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Hadiselerin in-J 
• 

kişaf ına emnı-

g etle intizar 
edebiliriz 
Balkanlardaki vaziyetin 
ne ıekilde ve hangi iıtİ· 
kametle inkiıaf edeceği
ni göz önüne getirecek 
günlerin arifeıinde bu
lunuyoruz. Hadiıeler 
karıııında bilhaua hal-
kımıza düten teyakkuz Japon Hariciye Nazm Mahuoka 

vazif~leri vardır.. ALMANLARA GÖRE 
Y'uu: ETEM iZZET BENiCE ---L--------

Alman1a; Bulgaristandaki ha· Sovyet Rusya 
urhklarını taıııaınlamakla meı - iJ J 
gul. Siyasi ve askeri bıwr~~ e aponya-
nın sonundll ne y;ıpabileceguu,v~e •• 
l apmak istiyeceğin; ıöreccgız. D 1 D m U Da S e .. 
Bugünlerin arifesinde bulundu.. ti • • .. W:I 
~mu tereddüUÜZ kabul edebı- be en 1 Y ~eş• 

-·earp Türkiyeye gelecek mi?. eg" e ba~Iadı 
Türkiye harbe girecek ıni?. .. m 'ı' 
Alnıanlar Türkiyeye tecavus ----

edecekler mi?. . Molotof Moskovada· 
Bulg"'•larla veni vaziyctiDıiZ ne- J S f t• d clir?. a& " ki apon e are ın e 
Yunanlılar veya İngilizler ne ye m e k ye d İ 

Yapıyorlar ne yşpacaklar?. 
Gibi su;llerin manası yokt~. 

Bunlar Türk balkının §8hsan bıç 
düşün.:ıiyeceii ve sihninde ~p
lık aramaya ihtiyaç hissetmıye. • 

v• ularıclır Herkesın 
cegı ıoru mevz · . ı 

kayıtsız ve şartsız ınü~terihclırokı'~ 
· lazım , 

ınası ı"timat etınesı ' u··k· et; en Milli Şef Meclis ve u um . 
hudutsuz' ve ölçüsüz bir bassa~-

•6 aJihsı ile gece ı, 
)'et ve vazu.e .. ıA .. üzerinde-
l'Ündiizlil lau m~suu- . 
dir ve her türlü tertip ve ted~ıre 

sahiptir. la .e bütün ilnya 
KomıaJanlDIS,.,l en salim mü-

lllilletlerile en AJ ' ki".· · 
uh

afaP .etaıe ıgımız 
ııuebet m t t kil 
.1. • tinıisin ana bat ını eş 

Japon Barlclye Na
zırı Atrapada Pa· 
payı ziyaret edeck 

Moskova 14 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Japon Büyük Elçisi B. Tatekawa 
dün akşam Sovyet Hariciye Ko -
mi.seri Moloto.f §erefin~ bir ziyafet 
vermiştir. Davetliler arasında Ha
riciye Komiser muavinleri Vişins
ki ve Losovski de bulunuyorlardı. 

İkinci defa olarak Molotof Ja • 
pon Elçiliğine misafir olarak git

(Denml: 1 l9d aQfad.t.) 

"' Yugoslavya BALBANLABDAKl 

hudutlara VAZiYETE 

asker yığıyor UMUMi BİR BAKIŞ 

Almanlar, ltaı
ı yanlar Macarlar 
lda \'ago ııa v
IY•JI çepeçevre 

kaıattııar 

Müzakereler ne 
netice verecek ? 

• 
Bulgaristana 
girip çıkmak 
yasak. edildi 

Maaar BapeWll x-t Teleti 

mllDJ 07a faal bir tıeldlde :ınmahtret 
etmesi lazım p)dltmf 'bUdirm4Ur. 
MalClmdur ltl, Yu1oslaV7a, dalı: ev-

M 1 • 1 A ve! bir ademi tecariz paktı ı :z:ası u s o 1 n r n a- yolundaki tek11tl ,reddetmJp.l. Bcl-

v U t 1 U k t 8 n 8 1 8 r gratta iyi haber alan mahfiller, Yu-
ıoslav,anın bu no\a11 da reddede-

Y a p a c a k ? • ceği k nnaatlneddir ÇünkQ, Yugos
lavya bitaraf kalmak arzuııundadır ve 
hattfı sadece ıayrlmuharip vaz.lyet ne 
girmek niyetinde bile delildir. 

