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V .f l . b d .. 1 2~ Yugoslav 
azı e erı _aşın a o en orduları 

memurumuz_ defnedildi 1, 

Dün büyük merasim yapıldı 1 

Bulgar hududu 
na sevkediliyor 

--0---

........... ~ ............ ~~-....-.._.. ....................... 
Denizalti harbi j Perapalas in/ ilakında 

gara/anan bir ln1[iliz 
kadını da dün öldü 

1 milyon Yugos
lav silôh altında 

Hitlerin pek güvendiği' 
ılenWıltı harbine uaktile 
Ludendorll'da s;ok güııen

YUGOSLAVYA 
ıniıti. 

AnkC1Ta, 12 MC1Tt 

YaGı: Abidin DAVER 
ll..Jı itlerin ve diier Alman 
u-ıJ devlet adamlarile Alman 

r propaı:andasırun bahset
, ıkleri şiddetli denizalb harbi, bq
daıııııtır. 3 Martta biten hafta için-
e 148,000 touluk İngiliz, müttefik 
~e bitaraf ı:emisinin batmış olması, 
"""" ılc11uwr. Çünkü bu zayial 

Yekunu, bir hafta evvelki zayiat· 
tan bir mi>li fazladır. Haftada 
l4&,uuo tonluk zayiat, artmadan 
•Ynen devam ettiği takdirde dahi, 
t:da 600 bin ıon eder ki bu yekun, 
li gil'.~le~in, kendileri için ı_ehlike· 

lelakki ettıkleri aylık zayıata le· 
~bi.ıt eder. İngilizler, denizallı bar-

ı İçin ayda tiOO bin tondan aşağı 
18Yiatı, pek o kadar korkunç bu.l· 
~Uyodar, fakat 600 bin tondan öle· 
lı.ni tehlikeli addediyorlardı. 

J\lıııanların hedefi, İngiltereye 
&'e!ip giden, bilhassa harp malze
llıesi ve ham madde ve yiyecek 
YÜIUü olarak gelen vapurları ba
lıtnıak suret.ile İn&illereyi zayıf· 
lıltnıak, ancak ondan sonra İngilie· 
te adalarına karşı taarruza geçmek 
tibi &örünüyor. 
. J\lıııanların, son aylarda, azami 
lıddetJe yapacaklımnı açıkça söy
ledikleri denızaltı harbi, İngilizler 
lçiıı &idi, meçhul ve yeni bir şey 
11•i:ıldır, Bu· Ul1 senesi Şubatın· 
daııberi malfnn bir harp usulüdür. 
~iiltere de, Alınan denizaltı gemi· 
berııe mücadele etmek için her ted· 
..;:~ bll§vuruıuıtur ve vurmakla· 

fil! lie,, harp ııibi, bu_ harp de teda· 
h Ve taarruzidir. lngilizlerin bu 
'"'he karıı aktif ve pasif korunma 

~•sıtalan vardır. Bunları şu suret· 
hulasa etmek kabildir: 

lı.,; l - Düşmanın mümkün olduiu 
Ilı dar az ticaret ı:emisi hatırmaııı. 

teı:nin etmek, 
lıl 2 - Mümkün olduiu kadar faz· 

Y•lli vapur yapmak. 
i •Zayiatı azaJımak, inp.atı ço· 
i •ltınak. ııibi dört kelime içine sı· 
'lı. •n bütün bu tedbirlerde, Ameri· 
~ İn&illereye pek büyük yar· 
b . dokunacağına ıüpbe yoktUL 
ııı e~altı ı:emisinin en büyük düş
r ~ muhrip, avcı botu ve tayya
~ • Anıerika, bu üç aktif ve ta
~ ·~i silihıo ü~ünü ıle, İnı:illere
~ leın.in edecektir. 300 olduiu bel· 
~ de mübal.fığah bir ıekilde riva· 
•et edil 
ııı 1 en yeni Alman denizaltı ı:e-
ı..:~rıne karşı, 3,000, muhrip, avcı 
'lı..oı ' •vizo, refakat gemisi, kara· 
liq&enıisi ve tayyare harekete ı:e
lır~ ~&e- zayiat listesi elbette aza
lll Killere, bu vasıtaların birço
ti'lı..1111 ~aten temin etmiştir; Ame-
~· tımdi, bzlasını verecektir. 

lıirı er türlü taarruzi ve tedafüi led· 
te~re rağmea, Alınan denizaltı 
cnkı leri, bir miktar vapur balıra
tıı ardır. Bunu da, tamamen de-:e, luanıen telilfl etmek &erektir. 
'tiid •ıııır tedariki meselesini üç ıe

l e halletmek mümkündür: 
! - l' eni vapur yaparak, 

illi - Başka memleketlerden ııe· 
3 
•alın alarak, 

lı,8.; Es~ &emilerl veya batmayıp 
tdere~ 11&rıy~ vapurları tamir 

llu b 
ttrey llsusta da, Amerika, İngil-
llıa'lı.. ~ b~yük yardımlarda bulun· 
ilıı 1 Utıkanlarına maliktir. Amerl· 

•z 'h tellıi ga ları bir kere seri halind~ 
dllrguYapnııya başladı mı, akıllara 
teıt ~lıık veren rekorlar kırabile· 
llatpte u~r.ette olduğunıı Büyül< 
llıaııda' ıkı aydan daha kısa bir za· 
ııı-lt 6000 tonluk vapurlar yap· 

sııı-etile isbnt etmiştir. Basit 
(De · a li fada 

Hadise yerinde yapılan keşif 
Alman taarruzuna 
karşı mukavemet 
etmek kararında 1 •• yaşlan ile teşyi edilerek Şehidl!ğe 

götürülmüş, merasimle defnedil • 
iniştir. 

BİR YARALI DAHA ÖLDÜ 

Londra, 13 (A.A.) - Bütün ga
zeteler dikkatlerini Balkanlar me
selesi üzerinde teksif etmektedir
ler. Bu dikkat son zamanlarda va· 

İki gece evvel Perapalas otelin. ziyet hakkında endişeler bc·slenen 
de vukua gelen infil.Ak hadisesin - Yugoslavya üz.erinde topLıımak- HAVA HARBİ • 
de yaralananlar ara!mda,· Arms tadır. Vakıa Alınanların bu mem- 1 t a 1 y an 1 a r 1 n AMER iKANIN 
trong ailesinden, 20 yaşlarında E • lekele girmeleri husıwunda hisse-
line Sereza adında genç bir kız da dilen korku Bulgaristan hakkında Çok Şiddetlendi Arnavutlukta kı" y ardımı.J>aşlıyo! 
bulunmakta idi. Eline Sereza, vak- duyulan korkudan az değildir Fa- -

adan sonra Cağaloğlu sıhhat yur • kat Yugıoslavyanın, Bulgaristanın B e r 1 •. n e . . . . d ·1119 H 
duna kaldınlmış, iki ayağının diz- aksine olarak, şimdiye kadar oldu- vazıyetı ıyı eğı a r p 
!erinden aşağısı hurduhaş olan ğu gibi mukavemete devam edece- 1 

(Devamı 4 üncü sayfada) ği ve icabında kendisini müdafaa· y a p 1 a n M g e m •. s •. 
Müddeiumumi Bay Bilımet Onat • • A ya kalkacağı ümit edilmektedir. u s o 1 •ı n ı• 
İstanbul 13 (A.A.) - Perapalas 1 N F l l A K Buğün Yugoslavyada müşahede e- b a s k 1 n · ı k 

oteli hlıdisesinde ölen vuife kuı- . dilen vaziyet Almanlar Balkanlar-~ A . .. . v e r 1 e c e 
banı Reşad Mutlugün ve Mahmud da akseri taarruza geçtikleri gün, rnavutluğa giderek 
Ardıç adındaki emniyet memurla. h a""" d •. s es •• bu memleketin kendisini Nazilere ı . . . Orduyu teftiş etti, iki 
rımızın cenaztıleri bugün meraslın- ı =- karşı müdafaa . edecı:ğini göster: n g ılı Z tayyarelerı Amerikalılar Yuna-
le kaldırılmıştır. r ""'\ mektedir. Fılhakika gtmlerdenberı Hamburg ve Bre- kumandanı değiştirdi . t d h 1 

Cenueler saat 13.15 de Beyoğlu ıı B ı . 1 asker dolu trenler Belgrattan Bul- • nıs ana a arp ma -
Zükur hastanesinden kaldırılarak U gar a J an S ı gar hududuna hareket etmektedir. menı de bombaladı y 1 1 

4 
•• Zem e Sİ verecekİ~r 

Beyazıd camiine nakledilmiştir. Bu b• hl"..., Bu kıt'alar Se!Anik ~olu_ olan Var· Londra, 13 (A.A.) - Bava neıareti- Unan 1 ar gUn• Vqlnı:ton, 13 (A.A.) _ Amerilr.aa 
sırada Beyazıd camisinin önünde • UZUll }T te ıg (Devamı 4 uncü sayfada) lnm tebliği: d ( f bahriye makunl&n icar ve klare kanu• 
ki meydanda binlerce halk toplan· l J 1 Dün gece düşmana yapılan hücumlar,, e 3 talyan ır• nunun bbulündeıı sonn. İnırlltereye ve• 

tt• _ IBerlln'den Bologne'a kadar &eniş bir' rllebil..,01< olan Amerl<an hu-p gemı. 
mış ve ihtiram resmini yapmak Ü• neşre 1 \ !a)ıayı istihdaf etmiştir. k • h , lerinin bir Jlsleslnl neşretmiştir. Bu ııı.-
zere asker, polis ve ıttaiye Iot>ala- f ·ı· 1 b • ııem..·de bir ook ... ~.r çık•nJmıo a Si 1 m a et t 1 ıe ııg muhrtp ile ııs tı.ara1toı cemisi ve 
n mevki almış bulunuyordu. 091 iZ er 898J ve bu yangınlar, bilhassa ...,a ı.taşyon- onW<a. ... ıtmda.n bir ı.-. knıY..Orö ih· 

Merasimde Örfi İdare Komutanı • • • k d " I . ları civaruı.da çok büyillı; ve &eniı ol· Ankara, 13 (Radyo Gazetesi) - Uva et-ektedr, 
Kornegeral Ali Riza Artunkal, Va., ışını en 1 er 1 muştur. . . . . İtalyanın Arnavutluktaki vuiyeti- Harb•e nea.et~ nwısap ırevatm ı. "d t . I Bremen de, endüstri mm takasında bü- . . . im dı" ·~ 1 ,. lmak dır • 
li ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, 

1 
1 &re e m 1 Ş er Tük elı.eınmiyeli haiz bir hedef üzerine nın ıyı o a gı ............ ı .ta • fadeslne söre, Youıuıiırlana m~at 

Vali muavini, istanbul Emniyet Di müteaddit tam isabetler kaydedildikten Arnavuluka bulunan 9 ve 11 in - tı.~1on vesalr ba.rp malıemeol ile mo-
rektörü, İngiliz konsolosluk erka • B / / sonra bir çok in!ilfiltlar ııöıiilmilştür. · İt 1 d 1 k d lörlü Yunan kıta.larırun ımı1&1a4> oldutıa 

T a r , . cı a yan or u arının uman an - malzeme verllcoelı:t.lr 

E nı·yel Dı"rekto'"rlüg"ü mensup- U n_ Q Hamburg da denız tezgahları ve en- l d -· t" il . t" M lin" . . m, m '"' düstri mahallesi pilotlaruruzın hususi an egış ır mış ır. usso ı nm Booseveıt'ln demokra-,;llere yardan 
!arı iştirak eylemişlerdir. Muhte • itinasma mazhar' olmuştur. Bir çok yan- de Arnavutluğa giderek cepheyi bnan11Dım tat.bitı.I ıcm ıııtedii\-1 bir mil· 
lif daire ve müesseseler tarafın • Londra Radyosunun gın ve llıfilfil< ka7dedilml3tır. Sclı.ipol (Jlevamı ' üncü sayfada) (Devamı 4 üncü sa3·fo.ıa ) 
dan gönderilmiş olan felenklerin İ l . k tayyare meydanı bombalaıunışlır. Bo-
sayısı otuza yakındı. n giliz e re s u 1 a s t Jogne'da limanda l>UJ'ük 7IUIJlll)ar çık ... 

