~ 
yip yan yolda indirdiğinden~ 
zaya çarptınlınıştır. 

KOLUNU MAKtNEYl!l 
KAPl'IRDI 

EyUpte Halil admda bfıiahııP 
tuğla harmanında çallpn amel• 
Ali Yddirmı. makineye mkı§aa bit 
tqı çıkarmak iaterlEen eağ kolu. 
nu kaptırm11. ağır yaraalnmıttır· 
Amele baygın bir halde hutane • 
ye kaldlnlmJotır. 



IWa 
Gençler bahara benzer ! 

tlltbaııa.rm bas:unaklanndayız._ 
~t, ~lrle, ~ıkla. renkle ve ta. 
~e düzgilnlcnip yaldızlnnmrya 
~ Bi~ b-nn ~ rJçekler 
~J'& ba§lıyacak, blilbüllcıiD 
0ttrıc zamanı gelecek, lilc rnc,·lli • 
llılıtı kogu fı:rtıruısı :taldp cdeeck, 
cle.11te.n kmnızı '"Wllurta ar.bam 
~: " ' -

Slttel &e\T, 

Ra.pıyı ~c\ir? 

\' e nllıayet, ıfü.:gfırlan bfnbir 
4~ada.n kokular top~yıp gelen 
"ııatı.ar yaz. •• 

ltırmız.ılt, sanlı, pcnbcli, beyar 
b kh' ı;-1çck1erllc, süslenen da.ğlaı· 
~ lcır yolln.rmdn., tabiatın kııbka .. 
.,.~ gençlerin lmhkahalıı.n ka· 
trhcak... Bahar tacı giyen af,;raçfa ... 
~ göl~lerlnde hasretli dud:ı.lüıır 
1ı ~ek, nıblan ba:hardAn ba • 
ata ttoaca!t, rUyaJarmı '\"C lıt.ya.J 

"'-lteriııl ipek bir ~. bö nırtlen 
t'eııldi bir du&ılt, gtirhUz, adaleli bir 
'1lctıt 8UsHyecck. Ta.biat, en tatlı, 
'- bksayıcı kellrucler \'e nc::ltıelcr 
'"-ında 1mhıldanna fısıld:ıyacak: 

- Sevl~nlr.! •• 
!>Un ~yle bir dolA,.cıaynn, kn'l:ı· 

~ ~kaynn aedlm. Daha ~den, 
~ mt.nlolıı.mn atm1', lıattA, kı .. 
" kollu bltlıJ:ı.r gtyfnml~, ~rn~t'l, 
~len ~lk, Jpek ve nlk"ian 
~!arı omuzla.rmı öpen sny1<1rı 
~ l'a&tladtrn. 7'abiBUn ~ ııtan · 
"- .;,~ dlrll;ne bayramına. l Unlıt 'k Jarıarm stılı:iın \"C tcnhalsf. 
'I ~ gllllişlcrlc noktalıyordu. 

GtUrnek, eğlenmek, tabi.atın gU• 

~erlaJ leuctıi bJr §UJ'UP gibi 
ek. konupm.k, ufakbnn aıtm 
~ ilham genl"llği ı.aı,ısm<Ia, 
~lamı y<.ltjil itesine uanıp, 
~ rısevktnl ~ her 
~ • hele geıı~erin .. }laklodır. 
~· bir NID&lllar, Osmanlı lm-

't::,... 

Sütten elbise 
~ gün hi~ işitmiyeceğimizi 
~ti~. bir_.~k~ ~aber. 
~:ı..._ ~r. Dün kopek tUyünden, 
"'Cll.Urden. Oksijenden yosundan 
~l>ılnuş elbiselerden baheedi"' 

11 
01-du. Bugün sütten elbise ya. 
"~ öğreniyoruz. 

l~·i sUt veren bir inekten bir 
~ zarfında ağırlığının üç mis
~ 2000 litre kadar süt a. 

l.... 3.4.941 
l_"" 4.Jana 19.SO Aja.ııs 
l~ ltatıt 19.415 Zira.at 

"" l'll'Ogram takvimi \.al llot1111f1Dl' 19.50 tnoo saz 
&aneık 20.u Badyo 

~= 2o.45~ 
ltanşık Varyru;yonlıır 

~ t:ukııar :!1.00 Dlnley1cl 
lta.nşık 1-rtelderl 

lı.._ Proıram 
O&z 

!.f Orkestraaı 
11 ~lo 

~ l larkı1 ıır 
• • llonu~ma 

%1.80 Sıhhat 
saatl 

21.45 Radyo 
orkestrııaı 

22.80 Ajans 
2%.SO Cazbahd 

paratorJuğa de,-ıiJldo, b1l ı.k ta.. 
mlma:z, geaı;ieria, ka.dmlarm ır:•· 
melcrl hoş görülmez, hatU taladid 
ecllllrdl. 

.Kırlara çıkmak, meelrelere git.. 
mc-Iı. dai yollarmda dolafmak blr. 
taJam ka),Uara b&ğhydJ. Ba kayıt

la.n bf7.zat padl§at l~t -ve ~ 
darlara. hükümlerle tebliğ ederdi. 
~manlı ı>adisaJıı 'Oçüncü Osmaıı.m 
Hassa bostancıba..,rsma. gönderdi• 
ğl şu hlikUm, bonla.rın orijinal bir 
nümunesldlr: 

"BUa.zlilıi tcita fMh bahan be. 
diüraslnn hulülün;lon nlşi nıu 

talfel!tinden ba.zılan ten~züh ve 
teferrüt. bahaııe5Ue 'Oı.~üdardan 

Kısıklı ''e Bulgurlu ve Çamhca vo 
N'crdibanh "·e ol ba,·iUye ve bazı· 
lan clshl Beykmdan Tnkad ve .\.k 
baba ve Derseki ve Yuşa nam ma.. 
hallere arabalar lle gidüp hiı.liyül'i• 
~r ge~tU gilzar ve cnva'I feza.ha. .. 
til c;enayll muhtevi harek6tı ga,ı ri 
marilyycyo lçti4'a.r eylOOlkleri ya. 
ldnen lnlıa vo ihbar olonduğu el 

hCtfl'n men'Q def'i rütbe! vlicupta 
olrna~1a lmdi finii.ba:ı.d talfel nlc;a... 
nantlan teferrliç ve teııeaUh baha• 
ncs1Je ol ınalı&llcre araba. ve tarl.. 
1d lha.rJo gltrnt'dcn men'i llzun 
gcJctıJere gereği gibi tenblh ,.e tef. 
himo ihtimam ,.e dikkat \'O aled· 
de\'am tcrtı., ve tefehhüsta takay_ 
ytldU tıı.m eyleyilp Wlifı fermanı 

lli huckete tştlra eyleyeruer ile 
ara.bacılarım ahf.U te'dip ve ta'zlr 
~ buzurwnuza ~ıı.I \.·e lhzara 
bezll vtı.e'ü kudret ve mlkdan zerre 
t.eki.! fil ,.c taksirden ltiika ve mü. 
cancbat eylemen babında femıi.nı 
aıı,amm !!idir olmo,tur buyurdum 
kf n evalli Recep 1165" 

Çok sever faslt bahan ge~ler, 
ÇilnkU onlar aa bahara benzer! 

Laedri 

Bu muvaffakıyetsizliğe rağ" 
men sa.brrlı 8limler yılmadan, 
osanmadan tecrübelerine devam 
etmişlerdir. Son alın.an haberle. 
re göre bu alimler bir çok ölmüş 
köpekleri diriltmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Öldükten sonra. tek.. 
rar dir.ilen bu hayvanlar bir 
çeyrekten, kırk dakikaya kadar 
değilen bir müddet içerisinde 
nefes almışlar, bütün hayati te· 
zahürlerini göstermişlerdir. 

Tabit bu muvaffakıyetten son
ra 8.limler durma.yacoı.klar, tec. 
rübelerinde devam edecekler, ay. 
nı tecrübeyi ölmüş insanlar u.z.e
rinde de yapacaklardır. 

Bu tecrübelerden çıkacak neti
ce tabii tahmin olunamaz. 

Faka.t tecıiibeler tamamen 
muvaffakıyetle neticelenirse 
mesela 95 · yaşında. ölen bir ihti. 
yar mezara. değil, hastahaneye 
götürillooek, oradan yeni doğmuş 
bir çocuk ola.rak evine dönecek

tir. 

·yeni N eŞTiyat : 

Arkitek - Mimar 

Bu Derginin 117. 118 sayılan intı· 

§9.r etmiştir. Bu numıı.ralard&: Sultan 
hamanmoıı. yeni Vallde hanı, Şl.§llde 

yeni yapılan telefon ııut.raıı binfJan 
ile lıllmar Sıı.brlnin Konya H~vl 

projesi, Mimar A.bidi.ııin Polia Kollcj; 
projeai ile Mimar S•lmln Türk mi~ 
marlsinde teshin usulleri, Mimar ŞUt· 

tenin BDyUk Şehlrlertn inkişaf mese
leleri, Mimar Nacl Meltemin Güzellik, 
Mlr:nar Behçet'ln lıllma.rllk hakkmda 
düşlinctltr, adıl yazılan var(lır. 

Beledıyclere ve aaire alü&darlara 
ta vslye ederı.r.. 

• R A B E R - Aksam p05ta.sr 

Atıantık narbt 
devam ederken 

in ·ıiz 
ticaret 
,. osu 

gitti ce 
kuvvetle

niyor 
200 gemiyi 

birden yapan 
tezgahtar 

Senede 2316 vapur 
yapacak Hog' lzland 

tezgahma Ait hAtıralar 
Kış tasını, tarağını toplamak 

üzere. Groenland ada.sının kryıla. 
rmdan !zlandanın şimaline kadar 
U%ayan .\tlantik ve Şimal nur.ta· 
kasında günler artık uzamış bu• 
lunuyor. Bu yol Atncrlkadan Jn_ 
giltereye Çt".Şit çeşit roühimm~t 

ve eşya taşıyan gcnıi kafileleri • 
nin durup dinlenmeden geçtiği 

bir yoldur. 

Anlerikanm Ingfltereye k&yrt
sız w şartsız ynrdrmı harp tora. 
Eisinin !ngiltere ve müttefikleri 
kcfcsınc cpk ağır basan bir kuv
vettir. 

' DiŞnanm di.Şna.na rahmet 
okumıyacağı için ta.bii Alman • 
ya da buna karşı bir takım tod.. 
birler almak meoburiyetindod.ir. 
Esa.sen ilkbahar gelmez4en ev• 
vel Rudolf Hes ''ilkbaharda de
nizaltı harbinin şiddctlenm.i§ o. 
lacağmı'' söylemişti. 

Demek oluyor 1d bugümm mü
hinı meselesi de:rii:z n:..ldiyatı me-
selesidir. lngiltere Amerikadan 
gelecek ya.ninnı gem.ilerle t3.jlya
caktır. Bu itibarla lngiliz ticaret 
fUosunun vaziyetine şöylece bir 
bakıvermek faydasız olmıyacak. 

tır. 

1939 harbi başladığı vakıt ln· 
gilterenin 18 milyon ton hacmin 
de 7.000 vapuru vardı. Buna dcı
minyonların malik olduğu 4 mil. 
yon ton vapur ilave edil!fse yer. 
yüzündeki bütün gemilerin 4 de 
birinin İngiliz bandırasını ~ı • 
dığı meydana çıkar. 
Alınan erki.nıharbiyesinin harp 

tebliğlerinde ne kadar mübala • 
galı olduğu malfundur. Bu mü -
balaga ile beraber, Alınan resmi 
tebliğlerinin gösterdiği mikta.r 
harp başladığı günden itibaren 

olan İngiliz zayiatını sekiz mil • 
yon ton olarak göstermiştir. Hal· 
buki Amerikan fencileri, meselfi, 
Vaşington Bcrye komisyonu bu 
müddet içersinde lmtınlan bUtun 
Ingiliz ve müttefik gemilerinin 
2 milyonu lngiliz olmak üzere 
3,5 milyon olduğunu hesap et • 
miş bulumnaktadır. Tabiidir ki, 
Amerikan menba.larmdan gelen 
bu haberler hakikate daha uy -
gun rakamlardır. 
Diğer taraftan bilhassa üzıerin· 

de durmak icabeden müsbet 
vaka. daha vardır. tngilizler va -
kıa bir miktar gemi kaybetmiş • 
terdir. Fakat kaybettikleri mik ~ 
tan tama.miyle telafi etmişlerdir. 