YENİ BİR 
NOTA 

Belgnıttan ıelen .haberlere göre, YUGOSLAVLAR 
Almanya Yugoslavyaya yeni bir n~ MUKAVEMET EDECEK 
ta verıniJtir. Bu notada, Yutoslavya- Bütün Londra saaetelerl Ballmn
nın yeni Avrupa nizamında kendlslı- Jaı- vaziyet Ozerlnde durmaktadır. 
ne ayrılan mevkii alabilmesi içın Al- fl>enma ı mel SaJ'faea) 

'---------------------------------1 t hali t eşyası gel-
mesi için kolayllk 
Hükumet, ithalatçı tÜGcara kr di 
açmıya ve müzaherete karar verdi 

w.ıf aıyase k · uıüna· 
ediyor Buna karşılı ' aynı 

• uhafoasıııı komplarnws-
:.ebet JD diğer milletlerden gö~dil-

ONDRAYA GÖRE BaşveJdliml:ıin daveti ilzerlne 
L : ithalat tacirlerUe beraber Anka • 

yük kolaybklar g&termeğe karar 
vermiştir. Bu yoldan olarak döviz 
verilecek ve bankalarda yeni ak
rediti!ler açılacaktır. Hük\imet 
tacirlere, hariçten mal getirmenin 

~~1:,~~ t kdirde; harp dışı vazıye
guı.u.u.ır. a · d etmek 
tiınizi olduğu sibi 1 am; uyur 
emelimiadir. Ancak~. . •Jeki de: 
düşman 11yumu..• sozü 
ieri de, fulasile müdrik. ~u)una
rak· sanki harp l~indeymışız veya 
her' An bir harbin patlamaslJll.b~k-

db. ı imızı ve liyormufUZC•l&Da te ır er 
kuvvetlerimis.i arttırıyor, her 
sabada " laer mevsuda tetik it•· 
luııuyoru. 

BunOD i9Jadir ki, pbıslar halin· 
4e düıüneeetimis ·ve bir in tered
düde dU.-.tiaab herhangi bir 

iyet ye mUlibaza mevcut olma
:-;. pbi, bahis mevsnu de değildir. 
~caJr., devlet be.r türlü ihti?.1a~ 
d 

. _ .. _ eL yine her turlil 
erpış C'M'r •ı . 
üınkiin "'a pyrimüınklin ~·-

m .. d gu·· ne tedbır· 
siyete kup gun en d 
lerini arttırırken; balkımızad a 
düşen teyaJdnas vazifeleri var ;::r· 

Tii.rk balkı, her sam~ n . . 
mekanda vatanperverlığın; ın'.1~ 
L. l' v. Milli ~fe inanışın, mılli 
uır ıgın, ~ 11' 
hikimlyetinin yeıine tece. 1 ~.e 
tezahür vasıtası olan Mec~ıse. ~
venişia dünyaya örnek mısalıdir. 
B tqhil ve iaahta bize dışarclan 
b:kan ve bizi her vesile ile; her 
pkllde yokbyanlarm da asla te
reddüdü ve tilphelİ yoktur. Sa
dece, bilhassa tebarüz ettirmek 

raya giden İthalat ve İhracat Bir-i D g i 1 terenin likleri Umumi Katibi Salih Ban • 
koğlunun yarın şehrimize dönmesi 

S f S f·nn· e beklenmektedir. 0 ya e 1 Haber aldığımıza göre, hük\imet 

1 hariçten mühim miktardll ithalat 

yollarını aramalannı, bundan sonra 
ne gibi kolaylık lazımsa yapıla • 
cağını bildirmiştir. karşı yapı an eşyası getirmek üzere tacirlere bü-

~~t 1:~rk 16 Mart Şehitleri Bu sabahki kon-
Ing~ !°una- ihtifali Pazar trölde eksik 
sebetinı boz - G.. ·· y ) k francala bulundu • • d• unu apı aca 
mak ıçın ır 

Almanlar lranda, 
Suriyede, Ef ganis· 
tanda da faaliyet 

gösteriyorlar 
Londra 14 (A.A.) -Reuter ajan

sının diplomatik muhabiri_ yazıyor: 
İngiltere ile henüz barbın dışın. 