BİR DAVANIN 
HALLiNE DOGRU 

Namazı müteakib cenazeler mey hazır landı g" ı ha be- rı.lmışt.ır. 
1 

Juiland açıltlarmda, bir d<işman tor-
danı d<ılduran binlerce hallı:ın göz rİnİ tekzip e d j y O r Bulpr Harbiye Nazırı Daskalof pito muhribinin arı.asma bir torpil isa-

A l m a n g a Sofya 13 (A.A.\ - Evvelsi ak • Bulgaristan da be~:::il:i.s:~aııan. beş tayyare-

şam İstanbulda Perapalas otelinde J J • :" ~~n;:=ESi DtlŞtlBÜLDtl 
vukubulan infilak ve ezcümle hu· u t r 

J Yo C e n e r J Londra, 13 (A.A.) - Hava işleri ne-
Q p o n g a g ı sus! trenin hareketinden evvel Sof zaretinin bu sabahki tebliği, 9 Alrnaı:ı 

ya garında İngiliz elçisinin bağaj· ı· Ş ) e t ı" 1 mı• y O r bombar<iınwı ıayyarestnın düşürülmüş Tiyatroyu sinema, dans salonu 
ve barlarla bir tutmıyalım 

tazyik ediyor lan arasına iki yabancı çanta ka • oldutw:ıun ilğren.ilditlni bildirmekte-
rıştırıldığı hakkında Anadolu a · dir. ALMANLAJUN ııtlCUMU 

Franko Alman ta
leplerini reddetti 

General Frank• 
(Yuısı 3 lincü sayfada) 

jansının neşrettiği tebliğle sair ha- Bu 1 gar is tan da üçlü Berlin. 13 (A.A.) - Alman tebliği: 1 
herler hakkında Bulgar Telgraf a- • • Dün biltün gece, :yüzlerce Alınan mu. 
jansı şunları bildirmektedir; pakta gırdıkten SOnra barebe wyyaresl, Liverpool. · Blrken- Yazan: SELAMl iZZET SEDES 

İngiliz elçilik beyetinin hareke - • • ,.. • bead liman tesisatına, bırbırınl takiben 
tinden evvel bağajları münhasıran hıçbır hadıse olmamış dalgalar halinde hücumlar yoprnılardlr. Seaelerdenberi Çocuk Esirgeme ARcak sayın Umayın yeriatle ve 
kenclileri tarafından kiralanan iki Betgrad, 13 (A.A.) - ı:mın menba· • • I Kurumunun başında bulunan kıy- isabetli bulduğumuz teklifinde ;;. 
kamyona tahmil edilmiş ve kon. lar~daan alını anllı.abelerlere crır:; Bulgaris- H ıtl er yen 1 metli pedagoglarımızdan Kırk.iare- serinde durulmasını faydalı telü-

d b k 1 1 k 
tan yo cu ren n seyrusıı:aerl durdu.. . , .. . . . . . 

trolleri altın a u amyon ar a na rulmutur. Dipiomalik pasaportu olmadı· li Meb usu sayın Fuat Umay, Bu- kı ettığımtz bırkaç noktayı müna-
(Yazısı 4 üncü sayfada) ğı takdirde, bıçbir yolcu Bulgaristan'> b . r n u .5J. k yük Millet Meclisine bir takrir Ve· kaşa etmek ~aruretini duyuyorııa, 

girememekte ve Bulearistandan çıkama. 1 ~ rerek, on beş yaşım bitirml'ıni§ ço- On beş yaşını bitirmemiş çocuk-

T U •• r k - M a c ar maktadır. (AA) . . ... i d . cukların tiyatro, sinema, dam sa- ların sinemalara dans salonlarına, 
Bern. 13 . . - Işviçre, Br1tanya y e 11 1 · . ' , İİmparatorluğunda Bulgar menfaatlan· s o ~nu ve b~ ~ı.bı y~rlere kabul e- barlara sokulmamaları şarttır. Bu-Ticaret m üzak e- nın himayesini d•ruhte •imiştir. clilnıem•lerını ıstcd.. na ıtıraz edecek hiçbir fert y .. ;otur. 
BULGARİSTANDA. VAZİYET •• ----o--

1 
.J k . B~ ~ek~ .çok yc~iJJde ve çok ~· ı ile ıo_lam~z. . Bütün medeni dünya 

r e 1 e r ı. b ı· t t ı· Sofya 13 (A.A.) - Eskj Havas Ofl: " Dun ya a n a r ı ı betlıdır, ıçtimai hır davanın hallı· terbıyecilerı, sinemanın çocuk üze-
Bulgaristanın Uçlil ı>akta ııirmeslndcn u··çu''ncu·· Reich O•~ U U• ne doğru atılmış ilk cezri adımdır. (Devamı z nci sayfada) 

ve Alman askerleri taralmdao ışgal e-

Anlaşma imzalanmadı ~unen;;:ı;~~;::-;· d::~:;~k 11:.ı!".:;:~!~: ı na ha Ş eğdirile ınez ,, #IJ!!!!!!!!!!!i!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!""!!"'!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!~!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!"!!!I 
terin k•silmesj hariç'. hı~blr mühim ha· i Linz 13 (A.A.) - (D. N. B:) A· [ - ) 

B. M h . dıse vukua gelmerr:ıtır. Almanya, bu iki vustur a ilhakının üçüncü yıldö - G u·· N Ü N 1 ç 1 N D E N 
ır acar eyetı lıanadan, BalJtıınla .rdak.l stratejik vaziyeı . y .. betıle Hitler dün , 

tini ta.nzım etmek 1ç1n ıstı1ade etm4, bu nunıu munase .. . . -.... -----------------------J 
A k I • esnada Alınan diplomatısi de hali. bazı ı Lınl'de bır nutuk soylemıştır. 

n araya ge ıyorıBaBlkan h.iıkQmet merkezlerinde hu-ı Hıtler ezcümle §Unları söylemiş.. 
kOm süren son tereddüt yuvaıannı bas· tır· 

(Yazısı 4 üncü sayfada) urmağa çalışmıştır. · .. .. Al nl h" 
•Şu anda, bulun ma ann ır-

Cevapsız birkaç sual dönecektir. Nizam bu mu? 

Ycı=n: H. Dalkılıp 

Yeni tefrikamızı bugün neşre başladık 
lcşmesı teşkilatlandırılmış bulu -
nuyor. Bı.; asırlık btr rüyanın ta -
hakkuku fakat ayni zamanda Ver
sailles sıstemınin lftğvından sonra 
büyük Cermanyanın sarahaten ta
hakkukuna doğru ilk kat'i merha • 
ledir. Anschluss'dan sonra Alınan
yanm ınkışaf eden ıekrunülıl ve 
kuvvetlenmesi dış siyasette uzun 
bır muvaffak!yet silsilesiyle başba· 
şa gitmekten hali kalmamıştır. 

Almanlar Balkanlara sulbü 
korumak için indiklerini ilan et
tiler. Halbuki, herkes harp bek· 
liyor. Nitin? İlan edilen şeylerin 
dalına aksi mi kasdolunuyor! 
Yalan, milletler arası hukukta 
resmiyet mi aldı? 

Harp askerce yapıldıiı müQ. 
detçe kahramanlıktır. Halbuki 
bu ~arpte İtalyan ordularının, 

Fransayı mağlup olduiu zaman 
arkadan vurdıığuııu gijrerek, bü
tün insanlık ürpermiştir. 

YEŞİL GÖ LE 
M. feridunun bu eseri her okuyucunun istediği aşk ve cinayet 
tefrikasıdır. Bugün dördüncü sayfamızda takip edebilirsiniz. 

Üç sen~ evvel başlanılan eser bu
gün netıcelerıni vermelıd:ir. 

Ben, bunda müftehir ve emin ol· 
mak ıçın de bir sebep görüyorum. 

(Devamı 4. ü.ııcü sayfada) 

Balkanlarda yeni ninm deni
liyor. Ala, halbuki, beri tarafta 
kahraman Yunan milleti insan· 
lığın yüreğini yakan feryatlarla 
ölüyorlar, ölüme hazırlandıkla
rmı haykırıyorlar. Küçük mil· 
letler böyle feryatlarla öllimle
re atılırlarsa, demek Balkanlar 
ınisli cörülmedik bir meı.bahaya 

Şimdi, kahramanlığına her as. 
kerin hürmet duyması tabii olan 
küçük Yunan milletine dünyayı 
yeniden fıdil bir nizamla knr
ınak dava'1nda iki büyük devlet 
birden mi arkadan V\lracaklar? 

Harp kimin elinde tereddi elle
cektir? 

Bugün bütün diinya, bu müt. 
hiş suallerin cevapları önünde 
ürpermiş yüzlerle bekliyorq 
haklı dej':il mi? 



_S~A~~~~2~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~--:::_._t...,K-D A M 

f Me ev i N~_di_r __ ?lJ~~em~ff~9! ._.,,...._,.._._ ... - .~ ........................ ,..,...,..,.....,._,_""" __ "''"-~"'--·____... 1 w~~ t#<oşes 
1 Celfileddini Rômi ~imdir ? s;;:~a güzeli ·.,e kürtaj Yu·· n ı u·· ve p a mu k ı u l A f it t h ·ı 
l~ Yazan·. ZiYA ŞAKIR J s a a a Vl ""'- Bir doktor, Sama(ya güzeli naıni-

23 le maruf bir kadıncağıza kürtaj ya- tt A k A edilecek yollar 
- - p:ırak ölümüne sebebiyet vermiş. mensuca a azamı ar 

(Hazreti Şems) -hiç şüphesiz ki· ı İptidaname ile Sipehsalir'd~ Nanemolla ile Samatya güzeli ve 
(l\1evle,ri Taribi)nin en mühim blı başka menakip.namelcrde ebenun~.- kürtaj bahsini konuşuyorduk, t.Js- •---------

~ .. .. iyctidir. Çünkü, (Cenabı l\1ev·; yetle nazarı dikkate çarpac:ı1' ~ır tad: H . . . .. l b h" Mürakabe komisyonu toptancı ve pe· 
lana) üzerinde, pederinden ve mü- kayıt .daha var~'. O da, Alaeddin _ cpın ıyı guze amma, u a- • • 
ı...aDisi Seyıt Burhanetldln'dcn da· Çelebı v .. ef~t et~ği zaman, (Cena· dise~in dosyası. b.ir h~)li kabvarır- rakendeciler için ayrı hadler tesbıt etti 
ha mühim bir tesir husule getir· bı Mevlana), oglunun cenaze na- k lst b 1 klinikl de d 

mazını kılmamıştır. en . an u . • crıo ogma- Fiat Mürakabe Komisyonu Ve a ısucat, bilcümle şayaklarla istihlak 
miştir. Bu sebepten dolayı, bu za· . . " . dan ulam edilen yavrul~m s~:ısı kaletin direktifleri dairesinde yer- vergisi kiloda 10 kuruşu geçmiyen 
tın akıbeti hakkında çok sarih, çok (Hazreti Şems )ın, Alacddin Çe- azalıyor mu acaba? •• Dedi ve ilave li k . I' v. ukl en _ yünlü kumaşlarda toptancıya aza· 
açık, hi .. bir ihtilaf ve münakaşaya lehi tarabndan hazırlanan bir mu· etti' pamu ıp ıgı ve pam u m • .. . ml 

dan~ erml k derecede kat'i halli gru t f d h"t d'ld.i 1 · Efk~- . . t kbihi' sucat ile yünlü mensucatın azamı mi yuzde 12, perakendecıye aza mey v ycce p ara ın an şe ı e ı · - .u·.1 umumıyenın a , • . . . . . 'V" .. • B nl 
al-~--·t b ı ak lazım gelir gınv• den b-t.--d nl (Ce ·b ka .. t d· ~· h . t k.. kar hadlerını tesbıt etmıştır. n..O - yuzde 20 kar ayrılmıştır. u ar m ™ u unm • ölllK: e er, ne na ı nunun gos er lgı assasıye ur· . k 1 t 1 b f' t1 . . d' v •• 1- tt 

H lbuki kıbe kitaplan arasın- M J" !!) d (M 1 vi t . d k lan b d" .. d"' mısyonca arar aş ırı an u ıa ar harıcınde ıger yun u mensuca a 
a men . . • ev ana nm ve ne e ev e aJcı o ·tor ır ıın uşun ure- bugiin ilan edilecek ve tatbikatına .. d 2 ak d . 

dalti tezat ve ihtılaf, merak erba· t iki') . 1 d vildir 8 .. biliyor ve işlenen gizli cinayetleri . . toptancıya yuz e 1 , per en ecı a 

• ı.t!.r: d v•l.J!_ ar nID muarız an eg . O· gccıle<::ektır. .. .. . likl · d 
hını tatmıne ~ cgı wc. kısmen önliyebiliyorsa ne mutlu. • . ye yuzde 20, kroşe yun ıp erın e 

ttiv• · 'b' tün menaldpnamelerin muhanir- Verılen karara göre pamuklu 
Evvelce de arze gımız gı ı, pe- Ierı· biJ!!ı.15• Cena·bı Mevlan· a·•nın en Fakat ben 1<Gedava sirke baldan t 1 d , d toptancıya yüzde 10, perakendeci -

d · · h t k h.d. ta - ' . 1. mensuca ın pera ~en e saıı_ın a 
erının aya ına arışan a ısa tatlıdır. sözünü hatulacLkça gız ı . k. h deli .. d 1- 1 k ye de yüzde 20 kar haddi bırakıl -

akınd h't ı (S it sadık aşıkları ve t.arikatiıı de (a· . . . • lık azamı ar a yuz e ::> o ara 
en y an şa ı o an, u an cinayetlcrın gelırınden fedakar k b 1 d'l . t' y-· r· li en- maktadır 
Veled) ile, (Cenabı Mevlina)ya ziz)leri mertebesine vasıl olmuş yapılmadığını zannediyorum. a u e ı mış ır. unu yer m · 
kırk sene hizmet etmiş olan (Si· mümtaz şahsiyetlerdir. Buna bina· m--------
pehsa.J.Ar )ın, (Hazreti Şems)iıı Ö· en bu zevat tarafından (Cenabı 9 
lü~ü h~ndaki rivay~t!eri, ~e~ Mevlana)nın oğlu Alaeddin Çele- Dmlanın tehdidine verilen 
muphemdir. Adeta, 0 mühim h.adl- bi'ye - herhangi bir sebeple olursa cevaplar 
senin üzerine, kalın bir esı'al' per· . .. . . 

Otomobil lastik
leri tevzi edildi 

Et konservesi 
ihtisas • e 

ıçın 

Haziranda üç yerde 
inşaata başlanıyor 
Fatih, Edirnekapı, Kos

ka - Aksaray, Eminönü A
lemdar cadesi yollarının 
tı$falta tahvil olunman kaa 
rarlcqtırılmı§tır. Bu İn§aa~ 
ta her üç yerde birden Ha
ziranda başlanacaktır. 