Bir defa Yunan gemileri lngi· 
liz ticaret filosile beraber çelışı • 
yor. Bu ihmal edilir bir kemiy.;t 
değildir. Bir defa Yunan gemile
rinin mürettebatı tam manasile 
deniz kurdu çetin gemicilerdir. 
Bunların elinde bulunan 1780000 
tonluk 607 gemi lngil iz ticaret 
filosu için kuvvetli bir yardnncı. 
dır. 

Norve~te yeryüzünUn en mü· 
kemmel tic~ret filolarından bir!• 
sine maliktir. Bugün bu filonun 
yüzde sekseni yani 4 milyon ton 
İngiltere tarafından klralannu ;. 
tır. Holanda petrol gemilerinin 
yüzde dok.sanı yanJ. 2 mil~:on le • 

niHUo da İngiliz ihtiyaçlarını tat· 
min için faaliyettedir. 

Bütün bunlaroan bQş.ka BeJç • 
ka filosunun mühim bir kısmı, 
800,000 tonluk Fransız ticaret 
gemileri ve bir kısım Danimar _ 
ka gemileri dahi lngilterenin em 
rindedir. 

Bu su.retle harbin başmdanbc. 
ri Ingiltercnin deniz ticareti filo 
swıa 7 milyon toniuk gemi ild · 
ve edilmiştir. 

Fakat harptenberi bu kudretli 
filoya kabl~n gemiler bu kadar 
da değildir. Aınerikada.ki İngiliz 
mUbayaat komisyonu on sel:iz 
aydanberi mütemadiyen gemi al 
mış ve denime sefere çıkabile • 
cek halde Amerikada ne kadar 
satılık gemi varsa bu komisyo -
nun tetkikinden geçmiştir. 

lngili:.rler yolcu gemilerinin ef• 

ki sistem oluşundan hiç §İk! -
yetçi değildirler. Bilakis yeni 
model gemiler mütehassıs işçi ve 
tayfa istediği halde eski oistem 
gemilerde herhangi bir denizci 
çalrşnbileceğinden bu gemilere 
mürettebat tem.ini daha kolay c• 
lacaktır. 

~ka milletlere ait gemileri 
satın almak '"eya kiralamaktan 
başka !ngili:ı:lerin gemi zayiatını 
telafi edecek diğer kaynakları 

vardır: Yeniden yapılacak gemi. 
1-0r. İngiliz ~lan harpten 
evvel pek iyi çalışmıyordu. tr. 
gillz te2ıgihlannm bir senede in· 
§3 ettikleri gemil~rin miktarı bir 
milyon tondan f azl.a. değildL 

Bugün l~tero de daha sıkı 
çalışıyor. Her ttirlü maniaya rağ 
men nefsi tngilteredeki tezgil:• 
larmm harp seneleri zarfında in 
şaatı iki misline çıkmıştır. Bu. 
gün İngiliz tezgahlarının senelik 
inşaatı İki milyon tonu geçmiş • 
tir. 

Fakat lngiltere bu.kadarla da 
iktifa etmiş değildir. O ayın za.· 
manda gözilnü .Ainerlkadaki d(• 
niz tc:zgfilılanna da ~iştir. 

Gözümüzü biraz da. Amerika. 
ya, Filadelfiya'nın tam arkasın. 
da Del.ava.re nehrinm kıyrlanna 
çevirelim ve burada birkaç ha.f· 
ta e'VVel tatlı meyilli bir vadi ;;. 
ı.erinde bakılınca nehrin suları 

w.erinde birçok direklerin dur • 
duğu görülürdü. Biraz daha ge. 
ride, beton temelli çukurlar içer
sinde paslanmış çelik yığınları 

burada vaktile gemi yapıldığır...rn 
dc1ilidir. 

Burası unutulmu~. kullanıl • 
m1yan eski bir deniz iD§Rat ye. 
ridir. Buraya Hog lzhı.nd derler. 
Ma~ide büyük bir şöhreti olan 

buralarda bugUn mühendisler 
ve aemleler tekrar görün.mü~ler
dir. Birden yüzlerce tezgah bir• 
kaç hafta içersindc fışkırrver • 
miştir. 

Bu tezgihla.r 1914 harbinde 
de müttefiklere bUyilk yardım 

etmişti. 1917 de denizaltı hari>i 
neticesi olarak müttefikler ge • 
mi sık~ısı çckmeğe başlayınca 
bu tezgahlarda rekor dene<:ek 
bir hızla gemi yapılınağa. oo.,ıa· 
mıştı. Burada 27 gün, 4 saat 50 
dakikada bir gemi yapılacağı id• 
dia edildi. Bu iddiayı gülünç bu.. 
!anlar oldu. Fakat tam 27 gün 
3 saat ve 10 dakika sonra Tuşa. 
hok gemisi suya inmiş bulunu -
yordu. 

Diğer taraftan MLcırgan gölü 
Uzerindeki Krovl Keys gibi bü • 
yük tonda bir gemi 29 günde ik. 
mal edildi. Gemi ilk seferini ycı. 
parken üzerinde şu levha va.niı: 
"Henüz 29 günlük bir çocuğum. 
bana ~kınız." 

Fakat Hog lzland tezgahları • 
nm faaliyeti şaşılacak dereceyi 
bulmuştu. 48 dakika içersind<:' 
beş vapur birden teıJgiha kom • 
yordu. Fakat bu vapurlar o z.ıı.. 

man harpte hizmet göremediler 
Çünkil tezgaha konulduklann • 
dan birkaç gün sonra harp bit · 

!veni h rb·n 
1 Ki ll KiTABI 
1Görünn1igen Ordu 

BEOÜNtiN EN TEIL KELi CASUSLARI 
Yf'nl Avruııa harbinin ı•n tehllilell uu.uslan, ~at-~~l~etkrl, ha:r14tları, tarik 
aJAmetlert, tatbik ettıldcrl usuller, eıı ht•Jec.>anb ma.ceralan.-

Polonya, Norveç, Holanda, Belçika ve Fransa 
harplerinde oynadıkları roller 

Ba gllnlıl beynelmilel en teblHıell 
casasıarın btlylk serisi 

YaU\n: Ca'ioS mt'k~bl proft"R()rü lsvtÇU ÇcvlrPn: 

A. MENGHAM H. D. 

·~=====PEK VAKi N DA=====:::===
'HAB E]IJ, SlJTUNLARINDA 

-
Ev Ansiklopedisi 

Burundan kan gelirse 
Muhtelif sebeplerle burundan 

kan gelebilir ve bu, ekseriya, bizi 
çok korkutur. Halbuki, bu gibi 
hallerde tel3.ş etmemek ve k.ı.nı 

durdurmak için en müessir çare· 
yi tatbik etmek lazımdır. 

Burundan gelen kan, burun 
deliklerine pamuk veya gazbeai 
tıkayarak durdurula:bilir. F.ğcr 

kan fazla ise ve akmasının önüne 
bu suretle geçilmiyorsa, o za. 
m&n alma soğuk kompree koyma 
lı, hastanın kollarını kaldırarak 

başına dayamalı. Aykalannı sı. 

cak suya veya sıcak bir ~re 
koymalı. 

Bazıuı kan, bütUn bunlarla 
durdurulamryacak ka.dıır fa&I& 
gelir ve mütemadiyen ökar o a
mmı soğuk ııu ile duş yapmak, 
arkaya birdenbire aoguk su 
dökmek vey.._ soğuk bir madene 
dokunmak iyi gelir • 

Bu suretle durdurulan kan 
tekrar gelebilir. Onun için, eğer 
o gUn dışarı çıkmadmmsa biru 
müshil almak faydalı olur. 

Yaz geliyor! 

!lkba.lıarm ilk günlerindeyiz. 
Yaz geldi demektir. Bu sıcak 

yü.zlil mevsimi kim memnuni. 
yetle karşılamaz! 

Her şeyden evvel, gilnler uza.. 
yacak. Sabahları erken kalkıp 
i.5lerimize büyük bir heves ve 
canlılıkla başlayabileceğiz. Ev 
işlerini bir güne sığıştmlamıya
cak kadar çok bulanlar şimdi 

bütün islerini bitirmek için v ... kit 
bula bileceklerdir. 

Erken kalkmanın en büyük 
zevklerinden biri, fazı~ yaşamış 
olmak hissidir. Hakikaten, hiç 
hesap ettiniz mi~ Sabahları 8 
yerine 6 da kalkarsanız bütUn 
ömrünüzde ka.ç sene faz!~ yaşa .. 
mış olursunuz? Bu merakla he. 
sabı biz size söyliyclim: 

B ir adam sabahları, her za· 
mankinden iki saat erken, mese· 
la 8 de k~lkacak yerde 6 dn 
kazanmış olurki. bu da ~ !."ene 
kazanmış olurken, bu da 3 sen<' 
121 gün l 6 saat eder. 

Pek kısa olan insan ömründe 
havadan üç sene kazanmak az 
bir ~y midir? 

BORSA 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
100 
\00 

2 NİSAN - 19U 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Llret 
lsvlçre P'rc. 
Florin 
R.aylfllıarll 

Belp 
Drahmi 

Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zlod 
Pense 
lAJ 
Dinar 
Yen 
lıviçre kronu 
Ruble 

EM&m ~e Tabvlllt 

Kapanrıı 

5.22 
ıa2.20 

29.9S 

12.89 

-
S.1625 

31.0175 
!0.6215 

Merkez bankası hisse scn~dl 110.25 

on senelerin en büyük edebl hadisesi: 

Edib. Şair, Profesör 
Ali Baydar Emir Alpagat•un 
Şaheser bir ıomanı 

Yakında VAKiT 
. sütunlarında 

HikAyeteri) le, flıı!erlyle ve ':'ürk denı.zcu!ği hakkında emsal.ifs eeerlfı· 
r.!.yle haklı bir §Öhret kazanmı' olan merhı:m Alpagut'un bu romanında ya. 
şanmış bir tısyat safhasmın en ince his ve ızurapıarını duyacak, mUtare. 
keden evvel başlııyrp nıllll mUctıdc-1' sonuna 1' adar devam eden bir aşlı mn· 
ceras~ı btlyilk 'bir heyecan ye al!ka ne taki? edeceksiniz. 

- Yakında "VAKiT .. de -
mi~ti. 

Bu vakıt bu tezgihlarrn ku • nı kuran Ruzvelt Amenkan Cum 
rulma.smda bahriye müsteşarı hurreisidir. Aynı tezgahları da· 
olan Ruzveltin bütün bir g~yre.. ha geniş olarak kurmağa çalıeı• 
tj görülmüştü. yor. Yeni Hog 1zland tezg8.hlar1 

bilecektir. 
İştı: Atlantik harbi devoı.m e • 

derken İngilizlerin gemi kaynak 
lan bukadar artmış ve çoğal • 
m.ış bulunuyor. Bugün Hog lıland tezg~ı· _içersinde 2316 vapur imal edile.. 
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ALMANCA (24) 

( .. * k ~woıım11111.,,_ .. , pıı. 

..... 'l&ı >- ıWd kupon• lıılrtlldıe 

...... ecelllert 
&VLENIUI: '1'IClll.llrU:I Aş A&A • 
llA, iŞ vıı:B11111:. ALDı1. SATlll 
gllııl Wari ~ Mta ~ ~ 
çıL. UAnlan ...,_& lll!frohun&J 

KORA KAD~ 

Storm 

xxn· 

1. ")löthu• ihm dO<'h llf'bf'r1 

•lrht begf•gnPn !'' · .. a~f' kh. 