da bulunan memleke~e~den bazı
larının arasını açmak Jçı~ ~an

ta fından sarledilen nevmıdane 
~yr;~er Almanyanın is.tikbalden 

. olıriadığını ve harıçten ma-
emm iht· b vi ve maddi yardıma ıyacı u-
ne <Devamı S inci Sayfada) 

Ba llasaıta bir pro- iki fırın hakkında 
gram vlcade geUrUdl takibata geçildi 

16 Mart 1919 da Şehzadebaşında 
§ehlt düşen kahraman askerleri -
miz için pazar günü Eyüpte yapı-
lacak ihtiıfal programı hazırlan • 
mıştır. 

Bu programa göre, merasime öğ
leden sonra nat 14 de Eyüp ~hit
liğinde Şehir Meclisi azasından bir 
zatın nutkıle J>aşlanacak ve bunu 

(Devamı: 5 bld •Jfaia) 1 

Bu sabah Emniyet Müdürlüğü 
6 ıncı Şube memurları tarafından 
yapılan kontrollerde Emınönünde 
Tahmis sokağında 2/15 numaralı 
dükkanda francalacı Dimitri ile 
ayni caddede 1 numaralı Kostinin 
dükkanlarında yapılan kontroller
de tekmil francalalar etiketsiz bu
lunmuş ve a~ca 57 ek&k francala 
müsadere edilmiştir. 

(Deftlllı: 1 bM!I saJfab) 
~ ,.. ,.. ,..""' :.-: :.-:,.. "9!""' .,..""i'..:""'~,..~""'~---ı. 

Ruzvelt yar
dım Kanunu
nun tatbiki 
için 7 milyar 
Dolar tahsi
sat istedi 
Bu tahsisat layiha· 
sının Sah günü Mec-
1 isten çıkacaiı 

ümit ediliyor 
\'anpngton it (AA) - ım • 

messiller meclisi reisi gazetecilere 
verdiği beyuatta iare ve icar ka
nunu mucibiııce '1 milyar dolar tab· 
sisatı clerPiş e n kanun !Ayihall
:nın salı günu meclise plecellnl 
bildirmiştir. Bu liyihanm ayni gln 
kabul edilmesinin teminine çalıp. 
lacaktır. B. Ruzvelt bu tabstiatı 
dün lstemi§tir. 

Bütçede tahsisat 
bittiği için ka
nµn bekleniyor 

Yardımcı muallim
ler daha bir müd
det bekliyecek 

lnfilik hidisesi ya
ralılarından bu sa
bah biri daha Oldü 
Bu suretle facia kurbanlarının 
sayısı alb kişiyi bulmuş oluyor 

Vazife utnmcla ean -.eren poU. memcırlanmnm dilnkil 
cenue muaslmi 

Perapalas otelindeld tnfillk hl· 
disesi tahkikatına devam edil -
mektedir. Dün vak'a mahallinde 
Müddeiumumi Hikmet Onatla 
sair alikadarlann iştirakile bir 
keşif yapılmıştır. Keşif rapora bu
gün adli~eye verilecektir. Diğer 
taraftan bacakları yanarak kesi
len ve fazla kan zayilnden Cağal
oğlu Sıhhat Yurdunda ölen 20 ya
tında İngiliz Bayanı Elinadan son
ra bu sabah da bir k~azede öl • 
müştür. 

Bu yeni kurban Perapalas oteli 
pasaport memuru Süleyman oğlu 

(Dnamı: g lod •1fada) 

Bomba infila
kı hadisesine 
dair Bulgar
lar ne diyor?. 

Almanlann bir iddiası 
Anadolu ajansının Sofyadan 

bildirdiğine göre Bulgar Telgraf 
(Devuu: 1 lnel sayfada) 

Şehrimiz Lise ve Orta mektep· 
!erindeki yardımcı muallimler bu
gün martın 14 ü olduğu halde el'an 
şubat maaşlarını alamamı§lardır. 