'---------·------!-
i i AF! 
lv!emba suları 
terkos oluyor 

d . kilm' t• ol,un - bır bühtan ve iftirada bu- Fransa li<ışvekil muavini Amiral 
esı çe ış ır. · ddi b' 
Gerek (Sultan Veled)iıı (İptida- l~uld~u ~ v~.~yaldeu ge- Darlan Ingiltereye karşı ci ır 

naıne)sinde ve gerek (Sipehsa- çırınek mümkün değildir. tehditte bulundu. Norıcal fiatlara yüz .. B ı d, . Ao--- "k Sucular cemiyeti, me-e e ıye m er ı ~aya . 
1 

. . . 
b t ı b .. d k murların şışe erı ıyı Nanemolla: Jd lir)ın menakipnamesinde, bu ha· Şu halde.. Sultan Veled ile Si- _ Darlanın tehdidine verilen İn- de 35 zam yapı 1 

diseye temas eden satırlarda blı pehsalir'ın, (Hazreti Şems)in (ebe- giliz ve Amerikan cevapları yaba- Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
yavanlık vardır ... Her ikisi de, (Ce- eli gaybubeti) hakkındaki esraren- na atılacak şeyler değil Dedi ve .\lıntaka Ticaret Müdürlüğünde top 
nahı Mevlimi)nm ortanca oğlu k" l 

giz sü ut arına rağmen, diğer me- sözlerini şöyle bitirdi: lanarak Ticaret Vektletinden gelen 
(Alaeddin Çelebi) ile (Hazreti nakipnamelerde şekli tasvir edı - Darlan İngiltereyi vicdansız- otomobil lastiği tevziat listelerini 
Şems) arasına giren zıddıyet ve in- len (şahadet) keyfiyeti arasmdak tıkla itham etti, İngilizler Darlaw tetkik etmiş ve bunların tatbikatı 
fialden bahsediyorlar. Muhalif ırli· farika, ne mana vermelidir?.. aaflıkla tavsü ettiler.. k 1 · t' 
ruhun, Hazreti Şems'e hakaretleri- :çin bazı arar ar vermış ır. 
ni ve bıçakla tehditlerini de zikrey. (Daha var) M. K. Son olarak İngiltereden gelen 

liyorlar. Hatta, Hazreti Şem~'in B • J h // • J .., lastiklerin miktarı 1600 dür. Bun -
(Cenabı Mevlana)ya şikayetlerini: lT Q'CJQnln Q ıne ogru ların 160 adedi İstanbuldaki resmi 

B d f .. ı b' bub t müesseseler ihtiyacına tahsis edil -- u e a oy e ır gay e e- (Baş tarah 1 inci sayfada) j ke sayılamazlar, çünkü bu gibi e-
d v• ki, ı_:__ · · · ·· · rniştir. Mütebaki kalan kısunlar -
ecegım ~e UlDU goremıye- rinde maddi ve manevi tahribat serlerin birer gecelik ömürleri o-

cektir. yaptığı noktasında ittifak etnıı<:ler~ 'lur. Bu gibi eserler ya halkın la· dan kamyon lastiklerinin yüzde 
·--s 70 i Anadolunun muhtelif vilayet-

Dediğini de kaydettikleri halde, dir. Terbiyevi filmlerden gayrisi, kayclısine uğrarlar veya gazabına !erine yüzde 30 u da İstanbula, bi-
sevgilisinin bu derecede müşkül çocuğun gerek dimağ ve gerek asa- ve kendiliklerinden ölürler. Bir ro-

d nek otomobillerinin de yüzde 70 i vaziyete üştüğünü gören (Cenabı bında fena ve zararlı aksülamc.ller manın okuyana fena telkin verme· 
1!!- ) t stanbul ve yüzde 30 u Anadolu vi-MevW.a nın, muhtemel bir fcla- uyandırmakta, çocuğun ahlalu üze- si okuyanı zehirlemesi mümkün· 

k · k ıia ak h d .ayetlerine verilecektir. Lastik a • etı arş m ususun a ne yap- rine fena tesırler yapmaktaciu'. diır, çünkü roman kontrolsüz ve 
ı k A • D centaları hisselerine düşen miktarı tığını tamamiy e mes ut geçıyor· ans salonu ve bar yasağı ise mü- tek başına okunur veya bir iki kişi 

l komisyondan alarak Anadoluya top 
ar. nakaşa dahi edilemez. Ancak con başbaşa vererek roman okur. Ro· 

ı... - b luca göndereceklerdir. (Cenabı Mevlina)nın (Hazreti ~ş yaşını itırmem.iş çocukların man fena nasihat, kötü örnek, sa -

ır a e e gon erece .. h.. l d"... . . 
Mezbahada mütehassıs olarak ça mu Ur eme 1g1 Dl 

lıştırılınak için yetiştirilmek üzere belediyeye bildirdi 
Belı>diye Reisliği tarafından Ame
rikaya baytar mektebi mezunların
dan bir genç gönderilı:nesi karar -
laş.tı rı 1 mıştır. 

Bu genç Amerika mezbahaların -
'.!a ve et konservesi fabrikalarında 
staj yapacaktır. 
Diğer taraftan Karaağaç mezba

hası peyderpey ıslah olunarak en 
mütekamil bir kesim yeri haline 
ifrağ olunacaktır. 

Küçük Haberler 

Belediye Sular İdaresinin teşki
lat ve vazifelel'i hususunda yeni bi.r 
talimatname hazırlıyarak Şeh~ 

Meclisine verm~tir. * Şehir Tiyatrosunda bir cPro
paganda memurluğu> ihdas edil -
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bu memurun ücreti 50 lira ol 1-

Şehrimiz Sucular ve Küulsüz Meş 
rubat Satıcıları Cemiyeti belediye
ye müracaat ederek bazı memba 
suları çeşmelerindeki memurların 
şişeleri iyi mühürleroediklerini ve 
bu yüzden bazı açık gözlerin mü
hürleri kolayca sökerek memba su
yu yerine terkos suyu koyup tek • 
rar belirsizce takmak suretile hal
kı aldattıklarını bildirmiş ve bu 
mühürlerin daha iyi ve itina ile vu 
rulmasının teminini istemiştir. 
Diğer taraftan kırılan damacana

ların yerlerine bugün yenilerini 
koymak mümkün olamadığından 
halka normal su tevziatının azal -
dığı da görülerek damacana ve şi· 
şe temini hususunda da kolaylık • 
lar gösterilmesi belediyeden iste • 
nilmiştir. 

lstanbul Derince arasında 
asfalt yol yapılacak 

Şems)e karşı beslediği derin aşk, dans salonu ve barlara k.abullerı kin telkin verebilir, ağıza alınını - Diğer taraftan komisyon bu las
hürm& ve tazimi, ondan bir an bi· yasakt:.r> denecek olursa, on altı yacak, yüz kızartacak her şeyi söy- tiklerin azami kar hadlerini de tes
le ayrılınıya tahammül edemiye- yaşındaki çocukların barlara gir- lıyebılir, çünk yavaş sesle kulağa bit etmiştir. Amerikadan gelen 
cek derecedeki kuvvetli merbuti- meleri yasak değıldır manası çıkar fular. r;udyer lastiklerinin fiatı 938 se -
yet nazarı dikkate alınırsa, sevgi· I ki, lise talebelerıne barların kapı- Tiyatro böyle değidir; piyes ko- nesi normal maliyet fiatlanna yüz
lisini büyük bir tehlike içinde gö· ları açık~· Lise çağındaki genç- ca bir salonda yüzlerce, binlerce fo 35 zam yapılmak suretile tesbit cak ve Hazirandan itibaren vazi - İstanbul _ Derince arasında bir 
ren (Cenabı Mevlina)nın pek bü- lıerin dans öğrenmeleri zararlı de- kışının öni.ınde oynanır. Fert ahlak· .. dilmi~tir. Avrupadan gelen las - feye başlıyacaktır. asfalt şose inşası için İsanbul ve 
yük heyecanlara kapılınası, Haz- ' ğildir, fakat barlara gjtmeleri za- sız olabilli-, fakat kollektü aksüla- ikler için de 938 senesi fiatlanna * Petrol Ofisi Umum Müdürü Kocaeli belediyeleri arasında te _ 
reti Şems'e yapılan taarruz, teca- rarLdır. Bu itıbarla on beş yaşını mel daıma makul, dürüst ve nezih- vüzde 25 ilave edilmiştir. Talha Sabuncuoğlu yarın şehrimi- maslara başlanılmıştır. 
viiz ve tehditlerin önüne geçmek 1 bitirmem~ çocukların bar ve dans tir, çünkü ekseriyettir. ze gelecektir. Petrol Limited Şir - Eyüp Keresteciler otobüslerin· 
için çok esaslı tedbirler alması sa1onlarına, on dokuz yaşını obıtir- ı Tıyatro e~eriyeti ifsat etmek Tıb bay ram 1 ketinin devir muamelesi ikmal ( - d a akta mü11teri 
icap eder. 1 nıemı.ş çocukların barlara gırmele- küstahlığını gösterebilir mi? dilmiştir. 

1 

e Y ':t: 

Halbuki gerek İptidaname'de ve I r~ y~t~ demek daha doğru olur On .beş yaşını bitirmem~ çocuk- * Üniversite kapısındaki köşk- Eyüb - Keresteciler otobüslerine 
gerek Sipeh,alar menkıhename- ı fi.krindeyız;. lara tıyatro kapılarını kapamak Bugün Üniversitede ıerden birinde hazırlanan posta _ oturma yerlerinden fazla ~üşteri 
sinde bunlara dair hiçbir kayıt 1 Tiyatroya gel~ce: Tiyatro, bizce~ ortamekteple~de resmi, ~u- k l k e önümüzdek' hafta muhabere ve alınarak ayakta seyahate muı;aade 
nıc\'cut değ:ldir. Sadece: Cenabı dans salonu ve bar ile ne kadar mu- sıkiyı, mektep mu.samerelerınde ut anaca ~uarneleye ba~lıyacaktır. edilmesi için belediyeye bir müra-
Mevlana medreseye giderken, Haz-1 kaye~e ka.bul etmezse, sinema ile raksı yasak etmek gibi bir ~~y olu:. Tıb bayramı bugün saat 14 de * Talebe arasındaki ihtilafların caat. yapılmıştır ... 
rcti Şems'in odasına uğradığı .• ve de tıyatroyu bır tutmak 0 kadar Çocuklarızn:~~ ·~~n.dan ~yl.e, tı- Tniversite konferans salonunda iyi tetkik edilmesi lüzumu Veka - .. Halen 2?. şer kışı a~ab!l:n bu ?to
onu bulamayınca, Sultan Veled.io yanlıştır. yatronun kotu, gorülmesı caız ol- ',utlanacaktır. Üniversite Rektö - 'ıetten mektep idarelerine bildiri! - buslere musaade verildığı takdırde 
odasına gelerek: Bugün artık beşeriyetin en iyi m.yan bir oyun olduğu hisisni u- rü Cemil Bilsel rahatsız olduğun _ miştir. 25 kişi koymak kabil olabilecektir. 

- Bahaeddin! .. Ne yahyorsnn?.

1 

terbiyacilelrib~en ve1 sa~~a~tır. S~- YŞ:~rmamT alıyız. Bu~t ~ ~tan.bulal lan merasime Tıb Fakültesi Deka- * Ekalliyet mekteblerinde de Darülaceze inek istiyor 
Şeyhini ara. l\.feşamı canımı, an· a.~.n sosya. ır ame 0 

. ugunu b.u- ır ~at~u tcmsı .erını mıs ıı Profesör Kemal Batu riyaset e- talebenin diş sıhhatine itina edil - Daru"la·cezenın· Kreş kısmındaki 
l • 'h' 't f d . .. tun medenı dunya tasdik etmıştır; alarak soyluyorum - tiyatroya gı- k .. l' k 
arın revayı ı eı a ın an yıne cu· b k d . h. d . d b b' decek ve açış nut unu soy ıyece - mesi lüzumu alakadarlara tebliğ çocuklara saf süt temini için iyı' bir 
d~ .. .. u ba ım an tıya.~oyu sa ece hır en on eş yaşını ıtırmemiş ço- . B kş d M k · d b' t b d'l · · 

a goruyorum. eğlence telakki etmek imkansızdt.r, cukların sayısı pek mahduttur. Bu- ır. u a am a a sım e ır 1 e 1 mıştır. çare olarak müesseseye inek alın-
Diye feryat ettiğinden bahsedil- Tiyatro güzel san'atları içine al- gün tiyatromuza gitmek isteyenle- Jalosu verilecektir. * Sarıyer kaymakamı ile diğer ması bulunmuştur. Darülaceze Mü-

mektedlı... Bundan dolayıdır ki, mı~tır. Sahnede güzel san'atların ri hakikaten tiyatrodan zevk alan !alakadarların iştirakile 6ün sefer. dürlüğünün bu husustaki teklifi 
hadisenin en kuvvetli iki. şahidi ta- her kolu vardır. Yiyatro mimar- küçüklerdir. Yarın yasak edersek, Şehzadeba§I yangını tahkikatı berlik müdürlüğünde bir toplantı ni Belediye Reisliği de kabul etti.. 
rafından,. (Hazr.eti ~e.~m)~n ebedi dır, heykeltraştır, ressamdır, şiiri ı çocuğun tecessüsünü tahrik etmiş devam ediyor 'yapılmış ve Pazar günü icrası mu- ğinden 10 bin lira tahsisat ayrıl -
g?,vbubeti keyfı~etı ~zc~ın~ kalın vardır, musikisi vardır, dansı var· olmaz mıyız! Çocuğun on beş ya- Birkaç gün evvel Şehzadebaşı~ karrcr korunma denemesi hazır - mıştır. Bu para ile cins inekler sa-
bır esrar perdcsı çekilnuştır. dır. şını bitirdikten sonra merak saika- Ja Ferah sinemasında çıkan ve si- lıklan gözden geçirilmiştir. tın alınacak ve bir de ahır yapıla-