' 
2. "C~~tı"net2 ihnı hicr auch 

°kf'lnrr mchr;• ant~egtH'tr .. ic: ' 1dif' 

Tatfom " haht•ıı ihn ıiher Xacht 

'erloclct; t•r mu ..... nun whol ihrr 

Karrcn11 zlrhcn oder ihrc &ehnıut
zi~f'n Kinrlu av r !drb rcit etı ıa. ... 
Sf>n.,, 

~. lndem .. ıc dleı;e!'ı oıagte, tfü·k· 

t.4-n 'or UDS dlc Bunıch•• nada ~m 
.RrautUschf! 7.U, 

4. Da faııı~tf' ~.h lhrc klf'hte 

Hand fest hl dle meht•. 

.'i. "lcht!" raaat-04 icıh titre iti 
Ohr. od mit cinem Ruck.- -.Cll 

ich titr nns h<'ide Hah• ;11 mef'M. 
1.e abcr not•h, "fr• Renatc cla.oı 

~riS<'hen hob. al!! wolle ~e ihrer 
k.-int>n seh.-n, "*O da mit einenı 

f'lııchr.11 odcr hiJhnlschMl l.Adlen 

auf rfle Sf.lt"n "'l<'hen. 

6. Dann aber traten 11ir mit· 
sammN1 ,·or die HOt'h7.eltleu~ • ., 

7. kil warf meln Si!benıtöck in 
rf~ Briuttgamıı; Sr.hiiMeJ and lee
retc itas Glas, daran er mir :ua
tHnk, anf eıluen Zug; da leh lllich 

aher nach rfeoı Midchen \\andfo, ,., ,. . 
~ahc leh wohl. rf.a.sı. !>iP. ,.on ibrem 
Munde ıla.. 'olll' HIM dtt Braut 
zariiı~gab. 

R • .\I~ wlr "'Odann 1IM "itııder 

ruckwirt!> durch dr.n Hauf1>n 

drin~cn, erhub sich ıllNlerum 

cin "pöttlkh Reden chlnt~f' ontt, ~ 
ela .... i<·h ~tf·: "Du hast dlr ii~I 
Feiıııl .. chaft 11 gemuht, Rcnatc: 
war dir df'r jungf' Ka~ht• nlc>ht 
g•t gf'nu~ 7nm Tame!•• 

9. Da ~he ~ıe mlch gar rör

Mıhm aus lhre.n dunklcn Aagen 
u: ••nen kenn~t hır nlcht, Rerr 

hldiof>I; das l"lt des Raorea~-og .. 

- Sohn; der lst em PrunkhulM,111 

er trohct aııf sf'lnP.S V&tel'fl Geld

ı.ack und mcinet, f'r brauc-.hf' IMl1' 

n "inken • ., 

* Zlgeunf'r ... • 

Mttlr) 

Stornı 

XXI\' 

1, Dedim ki: •·onunla bir dalın 

hiç ka~tlaıµn~ağı tercih ederım ... 

'?. ''Ona burada zaten, dedi, ar
tJk kimse r:ıstlıynmaz, çingeneler 
ı:ccelPyfn onu kandmp götürdüler; 
:ra şimdi onların yük arnbalımnı 

Çt'kiyor ve: a kirli çoeuklnnnı uzc .. 
rine biıuneğt' bırnkıym-lru . ., 

3. Bunlan !l(i~le<lii:rj sır.ıda, önü
müzde> bulunan gençler evlilerin 
maııasrnıı ~ aJı:Jaşmait i<:in ilorll~i • 
·ıer. 

. 4, Bu zaman kii<;iik elini yakıılı
ya.ralc elimde kuvveti,. sıktım. 

5. l'lte şimdi:·· diye kulağma fı
ııııkiadım ve blr sı~ra~·ışta her iki
miz için yol aetım: fakat. yıınr

mnııdan uzakalşrrken küftlr veya 
rnüetehz.i bir güfiWe gidenleri hiç 
gömıeğe tenezzül etmiyomıU15 glbi 
Renate'nin kiiı;!lk burnunu havnya 
nasıl kaldn-dığı da görumde.n kıw;

madt. 

6. Sonra beraberce yeni evlilf!. 
rin önüne geldik. 

'7. Gümüş Nkltemi güveyin çuuı .. 
ğma attnn \'e onun benim ~in iç-

tiği b&l'daiı ben de bir hamlede 
~lttmı; fakat ~ :ima dofnı 

b114mn çevirdiğim zaman iyica 
gördüm ki. o dolu bardağı yalnız 

dudak değdirerek gelin.- iad(' edi. 

"!o"M. 

8. Bundan l!Onra inun kümPle
ri ıı.numda it~ kaka geri dönerken 
arkamızda yeniden istihzalı konu~
malar başladığı ic;in dedim ki: 
••Kendine çok fona düı;ma.nlık rıt. 

tin Ronatc: g,.nç uaak dans lc;in 
ıwtna hl<; mi uygun dP~lldl ?., 

Evlenme teklifleri 
* ::o ,>apuıd& e.sıner, 67 lira .JMA§lı 

devlet ~cmuru, içki kull&nmayaa, ha.. 
yalı ft, ve evt ara.amel& geçen, umumi 
eğle.•<lt.>:crden botlanmıyan, okumall. 
taıı vtı arasıra sinem&)'ll. gitmektea 
zevic n•an, kıakanç, kiDc:i. ln&t.çı, omu 
yan bir ge.11ç 2o.25 yqtan aralDlda 
tıııılr..ı k&pılmıyan bir karakter ııahlbi 
orta tatsım, ~vlnc bağlı, kıakanç oı... 

mıyan, aıırlllgi tilppellk ııaymıyan 
dedl:toauonn noşlanmıyan mlllk ve ı.. 

nıt sar.!bı olmıyan blr bayaııı.a evıen. 
mek lhlEmektedir. &'azla &art§m O(ma 
mak şıartile tip nıe\·:r;uubahs deBfldir 
lstıye:.,erin ı Bene 22251 rem7.lni' bil. 
dirmek:rt. 

.;ı. Y&,§ 26, boy 170, kilo <5, NmCr 

olduK\,.ı yakıflklı tıır genç b&Lık, euııde 
kumral 11açlı beyaz veya arıoUMır. ya.. 
lruı ortııhalll bir aile kızlyle evlen. 
mek istemektedir. ı'suyenlcrln (Yurt 
A.R.l rt:mz~ müracaaL 

* Yı~ 30, boy 1.07. kilo 64, A•ru. 
pau;. u-un seneler kalmış, vUkaek 

ta.hs.ı ııormUş, uıtıhon<.lis muteahbıt 

senevi kazancı aagan 6000, klınaea!S, 
ışi ls~nbulda, mUncvvcr bır ail~~ 

menıııup iyi ta.t.siı gormU~. aen. ~UZel 
20..2.'i yll§larmda bir ,bayanla evlen. 
IDCK ıı:.tıyor. Milliyet. 'relik lllt:\'lWU.. 

halılı ckğil. <Mühendis I'.$.D) reuW

ne mllrac:a.at. 
* Orta yqta, fakir :takat ~re.f.lne 

sahip edip, görgfilU bir bayan mute. 
kit, keoolr.ni ıUura mubtaç etmiye. 
cek t..ı· zaUa evlenmek !.it.emektedir. 
istlycıı:eı t Valdeban) remslne mtıra. 
caat edebilirler. 

AÇIK KONUŞMA: {KaU CeY&p) ve 
'Yün) remlzlerine, ll&ıılarmızm Dl!lfl'C 

dilebilmcsi için sarih adreeleıini2! IA. 
zmıdır. (Numan Twı&ya) tefekkllr 
ilinı bctetc tabidir. ~ı.. 
miz.de:ı mUttt.lllllriz. 

I şçı aranıyor: 
• Ulr ba)'8D adlllJOI' - K1lçtlk 'N 

ya büyük Yatı i6 den yukan olmıyan 
ı.ı<. ki§lll k bir TUr k a il eıılnin apartıı. 

maıımda yalom ortalık iflertrıl arött
cek oir bayan aranıyor. Anu edenler 
gört11mek için bergün lkJ tr...çukta Şif. 
!ı&Dede mf!f?UUyel cadde.ıtıde, Kriza.n.. 
tam a~unnn Ilı.inci katma mtt

racaat. 

I ş arayanlar: 
* ıc aene doktor kliniğinde ç&ııştmı 

iğne yapmamnı bilirim. Şimdi boa 
17um. Doktor, veya dlqçl JUlnlginde 
çalr~aya taUb!.m. Adres Topltapt 
Arpac:ninı yokuşu aa.a köşkü No. 23 
Bayan Pc.nız'a müracaat 

• Ji:vvcıce bir tirkelte " piy&ng<t 

ı;l§eleruıdc çalıfan tecrübeli bir gl!DÇ 

.-azıhar.cıc.rac iş IU'&maktadır. Arzu 
~dcnl?r Beyoğlu Agahamam 64 numa. 
ra birine' katta (J.P.) ye mUracaat e. 

debtl:Tler. 
• Llscnın lO ıancu amdına de'V'•m e.. 

fiyorum ôfledeh aoı.ıra bog ka.ıatı 3-4 
9, Kara gözlerinin a?Am<-tli ~- ~aatımde c;ab§malı istiyorum. 9 11ent! 

kışlanın u,,crime dHctl: "Onu h~ 1 romt.'lloe tahailim vardır ve roaıence. 
tanımıy~nwc, bay melttPpli: 0 yi çok lyl biliyorum. Romence derı 

valinin oğludur, b."\basmın kt!ı:ır •. çerotJllinm . .l'.Jü:alı mlleaaeaelerde ça. 

!inden gecinen ve bir i~areti ile 

her ~eyin olacağmı sanan hlr hoö

bindir. 

ı:şabilir •e aynı zamanda tercüman. 
tik ta yı.pablUrim ... 1.stiyenıer ıı:a.zete.. 
oiliıde (N • 107, Ztyal remztne ~k. 
tup:.ı mllracaat edeblHrter. 

• 2S Y-.mda7JD1. 'AskerUlt vultem• 
yem bitirdim. TaJuıUim orta Qçe lla.. 

danbr. 11 ... meae,., &flna7JD1. ıı:.)lt ya. 
ıd yuıtarı C"kallde okUr ,..nm.. 

İstanbul gümrüklerinin kraliçesi 
1600 yıh m.masanm ortalarma kildi; ve : 

doğnı idi. Bir cuma günü .. Cuma - Yahudi ltan8r Kira kadın 
nama&mdal' sonra ca.m~hıdcn dağı gUmrUğU iltlmm eylodiği jçi.n böy

lan b.aJk anamda kulaktan kula.. le kalp akçeleri bDe uliife ?eriyor. 
ğa heyecanlı fısıltılar dolaşıyordu.' , lar ... Bu akçeler ol facireni~ akçe-

Y\lzleri gUneşten kavrulmuş ge- leridir. Biz anlan katlederiz ... Fet 

ni§ omuzlu, uzun boylu, pos blytk- va hrteriz !. 
h, levent sipeh.iler, lstanbulun. Dedi. 

duvarlanndan Ihlamurlar ve aka.>. Kira kadm!.. lstanbul gümrük-
yalar, ah§aP evlerin şa.bnfainlerin- !erinin mülte?..emi olan yahudi ka.. 
den fesliğcnler sarkan ka.ba kaldı rısı !.. 
rnn döşeli dar ~kaklal'md~, ta- ' Kira, Omnanlı sarayı taıihJnin 
kını takını. üçUncu Mehmedin şey. f ,,_ dikkat bi 1 idi Sara 

~yanı r s ması . -
hislami Sunullah efendinin sarayı- 1 K • 8 .. 1 d 

1 

ya, anunı u cyman r.amanm a 
na doğru gidiyorlardı. J • •=-- ._:, t' K • lk' el se _ ın<=<1.p e ....... , ı. anunı, m -

lstanbulun oruç mahmurlugu t lim. Üçilncil Murad devirlerini gör 
içinde bulunan semasını yine bir ' müş bir eski kiltüktü. tık inUsa.. 
fırtına bulutu sarıyordu. Sipahiler · bmda genç ve gllzel, kelimerun en 
5eybülislfımdan bir fetva almağa ' haklı manasile bir yahudi dilberi 
geliyorlardı. Onları da, subaşının idi. ZckMı ile, haremi hümayunda 
dayağmı yiyip defterli olmuş İs- nz 1..aman içinde bir ·~ret oldu. 
tanbul hnşerotı. baldmçıplaklan I İhtiya:r Süleyman, bir ferman ile 
takip ediyordu. 1stanbul gümrüklerinin iltizammı 