Geçenlerde de yazdığımız gibi esa
sen istihkaklarını i§lcdikten sonra 
alan ve kuançları pek mahdut olari ---·-------------------------

m~t;n~:: ru~:ı:~:~ı~~:- Tıbbiyeli 1 er bug u·· n 
nnm bınm :enel verilmesı rıcasile =::E:ar::.::: bayram yapıyor 

Usküdarda 
Bir ev kıs
men yandı 

Dlllkatslzllk lla yan
guaa Hllep olda 

Usküdarda Valdeiatilt mahalle • 
sinde Arabacıdede sokağında 12 
numarada kiracı Osman Bakınn 
evinde bir odada bırakılan mangal
dan sıçrayan kıvılcımlarla yangın 
çıkmı§ ve kısmen yandıktan sonra 
söndürülmüştür. 

Osman Bakır ile karısı hakkında 
dikkatsizlikle yangın çıkarmak su
çile takibata geçilmiştir. 

Gece vakti 
Kuguya düşen 
Yaşlı kadın . 

Feryada yeUpDler 
kadını kartardl 

(Yamı Beşinci Sayfada) 

Üniversite Konferans Salonunda 
saat 14 de merasim var 

Bugün cTıbbiyeliler bayramı• 

dır. Bu münasebetle saat 14 de 1}. 
niversite konferans salonunda b6-
yük merasim yapılacaktır. 

Merasimi; rahatsız bulunan Rek· 
tör B. Cemil Bilselin yerine Tıp 
Fakültesi Dekanı B. Kemal bir nu-

ÇERÇEVE 

Ba Kaplan ... 
NECİP F AZiL KJSAKOBEK 

tukla açacaktır. Müteakıbcn de Fa
külte Profesör ve talebelerinden 
bazılan Tıbbiyenin tarihçesi ve 
Tıb mensuplarının bizmeUerini 
anlatan nutuklar ~yliyeceklcrdir. 
Gece de Maksimde cTıb Balos~ 
verilecektir. 

tüste yaiacak ••. Masum bir eey• 
linın ıevrek boynuzları bile 
e zaaıaa Jle itler ıöncek, ne 
ifler!. 

FakaL. Pakati ur bu işin .. 

Ylli TB~ral&AMıZ: 
Bekri Mustafa 

Yünlü kumaşlar 
biraz ucuzllyacak 

f b .k .":" 1 . d .. k ( Kumaş a rı ator erın en mure -
aı.sAc:A] 

Nutuk 1 

Kaplan §Üphesiı ki ~k teh
likeli bi.r nıahluk ... llerşcydea 
evvel üti.ras ve ihtirastan bat
ka içinde hiçbir in~iyak ta~ımaa.. 
Dele ancak bir tecavüz kar§ı· 
sında çıldıran ve çok defa hey
betinin asıl gururu içinde kü
çüklükle.re tenen.til etuıiyea 
arslan gibi, ulvi Uısiyaklardaa 
tamaınile mahrum... Taşıdığı 

sinir cümlesinin tek hedefi, 
nabzı atan her .maddenin üstü
ne çullanıp onu parça parçı 
yolmak, lif lif didiklemek, nok· 
ta nokta ufalamak ..• Bu hedef 
uğrunda da o kadar a abi ki, 
herşeyini ve en hassas nahiye. 
)erini tehlikeye atıp olanca hı
zile hücum etmekten çekinmi
yor'" Bu çekinmeylı cesaret 
değil, fak at öyle ıörUnüyor; bu 
hücum edlt hınç ve dava değil, 
fakat öyle sanılıyor; hilkatin 
kendisini teçhiz ettiği çevik. 
Minye 'Ve kakin '))ftlçe yfiı.ün
den de boyuna muvaffak olu
yor... Muvaffakiyetinin husu. 
sile temel sırrı, şikirlarının ap
tallığa rahmet okutturan akhn 
mantık ve hesaplarL .. Şikirlar• 
da bir in için onun temsil ettltf 
'Vakıayı olduğu cfbi eörrt'"":' 
umacı tesiri~.!'n kan ıu\...ok 