Halbuki, aşağı yukarı yine o de- Tiyatro bizatihi ne ahlaki, ne de sile tiyatroya gitmesi ve sahnede ,ema binasile yanındaki fot-Ograf - caktır. 
virde yazılmış olan (Eflaki) mena~ gayriahlakidir. Mahsus bir kastla görüp dinlediklerinde fena örnek- ıanenin tamamen, muhallebici dük Dünkü ihracatımız Kauçuk tevziatı bugün 
kipnamesile diğer menkıbe kitap- yazılmış, havası bozuk, ahlak bıs- ler araması çok muhtemeldir. ·,anının da kısmen yamnasile ne - I Dün muhtelif memleketlere 150 başlıyor 
larında, (Hazreti Şems)in, Alaed- !erimizi rencide eden, halkın iyi İşte bu düşüncelerle muhterem icelenen yangına ait tahkikata de- bin liralık ihracat muamelesi kay-
din Çelebi tarafınd.an idare edilen zevk.ini bozan tiyatro eserleri yok Fuat Umaydan, Büyük Millet Mec- ·am edilmektedir. Sinema müste- dcdilmiştir. Bu mallar meyanında İngiliz müstemlekelerinden ge -
bir ifup marifetile şehit edildiği, değildir, rakat bunlar esasen bizim llı.ine vermiş olduğu isabetli ve ye- ·iri Enver Şimşeğin mali vaziye _ Macaristana külliyetli miktal'da len 100 ton kauçuğun tevziatı hıık
pek sarih bir surette kayıt ve tas- memleketimizde sahneye konmaz, rinde teklifinden, «tiyatro. keli- inin tetkikine lüzum görülmüş - koyun derisi, Amerikaya tilki deri. kında Mıntaka Ticaret Müdürlüğü 
vir edilmektedir. kazara konacak bile olsalar tehli- mesini çıkarmasını rica ediyorınn. .ür. ,.;i gönderilmiştir. şu tebliği vermiştir: 

------------------------------ ----------------------------~-------- 1 •Biberon, kauçuktan ,tıbbt el -

EDE B t ROMAN : 118 
dlvenler ve mümasili empermeab-

en çalışkan, en zeki, en uslu tale - - Davetinizin sebebini sorabilir Bendeniz t:lefc~la zatıAlilerini a - lizasyon eşya amillerinin ham ka· 
belerindendir. miyim efendim? rarım. Malumu ihsanınız, kızm a - uçuk ihtiyaçlarını İstanbul Mınta. 
Şube müdürü, birden düşünceye Müdür, Sadiyeye bu sefer daha ilesi taşrada, mekteb işi ne oldu ika Ticaret Müdürlüğü.ne 17/Mart/ 

dalıru~tı: dikkatle baktı: diye, telgraf telgraf ü~erine ben - ·941 Pazartesi akşamına kadar bi -
ÇOBAN YILDIZI 

Ya.zan: Malım.at Y ESARl 
_ Ya! ... Çok iyi... - Sizi rahatsız ettim hanımefen- ıdenizden soruyorlar. Imkansızlığı rer istida ile bildirmeleri lüzumu 
Ellerini oğuşturuyor, ne söyliye. di, af buyurunuz. Fakat öyle icap onlara anlatmak pek müşkül.. ar - ilan olunur.• 

Kapı önünde, kırmızı bezli bü
yük bir paravan duruyordu, pilis, 
paravanın kenarında cesas vaziye· 
ti. alarak Sadiyeye yol verdi İki 
pencere ortasına konulmuş, geni§ 
yazı masasına dirseklerini dayaya· 
rak sol köşedeki koltukta oturan 
siyah, kısa sakallı, zayıf, dar omuz
lu birile konuşan, çıplak başlı zat, 
Sa<liyenin girdiğini görünce doğ· 
ruldu: 

- Buyurunuz Hanı.mfendi, dedi. 
Sadiye, müdürün gösterdiği kol

tuğa oturdu, korkak ·bir tavırla pe
;esini açtı, gözleri etraf.nı göremi
.f Or, bütün ışıklar kararmış, kas-

vetli bir boşluk içine yuvarlanmış 
gibiydi. Titrediğini belli etmemek 

için dizlerine el çantasile basıyor
du. Müdür. nazikane sordu; 

- Kahve, çay? .. Bir şey emret- ceğine karar verememiş gibi kah etti. Arzedeceğim efendim. tık lutuf ve hirrunetinize iltica et. 
mez misiniz? Sadiycye, kah misafirine bakarak Mekteb müdürü, onun mütered- tim, beyefendi. Kürtaj hadisesi tahkik:ah 

Sadiye; eldivenlerini koparacak yutkunuyordu. dit b~linde~, mu~t~r bir vaziyet~e - Elimden geldiği kadar çalışa- Kürtaj neticesinde öldüğü iddia 
gibi çekerek: Sadiye, Nigarın mekteb rnüdü - kaldıgını hıssetmıştı, kalkarak mu- cağım. edilerek mezardan çıkarılan Sa-

- Hayır, teşekkür ederim, -dedi rünü orada görünce, bütün vücu- saatle istedi: Sadiyeye, selam verirken: macya güzeli Katina hakkında ve-
Müdürün nezaketi, onun korku· dü acı bir şüphe ile titredi. Fakat - Sizi daha fazla meşgul etmi- - Kerimeniz hanıma söyliyeyim, rilen raporlar üzerinde, dün, Tıp 

sunu hafifletmişti, etrafına dikkat- onun, tatlı sesile Nigardan, bir ba- yeyim. Boş yerimiz olsa, akra:..a • bir emriniz var ın"ı hanımefendi? Fakültesi Nisaiye Doçenti Naşit, 
le bakmak istedi Sol köşede otu- ba şefkatile bahsedişi, Sadiyenin nızı, maalmemnuniye kabul ede - dedi. Zeynep Kamil hastanesi nisaiye 
ran siyah kısa sakallı za - şüphelerini gidermişti. O zaman riz. Zaten vazifemiz bu! Bir çocu- _ Gözlerinden öptüğümü söy _ mütehassJSt Eyüp Sabri ve Adliye 
tı tanıyordu, Nigarm devam etti- masanın üzerindeki kağıdları ka- ğun tahsilden mahrum kalmasına lerseniz, minnettar etmiş olursu _ doktoru Enver Karan tarafından 
ği mektebin müdürü idi. Derhal rıştırarak dalgın dalgın düşünen vicdanım nasıl kail olur? H{!rhalde tetkik yapılmıştır. 
li 1 rm~ 

se m aştılar: müdüre baktı. Mekteb müdürünün bunu zatıalileri de takdir buyurur- Misafir çıktıktan sonu müdür, Metresini yaralayan bir adam 
- Afiyettesiniz inşallah hanım- orada bulunması belki bir tesa - sunuz. Maamafih, ihttmal dahilin- . k•f d"ld" 

efendi, çoktanberi mektebimizi teş düftü. Polisin davetindeki esbabı de olan her şeyi yapacağım. Fazla yerıne oturmuştu. Masanın üzerin- tev 1 e ı ı 
rif etmiyorsunuz. sormağa da korkuyordu. Evvela, karyola kaymağa yatakhaneleri - deki zile bastı, içeri giren polise: Şişlide metresi Fatmayı, başkala-

Sadiye, cevap vermek üzere iken müdür kendiliğinden açacak zan • miz müsaid değil. Kalben çok malı.. .- Beni g?rmek .isteyen olursa rile konuştuğu için kıskançlık yü
masa önünde oturan zat, ikisine de netmişti. Lakin, onun durgun hali zunum. Maahaza bir daha tetkik e- bıraz beklesın, dedı. zünden bıçakla üç yerinden yaralı· 
ayrı ayrı bakarak osrdu: Sadiyeyi şaşırtıyordu. Müdürün deceğim, belki bir çare bulabiliriz. ' Üstüne yuvarlak camdan bir bas yan Mehmet dü.n adliyeye verilmiş, 

- Tanışıyor musunuz efendim? vakit vakit, göz ucile kendisine bak Hafta içinde tekrar tasdi ederim. kı konmus kağıdları çekerek bak- Sultanahmet ikinci Sulh Ceza 
- Evet müdür bey ... Hanune - tığını da iarketmişti, bütün cesa - Müdür de ayağa kalkmıştı: mağa ba~ladı: 'tmahkemesinde sorgusu yapıldık-

fendinin kerimeleri, mektebimizin çetini t.oplıyarak sordu: - Siz zahmet buyurmayınız. (Devamı var) tan sonra tevkü edilmiştir. 
-~-....;_-_ _;;;,_..;;;. _____ ~-~-~~-
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ıtaıyan ruhi h 

Yazan: 
Prol. H. Sükrü Baban 

Do talya o;dularının Trab 
garpte - artık Libya de 
ruz; çiinkü General Wave 

zaferlerinden solli:a Binguiye 
dar bütün saha İngilizlere geç 
tir. M E.ritrede, Somalide, Hab 
tanda, Kenyada hasılı bütün 
kada her noktada uğradıkları 
zimetler ve buna muvazi ol 
Yunan topraklarından başlıy 
':.nıavutluğa kadu çekilmeler 
l!cıUz ki İtalya mılletini ve h 
metini çok müşkül ve hatta t 
keli bir vaziyete soktu. italy 
şefi Mösyö l\lus ,olini'nin n 
ve \llllumiyetle matbuatlllln n 
yatı cidden yakından tetkik o 
mıya değer. İleri sürülen t 
harbe girerken dermeyan e 
davaların azamet ve heybetile 
lrnyese kabul etm.iyecek hır 
yededir. Bütün ga.tctelerln ifa 
ne göre İtalya elycvm her taI 
müdafaa harbi yapınaJitadır. ' 
Yarımada bir tecavüze ugrawı 
onun için silaha ;.arılnıış gıbi. 
yaya karşı g(;rek Fransa, gere?; 
giltere, muharebe sırasınua, a· 
hüsnüniyet göstermişlerdi, Du 
kırmamak ve harbe girmesine 
sile ihzar etmemek iç.ın her ça 
başvurmuşlar hatta abluka3-ı 
İtalya vapurlarına kabil olaug 
dc.ır hafıf tatbik etmiye çalış 
lardı. Maamafih faşist İtalya 
say ınuahedesile kendis:ııı g 
uğrmruş sayıyordu. Muştere 
ferden hisse .. iııi. tamanıiy!e a 
dığma kani bulunuyordu. 
1919 da Pariste Dörtler mec · 
tiınaında iken ( Orlando) P 
terkederek Bomaya dönmü 
Vilson ve Klemanso'nuıı rical 
kulak asmamıştı. 

Yirmi küsur senedir Avrup 
bütün tadılci devletlerin h 
tavrını takınmıştı. İngiltere 
Fransanın miıştereken Avru 
güzel ve fırtınalı havalar yar 
lan günlerde bile Roma polit 
.Macaristan ve Bulgarıstanı 
makta idi. Hatta bu hımayc 
veila Avusturya hükfunetin 
dar sirayet ediyordu. Hitler i 
şma geçtiği vakit tabiatile i 
da emellerine bir müttefik b 
Habeş harbi ve istilası İta 

üerlliıin kucağına tamamiyl 
mak için demokrasi siyase · 
tyi hataları yapmak fırsatWJ 
ve böylece 1\1.ihver bloku te 
etli. Fransamn izmihlali ha 
bir boşboğazlıkla vaktinden 
haber alan Sinyor Mussolin 
kalmamak kaygusile derhal 
deleye atıldı; zahiri ve cali 
sebep göstcrmiyc bile lüzum 
medi. Fakat bu giriş altı, y 
sonra her tarafta müdafaa 
yapmak için m1ydi? Fılhaki 
niyor ki İngiltere hasunlar 
en zayıfı üzerine bütün ku 
temerküz ettirdi. Hatta ana 
aks.erini, müdafaa vasıtaların 
A!rikaya gönderdi ve böylec 
ya hakikat halde bütün İngili 
vatan ve müstemleke kuvve 
çarpışmak ıztırarında kaldı. 
halde bu durum son dakıımd 
ber alınan bir vaziyet ol.mas 
rektir. O halde Sellum, Sidi 
rani ve Süveyşe doğru o taar 
hücum ve ilerleme ne idi? S 
tekmil niçin istila edildi? Ke 
askeri terakkiler niçin elde e 
Yunaııistana taarruz niçın 
dı? Bütün bunlar bir tedafüi 
icapları değil, bilakis taa.r 
metleri değil mJdir? 

İtalya büyük mütteI~nin ~ 
nü azaltmak ve İngiliz lınpal 
1uğunu kalbgihında zayıfl 

için en haşin darbeleri iste 
arayarak üzerine celbetti. 
yorlar İngiliz İmparatorl 
bütün demir, ate~, kan ve ın ·· 
leke kudretlerile çarpıştık. 
dar dayanmamız ve Alma 
yukarıda hazırlıklarda bul 
imltan vermemiz en büyük sa 
m.izdir. Bize şimdi Almanya 
pacağı muavenet tek cephe 
nın istilzam ettiği bir akı.be 

Maamafih matbuata göre, 
yanın ıztırnph güuleri, hat 
manyanın bahsettiğim şek 
yardımlarından sonra da n' 
ermiş değildir. 

Popolo d'İtalia gazetesi so 
balarından birinde diyor ki: 
«Habeşistan her taraitan 

nı.a uğı-amıştır. İngiliz, .Av 
yalı, Yeni Zcl.fındalı, Cenubi 
kalı, Sudanlı, Nijeryalı, 
Fran~ızlar her taraftan sal 
lardır. Şarki Afrikaıuızın d 
gayet zordur, hatta bazı ba 
dan faciaaverdir. Çünldi 

(Devamı 3 üncü saY 
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ALMANYA Geneıal dö Gol "lngilizler, Yugoslavyanın vazi-
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Marul mevsimi 
gelirken 

Ba~yanların lşi yoksa, bu sene 

Japonyanın 
cevabını redetti 

Hitlere diz yeti ve Aln1an Japon 
Amerikanın yardım görüşmeleri 
kararına teşekkür etti çöktürecektir ,, Dündenberi gelen haberlere gö -

inanmalıyız ki Mithat paşa d • • marul yetiştirsinler! Çünkü bu mü· 
ev r 1 n 1 n . barek ve şifalı nesne için dünkü 

-o--- re Yugoslavyanın vaziyeti şudur: 
Londra, 13 (A.A.) - General De 

F Gaulle dün akşam Londra radyo- s·r Amerikan gazete• 1 Almanya ile Yugoslavya arasın-
en mühim inkılôpçılarından biri idi 

k Al t l . • • da müzakereler cereyan etmek.te • Tuna boy 1a • ran o man a- sunda <·o"yledıg·i bir nutukta hürr_i- h b b .. "' ı sinin harp mu a ili Ir d:.r. Yugoslavya mülki tamamıye- rında devlet a 
ıepl • • dd tt• vet için mücadele eden millet erm f ,_,.,.1 erını re e 1 J dan • k ı tt• tinin ve istiklalinin muha azasın - damı eksi-uı5 

r:=Yazan: 
l.9="1ettin Nazif 

ziraat bankası 
_ ubesi açarak 
kahreder. Yok
sul ve fakir ço. silahlanmasına yardım kararın ser 1 ma a e neşre ı ,da ısrar t:tmekte, bu temin edildiği her gün bir par-

ıe~~d_ra, ~3 <AA:> - Tim_~ g~-: dolayı Birleşik A.merikaya :eş.ek- Nevyork, 13 (A.A.) -New-York f takdirde yeni nizama aleyhtar ol - ça daha kuvvet-
esın.ın diplomatık muha.bırı, di- kür ettikten sonca şöyle demıştır: · ı 

Yor kt". Post gazetesınin harp muhabirı · ~nıyacağını, aksi halde siliha sarı • le hissedilirken Tuna boylarının 
· Bu kararın manevi şümulü mu- · v • A.ln.. 