Sunullah efendi ııazretleri sara.. ı ona verdi. Kira kadın mUslüman 
ymm .Mrsu- hasırı döşenmiş geniş : olarak "Fatma Hatun,, admı aldı. 
divanbanesinin, baş köşesinde 1 San Selim.in ha.ııekisi Nurb6.nu 
bağdaş kurup oturmuş, elinde an- ' sultanın, üçüncü Muradın gözdesi 

ber ~· sırtında feyywn kürk, j Safiye sultanm ve üçUncU Mura
koca divanhanede, damla damla , dm kız kardeşi Esma sultanın iti

dökillen tesbih~ sesinden .. başka ı mat ve muhabbetlerini kazandı. 
çıt yok... Efendi hazretlennın lfU- Sarayın en ileri gelen siınasm. 
aradan. üdebadan, ulema ve mU.. dan Canfeda kadm da Kiranın 
deniıslnden mürekkep mlııafirlerL 1 d tl _ ... __ yd .... •il rlnd . oe aı~u ........ , sara aaı e e en 
nln de gözleri yerde. kulaktan ki- biri idi. Halk bu üç su.itan ile Can-

ri~te... UZa.ktan uzağa akseden f"'"- . '""-l~•- rlı:"' ....__ . 1 <:"UHJ a ~ ....._.. e önl e .. ,..ası .. 
uğultular gıttikçe yakl~ryordu. derdi. Kira, bu erki.nı erbaanın 
Nihayet mllfti sarayının önü mah.. sı:r kumkumaeı ~ vasrtası 

• • \ &U19Yt;;;L t 

ter gibi olmuştu. Bin bir ayak bır sarayın dşmd.aki gizli mümemili 

ayak Uatüne... idi. Haremi hllmayuna rüşvet ve-
Slpab.ilerden ~ on tane söz rerek maıwt,p almak iırtiyen "Fat. 

sahibi ağalar, Sunullah efendinin m~ Hatun.,un konağına devam es 
huzuruna c;dttrlar. Arslan pençesi- dip eşik a.pıdmnak mecburiyf>tbı
ne bemiye.n nuniı eller hançer de .idi!. 
ve fitilli t&.bancalarrn kabzası ils- Kira .L..o.-. ~--- w.; ... ~.... d • , erJUIUU e~ ~......._. e 
tUndo ka\'UIJIDut. iç~rl~~n ~ J bi.Bı ... SefJye llUttanm Venedik 
,eyhUUalıunm &tıııe bir kette kalp )' B8.f ft"'--1 icli Safl • 
akçe buaktıktan 80D!'a del-t ,.._ 1 00,!'D m"!"l:i "'u . • _ ~~·Y.e, 
dılar : Veneclik ile olan gizli muhabere,. 

- Efendi hazretleri tında Klruım taVMBUtundan iati
fade ederdi. Dediler ... Bae ulUfe diye verdik 

leri bu fa.sld akçe ile mekülAt he-
1Almldir ? .. 

Müftü efc.nd.l göz!erini yumdu. 

Bir taraftan devletin harici ııl. 

ya.etinde gizli ve yerinde tehlike
li bir rol oynıyan bu yahudi kadı
nı, Yasef ve llya admdati iki oğlu 
ile de tstaribu.I gilmrütleri Utiza.. 

mı komıızız. Meydana gelmek gıeıı 
rektir!. diye bağırarak muhkelll 
ayak basUla'l'. Halil paşa sipahlt' 
rin isteklerini bir kAğrda yazıp 
diş:ıha arzetti. 

Halbuki, Kira kadın, sioaltıill..,,. 

müftü konağı önünde toplandıkı.t 

n zaman kaçmış, sakl.anıınnı!Pl'll""lı 

Üçüncü Mehmet, Kira kadın 
lunmazsa, sipahi cemiyetinin 
anda kendi aleyhine bir ih 
ateşi halinde parlıyaca.ğtnI anl 
Kirayı feda etmekte tereddüt tJll 
medi. ÇavuŞbaşı Ömer ağa ile ~ 
prcılar kethüdası Nasuh ağayı 10' 
ra k1tdmı bulmnğa memur etti. 

Nasuh ağa lie Ömer nğa. 

meşhur ya.hudi kadmıru, sak1 .. ~ ..... "'IJ 

bilmesi muhtemel olan ye:rle 
aramağa başladılar. Diğer 

tan sipahilerin cemiyeti git · 
bilyUyor. bu kanşıklıktan isti! 
etmek .istiyen serseriler ve baidJf' 
çıplaklar da "türlU türlü ~ 
ve fesada niyet,. ediyorlardı. '!r 
hudi mahalleleri lle yahudi d• 
kanlannm yağma odilmesin 
bahsediliyordu. Yeniçeri ağası, 
hudi mahallelerini ve dükkanl 

1 nı muhafaza. etmek için kol ~ ~ ' 
asker çıkarmıstı. Pts 

1 Çavuşbaşı Ömer ağa, Kira gö 
nı, yahudi mahallesinde gizlen ' he 
evde yakaİadı. Bir semerli be l' 
getirildi. lstanbul gümrükle 

, krali~i bu beygire bindirildi; 

1
. Paşa kapısma götürülmek üze 

yola çıkanldı. Ömer ağa, ölüm .......... .._, 

na koyar koymaz ortalık 

bir girdap gibi karıştı. öWıer 'aP , 
ile adamları bu ani hilcurtf kaifl' 
smda hiç bil' şey yapamadıı-' 
Yüzlerce hançer Kira kadını bl 

an içinde yere serdi. CesC'di, ııt' 
men çmlçıplak soyuldu, avağtı" 
bir ip bağlandı. Korkunç narnlıı~ 
Atmeydanma doğru sUrUkleml'~ 
~ladılar. 

Aksakalmı sıvazladı. Bu ,nazik 
bir meselei şer'iyc idi!. Meclisinde 
bulunan ulema, 5uara vc milderr'. 
sin, gözlerini şeyhülislamın yüzü. 

mmı eline alnuştL Bu 9UJ'etle, ya.- Dava, Kira kadının ölümil l 

ne dikmişler, dudaklarmdan çıka

cak hükmü şer'iyi merak ile bek

liyorlardı. Sipahilerin içinden biri 

dayanamadı, hürmetkar bir s('sle 
suali tekrar etti : 

- Efendi hazretleri!. Blze ulu. 
te diye verdikleri hu fasid akçe 
Ue aldığmıız mekülat helalmld.ir?. 

Sunullah efendi gö:ı:lerln! !lip:ıhi
nin bil' tun~ heykele benzi.yen yil
zllne çevirerek : 

- Hclfıl değildir! .. 
Dedi. 

nm a.sırdanbcri, Kira, evinin mah- bitmedi. Yakanın şahitlc>rinden 
zenine hazineler yığmıştı... Karı. 15.nlkli Mustafa efendi şb) le ani 
!arı bakımsız ve pCri.'}8n bir yurd- ur: 
da, kerpiç damlar altında bin tnrlü Siı>ahlle'rden biri kornundan b 
yoksulluk çekerek evlAt oğul bü- mushafı şerif çıkardı. Sipabl 
yiltmekte olan sipahilere, Kiranın' mushnfı ~erife ellerini urdular ' 
hazineye verdiği kalp akçeler ulü. 1 muhk<>rn yemin ettiler ki ;>arın {'il 
fe diye verilince: "Bu para.larla le evlat ve insanların dahi 
aldığımrz yiyeeckler belli olur yere cemedelim, dediler. Ertl' 
mu?? ... diye ytiluıelen 8ettter haktl pazar giinil yine cemiyeti aziın 1

, 
kaymakam paşa kapısında kiY~ 

idi!. .. 
Stmullab efendi cidden alimane 

üzere toplııntlrlnr: Elbette yabUD 
ve kadının evladı ve5air taallfik; 
~olmck gerektir ve illa sonu tefi' 
olur dediler. Halil pa~a. her ibı;.; 

(1} lieber m~en, ~!'dl> etmelı:. ('!) bepgnen, t...alf etmek. 
<J> Karre, KaJTen. el :ıraba.et, iki tekerlekli açık yük ·arabam. (4) rau
n~r.. fmldamak, mınldanmAi, naoh rmmt die gri9licıbe Muıdk in 
.rnr>inen Ohrcn (SchiDer) bili o mew'vm mu•bMn lndllklanmda çın
ladığını du,1>,ıvr>rur.ı. (5) elle Bahıı tırechea = die Ba..hn madıen, yol 
a.çmak. (6) rler Flur.he. ll:ıetleme, terin, lrüftir. (1) die Hooh~eitleu
t<>, ı>vlilcr. (8) d~anlık. (9) uşaık. (19) der Pruo&ba.n, hodgim, 
hoobin. 

Herhang! bir mDeneeede YaZl.fe alma.il 
letlyorum. ı.u,..ıertn Zongu.ldakt.a 
balk fırkuı ktttOpbane memuna Bay 
Nuri yanmda !H.Ç) remstne llOratH 

aıDracaıı llan. 
• 3f> y&.Jtlldaynu. Bund&ıı enet do& 

tor :)~ın•!a ~alıttım. ŞJmdJ dl tıtr ~ 
tor •ey. dl'c1 yanmda çeııpua iatJ· 

• )"orum. ~)CkslyOD yapmuau da bllf· 

nm. Jıı•ıyealerin f9 SdıNee 1119racMt· 
a.r.: ıopkarı Fatauuıtan l'tr= ' ı· 

.:ı ..:Hcııll 10 numa.nMa beya Z&bel. 

Efendinin bu hlilcmü !jer'il'!I uze. 
rine ayni sipahi ilerledi, Sunullah 
efendinin eteğini öptü, geriye çe-

ve id.11.8.ne bir hilkUm vermişti. 

Fakat, Kiranm katli, ~arayın bü
tün kin ve gazcbln! Ustilne çekebi
lirdi. Müftü efendi : 

- Bir zimmiye ve yahudiyenin 
kntli caiz değildir? Ama, §Chirden 
l'i.irüfsUn, gitsin !. dedi. : 

nauztlD8 müracaatJan. 1 
Dasler: Sip&hiler razı ol~dılar, ayak 

• Ortanıektep •• tfllle talebeler!ııf' dircdilel', Onlar aralarında Kirayı 
ea.-en btr fiyatla riyaz1Jl9 Ye n.tk der• ! mahkfim etmişlerdi. Yahudi karı::ıı 
tert ftl'IHk ı.~ btr pnç Yardır ıh bu hükü."tlden hiç kimse kurla. 
1-teklllertn Haber pzeteatn~ M M.A rnmazdı. ~edikleri, bu katli ı,ıe: 
nımuzutıa mllracaatıan. !tfata, kib!.ba uydurmak idi. MUna-

1 male karşı !<iranın oğulları ti); 
ile . Ycscfı buldurtup snra: nıa ~ 
tirtmi.5ti. 

Gümrük jı1lerindC'ki hiylrli 
ve çeşitli dalavcrC'lerilc Jıcı1tc5 

nefretini kazanmış olan 11) a (ı r 
hal idam olundu ve cPsedi Al.ll'lc" 
danma götilriildu. Yasefc geli>' 
masum olduğunu söyllyel'ek s' 
hilerfn ilf•ri gelenlerinin nyaklO.r 

na kapandı, Masum ol<1uğ1.1 r. ' 
biliniyordu. AI edildi. Kiranın 1 • 

vet \'e suiıstimnllore alet olan e 
IPri kesilerek onun vasıtasil.:> 

saba nnil olanların kapıların .ı ı ~ 
landı. Üçüncü Mehmet, Kil'l'11 

ANALiZ 

.\"'li H~ tibl ciiınlelerha lllare &
rasmdski m<'' kileri ve anlanDdr 
ki mlina.<if'betler ftaldnnda ~ 
ki noktalan ~tklk ediniz: 

J. Birkaı; a~li "UmJc bir hrelle 
bulunchıj'.;'lı ıamnn umamlyetlc "'la. 

\ 'f.'rsio•., yalarL birinftf Mli .-..e. 
rt e .' ·a ııı lı r: 

als ich in cıa Dorf kl\Dl, laut~ 

Koy<' geldil;-im 

•anlar c.alı,·or V<' helllla 'P' 32 
~ıdiyordu. 