Bu kaplan başka kaplan!. O, 
mabut kaplana nisbetle bir 
ikinci ve pek müthi§ silahla 
mücehhez. •• Bu kaplan hıleleria 
belki en basitini, amma en 
korkuncunu öğren mi~ ... ı-;, \eli 
baiıra bağıra kaplan gibi l.ıah· 
se kapılarına so1.uldu"'tan 
aonrf kapı ve parptaklık ıinle
rinde birdt'.nlJire kedi taklidi 
yapmıya başlı~ or... Arkasıııstü 
yere ·yatı3 or, giine~leni) or, biç 
bir snldırışa uivcti yokmuş gibi 
giıyn esniyor, hatta .sırtında ta• 
11dığı buı u3 uz kedi yavrulari
le pençe oyunları 03 mı3 or; v• 
JtaUi birkaç mahalle çocuğuna 
kafa!iını ve pcnrc:.ini okşahJ or; 
ev sahipler· de: 

- A ol bu nasıl kaplan?. 
Acah saldırır mı, sa1dırmaa 
mı . . Yok saldırır, yok saldır· 
ma7.!. I>ur ~ahu, biz de kafası· 
nı ok asak ne olur sanki?. Yok· 
sa (hişt, hişt!.) diye kapıdaa 
koğ ak mı?. 

yazan: OSMAN CEMAL KAYGILI 
Ct malin orjinal üslup ve 

Bu tefrika, Olman "ki d IODr• vücuda gel• 
göriitile uzun tetkı ~r en k Cerablandıracak 
mit, sizi çok eğlendirece ' 
bir eeerdir. 

PAZAR günü başlıyoruz 

kep bir hey' et Ankara'ya gidiyor 1 
Jktısat Vekaleti şehrimiz k~aşı l~ri ipekli kadın çorapl~rını~ üç 

fabrikatörlerinden mürekkep bır tıpe ayrılması hakkındakı yenı ni-

ğ t H zamnameden memnun olmamış _ 
heyeti Anl<~ra::a _ _ça ırml§ ır. e- lardır. Bunlar nizamna.menin tat • 
yet pazartesı gunu akşamı buradan bikinin bugünkü şartlar içerisinde 
Anlcaraya hareket edecek ve ucuz, bazı müşkülatlar doğuracağı ka -
sağlam kumaşlar imalatı, kumaş naatile _An araya bir heyet gön -
fiatlannm tenzili hakkında İktısat dermeğı kar~rlaştırmışlardır. He
Vekaletile temaslarda bulunacak- yet azaları nızamnamenin tadilini 
tır · İktısat Vekiletiııden utiye<:ekler-

İ>ller taraftan çorap fabrikatör- dit. 

Bitler, AvusturY.ada Liem ,eh
rinde yeni bir nutuk söyledi. Ba 
nutkun sonlarına doğru piyle bir 
etimle Tardr. 

._ Bis, aaeak AJmaa milletbıl 
düşünüyoruz.. 

Bizim mabat elini emazmna 
wnlu: 

«- Manası sarih bir cilmle, de
di .. İşıal altındaki ıayısız millet
IHin, ta kulaklanmı:ıa kadar relen 
açhk feryadı, bu cümlenin mana
llDI baba kili dejil al7. • • -=--

hamlai iiırfab:lse, çareler s-

Filan derken, o, tek saniye w 
en u3 gun şart içinde rıaldırmak 
üzere, dizlerinin yayı üurinde 
.kurulmuş, bckliyor-

iıte şikiırlarda biitün bu 
vftkıaları sezehile,.ck tam ve 
manhküstü bir idrak olsa, bek
leyiş anları kaplanın dcii1 
kendi menfaatlerine olur_ 



YARIM PORSiYON 

HiZMETÇi 

Bir arkada§ «Yarım porsi
yon Hizmetçi» başlıklı fıkra-
11nda, ayni katta oturan, bir 
apartımanın iki ayrı daire ki· 
racısının, nasıl bir tek biz. 
metçi kullandıklarını anlab· 
yor. 

Bu hizmetçiye gayet tabii 
olarak, yarım porsiyon de
mek, doğru olur. Fakat, ya• 

rım porsiyon şeklinde hiz
metçi kullanınca, pek porsu· 
muş olmaz mı?. 

LÜKS 

GAZİNOLAR 

Tophane 
Rıhtımı 
Esaslı tamir edilip 
yanında bir park 

yapılacak 
Bir müdde tevwl dalgalarla ba· 

zı yerlerinden hasara uğrıyan Top
hane rıhtımlarının yakında esaslı 
şekilde tamirine başlanaca]or. Ay

nca Tophane r~ı Ford atölye • 
lerinin sonuna kadar uzaılacaktır. 