1 
b~ A d ··t- Paul Tierney, lngiltereye yaptıgı nağa hazır olduğunu anlatmakta • tanıdığı en büyük idare ve devlet 

~ıan ar Gar ı vrupa a ce- azzamdır, maddi bakımdan da mu d t· ·· ıe k ga , C .. k le de 
tıuba müte~eccih taarruzların~ de- 1 kt seya~atte~ avil e mı_ mhu ah~~· - ~ır. ereyan ed?n. ~uza tere r . adamını, yani Tuna vilayetimiz va-
"'aıtı . hiş neticeleri 0 aca ır. zetesınde Ing terenın ava ucum- cm Yugoslav ıst!klfil ve ıımamı. lisi Midhat paşa merhumu hatır -
tehd~ ç~ı.şmak~. ve hede~lenne, Manevi bakımdan bu karar A- larına nasıl karşı koyduğunu anlat- yetinin muhafazası, hem de üçlü lamamak ne mümkün? 
zn.a.., ıt dıplomasısı ve sızı:r:~_ıle var- merikanın açıktan açığa vaziyet al: makta ve Alman zaferının imkan- akta iltihakının temim gibi iki Tuna valisi midhat Pa._.~ ... 

.rl araştırmaktadır. Butun ema- ması demektir... - ·· kted' d · . · w ı l k reler .. . k. A 
1 

t"' s.zlıgını gosterme ır. "ı dm telıfıne çalışııdıgı an aşı - Türk inkılab tarihinin büyü si. 
<!e h şu~u. gosterıyor 1

• ta~ l.K Tıerney, neşretmekt~ ol~uğ~ ~ir naktadır. Bu arada Almanlann ması ve sosyal ihtilalimizin büyük 
nü.~ ~lerının uzaması Akdenız~_e K... ..k Haberler seri makalede şu fıkirlerı bildır- Yugoslay- hududunda tahşidat yap- merhalesi olan Midhat Paşa, bu i-

l .~!arının fazlalaşması, strateJı- UÇU mektedir: tıkları, ltalvanların da yine Yu - k. · hüviyetinin yanında mutlaka 
eı:ı.nın üh' • hed-rı · 1 k . · · · · · • • ıncı lt:.ı.lına m ım = erı 0 ara İngilız mılle~ı, ~ıçbır :aman sar- goslav hududunda ôO bin aske_r to~- pek sönük kalır. 

ktadır. • B d eşte _ Gayri mesul menba- sılmıyacaktır. Ingilız mudafaa ter- ladığı gibi Yugoslavyayı tehdıt ma Vistolle Prot ve Karadenizin garb 
y :Muhabir bundan soz:ı.ra Al~.an- 1ar M~c:~istanda si~a~ altına yenl;: ti.batı, kuvvetli. ~skeri kı_t'ala~la ~- nası sezilen haberler yayılmakta • kıyılarile Viyana arasında geçen 
.anın son zamanlada Ispanya uze- asker alındığı haberını yayıyorlar. ·a ludur ve İngiliz erlerı, Hitlerm :iır. beş saltanat asrımızın hemen bü -

~ıne bir tazyik yapm~ olduğu hak- lzı hudud mıntaka_larında ~1~8~11:!~- bir istilaya teşebbüs etmesini zi- 1 tün eser \e izlerini 93 mağlılbi -
.ıı;ınd ki leJildiği de ışae edilmektedır. e . t kt d' in ilt Yardım süratleniyor ' w •• 

.. a ha.berleri ele almakta ve hf"ll b haberin uydurma ol- yadesıle arzu e me e ır. g ere, yeti ortadan kaldırdıgı halde ıkı 
§Oyl d · tar ma 1 er, u · -ı kl ğl. 1 az Alman- · k l' ik' e emektedir: duğunu bildirm~ğe Macar telgraf aJaD açlı ~ m~ up 0 ~am · Amerıkanın İngiltere ve demo - ~ahsiyet, Tuna boylarında e an ı 
Sanıldığına göre, son zamanlarda sını memur etmışlerd~. _ isv~ ile Ma .. ların ış~alı altındaki .Avru~a ~e~- rasilere yardım projesi yıldırım canlı hatıradır: 

cukları tehdit 
eden karanlık istikbali yatı 
mektebleri, san'at mekteblerl, islah 
haneler açarak aydınlatır. 

Böyle olduğu halde niçin ben 
Midhat Paşanın Tuna valiliği üze
rinde ısrar ediyorum. Zira Midhat 
Pa~anın Tuna valiliği yalnız idare 
bakımından, yalnız sosyoloji bakı -
ınından, yalnız ekonomi bakımın -
dan değil, ayni zamanda politik; 
bakımından da pek mühim netice 
ler vermiştir: 

Körüklenen bir Bulgar ihtilalin 
kökünden kazıyabilmiştir. 

Evet... Midhat Paşadan bahse 
dC'n bir çok İngiliz neşriyatında 
bilhassa İngiliz Ansiklopedisinde 
şöyle bir cümleye rastlamak daima 
mümkündür: Alrııan hük. • t' General Franko- • Stokholm {Ste:anı) 1 . teber 1 leketlerı, zamanı gelince buyuk ın- sür'atilc tatbik mevkiine konmuş Plevne kahramanı Gazi Osman 

el ume ı, . ta arasındakı 12 ay çın mu • . t • k . . t kil. tl k- . . .. .. . 
an, Şimali Afrikaya gitmekte o- c.aı"ıs n hedenamesinin ımzası kuv· k..:laba ış ır~ ıçın eş a anma_ mlunuvor. Amerikan ordu ve do - ve Tuna Valısı Buyuk Mıdhat... ~Bu Osmanlı valisinin mesaisi 
~n Alınan askeri tayyarelerinin ~~~r~!:ı:;e gelmiştir. . 1 tarut:· ~ılerle ~~ malzem~ ile · nanması~a ait malzemede~ mühi:,O Askerin nıçın unutulamadığını Bulgar milletinin geniş tabakaları. 
İsp,,,.. .. . .. • Bükreş (Stefani) - Orta elçılerdeu teçhız edılecek İngılizler, harbı kıt- partiler Ingiltereye sevkedılmek u- hepimiz biliyoruz. Fakat kahra - nı ne derece memnun etmişse ihti-

...... ya uzerınde uç.malan musaa- • T ,M,. orta elçi-' kl d b'l' ı d kl M . · . · .. des· . . Jurasco, Romanya nın ,ı...u..uon aya na e e ı ır er ve e ece er zeredir. Bu arada Ingıltereye 119 \manlığmm derecesı ne derece yuk lalci Bulgar münevverlerini de o 
,, 11~1 ıstemişti.r. Bu talep, İspan- liğine ve gene orta elç~lerden Ele~çili~: dir. V.e Hitlere diz çöktürecekler-; muhrib 115 karakol gemisi ve bir s~k olursa olsun bu askerin unutu. dı:rece kızdırmıştır. Zira Midhat 
.,o ıstik!Ali il lif dil co Homany:ı'nın .Bratıslava orta = . ı • 
h a e te e emez ma- . ' . ~dilnıişlerdir. j dır. kaç kruvazör verilecektir. Yuna - Jamamasında bizce bir fevkalade- Paşanın Tuna vilayetine verdiği 
/e~te olduğu kafi sebebi ile red- ğıne tayın nistana da silah, mühimmat ve bil· :k yoktur. Zira biz her .zaman i_yi rdah ve saadet bu mıntakada bil 

~iştir. TA K s l M s ,. n e m a s 1 Gördüğü rağbet ve hassa motörlü kuvve.~lerin. muht~ç askerdik, her zaman iyı askerız, Bulgar milli hareketinin körüklcn-
lik üz . - oldukları malzeme gonderilrnek U- bizden asker olanların ulaştıkları mesine imkan bırakmamıştır.• 

,- a a erıne zere<lir. Diğer taraftan Amerika en basit derece unutulamıyacak de- İşte devlet adamı ... İşte büyük 

T Una Nehri gene ı B A R Cümhurreisi şimdiye kadar bütün recede büyük olmak derecesidir. devlet adamı. 

Z A N Z devletlere karşı tatbik r,.ı;ı,..,., +av- Fakat bir sivil Türk paşasının, bir * 
yÜ1' seldi yare benzini ihracı memnuiyetin - inhitat devri valisinin, bize çeşid Tuna boylarının ön planda göze 

l3udap1>.,te, 13 (A.A.) _ Stefani: · ·· .len İngiltere ve Doroinyonıannı ·cşid, kin, intikaJ'!l ve düşmanlık vurduğu bu devirlerde Midhat Pa-
-ı Müthiş ve harikalar filmini Bffi KAÇ GUN DAHA t 1 ....... ı\lnıanya ve Slovakyadaki yağ- :stisna etrn~tir. duyulmuş bir mıntakada unu u a - "ayı hatırlarken onu genç Osman-

•<4\ırl"'~ d h · · GÖSTERECEKTİR. Berlin mahfilleri, yardımın geç maması, daima hatırlanması mut - lılardan ve Namık Kemalden bah-..,, olayısile Tuna ne rmın 
~e..,iYesi yeniden yükselmiştir. Tu- A K E N M U R R E y tarafından .kalacağı YQlunda şimdiye kadarki . laka bir fcvkaladeliktir. Bir fcvka- sedildiği bir devirde büyük ihti • 
~'a, Buciapeştede taşmıştır. Yük- ynca: iddialarını bir tarafa bırakarak hu- ddelik, hatta bir mucize ki tek nü. Jalci olarak hatırlamamak da elim-trne, cumartesi günü azami had- Fevkalade bir tarzda yaratılan müessir olacağını itirafa baş· ~unesi yalnız Midhat paşa tarafın- den gelmiyor. 
l tne vasıl olacaktır. Şimdiden su- • 1 amıştır. Nitekim yarı resmi Ber · dan gösterilmiştir. Midhat Paşa, inanmalıyız ve ka-
~tın istUasuıa maruz kalmış olan ç J L G J N G E N ç. L J K lin mahfilleri Amerikan yardımı. Tuna vilayeti şahanesi hududları bul edip ilan etmeliyiz ki devrınin 
ll l~takaıar ve bilhassa Apostoz ~e :nın harbin uzaması gibi bir netice ·:·inde bir köprüden mi geçiyorsu- bütün inkilabcılarından çok sol 

aJa hakkında endişeler hissedil- genç ve şen bir şaheser vereceğini söylemektedir. Ameri - nuz? Köprüyü beğcndinizse biliniz bir Türkdü. Yani sadece bir isla -
~ektedir. ı Lımmm11S1•&lı'll•&mmmzmm:ııa:n&i?mDB!l!:l:3ii'm•r:m•d kan yardım layihasının kabulü Al- ki 0 M~dhat Paşanın eseridir. Gü - "ıatçı, bir meşrutiyetçi değildi 

man efkan umumiyesi üzerinde zel bir yGl mu gördünüz? Kimin Türk İmparatorluğunu, bir kanu -
harb başındanberi ilk kuvvetli V(' arafından yapıldığını sormağa lü nu esasi ''apıp bir meşrutiyet mec· 
fena tesiri yapan hadise olmuştur. zum görmeyiniz o, mutlaka Mid · \isi kurmakla dfriltmek mümkün 

lllt"Pll•••••mm Bu akşam Gala müsameresi olarak ,._ " • ı . ""'"·. . ,, ·~ _ ... · .. ~ , .... , :-. ... .: ·' ; . r 

hat Paşanın eseridir. olacağına inanmıyan ve çok ileriye 
Bulgaristandaki ziraat kredi tcş. bakan, saltanatı devirip Cümhuri. 

Ş A R K Sinemasında Mihverin mukabelesi 

Amerikan yardımına Mihverin kilatının babası Midhat Paşadır. vet kurmak isiyen bir büyük ih -

Son Telgrafta öyle bir reklam var· 
dı, ki zavallı bahçıvanlar bu rek
lanu yaptırmak için gazete idare
hanesine küfelerle zerzevat, küfe
lerle meyva gönderseler, yine bu 
derece tesirli bir reklam yaptırmı· 
ya muvaffak olamazlardı. Bir dok. 
tor tarafuıdan yaıılmış olan bu yi.r. 
mi iki satırlık sıhhi tavsiyenin için .. 
de, bakınız, neler djyordu: 

«Marulun terkibinde yüzde 5,50 
miligram çinko madeni vardll'. Vü· 
cudün inkişafı ve insan neşl~nia 
çoğalması içiıı bu lll.llden, en lü· 
zumlu şey olduğu gibi, maruldaki 
çiu.ko n.isbeti de hatırı sayılacak 
~ndar çoktur. Ayni zanıanda maruJ 
çocuklarla ihtiyarlara karşı gayet 
yi bir uyku ilacı ve vitamini ga. 
ret boldur. Hatta eski doktor ve 
.ınıyagerler maruldan türlü türlü 

l 
.uJasalar çıkarıp insanlara kuvvet 
. c uyku ilacı diye verirlermiş..• 

Son Telgraf doktorunun marul 
hak.kuulaki bu sıhhi tavsiyesi üze
rine, ben öyle sanıyor~ ki istan .. 
bulun pek yaklaşan marul mevsi .. 
minde, YedikuJe ve Bayrampaşa 
bostanlarında adım atılacak yeı 
bulunnııyacaktır. Hele tavsiyedeki 
•VÜ<:udün inkişafı ve insan nesli· 
nin çoğalması.. sözlerini okuyanlar, 
hiç şüphesiz, önümüzdeki marul 
zamanı, belki de yataklarını, yor
ganlarını sırtlayıp marul bostanla
rına gidecek, yerinde, tam ve dört 
başı mamur bir marul kürü yap
mak iç.in mevsimi geceli, gündüzlü 
oralarda geçireceklerdir. Bahçı· 
vanlar, artık, işleri yoksa marul 
yetiştirsinler! 