~·ırada birinci a.sli cümleyi t~ 
11.ı: t-1 1 ?n d!c Glockcn liiuteten zur 
M".~.e :ilm1 ~:..-ıdPki "mverllion" • 
~~ ., .... 

rı. t'wbrd.W t.~lft~1e ~ 

ııı- ..... ..M .............. 

Ye TEORi 

tNle -tıw: 

Um üın her angen die Naeirti-
g..Uen, aummten c:Ue Bienen, flat .. 
terten 4ie Sommervögel. 

Onun etrafmda bülbüller pk> 

• Onactıektep meaunuyum, J3 1&f1D 

da~ MlterUlde btr Dl§tltm ,oktur 
ır.ki bal'flm mtıkemmrien okur 7U& 

rnn. DtıkWo da bllJrtm. Mtı....ıer&
ı<ltit»flr. istiyorum. A.İa kanaaı ede 
rlın. lstelı:Uiertn. B. K . nmııasuaa tab 
rtreD mGraca&UarL 

bea= :1:'~~~!:~ 1 ka§a usadı. Vakit ilerledi. Miiftü 

nlertnııe buawıl Almanca .. tOrkçe sipahllerl başından sa\·mak iBtedi : 
denıllerf Yermelı: laUyonmı.. Arzu eden ~ - Yarın bir aı-mhaJ idi~!. 
terin Hatler gazeteeJ •aart&ııtle (A.M Bana getirin!. Muradınız ne ise 
8 ·> nımuzuna mUracutıan.. padiş&hmıız huzuruna götüreyim!. 

Ald 
Hattı hümayun ile cevap vcnıin. 

• Yeni barflerte mUkemmeleıı dair, 1r1n1 z Jer !.. 
tllo ol!c orta tahallli tecrilbell 'gene 
olr l'llra bayan reamt. huııus5 daire ve Aptlda nunwıJan )'Ulh olan n- Dedi. Vakit ezana geliyo'rdu. Bu 

yor. anlar Vllllldıyor ...e lreiebeiıtler müeeweaelerde to aramakt.cıır. Dıb- kuyucalıanmı&111 aam&arma ..-ıen ' .ıtözlerle tat.D)in edilmemiş olmakla 
~Yordu. yacı oıaıı.larm Şebreaılut P.!aatkadm melltuplan ldantbanemlııdelı berırfuı beraber, sipahiler, müftü sarayı. 

DL MiHM:ıddk tiıW ~ ay· '°ltag· l3 nıunarada lttet adreırinfo mtı ..-a.taa ötlıe~ kadar veya _.t 17 nm önünde ertesi gUn Kira kadmı 
•I bir ~ edı&&ıu bailiJ'Mlar racaauarı *- ,.... lllılırmaa.n rn olwa•r. bulup katletmee UT.ere and içtiler, 
hertllrtnde fili Mhaleaila ıtOllllD& il• • 1387 tevel.HlUOyt.lm. IWeyt 111 dl (H.B.U) (D. 30) (A.D. 122) 0(Sadık1 dağıldılar. ' 
tıtır: re<:ede lkmaı "ettim. Herbangi blr mi. (Bulnı.Uf 381 !Kanat) (İyt kAlbı . . 

da uneeTe Pferde \IOU1 dem lan. ~!derim Her lfi kabul ederim LBtek. ıs.r.s. 22> {Clddl) (Delüs 30011 i AVU11turya harbi yrUardanben 
~aee!Me bir-. inyonım. ı·avaya da (F. Y. 38) (K. ı. ş. KET.> (Şa.tı•) bütün tiddetile devam ediyordu. 

gen Ritt ennüdet wa.ren, und die Sad --' h"-- il ........ ıııern (ll::r Tam) rumuzuna büdtrme (W.X..Z) o(R.F. 18) lGUcengör) I raznm ux-uU:'.\'U unıJyun e u.:-

NllCbt heruabnıch, 8Cbluıgea wir 1 ı ert (Bay M) ~Arit M> {B. M. ll5) r&ber harpte fdJ. Cumartesi günü. 
UDAere Zetttt Ma ur~r eineft Br- • t.~ okumaktayım, aUeY1 .. ut ıç, GOç nımzın. mektup yazan Bel. ııeher Yaktinde, sipahiler !!&drll7..am 
chee auf. l <retım oıektepte okumama engel oc • kta rems1D1n adına bırakılan mektubıt kaymakamı Halil pqanm aarayı 

.. ma.lr ın~bUriyeUDdeytm. Herbaıııc1 {Dflren) (Spor) (Çevik) . o(B.B ) ı u11Unde toplandılar. ucn plenJerl 

ı kalp akçclcıile tebdil edilmek ~ 
, r e iç hazineden yüz 'bin altın ve 
' Kira ile nyanm cesetlPri Attıl 
• danında üç gün teşhir edıldl. sc~ 

ra bir odun yığını üzerine ıtor 
larak yakıldı. Kiranın biıtı\n !'I ' 

tarı ve mülkleri mfü;adrı r <'d • 
Sandıklar doluısu mücevheratı ç 
tı. Cevahir vesair kıy:meUl ecı 
smdM mada, yalnız nnk<lı, d ' 1 
hazinesinin bir )'TIN: sarfi)rtıot' 
tekıtbUl edivordu. Kırk ild ye# 
miilkU olduiu anl~<1ıldı. Bili~ 
mada tilccar c!npolnrmda ve ge ~ 
terinde de bir <;1>k ticaret matı 

Atlama ımm bir yürüyfit dole 1 ougunaan. t>en de b&yatımı kuıuı - aldırmAlannı rica ederiz.) (Evdmeat) .:- .,__, 

yMiy:le yonlldufund,aa ve &'ece de tJtr mOesal!sı:>de "'Ya yıızıhanede kl. (Ha._ Hl {İstikbal) (l.mnail; pqanm divanhanMlne ftl'ddar : 
y111ldqımw:ı buianduğundan ~:ı· , tıpllk 'ıapablllnm, ar.ıu ~·rııertn ~ M.JoJ.C.A.) (Fenerbahce) (H.S. Dikiş) 1 - Hizmet detterl ~'ahudiye 1 
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' l..nuen mar etmeytntz. Fas 
da pce yahm bqma do. 

rr'Wllllb" .. ne kadar tt-hlfkell oldu. 

diJj nezaketle polis daire • 
çtkanldJ. Otele liderken 
adiyen d~UnUyordu. 
kornelya bir canhıin elinde 

4rnan Allahmı, acaba timdi 
PrJor? 

0teıe döndllğll saman hlsmet • 
Aornel:, a.nm gelip ;etme • 
llOrdu. A1dJlr cevap menft 

~a çıkarak fena bir rece 
Ertesi sabah ilk iti poU. 

--··ne sttmek oldu. 
l:>aıı• hiçbir haber Yok, illa. 

bir teY öfrenlldlii tak • 
oteıe malQmat g&ıdertrbs, 

!'eralr etmeytnta. 
le d&neceflne sokaklarda do. 

_..... bqladı. Kale bpmma 
zanıan ön~nJe aralarında 

le b;.ıiunan iki yerlinin ka. 
~Pırıına baka baka Uerledtkle

lördti, H rifler hbn Uerll • 
heın d s ~kalanna bakıyor • 
l'ilk p edilip edllmedilderini 

,._, ........ istedikleri belliydi. 

balık arasına karışarak 
kayboldular. 

llae döndUkten biraı ! onra 
telefonla pollıı merke • 

•radıtar ve hemen komi • 
hııına gitti: 

'-Yan bulundu mu, bay ko. 
•ile oldu! 
~ sordu. 
'-Ytm, size bir tıı.adffıhn 

' .._, de ~k mtlhlm bir ban
~hn Kernelya oeJılrden •1-
"-

· titreyen bir ıe.ıe sor • 

8u l&bab kale kapm ac;·tır 
Daıı. fula b!çblr ma16 • 

Yok. Dtln pce yanımda 

tiz yeri onun peşine dllf. 
bıaıunuyor. 
llayq Kornelyanm kbnbıle 

blllyor muaunz? Onu a • 
'-1 kaçırdılar? 

l'uaaı OTWELL BINNS 

b1r Jiyan hareJteU lçlndecllr. rac• 
paa kerllkle sttmek dolra olmu. 

Standlf daha fazla konutm~ la
~ordu. Komiler imkln bıralmuya. 
rü seGen seferki gibi neaketle 
kovdu. Sokaja çlkU;ı zaman kalı 
bpmmdan Taa'ya &ııira gldea lkt 

Jdll1I ........ &alM ptlrdl. ~ 
denbftt Oran rihtmımı ve Uıılfor. 
malı lkt kltfyl hatırladı. 

- Vay auma, bla lira 11üaJ. 
ne gtrertm 1d banlar Varboro w 
BOytlk Baba Jaktu be ..... d~ 

dir? Şimale doj'ru, Talaya ski • 
yor1ırdı. Onlan ta1dp edecellm, 
Abibnm gtR>eltne kadar da olsa 
gI~eceflm. 

AlelAcele otele d&ndtl. Od aaat 
aonra, yanmda bir k11avus ve Od 
katırla kale bpmmdan Tua tstf • 
kametine yollandı. Mabsdı. ilk ko. 
nak yerinde Kornelvanm bulun 
duğu kervana yetfşmektf. 

KornelyaVT kurtaraca.~ı dtlşUn 
dllkc:e sevtıiclnden gOzlerl parlJ • 
yordu. 

KABAKQ 
urnelya, ana km olduklannı 

tahmln etti~ kadmlara korku ile 
bül)'ordu. Frunaa men· çıkır 
oıJıa,mryacafm1 tordu. Kadmlamı 

franlDcayı ulayıp anlame&lrlarm· 
bllmiyorda. LAldn lldll de im kııc 
ıtlldtller. 

. Kornelya berindeki mtlcevlle 
ıert onlara 111&ttı. G&leri kana • 
pn kadnılar tereddüt ettiler, Wrıı 
tereddtlUerl k1BI lürdtl Yatlı ola. 
aı bqmJ "'b&JU'" mbuma alla. 
dr. 

Konıelya •• ppaeainu l&fll'dı J 
Kadınlardan bfrt yülqarü ken • 
dbıtndea hlo belrle~to·"" 1 

· • 

ntli l>lJ~\leri:(Ç,J fU:.~ ~
pra i ~ljiıüi ~~1'ı. 
brmala bqladl. Yandaki odadan 
bir erkeğin lrMJrah .. ytlbellyor
du. 

Kornelya çırpmdı, fakat turtn • 
muma lmkln yoktu: blru 90nrr 
bitap bir halde kendinden pçt 
Kadınlar bunun tızerine onu diva 
na yatudıla.r. 

, Aradan uzun saatler geçt 
Yerlf kadmlar sıra ·la artiet1n b~
'11 ucunda nöbet bfkledUer. 

H A B E R - Aksam ı>O$t&S1 

il cin 

Pariate bır sinema • kapıeınd:ı 
flSyle bir U6.n vardı : 

''lc;eriye köpeklerin girmaf ya.. 

..atır !" 
lld mettep çocutiı bu illnı oku 

du. Biri 6teklne : 
- Ama da saf imanlannıe bu 

aemacılar ! K6pekler okumak 
billrlermi k1 bu lllıu aanuılar ı 

Sıkaık söylediğimiz 
sözler •• TB8llLL1 l • 

-~llelld ............... 
t~e Jıanctnıb, bir çoculU .. lautlllua. 

gtlldtırmek lçbı kalemi burnumuz
la Ust dudağımız aruma bıyık 

ıekllnde ko)'Dl&Dl1'tzdır!. 