Marul modası, zaten son yıllarda 
hayli alıp yürümüştü. Mevsimin
de, şehrin marul tarlaları, adeta bi· 
rer panayır halini alıyordu. Bu SGD 

doktor tavsiyesi üzerine ayni pa
nayırlar, eski Yunanlıların yaptık:o 
ları iizüm ayinleri halini alacağa 
benziyor. Çünkü boru değil bu. 
vücutların inkişafı ve insan nesli· 
nin çoğalma meselesi._ 

Şu halde hazır olun yirmi, YİI'· 
mi beş gün sonra İstanbul bostan. 
larmda başlıyacak olan marul a
yinleıiııe! 

Onnan Cemal Kaygılı •Analık> kelimesinin ihtiva ettiği bütün iyilik, 
fedakarlık, elem, sevgi ve muhabbeti 

ARABACININ KIZI 
nasıl bir mukabele hazırla - Esnafın ve orta hallilerin insafsız til5lci idi. 
dığı Japon hariciye nazırının faizciler elinden kurtarılması icap Müsbet rol oynadığı zaman, Tu- Yakalanan kumarbazlar 
3erlin seyahati sonunda anlaşıla - ettiğini ilk düşünen ve böyle bir na, Selanik, İzmir ve Bağdadda sa- Langada Mevlüdun kahvesinde 

filminin sahne vam GUSTAV 

AN IZTI 
UCİCKY 

ABI 
~aktır. Japon hariciye nazırı Mat- insani dü~ünceyi Bulgarlarla mes- ·,rısız eserler yaratan ve ihtilat meş iskambil kağıdile partisi 75 kuru
:uoka giderken ve dönerken Mos. kt'.'ın topraklar üstünde ilk defa tat- alesine scırılınca, kellesini verme • §a kumar oyruyan Cemil ve Hüse. 
~::ovadan geçecek ve Sovyet ricali bikat sahasına koymuş olan Mid - den bu rneş'aleyi elinden bırakmı- yin yakalanmışlar, kahveci Mev-

t 

le görüşecektir. Ancak bu görüş - hat Paşadır. van Midhat Paşa da tevkirirnize lütla beraber adliyeye verilmişler, 
>nelerin resmi bir mahiyet alacağı Fakir ve yoksul ailelerin çocuk - 'ayıktır. Hattd. elyaktır. Namık Ke. Sultanahmet Üçüncü Sulh Ceza 

Stttindeki en büyük eserinde bütün inccliklerilc teşrih etmektedir t henüz belli değildir. Görüşmeler arını, kimsesizleri ve yetimleri o- malin hatırası karşısında gösterdi-

1 

mahkemesinde muhakemeleri .ya-
d 'd" müsbet J"etice verirse Japon bari- kutmayı, onlara çalışmak ve müs. j;r:miz asil alaka bizi ne kadar yük- ~ılmış, Mevlut iki gün hapıs ve 50 

Bu analık şerefinin muazzam bir abi es! ır. ciye nazırının anlaşmayı imza için bet adam olmak imkanlarını ver - .. ::ıltrr:ekt.:! ise Midhat Paşaya gös - lira, Hüseyin ile Cemil de ikişer 
Yerleriniı.i evvelden aldırmanızı rica cd:~·~mtmı::3[2!Ell&~C&:!~DS'lllUc:ım1Rımmıma:=elı \ioskovaya ayrı ve resmi bir ziya- meyi ilk düşünen ve bu düşünce- lcreceğimi~ yük~ek dikkat de bizi 1ı li~a par_a cezasına mahkfun edil-

'""""'R ~~~i ..,"nası muhtemeldir. İtalyan yi Bulgar toprakları üzerinde tat- o derece yukseltır. mışlerdir. 
:l:ı gazeteleri bu görüşmelerden bii - bik eden ilk devlet adamı Midhat 

yük neticeler çıkacağını yazmakta· Paşadır. Hiç şüphesiz bu 1Udhat ( J 

'"t'f . t 'd B d' ef saçtığı eski l\tacarıs an a u ın 

'Iüıik Rejisörü SADi IŞILAY 
Okuyanlar MU.ALLA JŞILAY, 

SUAT GÜN 

Türk ordularının şan ve şer v •• 

k' e tarihi dram - Baştan aşag-ı Turk 
(Budapeştede) geçen aş ',.A~arile süslenmiş bir musiki destanı. 

sazının en mutena parr-

Pek ;rak.mda 

SÜMER TAKSiM ve 

.. •: ~ O • ...... ,. • r 

dırlar. Amerikan gazeteleri, Ber Pasa çok mes'ud neticeler veren i' A H K E M E L E R D E 
linde Ameriknyı tahrik edecek bit dıl;k~tini yalnız Tuna vilayctint' ---·--·---------------------
karar verilirse Amerikanın bunu lıasrctmic; değildi. Selanikte, Ay -
karşılamağa hazır olduğunu yazı - dında, Bağdadda geçen idare yıl -
yorlar. Daha evvel de yardım la - ·arında da birbirinden mühim iş • 
vihasının kabulü Amerikanın har- ler gördüğü malumumuzdur. Fa -
be iştirakinin bir merhalesi oldu - l raza Selanikte açtığı meşhur is -
ğunu yazmışlardı. lahh,ane bir başka şahadete lüzum * hissettirrniyerek namını ebediyen 

yiıdettirecck bir eser olmuştur. Bu-
l 1 a n radan binlerce genç yetişmiş, bu 

Beyoğlu müftülüğünün 6131941 tarih müessese binlerle yoksul Türk al -
ve 51 snyılı belgesi mucibince isHl.m di- lesine çocuklarını okutup adam et
ninı kabııl ettiğimden ismim Sami Mal~ rnek imkanııu vermiştir. 
loıarak u gıştirilmiştir. EvUıtlıırım Da- lzmiri ele alalım. Burada bugün 
vidın Davud Maış ve Hayımın Cumhur k iyi teşkilatlandırılmış bir san. 
Maış ve Leylinın da Leyla Malı olarak ço kt b' dır Kimin eseri? 
Niıfus siciline yazdıracağuru ilAu ede- at me e ı var · 
ırtın. "dhat Paşanın. . 

İsta.nbul Asma altı 5211 No. da İzmir rıhtımları, Kordon ... Bır 
Lıa.k otlu Salam.on M:ı.ff kısmı fzmire her gidenın dikkatini 

--~~- -~-~~----

Zay! - Gebze Nillus memurlu{,;undan 
almış olduğum nutus tezkeremı znYJ et
tım. Yenisını alacağımdan eskıstnin htlk 
mü yoktur • 

çeken ve maalesef yırmi yıl evvel-
kı istilada bır ~ğu zarar görmüş 
?lan nice nıce umran eseri hep Mid 

~ Pasa hnzasmı taşır. 
Bas.ın oflu Bağdad ... Dıyebilirim ki dostu -

----------~-- muz Irakın bu büyük şehrine hiç 
Zayi - Askerlik Künyemin yazılı ol

duğu nüfus tezkeı·emi zayı ettım. Yeni
sini çtkardığımdan eskısınin hükmü yok 
tur. 

'pir Abbasi halifesi bir Midhat Pa-
·a kadar çok faydalı olmamıştır. 

Midhat Paşa bir vilayeti eline al
dığ ı zaman neyi ihmal eder ki. .. 

332 doğumlu Paraşkeva oğlu Nehir mi vardır? Midhat Paşa der-
Dimitrı ----· lınl bu nehrın seyrüsefere müsaid 

istanbul 4 üncü İc~ Meıınırluioı.ıda.n: bir hal almasını düşünür. Faraza, 
940/2083 Sattül'arab, üzerinde işleyen gemi

• r: onun tarafından va!1ılmış ve 
tatbik edilmiş bir projeye borçlu -
'ur. 

Deniz mi vardır? Midhat Paşa 
derhal nhtımlar yaptırır. Ve mut
• aka her şeyden evvel geniş halk 
tabakasının ihtiyaçlarını kar~ıla -
mağa çalışır. Şehri yakan faizciyi 
.:mniyet sandıklan açarak k:ı.hre -
der. Köylüyü kavuran faizciyi bir 

Denizbank davası 
Salıpazarındaki Satie binasında 
keşif yapılmasına ke1:rar verildi 

Satie binasının yolsuz olarak sa
tın alınmasına ait davaya Birinci 

Ağm:eza mahkemesinde dün de
vam edilmiş, bir ehlivukuf heyeti 

Sirkecide bir 
tramvay kazası 
Bir otel kamarotu 
tramvaydan d Üş Ü p 
ağır yaralandı 

marifetile Salıpazanndaki Satie bi
nasında yeniden keşif yapılmasına 

karar verilmiş, muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

İtalyan ruhi hali 
(Baş tarafı 2 nd sa).ı.atla) 

noktalardan birden tevcih edilen 
mütemerkiz hücumlara gö!lüs ger
mek mevkü ve 1.2tırarmdnyız. Mil .. 
cadelc bazı mıntakalarda çok çe
tiııd.ir. İleride daha kötü haberlere 
hatta bilhassa elim neticelere şim

Evvelki gece Sirkecide bir tram- diden kendimizi alıştırmak lazıın. 
'Vay kazası olmuş, Demirkapıda dır ... 
Bingöl otelinde kamarotluk eden Bütün bu sözler hakikatin ifade. 
Mehmet Coşkun Ortaköy - Aksa- sidir. Muhakkak ki İtalya as!.cri 
ray tramvayile Sirkeciden geçer- vaziyeti çok vahimdir. Yalnız bir 
ken sahanlıktan yere düşmüş, başı nokta zihinleri tırmalamaktan hlll 
taşa çarparak ağır surette yaralan- kalmı~·or; o da gerek İngiliz ve 
mış, Cerrahpaşa hastanesine kaldı- Fraıısıza karşı gerek Yunan:süına 
rılarak tedavi alt:na alınmıştır. karşı Sinyor 1\Iussolini kcncı: scçti-

Bir amelen:n ku- ti ve uıünasip sayd.ğı bir ancıa har
be iştirak etti. İste d!ı~i glin iı.üla 

lağı koptu gece de muha,amıı ilruı etti. Y .,ksa 
Kuruçeşme açıklarında Şirketi o anı da İtalyanlar intihap t!ltnl"di· 

Hayriyenin kömür adasında oturan lcr de lı:ı.riç~eıı mi kcn ikr'rre işe 
Hasan adında bir amele, buraya müdahale direkti[i ,·erildi'. Eütun 
yanaşan Erol vapuruna kömür bo- bu yazılardan böyle bir ma:1u çı
şaltırken kulağı kazanla ambar a- kar mı acaba? 
rasına sıkı~arak kopmuştur. ___ H_u_· se:vin Şükrü BABAN 
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Piyasada Balıkyağı mev
cut olmadığından onun HASAN Zeytin-

v • • • 

YERiNE yagı ıçınız 
,. 

HİTLER infilak Denizaltı harbi Yugoslav Mısır Başvekili 
(Baı tarafı 1 inci a.ayfada) (Baş tarah 1 inci sayfada) (6n§ tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Öteki mücadele nasıl tarihi par • !edilmiştir. Bağajlar trene İngiliz ~ilepler .inşa etmek bu ~akutla dar vadisinde muhtemel bir Nazi lngiJiz dost) U ğ U n Un 
lak bir muvaffakiyetle bitmişse .elçilik memurları tarafından yez • kurulmıya başlıyan Amerikan ge-1 ileri hareketine karşı taıışit edil., k ti" d b h tt" 

b . 1 ı ı · ilm. b · t u 1 · · .d 1 k uvve n en a se ı Gimdiki mücadele de öyle ır mu • eş ır ış ve u esnada her vago - mı ezgwı arı ıçın, " e a oyunca mektedir. Bugünlerde İtalyanların 
eafferiyetle neticelenecektir. nun başında kendilerinden bir ko- yapmak. kabilinden bir iştir, . da Şimali Arnavutlukta İşkocira 1 K_~ire, 13 (A.A.) .. - Mı.sır Baş-

Bir sene evvel Çörçil vatandaş • ıniser bulundurulmuştur. Son hu • Amerika, icap ederse harbe ıır· yakınlarında 60.000 kişilik bir kuv- vekıli Sırrı Paşa bugun Reuter mu-
larımda mukavemet kabiliyeti sa- dud gan olan Mustafapıl§Bda da meyi göze aldırarak, İngiltereye vet topladıkları ve burada hum- habirine yaptığı ~eyanatta demiş
rahaten görmüyordu. O zamandan- bağajlıır ayni suretle İngiliz elçilik malzeme götüren nakliye kafilele- malı bir şekilde yeni istihkamlar lır ki: 
beri İngiltere bunu daha iyi öğren- memurlarının nezareti altında nak- rini kendi ~arp geınilerile de hima· inşasına çalıştıklan öğrenilmiştir. ~ısır kendi isteği ile demokx"".'.-
mek fırsatına mazhar oldu. Norveç !edilmiştir. Tren Mustafapaşadan ye edecektır. D il M il ıes· uh b. . lerın yanında yer alm~tır. Bu mu-

da t .
1
. !iv 

1 
Al a y a gaze ı m a ırıne i d led d k .1 . 

ve Fransa ngı ız a annın gös- hareket etmeden evvel salabiyet • manlann zayıf tarafı da, silr- .. İta! k d 1 • y , ea e en emo rası erın muzaf-
terdiği uk tin 1n 1 ti d 

. 
1 

. gore, yan aş uman an ıgı, u- f ık • tam . 1 k .. 
m aveme şark tabur • tar giliz memur an kendilerine a uke be~1 a tı. ge~ısr'I 1yapm~larına goslavya harbe girdiği takdirde, erEd! ~1cagına1 amıy 

1
e aıı.~ z. 

larımızınkine iiatün olduğunu :ıaıı- efakat eden Bulgar memurlanna m a ı , nynı su at e denızaltıcı b 1 k t " . . . k t ' · ı en e en ernasyona vazıyet 
t 

. old lir ti b . . . 
1 

u mem e e ın, geru,ını ur arma,, h kk d d .... tük.' 1.k. 1 ne mıyorum. ğaj adedinin tam uğunu bil • m e e at yetıştıremeyış eridir ki . . 1• İta! d imb ıı · ın a a goruş ı meın e-. . ıçın evve a yan or usunu a· · k . • . .. 
Hitler aözlerinl şöyle bitirmiştir: dirmişlerdir. bu da çok mühım bır noktadır. alış ,... k 1. ded' ; ·etım.u arasında haklın olan ıiirnat 
Biz b b

. d İn · a1tl d B" 1 · k ü d" d 1 ya ç acaı;• anaa ın ır. · · et d '- sil hl b" fut ' ir sınıfa, ır evlete ve bir giliz heyetınl n e en trene ıt erın pe ı ven ıği eniza tı ve ıyı nıy ouıyı e ç ır ı-
tnsana hizmet edlyoruı. Biz aııcak karşı volda bir suikasdyapıldıiiı harbine vaktile Luclentlorffda çok . ~lhakika b~giln. Yugoslavyada 12! çıkmıyacağma eminim. Nihai 
Alman milletini düşünüyoruz. 1s - hakkında bu sabah Londra radyo- cüveıımiştl. Bakalım netice yine silah altında bır milyon asker var· zaft.>re doğru beraber yürüyeceğiz. 
ter §arkta veya garpta, iatase ti· sunun verdiği haber de uydurma - ayni mı olacak? Abidin DAVE& dır ve bunların miktarı her saal 
malde veya cenupta olsun, her za- dır. Tren Bulgar top;raklarından artmaktad.r. Bu, Balkanlardaki va- iV. USOIİni 
man parolamız, cBüyiilı: Alınan - geçerken bir suikasde teşebbüs e • , bula muvasalatı hakkında neşre • ziyet hakkında sabırsızlık göste- (Devamı • üncü sayfada) 
fa• dır. dilmiş olması fikri varld değildir. dilen bir telgrafta aynen şunların r~ v~. doğru haberler bekliyeıı bü- . tefti§ ve orduyu teşci ettiği baber-

Amerl' kan yardımı Çünk~ böyle ~ir teşeb~iia . İngiliz söylendiğini hatırlatmak da fayda- t~ dunya~a ve:ıleb_ılece~ ~w.bet l lerı gelm.ıştir. Mareşal badoglio
heyetı azalan ile kendılerıne refa- dan hali değildir. bır haberdir. Hitlerın Linz e gel- nun da Kralın ısrarııe Arnavutlu

(Baı tarafı ı inci sayfada) kat eden Bulgar memur lan tara - İngllterenin Sofyadaki elçisi se- mesi _ııe artan ·bu müzmin gerg~- 1 ğa giderek cepheyi teftiş ettJği ve 

,... ,.. a117.., eterllııltllk -....ı -
tJlsMlaa Hl mll7on 50t bin nertlnl,. 
ile llmm IUIO -..ımuın t&><:rare
lllnln lma1lnl lemin ecıeoeıı.ı.ır. 

Nn'J'Ork, lS (A.A.) - Muhiellf ll&J'• 
ml<lartlan .-cle.D laabeYlıre r6re, ~ 
,oı.ada denl.ıer •- mühim ordulM' 
ıaal<ledere& bunlan lüzumunda ılütm&
nm mulıaftDlellne nimon lh"" edebi· 
kul< halde buhınına.k için huırlılt!U 

7apıldıtuu ve ba ba-l*lum cllllko• 
IJ,erleditfnl ıösteren deliller mevcn«ar. 

KtlBA AMERiKAYA iLBAJ[ 
EDiLiYOB 

Ne'O'J'ork, l3 (AA.) - Nn'J'OB ~ 
pul<elne ı-öre, Külıtı A:ran meclisi A
merika Ayanınd.a.n SmnUers'tn Klibanm 
Ameriltau ilhakına ald teklltl lıakluıa• 
.. bir takrir k&hııl eımı.ıır. 

fından görülebileceği gibi hududa yabatinin normal şartlar altında lik günlerınde bundan daha mus- ı· bazı ögutierde bulunduğu bıldıril
kadar katibile birlikte İngiliz bey. yapıldıiiını ve Bulgar memurlan • bet hır haber verılemez. mekte<iır. Bütün bu haoerlerle be. 
etine refakat eden Amerikan elçi· nın nazik hareket eWklerini bil _ ' BeJırad, 13 (AA.) - Yugoıılav,-anm, 1 racer narp esna.>ında mutemadıyen 
si Earl tarafından da görülebilirdi. dirmiştir. üçlü pakta iltihak etıııt-kdense Almanya kumandan değıştırmenuı askeri ba-

D. • •·· ft Ea 1 Sof ile bir ademı tecavüz mi.6ak.ı aktetmesl k.ımd h .. .. • ıger ..... a an r yaya av - Berlin, 13 (A.A.) _ Yan resmi bl:ı lıalıltında bu memlekete yaptJğı tekli!ln an ma zurıarı oa gozonune 
detinde İngiliz hey'eti tTene yerleş- ourette tebllt edilmişUr: reddinden sonra Almanya Yugo•la..,.aya alınırsa ltalyan ordusunwt Arna
tirilirken ve seyahat esnasında her Siyasi mahfiller, İstanbul Penpalaı yeni bir nota vererek mezkür mernle- vutlukta muşkül vaziyette bulun
şeyin intızamla cereyan etmesin - otelinde vukubulan lnfil~kin Almanlar ketin, yeni Avrupa nizamında kendisine duğu anlaşılır. 
den dolayı menınuniyetini bildir • tarafından tahrik edildiii hakkında Al- ayrılan mevkii alabilmesi için Almanya- A<ilıa, 13 (A.A.) - Beu1er aı...... bil-
mic::tir. m.ao alcyhtan kaynaktan yayılan habe- ya faal bir şekilde müzaheret etmesi ll- dir~or: 

-s ri aadece gülünç tclAkki etmektedirler. 1 • erin ı'- : ~-.a --..a :H - _ ..... eri "-'""I 
Bütün bunlar, mezk(lr haberle. . zım geldiğini bildlrm~tr. ~•"' e - ~ - m-Bu mahfillerde, Ingiliz giı.ü servisinin . . ıere cöre son don •im içersinde Arna-

rin uydurma olduğunu göstermek- Sofyad_aki ldrolik tcslsa!J berhav~ etmek Iyı haber alan moh.!Uer bu Almaıı vu<luk ce°ı>heslndc .,.,..,an eden .ı<ldeı-
tedir. teşebbüsleri hatırlatılmakta ve Istanbul ~ıfuıin red edilece~i kanaatndedırler. lf muharebelerde ilı9 iı.a.ııa.n tumeo.t im-

d b k Ank 
da patlıyan bombaların. Sofyado.n An-

1
çünkü Yugoslavya bıtara! kalmal< ar- ~- ••·•---ı.1.r. 

Bun an aş a ara raclyosun- - ............ karaya hareket eden Ingiliıler tarafın- :z:usundadır ve hatta sadece .gayri mu- Guet.e muha.blrl. ba.rcki.tın bu son 
dan naklen Röyter ajansı tarafm- dan nakledilm~ olması ihtimali müsteb harip> vaziyetine ııirmek niyetinde bile oaıru..mcıa halyaıılarıa uir>dıtı za.7 ı-
dan İngiliz elçilik heyetinin İstan- ad addedilmemekledir. ldeğildir. atı 10,000 la.lımln edıyorıar. füuılarm 

-------------------------- iki bini ölü ve IC.ltlz. bwl d.e 7a.ra.lı veya 

Türkiye Cumhuriyet 
A k t 

,Altın: Safi kilocram 
8anlaıot. 

111aklılt • 

1 f 

7UOS.019 

TQrk Liruı " .. " • ' 
llarlflelı;l Hö&Wrlerı 

.Albn: Sat IJdlocram 5.248.82'. 
Al1m& ıabYllı .lı.&:>il - dö7iı· ..... . 
J)litt dövizler ve borılu Jtllrinl: 
1oaki7eı..rt 

- Tall.ın.I: 
J>eruhte eclilc cvrıılı:ı ııaJı:di79 
b.rtılıtı . 
ltammun 1-8 cl maddelerine tevtl· 
itan Hazine \ara1ından vAld f.edi3a& 

klıeül Ciadaııı: 

Tlcar! SeııeUer • • • • 
EaUm ft taln!IU e.-U 

1 
Deruhte edilen evrakı ıWıdl• 

A • 1eııın Jı:arJıiıtı eoham ,.. ıa.ı.. 
villt OUbarl ~tle) • 1 

•• -· - ... 'l'alıTllUı 

Lira 

102.121.954.21 
7 .666.997 .-
2.233.ı24.63~ 

310.958.73 -
7.382.887.H 

-.-

40-403.283.02 

Ul.7"8-"3-

1 U.Ht.137,-

261.311.188.19 

'5.831.518.93 
7.926.006.64 

Merkez Bankası 8Mart1941 Vaziyeti 
esinlir. 

1 
Esir İtalyan subayla.r MUS80Uniııln 

1
1'eoenlered. Tı..ranaya ıelditTil ve Tepe
ldelen cephesinde iki &'iın kaldıimı teyld 
[ediyorlar. Mussolinl yemetini, onbTinc• 
1orduya mensup bir tümenin kumandanı 
olan General RoS&l ile bera.ber ilk ba.tia 

Lira 

112.224.075.H 

310.858.73 

ol7.788.170.59 

138.599.429-

217.Ml.at.89 

1 
03.758-123.ol7 

p a s i f 
,_,..,.. 
İJaıiJ'al Altooel 1 

Adl ve fev kallde 
HusU31 

Tednl!I<! eti lkMNClar: 
Deruhte edil en evrakı nakd.i)'fl 

8 lncl maddelerine Kanunun 9 -
tevfikan B• zlne tarafından vW 
tediyat . 
Deruhte edil 
bakiyesi • 
Karı;ılıiı ta ınamen altın olarak 
lltveten ledav Ole vızedilt:n 
Reeskont muk ablll illveten !eda-
vfile vaz:edilerı 
llaz.ineye ;rap ılan altın ltarJılıklı 

il 3902 Nolı kanwa avans mutabi 
mucibince lüv elen tedavüle vaze. 
dllen. . 

MEVDUA T: 
.U...: Tün 

Altın: Safi itli 

3850 No. lu 

179.809,-

L!ra 

8.188.666.IS 
8.000.000.-
~ -

158.748.563.-

20.149.137~ 

138.599.421.-

17 .000.000.-

250.000.000.-

cı.000.000~ - -
74.994.479.76 
1 .233.302.58 

Lir• 
15.000.000.- ' 7emlşlır, 

J Awıa, 13 (A.A.) - Yunan bahriye 
nezanıü bU6Un aoatıdakJ teblili nevret... 

12.188.868.15 mlftir: 

78.227.782.32 

Ege denbinde bir gemi kafilesine re
fakat eden c-Psara.:t destroyeri kafile,.e 
hücum etmek .isteyen bir Ge.nua..lu,yı ba
UrmJlilır, 

YUNAN TEBLİCİ 
Dün gece ve bugün düşman, ta

arruzunun dördüncü gününe gir
miş bulunuyordu. Taarruz faaliye
tini son derece şiddetlendirmiş ol· 
duğu halde hiçbir muvaffakıyet 
elde edememişti.r. Bütün hücumla· 
n tardedilmiş ve ağır zayiata uğra
tılmışt..r. Muvaffakıyetli bir hare
! ket neticesinde 200 esir aldık. Bun
ların arasında 4 zabit vardır. 

---D-D--

Türk - rı acar 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Ofi: 
Takriben iki aydanberi devam 

14-MART- I 

Mukavvidir, Midevtdir 
Böbrek, Karaciğer hastalıklarında 

şifası vardır. Yemeklerde pilavda. 
balıklarda bilhassa mayonezde 

tereyağı yerine 

KULLANINIZ 
• 

'ı > ~ "::.. .. • . • • " ' .. . ' 

Ba.ş, Di9, Nezle, Grip, Roma.ti~ 
Nevralji, Kınklık ve Bütiln Ağrılarıaızı Derhal Keser 

lcıblodı rDodo 3 kato oı.nıblllr. TAKLiTLERiNDEN SAKINlNIZ. 
HP.11 VEROP. PULLU l<UTl'LARI ISRARLA ISTfYl'llZ 

Maarif matbaası müdürlüğünden · 
~7~ :Mu•'.1 

cın.ı Miklan Tah:mlnl bedeli pey •i<f"' I 

150 santim 1000 melre ıa:eır...ı 75 Xı. 56,25 ı.ııl 
eninde ;)'eril paUslta ..J 

25/3/1941 Salı gtJnll ~sof)ıadald Matbaanın İdare komisyonu ~ 
saat 15 te açık eksiltmesi yapılacak olnn cbıs. miktar ve vas!J yukarıda.;i 
yerli patiskaya istekli olanların pey akçaları makbuz veya teminat ırıcl> 
riyle o gün muayyen saatten evvel Matbaada haQI' bulunmalan. 