Roman meraltluı 
Bir Bayan, blr mecliste &Dlab-

• • • yordu : 
lçbnbde kac; kiti aç kalla bite - Ben l'GllWl1ana hefuma iL 

ı'garadan vu geçmeılne imkln d• taranarmı Mr ~ defa oku
bulunmadığmı aöyleme,IJ\i§tlr. rum. HÔpma gttmiyen llllılfeleri

al &ÇlllllD bile!. 

Güellik 
Bayan Fatma ı:ot hula olm&11-

na r&Amen doktorun tavsiyeelnl ye 
rtne getirerek fkf yOz elli kuruı 

verip bir ~ı]tık aldı. 
Artık lyi J6rdUttıne sevlnbor. 

du. Fakat araaıra da fc;lni ı;ekmek
ten kendini alamıyordu. Son .. 
mantarda glSz'!lklerl her a.man kul 
lanmadığmı gören kom,ulardan bl 

~ 
-~ ..... rl bunun eebebinl eorda. Bayan 

yonun! • 'IJI tma • 
- Ne oldanms T ll'lcmm 1111 aın- ~ a • 

dmız? AdrMlnld eö)'leyla de lllzl eve - N,. yapayım, de&. BOttın 
götUreytmı • 6mrl\Jnce kullanacağım! Sonra es. 

- Allab söstenueala/ OradaD pli. kir 1 

- To>nl ıuıç t o, .. ıetlml naul baluyonua T 
\Peruen rapora glSre, bir ka• 

"-iatn1n karısıyla götürUlmU§. 
etbıı dellftlrmişler. yu.de • 
hQe bulunduiu için kaçırıl-

Kornelya gO:;lerlnf aç~lı saman 
korkusunun bot oldııfwıu, kendi · 
alnln bir yerli kadın kıyafetim 

sokulduiunu g~rdtl. 
1 
_-Çok ıMuaandanbert köfte pltWme dltla •m- .... f 

' ltlpbem kolay olmut! .. 
t&bue reı.t k!m ! Nereye ıt
? 

'-u maalMef bllmiyonmı. 
~ burada bltmlf oluyor, bu 
t'elainbı bu memlekette ~ 
lltfuu vardır ve J ohanM'lo 

'- btlYtlk doetıanııdan blrfdir. 
Stz bu kadım yardmıam hı. 

q timdi? 
ır bayım, bunu elSylemek 
• Füat memleket ıtmdf 

Sizin böyle tuzaklara dü~ 
kadar ı.eki ve akıllı bir 

0iduğunuza emindim. Bu ha 
ciddi olmadığı için. si7.den 

bine bile lüzum görmüyo-

eki sarap kadehini dol· 

~ardi içelim .• ve yatalun ar· 
Sızin. benim gibi bir genç 

hançerile ölmiyec:ıek kadar 
~.ihti} atlı bir adam olduğo 

irim. 
her içtiler. • 
~ yaptılma pişman ol• 

Fakat elçiye karşı na• 
gibi görilndü ve o gece 

n'arak Greçyonun koy-
)tttJ. 

... .-.. ::. IOn kapmm önünde bir 
koptu. 

telA~'a yat .... 

Onun kendiatne geldltfal '6r;en 
kadmlar ağzını bir bez IM>kal'Q 
ellertnf bağladılar. Peçeli bir çar. 
tal Etydlrerek evin bahçesine ID
dlrd!ler ve yine oradaki bir ~eğin 
•sır~ batladılar. Kenan böytec. 
Franeıa ukerleriniıı glSztı önUnde 
Kornelyayı ,ehfr kapmndan giı · 

lice çıkardı. 

Şehirden sekiz kilometre ulalı· 

la§tıktan sonra ağmıdaJd tıkaç ~ 
kanldı ve elleri çözUldU. 
K~melya aflıyaeak gibiydi. N ,. • 

Greçyo giyindi.. kapıya kottu 
Elçiniı: uşağı ve bahçe bekçisi k<t· 
pıya koşmu§tu. 

Kapıda beiıran adam, Çapraı 
Hüse} inden ba§ka biri değikli, H~ 

seyin: 
- Kanım isterim .. diye ~ıı: ı· 

yordu. 

C'ıttçYo. Çapraz llüseyinin bit 
dev gibi kapıya abandtlını göıiln
ce hiddetlendi: 

- Aklını başına topla! Burası 
Veneclik elçisinin evidir. Kimin 
kansını anyonun? 

- Kendi kanmı anyonun.. Lu.1< 
reçyayı anvonım. Buraya girdilt
ni ve binlaha çıkıuadılmt 95yl0. 
yorlar.. Onu ~mdt de ~ kapat· 
tm. delil nft? 
Gr~o katl~ı çatarak balır

dJ: . 
- Haydi. defol buradan. Bir 

tMlet el~ brP ~lin bu 
smtin ne a~" cezası okluğunu 889 

na~ 

reye aıstUrüyorlardı, kendlalne ne tltfnin fJrkma vardı. l'utan ay • 
yapacaklardı? Sta.ndll neredeydi! nldılrtan beri Mehmet ADlaatll p. 
Jobansen §ehirden çoktan uzaklq- llp ona bir tek kelime .eyleme • 
mıı,tı; fidyci necat teklifinJ red • ml§tt. 
dettitinden dolayı pifmandı timdi. Derin derin dftftlntlrken etrafln 

Günler ıeçti; kervan yoluna ~a. da seller. yllklelmüe bafladı. 
li devam ediyordu. Seyahat da • - Marakee, El • Hamra! 
ba bitmemişti. Maamaflh° Kornel ~ Kcnelya 1Jerin baktı, ka!'flda 
yanm canı 11kıbyordu, tablatin yeşil palmiyeler arunıda ytıbe • 

tabloeu her gün deifl1yordu. Ba· len beyu evler vardı; bu tehir • 
zan. k~rvapa, atJanaı d&rt nala de" babaedildituü duymqtu, bu • 
stınn Araplar iltihak ederek reis rası tarih1 bir eehlnti ve l'ranaız 

Amaatise haber getiriyorlardı. Kor Mkerlerinin eUndeydi. 

nelya kervanm cenuba dofru git· ( DeNwlt Nl") 

Topkapı Sarayına gıren . 

CASUS LUKREÇY A 
Dördlincli Murad devrinde bir Venuciık şiS,.1! o·.ırıin kırı 

Yazan: İSKENOER F. ·sERTELL 

·131· 
Ve ~na döndü: 
- Haydi Petro, koe Aaesbqıya 

ve Yeniçeri ağasına haber ver .• 
Elçilik binasına bir haydudun te
cavüz etti~ru söyle.! 

HO!eytn bunu duyunca çekindi •• 
biraz geriye çekildi. 

- Bir elçi olmasaydın. saııa 
kim olduiumu gösterirdim. Be
nim de kendi muhitimde Asesbqı 
Jaıdar. ~çeri al8ll kadar hük
mftm geçer. 

Greçyo demir parmaklıklı ka
JllY1 Htt.,tntn suratma kapadı . 

Ve Petro bir lcavıta atlayarak. ac· 
nit.den yola çıktı. • l 

Çapraz Hüseyjn: 
- AJacağın olsun maymun su

ratlı köstebek 1 diye balmYonlu. 
Ben Lukreçyayı lenin elinden kurt 
tannanın ~'Olunu bilirim. 

Küfrederek kapıdan uzaklaştı. 
Greçvo ü~t kata çıktı: 
- Bu haydut senı benden isti

yor. Buraya geldiiini ft8Sll ve ner
den duymuş? Şqdacak şey dolru
su. 

Lukreçya, elçinin kapıda HO.
yinle neler konUfluiuzıu bilmi~ 
iu. 

- Ben buraya lleldi~mi ki~ 
ye söylemedim. Nasıl sezınİ§ bu a-

Lütf ullD:h efendi 
il. 'Rl)ÇHAN ADLI 

LQtfullalı Efendi kilçUk bir L!ıtfullah Efendi biletin nu • 
memurdu. Uzun yıllar iskemlede ma.ruını söyledi ... 
~ış~ ma&§t bazı defalar ek - - 15M 
silm!~. artmamıştı. Fakat bu ha.. - lliljde getineydim •b&na ne 
li~ıten b!r c~a dahi ılk!yet e! • verirdiniz? 
tiff ~tilmemifti. Atzmdan (~ - Şakalanımla karpllfma • 
tUkOr) kelimesi koltuğunda ta.· mık için bu u.ndalyedm vup. 
·ııdıfl 9"Dlliye gibi ekfi!k olms- çer 11lrıe blrakmhm. 
dl. Her teyf hot görUr, bu ytlr• LQttuDah Efendi konufmayr 
den "n nfıı pkalara ,, llu.ı~&tap kemti; çat~ ba.,Jw. 
olurdu. Şakalan IU ata sözQyle GUn maklap.n gUne,in mat<• 
kar§ılaroı: (Kurt koeaymca ıru. mini afyah örtmere bOrnnerek 
sulara oyuncak olur.) Yapıl•.ı tutuyordu. LQtfullah Efendi -{!. 
pkayı bu kadar pnft ~e ee minderinde otunnue, camın 
kabul etmesi diler p.kalara yol kmk kafesleri aruında.n eoka • 
açar bu yOsden Latfullab EfeD..i fi seyrediyor, eoara bqmJ ıı... 
pkal&rdan lnırtulamı.ıı. BJr sa ta krzmm yanmda ee.ia 8lllıliı 
at kaclar muntazam çalipdr. En . aflayan kanama çeviriyor, k«• 
erken gelen memur onu mas:ı.sın- dinde duYIDUI oldufıı Umf~:. 
da bulur, alrpmla~ kapıcıyla fi karmmm ga.ltri~ okqr si
beraber çıkardı. P'a.kat son za • bi oluyo-du. Sonra keBik kallk 
manlarda Lattunah Efendinin öksüren kızının san yüzOne I..;. 
bir saat kadar muntazam giden kryor, şimdiye kadar pçtrdlt 
b:ı.yatmdan aynjdığı görülUyor• hayatı dilelinUyor. ""1 hayat ı 

du. Genç memurlar gıöi geç gc. içinde her aman .AIJaha ~:. 
liyor, akpm OatU zil çalmca eo- tiği halde, (ahaız, of11ua) ~ 
tutu IOkaJrta alıyordu. Artık onu elifi bir gtin bulamıyordu. 
güler yllzlU g~rmekte, pantalo • Hayat, yqamak diyor, gillU • 
nunu Uti!fö, yUztlntı tırqlı r&' • yor. Kiın mesut olmUf, kim ra.. 
mek kadar gft~ oluymdu. Bu ek· bat yqamış. lnaanlar acı lçiıde 
ği§ikliği gören ariiadqlan: yqadıkl&rmı bildikleri haldt 1'a 

- Bizimki iı.şık oldu. diye alay aoılarla, mtmLplarla dolu hayati 
ediyor; fakat eskisi gibi pJra unutmağa çalıııyorlar. Sonra 411 
yapmaktan çekiniyorlardı. fbcelerinden•vazgeçmtı gibi Alt 

Bir sabah L!ıtfullah Efencll. 1aha yalvanyor ... Kımnı _._ 
son zamanlardaki gibi geç geldi. ayırma. Acıyla, ıstırapla da Oılu 
O gUn hava ya~urlu idi, IJl'8lk- onu yaşat, diyordu. Doktor (S.. 

lam olmuştu. Şapkası, kaldınm. natoryom) demf1tl. Evet, dlle ko 
lU"B au bopltan •C&klara. 

0

p. • !ay (sanatoryom). En aeasu 
tosu ,da saçaktan akan suyla•• gU· .de üç lira. BUtUn mMfU!ı.,.. 
lana.n kaldınmlara ltememiftl. meden içmeden km t~ -... 
Soyundu. arkadaşlar.mı aelbı - ano&k on gUn ya~Urdl. 1111. 
0

layıp maeuma otum. bttlrl doktor en u 3 ay dJJıeır4u 
-.""lilftfumth wenm ... ~:i $0kakta bir. otomob~ &aı '16ttff."' ... 
~ ~· ...,..,. at. Otomo'ba ~ iiilBi 
hugttn yok.. Qemberlayn Sdll L6t1ullah Efendinin m &66' 
diye mi matem tutuyor da~ kesti. L6ttullah Efendi bir (!aa· 
mıyonunus? ymlır hıpJlah) çekerek o4adan 

Bunu soran, ona her zaman çıktı. Kapı hıall çal!DJ10rdu. Tac 
pka yapan Turgancb. Latfullah lıfa indi: 
Efendi mendillle camıannı te • - Kimi istiyonnmus! 
milledifi rasıutU g&sOne tüt!. - Latfullah Eteneli • mlal. 
G611erlni Turgara ~erek: nfz! 