Şartname parasız olarak Müdilrlüğümözolen tedarik edilebilir. 

MODA DENiZ KLUBONDEN 1 
1 

BalonıU~ 15 Mart 1941 Cumartesi akşamı verilecek olan 
şimdilik tehir edilmiş olduğunu saygılarımızla bildiririz. 

Müdüriyet 
~~~~~~~~~~~~~---::,./ 

Hayır Sevenler Cemiyeti idare Hey'etinde~· 
Cembetlmlsln blrlııcl adi Umaml B07'otı 11/3/Hl Paarletl ,.uııl I 

15 de Cemiyet Jlletketl Ta.thaıı bqlnel k&tt& Hayri İpar'm rl;rueliııd• .,,! . ~~ 
narak idare Be7'et.lnin 940 senesi f&alİJ'et Raporu De mura.kıp raporOJI .ıl 

. ~ 

bnlilne, İclare Bey"etl De mo.rakıbm fbruma, 940 71lı bili.nÇGswıu.n 1'e _,I 
yılı büli:eslnlıı aynen kabııl ve l&sd:t.Jerlne llutaltla karar verlldltl Di.D 01 

- IST ANBUL BELEDiYESiNDEN "fi 
_Karaataç müessesatı lçln alınacak il kalem yangından korunnı• ~ 

mesı açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 992 liri 5~ 
ruş ve ilk teminatı 74 lira 4~ kuruştur. Şartname za_bıt ve muan1e1At .ı:ı I 
lüğü kaleminde görülebilir. !hale 2ı/3/941 cuma günü saat 14 de da1 :/' 

cümend~ yapılacaktır, Tali~lerin . ilk temiııat makbuz veya mektuplafl ~ 
yUına aıt Tıcaret odası veaik:alarıle ihale ıu.nü muayyen aaatte daluıl eıı' 
de bulunmaları.. (1727) 

* .1. Üskildar - Beykoz arasında lşlemcl: üzere 4 otobO..e Dıtlyaç vardır· il 0 I 
otobüs ~letmeye talip olanların 24/3/941 tarihine müsadif Pazartesi ı0",1 f 
şamına kadar tasarruf vesikalarJle blrlikte ve iltidalarına ücret ve ba~~ 
ri!esl raplederclt Belediye ri7asetlne mür.ıcaat etmeleri lli\n olunur. I_,... 

Adalar kazası Malmüdürlüğünden : 
Se;__m_ü~~~~~~-M;__ev~kll;__~~~~cı...ı;.::=:._~~~_:::::::;:~e""-~ 
MiJ'anclıros Blly!l.kada Voli mııl:ıaW. ıoQ 
Köyönü Burııuada.n • ıoO 
Manastır b • ~ 
Halik ,. • 11.., 
Pıırtlk - Petrtı • ~ ş9.1/; 

Yukarda ad ve evsafı yazılı & adet balılt ,..u mahalli ldraya vorU ';I 
den talip olanların lhale tarihi olan 26/3/941 çaı-şamba C\lnllae ıaaııat )1111.1 
malnoüdürlüJ!:ünde mü\eşekltil satıı ltoml.syoawıa milracaatlan ilAn • ) 

(t9P 

BAYILANLAll ÇARPINTI ve SİNİK BUHRANI ÇEKENl.P 

NEVROL CEMAL lıanuna tare Hum079 
mukabili tevdi oı,._ açılan avans 

nan altmıar: eden Türk - Macar iktısadi konuş- deıı ıo damla. alınca .ınırıerı 7•i1'1J', derllal tenhlarlar. 
ıutm ve dövlo Ozerlne a1'Ull 
Tahvtat üzerine avano • • 

• • 
Hazln07e 1wa ndell aTUla, 
Bazme7e !850 No. lu kanuna &Or9 
açıl.an altm lrarlıblüı .,.... • 
Bjııedırlar . ' 

• • • • • • 

8.943.74 
7.806.722.-
7.202.000~ 

114.584.926.75 129.804.592.49 
U00.000..-
7.706.871.02 

YakQn 791.851.405.-

satı kilo ıram 

&alllı lldatı: Divbı T 

&5.541 930 

Altına tahvili ita bil dövWer . 
Dlier dövizler ve alacalı:lı Klirlq 
bakl7elerl 
Muhtelit. . , . ' 

78.124.167.80 

21.486.515.80 

~----

78.124.167.90 

21.486.5 IS.80 
112.221.846.83 

761.851.405~ 

maları nihayete ermiştir. 1 "•••••••••ııİElıiviıilniiilıdmeiıilbu;;;l;aıı;:d::;ur;,;,:aıı;as.;:;mı••••••-~ 
Yeni bir anlaşma imza edilme-'' ~ 

miştir. İki memleket arasında ti
cari mübadeleler 25 Mayıs tarihine 
kadar mer'i olan eski anlaşmanın 
esas ı üzerine devam edecektir. 

1 

Maamafih teknik sebeplerden do
layı §imdi nihayet verilmiş olan 
konuşmalara yeniden 'başlamak ü
zere bir Macar heyetinin önümüz
ciekı ay içinde Ankaraya gideceği 

Otomobil ve Hurdavat demir vs 
alet edevat satışı 

Beyoğlu Dördüncü Sulh HukuK j 
Hakimliğinden: 940 - 1 ,, 

1 Tommua 1938 iarilılııdeıı ltlbaıwu 
YekQn 

İskonto haddi " 4 Altm tızerln• ..,.,.. 'Jlo 3 tıı.hmin edilmektedir. 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar vetıl ı 
ölü l\lühendis Vahit Akpaka ait hurdnvat ve otomobil par~~ 
ları ve demir aliit edevatı açık ıırttırma suretile mabkenı•P r 
tarafndan Galatada kaWat yeri Yelkenciler caddesi 157 n~~: O 

ralı dükkan önünde 17/3/!141 tarihine müsadif pazartesi.~',•! 
saat 14 de satılacağından isteklilerin yukarıda gösterilen gııP J 
saatte mahallinde ha.zır hulunmalan ilan olunur. (3614) ' l 

manlığa girildiği zaman su alttan jkim olduğu bilindikten sonra ka • Bu sabahtan bir ay evvel genç, 
şiddetle akıyor... O kadar hızlı ki yıdsızlıkla amıızları silkmek icap çocuk yüzlü bir kadın yalnız başı. 
eğer içine bir çocuk, batta bir adam Jetmez mi? na ormandan geçiyor. Gökte bu -

J 
bi~i~~~s~~ı~e;~t~:~=~ gün ev- ;g!~rf:~:u:ir~~~~~herTe°::~ j ~~~~~:ı!~~koç~ö7~a!ı~~~~ h~:t~ Vazifeleri başın- =.ı:.,ı:-ıncı suUı so):~: 

--- ve!, buranın sahibi Ömer ağa gelip diyorduk. Bir gün evvel yağmur etrafındaki büyük korkunç ağaç -1 d ••} "k" ı• Davacı İmıall Hakkı Sertel ', ' 
Bir Tennrtuz sabahı ... Hattı sa • varın arkası uçurum... Aşağıda, yerleşti. Garib fikir ... Çünkü Ömer yagdı. Fakat bugün de yağacak, lan bile görmüyor ... Bu karanlık a 0 en ı ı po ıs vukat Mahir Ruso tarafından:: ı> ı 

balı bile değil, henüz seher vakti... altmış metre derinlikte kay alıklar aj;anın kasabada güzel bir evi var. ,çünkü gökte bulutlar dolaşıyor ..• ormanda beyaz bir leke gibi mü- M UZ :.b:ı;nda14;It:"~~!~~· \'::;;~ 
Uzaktaki orman, şuradaki yar ve var ... Bunların üstüne dökülen çay Fakat parası bittiği için satacağı Daha ortalık iyice aydınlanmadı. temadiyen ilerliyor ... Yol uzadık- em UTUm ras aleyhine Malıkememizll' ~j 
yüksekte tepede kayalara takılmış kayadan kayaya sıçrıyarak, köpük- söyleniyor. Bu akibet zaten mu • Her şeyi iyice seçmek mümkün de- , ça

1 
çamudr ~tıyor. Büyük taş par. (Baş tarafı 1 inci a.ayfada) aoyılı dosyası mucıblnce, da• Ji aı-;, 

gibi duran ev, hepsi henüz uyku • Jenerek haşin bir seyir ile akıp gi. kadderdi. Deli, hesabını bilmez bir ğil... Fakat gittikçe seçiliyor ... ça an a ım arın serbestçe atılma· . ılıı Ura kıymetinde teslim ede<' b" ı11., 
da ... Anadolunun bir köşesinde diyor... adam, kim bilir parasını nereye Hey!. .. Heyi ... Bu aralık sel yata • sına mani oluyor. Fakat o farkında genç. ~ıza bU:ad~ ameliyat ~ap. : teslim etmedlaiııdcn bilaJıat• ,ıı6 t 

kaptırdı •. Hesabını bilmez bır' a - g" ının içinden geçen bozuk yoldan değil... İlk yağmur damlası yana • rak iki bacagı dızlerınden_ . esil jnın 80 lira farkı fiyatla baık•' ::O r 
kaybolmuş gibi duran bu sakin Çayın sesinden titre)'i!n bu sa • . . . k · ti Aldığı yaraların tesırı altın- . . ceffl'>P vı 
köyde yalnız akan çayın ~ıltısı manlığın altında eski~ bir bıç - dam, fakat fena adam değil, biraz bıri gelıp te kayalığın cıvarında ğına a ınca başını havaya kaldı • md ış . allı ge ç kız hastanede öl- darik rllmış oldu~dan u)la~·"'' .; 
d 1 1 

·-'- d d"k b 1 D "" 1 r k d 1 1 s k" . ••t•• d""? B rıyor· a, zav n • lrarun aız ve ma.ar ı m Oj tl'J uyu uyor. Bu çay orman arın a • kıhane vardı. Ywı.an an akıp ge- ı aşı... uşman a ı ço muş... o aşsa.... u ımı go ur u .... u . .. t· · vukatlılı: ü Ule I> lik ı;.116'· ,,. 
rasından tatlı bir ses bırakarak SÜ· len su büyük bir tekerleği çeviri . Hele bir tanesi intikam almağa ka- g~ce su ile ber~be; kayalıklara dü· - Galiba ben yolumu şaşırdım! muş ur KEŞİF YAPILIYOR ıe açıları :::a üze~ıne ıe d•'~ı~ { 
zülüyor ve vadiyi geçtikten sonra yordu. Fakat bu ev §Oseye o kadar rar vermiş ... Söylendiğine göre de- şup te ezılen kım. Bu gece. .. Ya· Genç kadın evleneli henüz altı Dün sabah saat ıı de kendisile metglihı meçhullyeli haseb:l• il et'I 
bir cephesi uçuruma bakan eve uzak ki... Yollar da bozuk. .. Kesi- miş ki... Fakat bunlar serbestçe hud da dün ... Çünkü eesed o ka • ay oluyor. Buraya altı ay evvel g· ·· tüğü"müz Müddeiumumi Hik- pılan tebligata rağmen :Mahl<cıt' si' I 
doğru gidiyor... len ağaç gövdelerinin nakli pek söylenir ~yler değil... Onun için dar soğuk ve o kadar katı ki! .•• geldi. Onun için civan biç bilmi - ,r::~nat hadise hakkında tahki • medll!lnden wabında ıcra J<Jlll' 1 

·····-····················-······· .. ·-·· pahalı ... Bunun için makineler ar- herkes yavaşça birbirine fıslayor. Yarılan kafa tasından akan kanlar yo.r Yolun ortasında bir adam dur- kata devam olundu~u ve vak'a :nıımasmda: 28 111aıı~,I 
Oraya varll!ca su seyrini de"lş. tık işlemiyor!... Her ne bal ise ... Ömer ağa bu • soğuktan donmuş ve siyah bir renk muş ona bakıyor: Bir oduncu. .. ı ahallinde bir keşif yapılmakta ! llla rosim ve ceza 

272
· -•e b~i 5 m ımuarW muhakeme ve yil~ 

tirmedi. Devam ederek samanlıjjı.a I ... Bir çok kimseler gelip bu mün raya yerleştikten sonra o kadar almı• ... Sukut neticesinde kırılan _ Yolumu §aşırdım ... Rica ede. .oldul!unu söylemiştir. ı le birlikte müddea aıeybten ,ı~ 
altına girdi ve şimdi orasını gü • bit ovada da hayvan yetiştirdiler. göz önünde dolaşmıyor. Bu evde ba~aklarda sarı getirler var. lslak rim bu~ası ne:eye çıkar? Sonra ~r- . . , [26191940 tarihinde karar ver11~ ı ı~ 
rültüsile inletiyor ... Nihayette sı -1Fakat kimsenin gelmediği seneler yalnız oturmaktan korkmadığı mu elbise iyi bir kumaştan yapılmış .•• ":'.an~ cıvar bır kasabanı~ l~I Sa?ıbı: _E'.. 1 Z Z ET, Ne?rı~at tundan llAn tarihinden ıtit><J' Jıı J' İ 
valan dökülmüş harap duvarın bü ide oldu. Esasen hiç kiınse buraian hakkak ... Fakat belki dışarı çık· Belli bu bir köylü değil ... Hayır ... soyluyor, Bu yol oraya gıder mı? Dırektorü, Cevdet Karalrilgın zarfında temyiz ed ılnıeo•;li wl' p 1

11 

yük bir deliği var ... Su bu delik -ıhaşlanınıyor. Bilhassa kadınlar su- ımaktan korkuyor. Bazı tehditler ... Bu Ömer ağa!... diyor, Basıldıp yer: •Son Telpaf> bu hükmün kat'iyet ke>l><dc« (3,0 
ten geçerek kayboldu. Çünkü du- dan korkuyorlar. Ot almalı: için aa· Evet amma bu tehditleri yapanın ................................ -........ (J)aha Tar) Matbaası ıebll& olunur. 