- · Evet, güne§}l havalar - ~et efeııdim, benim. 
dahi tqıdığım ~siye yok. - Sizi hayırlı bir lf için ra • 
Çilnkll sattım. Biraz daha para hatsız ettim. 
koyup yenisini alacaktım, fakat Ulttullah Efendi Cha)'ll'b it> 
yolda seyyar piyango bileti ... ne olacak der gibi dudafmı lllk. 
tan adam çamsakm gibi yaplfb tU. 
(bu iıte bir hayır var al efendi) Yabuıeı bay s&lltDe-.. et-
dedi. Ben de fazla itiraz~ tl: 
dim, eemaiyenin parumı bilete - .Sb:ln bilete ufak 1lir fkn. 
verdim ... Belki çıkar da... miye c:H1fttl de, onu haber ~ 

- JCvet. belki çıkar da... ye geldim. 
L<ltfullah Efendi cevap ver • L<ltfullah Efendfnin g&sterl 

medl. Turpn IU&l eorup onu kc• parladı. PfD'dı takat kendini 
nutturmak istiyordu. Biliyord.. çabuk toparladı: 
ki çallflllağa bqlana bir daha - Ne kadar, gok mu? 
Jron~.. - Pek ~ defil ... S>O Hra ktt. 

- Biletinizin numaraaı kaç · dar. 
- Niçin sordunuz? Uıtfullah Efendi yutkundu: 
- Hiç ..• Belki müjde getiririm _ oğtil. dofr'u ~yle. 500 tin 

de... (Lfttfea sayfa;rı (Cdrlals) 

daıL? diyerek, hiddetinden yum- du. 
ruklanm sıkıyordu. Lukreçyaya: 

Greçyo: 
- Bu haydut: ''Kanım iste

rimi,. diye bağınyor. Eğer onunla 
evlendlnse. der ona gitmeyi isti
~orsan. ben mani olmam. Yol a
çık ... kapı açlk. Ben buraya kim~ 
yj kapatmadım. dedi. 
Lukreçyanın iöıleri döndü O. 

Gftçyodan bu cevabı beklemiyor
du. Şimdi iki haydut arasında kal• 
nnştı. Çapraz Hllseyine dönemo
di •. o· eli kanh bir haydut, bir ka· 
til<li. 

- Ben onunla evti değilim. Be
ni karakoldan kaçrran odur. Evin 
de ?>ir müddet ır..ısafir kaldım. lşte 
o kadar ... 

Ve ya]va"r gibi bir tavn'I•: 
- Haydi. gidiniz sinyor! dedi. 

Onu kapıdan savırnı.. Ben bura• 
din ııi~n •anınızdan bir yere p 
ier.1'!111. 

Greçyo da bu cewbı bekliyor-

- Sen odada otur.. Oı§artP 

çıkma! Ben şimdi onu savarım. 

c=edi. Tekrar bahçeye indi. 
O ~ırada Ç.apraz Hüseyin çok· 

tan uzaklaşmıştı. 

Greçyo biraz 59nra üst kata 
döndü ve geni~ bir nefes alarak 
Lukrcçyaya: 

- Haydudu defettım. dedi, fa. 
kat. bugün1erde bu herifin tekrar 
başımtza musallat olması muhtt
meldir. lhtip' odadan dıpn 
çıkmıı,.... ~ 1 ,c:m! 

Çapraz Hüseyin Yalıya bir bat 
km y.ıpaı diye korkuyorlardı. GftC 
yo, Lı:.kreçyavı e'Vde yalnız bırak· 
mıyoıdu. 

L~EÇY A KAÇARKEN 
NASIL YAKAI.ANDl1 

Çaı:ru Hüseyın boE dur..- · 
yordu. Bu ak~ Çadıra!arda 

<il = ..-) 
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Bana göre 

Spor davanıızl 
Yazan: Osman Kertmen 

Türkiye :';'\ 
KIZILAY CEMiYETi 

1Jll1JMI MBR••ziımn : 
Oenıiyctirııldn idaro&lnic htıluDan AlyonliarahiMr Maclen9u)'U 

~itıi ko)Wk ~ Mp.ri '1500, Azami 15000 

Sandık yaptırılacaktır 
Bu sandıklann tahta \O cıMsi Oeıniyct taraimdWl verile~ğınaen 

yalnm J.maUyee( .açJk münakasaya. l;;onmuştur. Taliplerin §&l'tııanıe ve 
İstanbul ise tabii olarak daha. §eDl& için ~bulda Mimar \'edat caddcmdc "Kızılay Htuımda,, Kı-(Dimkii. tmshadan dcııam) 

Mekt.eplcrimizde beden te~bi_ 
y&H: 

Bunu bir anketçi sorsa. derhal 
yok, hatta tahayyül bile edilmC'.z, 
derim. Tanınmış iki şehiri de a. 
lacağım. Bunlar zahiri bakımdan 
m ileri de olan iki şehrimizdir. 

Zahiri faaliyet bakımından en 
ileri olan İstanbuldur; sonra 1z· 
mir gelir. Ankaranın maddi te
melinin çok sağlam olduğunu 

biknekle beraber lijin manevi ci .. 
hetini bilmiyorum. Bu iki şehre 
gelince, şahsi teşebbüs baknnm.. 
dan İzmir lstanbuldan çok ileri· 
dir. lstanbUI - Beden terbiyesi 
bakımından demiyeçcğim - Spor 
baknnmdan işin daha ziyade a. 
layişine bakar. İstanbullu spor. 
cular da gençlik heyecanı daha 
hülın göste:ri.s meyli daha 
feıhdır .. 

faal olmuştur ve fakat netice ü· zday Deposu Direkt6rlllğilne uıtıracaat etmeleri i19.n olunur. 

zerlndeki hi'kimiyeti muhitin te-ı~~~~~~~ıBronşitlere KATRANHAKKI EKRE sirjyle olup yine Beden terbiyesi 1 1-
nasyonlanndan ur.ak ve bihaber. c:tanbul Levazım Amirlig"inden verilen 
dir. aYlnı;z Bay N. Moranm 

işin bu eskisini hiç oımama harıci askeri kıtaatı ilAnları 

Ş'ımdi işi eeamndan ~ muhte. 
• cephelerden inoeieyelim: 

A - Pvtbol: 
Ben §imdi yalnız maarif bön.. 

J'llliudeki Beden terbiyesinden 
~ Çünkü bunlar 
hrcsf kf üplerimizin esasıdır. Bu 
m telıirde futbol hudayinabit bir 
-.ı gibidir. Topa vurmasını 

t6ıQ, bu hususta biraz maharet 
g&,teren okuduğu mektebi tem. 
sil etmeğe hak kazanır. Teşekkül 
ec1ıell on bir oyun tarzında hiç 
lıir ~.hiç pir teknik ve gaye 
;Jd:tur. Oyun görenek ft tesadii

:ndir. 
Bu iki şehirdeki futbolda Be. 

dm terbiyesi ~an~ 
Wifdir. ~ınl& hiwdil. 
:memlatir. 

B -.,Alletizia: 
~ir ~ba.kımmdaıt t:&

tanbllJdan iıeridir. Her eene o. 
ramn liaesinde muntazaın ve 
cidden samimi maksatlarla. fa. 
kat gayri kafi teknikle .ça.lı~n 

öireticiler ve atlerler vardır. 

Ça otomobille gelmezler yoksa. 
~ ikramiye mi? 

Bunu sormuştu, çünkü bil~ 
.. ki, büyük ikramiye çıkanla -

pratik bir surette gidermeğ'1 ça.. 
ll§lllaSı ve muvaffak olması yi· 
ne İstanbula muhitin bir hediye
sidir. 

() - Detti::: 
lzmirde yoktur.. ·Ankarada ve 

Bursada doğuyor. İstanbul gene 
muliitin h'.'itfuna ma:nhar olmuş 

ve işin pratiğiyle uğraşan yal. 
nız tatbikata ehemmiyet 'Ve!"e'D. 

'fakat ecvheri çok yükselmİ§ bir 
mevcudiyettir. Bu şartlar altın_ 
da bir tesadüf müstesna bugün 

vanlan enternasyonal derece· 
ler geçilmez yani rekor yapıla

maz. 
D - K9Welt: 
1.zmjrde yok, !stanbulda iee 

yalnız kuvvet mevzuu bahistir. 
Bunlardan sonra mekteplerde 

yapılabilen ~ terbiyesi tat.. 
bikatı ol!Lrak ~ "'"e w. 
Jeybol kalıyor. 

E - Ba&lutbol: 
TUrkiyede , en · yükeeık ve ideal 
ve ideolojiye en uygun olarak 
yapılan bu spordur. Mektepleri
miz; ger:U hmir, gerek Wanbul 
bundan gene .uze.k. - buılan 

müateıtna - oımatıa bet aber 
hWNl!i < .lrulü~rde buma hemin. 
hemen .tam olarak yaptlır. Ama. 
kim farkında · 
_,,_.,.~: 

Buna ~; . .nede!ıee DiM
t&IUlr ~~~ 
JIO'i~·~·~ jü k ~ 
nıf M--. adeti. bir ~ ..._ 
sıtaJendır: Bedm terbiye$ mef· 
bGmumm kimee farkında· değil-
dit-~ .. !_. ' 

Gar:Unüş itibari)'te' en c:azibeii 
Olan 'btt şutie!erde nazmı iki lflh. 
rimdde bunlann nUıl ve nokt&i 
nazatdMı benimaeediğimi. liulisa 
edetek olun..k. 
Ge~ik Beden ter.biyesinin 

farkında bile .değil! . · 
:ra birden şaşırmasm diye böyle oeğH lti: geriye en faydalı 
yavao yavaş söylüyorlardı. Ya• ve mühim yüriiyüş, izcilik, kamp 
ıbancı da.ha doğrusu, mü~i • hayatı şubelerinin kalmasından 
-.et der gibi başını salladı. LUt- ve ehemmiyetin elan haberdar 
fulab Efendi adamın ellerine ve müstefit olsun. 

A§a.ğıd& yazılı mcvadın paza.rlıkla 1tksiltmeleri 7.4.941 pazartesi günll 
saat U ten 17 ye kadar Pmarhlsarda askeri s:ıtmalma komisyonunda. yapı. 
lacaktır. Taliplerin oolll vakltta temınatlarile koml11yonn gelmeleri. 
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c!. satın. 
et brça.ğt 
17 metrelikf bükümın 1930 gram nğır. 

Ilğuıda 2000 Jlralık urgan. 
2% No. e4 makinel!!i 300 liralık 
4ıOO lira!ık &emici feneri. 

. •(2225 • 2634-) 
:(: *:;: 

200 ton nnı ot almacaltar. Pc.zarlıkla eksiılmesi 15.•.fl-'ı gUnil ısaat 11,30 
da I.Uleburgazda a.skerı satmalrna komisyonunda yapıla<:aktır. Taliplerin bel. 
ıt vakitte koal.layona gelmeleri • .A.yn ayn taliplere de ihale edlleblıir. 

(2223 • 2632) 

**~ 
::>.000 kilo sadeyağı aıuıacaktır. Tahmin bedeli 33.500 lira. teminatı 

5025 liradır. Pazarlıkla eksiltmesi 10.4.IHl perıembe günll saat 10 da. Diyar. 
bakırda ukert aatmal.ma komlsy"nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakit. 
te konUılJoaa gelmelen. (2221 • 2620) 

*** Ankaı:aJ.ııtuyouunöa yap.ıtacak 15.000 tıoll taımul w tabliye ifinin kapa. 
Iı zarfla elalilt.mcai ı.4.941.cum.a gllnil saat 15 te Ank.arada Lv. Amirliği sa. 
bnalma ~wıaa.yapılacaktır. şartnamesl komlayonda görillllr. Talı. 
miıı bedeli 7500 lira. ilk teminatı ~2 lira 50 kuru§tur. Taliplerin kanun! vesı. 
kalartle tMJ!f mektup!Jnm·ih~e aaaUDdea ._ aat enel koml.ayooa verme. 
1erl (%141) (2118) 

*** 718 ,_ fıl*t..,nda W lfıO lla?ltlm uaanJUl'iDid& MMi1 198 kUı"ıifUn 
3şOO det ~lr ;ruta~ ~ş.pı lk 70.:X70 ebadmd-ı tichcri ~5 kurµftaıl 1500 bcl
lıeme T.t.Hl perremM (i.lntl uat H ten 17 ye kadar pazarlıkla Pmarhl11&rda 
Mkel'.4 .......... Jromtsyoaunıh eatm alınacaktır. Taliplerin teminaUarlle 
bettt :taidöe DDÜllJ!OH gelmeleri. {2207) (21167) 

;.:: * ı',: 
~ tılıD8 c:lbaz ebiltmeaine talip çıkmadtğmdan pazaruğı 7.4.941 pazar. 

te.ı. gtınQ ...t ıı de Ankarada M.M.V. eatınalma komisyonunda yapılacak.. 
tr. Hep9Din t.Umin {!yatı 46.000 Ura katı teminatı 6750 liradır. Bu ciba7-
ıa.ra muktezl aaç bedeli mukablllnde vekiletçe temin edilecek ve cihazlar 
50 ıer taneden ap,ğr olmamak r;arUle ayn ayn taliplere ihale edilebileceği 

gibi hepsi birden bir talibe ihale edilebilecektir. Hpslnl vermtyecck talipler 
teklif edeeekleri miktar ve fiya: Ozetinden lcanunI kati teminat l'erecckler. , 
dir. (2217 • 2610> 

Jandarma G. K. Satmalma Komisyonundan: . 
Beher adedine otuz ild lira fiyat tahlilin edilen lkl bln kUrklü kaput 14 

nisan 9'1 M.7.arteııi günü saat 16 da Anka.rada komisyonumuzun bulunduğu 
mahalde kı.palı za:-f el<siltmMllC almacaktıt'. llk oomlnat dört bin dört yüz 
elit liradır. NUmunc komlsyonumuzd& görülür. Evaıı.flı prtnamesl Ankara 
ve btanbul Jandamıa ııatmalma komisyonlarından (320) kuru§ bedelle nlı.. 
nır. lsteldilerı:ı eksiltme günU saat 16 e kad'll' tckllf mektuplarını komlsyo. 
rıumuza vermeleri. (1781) (2509) 

No. Y.\U EIX.J<m. - "KAhveci güzeli filminden 
(,."OHAN hJ7.I (Beste : Sadr ltin Ka\'JJ&k ) 

AHMET COŞKUNSES 
No. Ş.\.U OL\.Hn r - Bahriyl çıftetellı {;'nzcl 

tU}R tn~muc şlrA - Saba gnz<'I 

KORO HEYETi 
1> \<~T ... \I: l>AGL.ıU? 
KO~Kt 1 \'Al~ 

Rumeli §arkısl 
- Rumeli şakı.sı 

ADANALI ALIZ ŞENSES 
270425 No. <ıF.U:\" ,\ ·r~ıı; - Halk şarkısı 

Xc Kına lıni ım nhımını \117.l!U - Dağt şarkı 

Ankara Jandarma satınalma komisyonund 
Çift en belier metresine yilz nllmış bl;ı:; kuruş fiya t tahmin edilen o# 

bin metro yazlık elbiJb kumqı 21 nisan 941 gUnil saat lG da Anko.radl 
misyonumuzun bulunduğu mahalde !tapalı z!lrt ckslltmesile alınacaktlt 
maş tek en vcrıll.nıe miktarı (&!::000) metro olup melre !lynlı (82) 
(50) santlmdir. İlk teminatı bi..'l aoımz yllz seksen Jıradır. Nilmune ko 
numuzda görUlur. Şnrtn:mıe Ankarc ve tsta'lbul J. Sa. Al. komisyonla 
(132) kuruş beacllc vcr'.Jir. 1steltlilerw c:kslltme günü eant 15 c kadar 
mcktııplarmı komisyonumuza. vc..rmtl ıi. (1839 • 2615) 

inhisarlar umu111 
müdürlüğünden: 

1 - Akreditifi lcıarcmiz t.a.rafmdıın ns;tırdmıık üzere C2f>0.000) 
{100J kiloll!h 6X8 telli 67Xll2 s/m eb'admdıı. tuz çuvalı p 
satın alınacaktır. 

2 - Pazaı'ltlc ·U.9'1 cum::ı. günU saat 11 de tstanbulda Kabataştıl 
zım ve mUbayaat §uheslndekf alım komisyonunda yapıla 

3 - lstekli.,,rln pn:r.arJık lı;ln tnyl'" olunıın gün ve saatte yüzde 7, 
venme panu.lle birlikte mczkCır komisyona mUracruı.Uarı. (23 

• 
Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum ·idaresi ilanlan 

Bir sene zarluıda Haydarpaş!ı Crposun.ı ~clect'k olan tahmlnC'tl elli 
ton kömfirtln vagonlarc.lan ycrc3 \"O yerden makineye tahmil vc tahl 
kapalı zan mmlllc eksiltmeye konmu~tur. 

Eksiltme 16.4.941 tarihli c..ırsnmb:ı günu saat 11 de Haydarpaşada 
mc komisyonunda ynpıJacakbr. 

Muhamm~ bedel ton baştn.3 25 kunıştur. Muvakkat teminat 938 
d(.r. İsteklilerin eksiltme gUnU sant 10 a kadar kapalı zarflarını vennlt 
malan IAzımJır. Bu 1'usustn fazl l.zalınt vl! şr.rtnamc almak 1stiy 
işletme kalemine mliracaatıarı lı\zımdır. (2524) 

sarıldı öpmek istedi, 86nra ~ - Kısaca., maarif mekteplerimize 
§ll)daıı umulmıyan bir çeviklikle bazı aktif teşebbüsler sokmuş. 
.mıerdivenl<!ri çıktı. Müjdeci Lut• tur ona bu na.Syonal bir mahi· 
fulah Efendiyi takip etti. Lüt • yette değil, yalnız eğlence ve iş 
fuHah Efendinin evinden <;rğlık - yapılmış ohna mabi~ndedir. 
1ar işitildi, konu komşu hasta kı- şu h"alde . · Dlftll1ekette Beden 
zmm öldüğünü zannettiler. Fa • temiyeei · temeli naısıl atılır, · nb
Jtat ~leyi anlamakta gecik • tice itibariyle spor davamız naslı 
mediler. biter meselesine ve sı.ıalioe cevap 

Türk iye Cumhuriyet 
AKTtF 

t"lerkez Bankası 29 I 3 / 1941 vaziyeti 

l.fıtfullah Efendinin evi on verirken: 
dakika içinde konu k~cru ile dol "Genç nesle maarif Beden ter. 
muştu. biyeeini i-lmi bir mahiyette 80k. 

Daha bir saat evvel veresiye mağa ve tesis etnıeRe mecbur
vermiyen kasap hastaya pir.zola dur. Demek, bu ane kadar bu 
~işti. Bakkal Andon Lüt - mülahazanın neticesi ve maksadı 
fullah Efendiye ne emriniz var olur. 
diyordu. Bundan l!IOnra i§ bu nasıl te-

Uıtfulkı.h Efendi hiçbir şey min edilir? . Maarifte ve dolayı .. 
isitmiyor kızına sarılmış: siyle memlekette beden terbiyesi 

- Kurtuldun Emineciğim.. sietemi nasıl olmalJdrr. Sualine 
kurtuldun. Çok paramız var sa- cevap "erelim. 
na her şey alacağım... Zengin Ok. 
olduk ... 

Sıfın bol, ama çok bol para'·• 
rmım oldu, diyordu. 

Müjdeci şaşırm~ bir vaziyet • 
t.e merdivenleri indi. Otomobile 
bindi. Otomobilin hareketini kim 
se duymadı. Otomobil biraz git -
mişti ki. durdu. Bir kişi da:ha 
bindi. Yeni gelen. müjdeciye! 

- Nagıl oldu. hiç anlarnadr 

' 
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M,.rKel'. Lokantuı ilz!'rtn,. nak 
a .,, ilet ettin ... dedi. ı-.ifttr. 

Jıl . ~ J.flDI 

Attın: Safi~ 
.Banknot • 

72.6-0M O 

Utaklrk • • • 
Detüldeld llalllıMrler : 

l'llrk Lhıuı . • • 

llulctekl llnua.irler : 
A.Jtm: 8aft Kilogram 6.1~.184 

A.ltma tahvill ltabU 1erbest d& 
vtzıer • • 
Diler dönzler n bOrçlu · Kllrin1; 
bakiyeleri • 

Deruhte edilen ewakı nakdiye 
k&rftblJ • 
Kanunna 6 · 8 maddelerine tevfi· 
kan Hazine taratmdan ırlld 

tlldiy&t • • • 

l!llıMdal Chdam : 
ncart Senedat . • • • • 

FAllUI Yl!I tallvlllt cıiisdam: 
Deruhte edilflı nrakı nakdi· 
renin kal'fılıtJ eebaJD H 

ta.bvtllt ttib&ı1 kıymetle 
SerheAt FAMm ~e TalnM& : 

ı\y-911,.r ı 

AJtm " d6Yiz u.e~ &'f&Dll • • 

l'abYlt&t tlr.ertne anna • • 
Ruılneyıe kıaa ırad an.Dil • • 
Hazineye 38M No. kanuna ı:örc 
ac;dau altın kaf'DJhkb an.na 

eı-dariar • , • 
llabtılllt • • • • • • t 

102.122.602,88 
7.738.825,
l .64R,380,69 

34'.418,91 

S.659.164,9i 

-.-
49.18S.9i3,34 

ll>S.HS.563.-

20.149.137,-

27.1.368.888,64 

45.830.616,93 
7.926.618,li 

8.525,lS 

7.808.722,-ı 

122.064.P:li,M 

111.507.808,57 

3U.41S,91 

5i .S,8.138,31 

138.1599.426,--

271.35 .688,6• 

53.i5i .133, 10 

12!J.~•2.173,93 

4.500.000, 
8.270.968,72 

776.088.1157,1! 

ı •• .__... lMI ı • :ı-ı; •• ta 

P.AStF 
Sennaya 

battyat ~· 
A.dt ıre fevka!Ade • • • • • 
Huswd . • • t • • 

l'devülckld Banknotlar : 
Deruhte edilen eYrakJ nakdiye 
Kanunun 6 • 9 kıd maddeıenne 
teVftkLIJ Hazine tnrafmdan ırakı 

tediyat. 
Deruhte edilen eTI"ala uakd:i19 
oa.Jdyesl 

Kar§lltğ'ı tamamen aıtm olarak 
UAveten tedavUJe vazedilen 
N.eeakoat mukabili llAYeteı:ı tcd&. 
n.zed.. . 
Hazineye ya.p:'"n a.ltm karşılıklı 

1.Tan.9 mukablll 3902 No.b !tanım 
mucibince Ulıreten tedaYWe va· 
r.edllen • • • • • • 

MEVDUAT ı 
l'iirk UrMI : 
A.ltm: Satl Kilorram 877,lfitl 

3850 NQ. kanuna ı:öre Hazineye 
açılan avam mukabili t<ıTdl olu· 
nan altmla.r: 
SA.tl KUotrram :>5.541,930 

.,... ........... ıaa 
Altına tabYilt kabll dOYizler • .. 
otter dövlsler Y alaOall!J Kn
rtng baldyelcrJ • • • • 

lluhteltt. • • • • • • • 

6.188.666.1 
6.000.000,-

15 .74 563, 

:..'Q.149.137. 

138.599.426. 

17.000.000, 

2.,0.000.000 

55.500.000. 

70.162.851,9 
1.233.782,0 

7 .12U67 9 

26.5l'0.579, 1" 