Atölyeler faaliyette olmadığın
dan rıhtınun ortasındaki parmak. 

lıklar da kaldırılacak ve atölye • 
lerin son kısmına kadar vapurla
nn yanaşması temin edilecektir. 
Diğer taraftan Denizyolları İda· 

resinin yanındaki saat kuleli saha
nın da tanzim olunarak umuma 
mahsus bir park haline getirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Petrol Ofisi 
Yeni kurulan Petrol Ofisi Mü -

dürü Talha Sabuncuoğlu, bugün. 
!erde tekrar şehrimize gelecek ve 
Ofisin teŞkilatını tamamlıyacaktır. 
Talha Sabuncuoğlunun memleket 
dahilinde bir tetkik seyahati de 

Ak§am refikimizde oku
dum ! Belediyemiz, §ehirdeki 
lüks gazinoları çoğaltmak is
tiyormuı ! Taksim Gazinosun
dan ba1ka, daha bir çok lükl 
gazino ve mesire yerleri yapa· 
cakmıı! 

Lüksle uğrqmanın aıraaı 
değil amma, olsun, biz yine 
uğraıırız, iıte.. 

yapacağı haber verilmektedir. Muh· 
telif yerlerde yeniden büyük pet
rol depoları inşa olunacaktır. 

Efendim, ilk olarak, Be
bek Bahçesi, Belediye bütçe
sinden yapılacak yardımlarla 
bir lüks bahçe haline getiri
lecekmit ! 

Desenize, artık, yaz ak
§amları, Bebek Bahçesine de 
gidip hava alamıyacağızl 

SİVRİSİNEK 

GEMiLERi 

Amerikalıların, İngilizlere 
dünyayı hayretler içinde bı

rakacak §ekilde yardıma bat· 
ladıkları malum! Ajansların 
bildirdiğine göre, Amerikalı
lar, adına «Sivrisinek» dedik
leri gayet süratli, bir cins hü
cum botları da verecekler· 
miş! 

Şu Amerikalılar garip İn· 
sanlardır, ya.. Gemilerine de 
garip isimler takıyorlar. 

Galiba, sinek küçüktür am
ma, mide bulandırır, sözünü 
onlar da biliyorlar. Bu hücum 
botlariyle, mihvercilerin mi
desi bulansa gerek! 

TEDBiR - ---
ALINACAKMIŞ 

Tramvay İdaresi, halkın sı
kıntı çekememsi iÇin yeni bir 
tedbir daha alıyor .. Allah ra
zı olsun; şu Tramvay idaresi 
de bizi dü§Ünemse, boyuna 
tedbir almasa, halimiz nice o
lacak ?. Efendim yeni tedbir 
şu imiı: Daha geçenlerde lağ
vedilen durak yerlerinden bir 
kısmı, tekrar ihya ve ihdas o
lunacakmıı ! 

Halbuki, bu duraklar, lağ
vedilirken de, bir tedbir ola
rak dü,ünülmüştü. Acaba, 
hangisi tedbir dersiniz?. 

AHMET RAUF 

KIÇÖK HABERLER 

TiCARET ue SANAYi: 

* Dün şehrimizde 150 bin lira. 
lık ihracat yapılmıştır. Bu meyan
da İsviçreye arpa, Macaristan ve 
Aınerikaya deri ihraç olunm~tur. * Halk Sandığı heyeti umumi
yesi dün yapılmıştır. Evvela idare 
heyeti raporu akun:ınuş ve raporun 
kabulünden sonra bilançonun tet
kikine geçilmiş ve geçen sene 8000 
lira kar temin olunduğu görülmüş
tür. Bundan sonra yeni idare mec.. 
lisi intihabı olın~ ve eski heyet 
aynen ipka olunmuştur. * Biberon, kauçuk don, tıbbi el
divenler ve mümasili empermeab
lizasyon eşya amillerinin ham ka
uçuk ihtiyaçlarını İstanbul Mınta
ka Ticaret Müdürlüğüne 17 mart 
pazartesi akşamına kadar birer 
istida ile bildirmeleri lüzumu teb. 
!iğ edilmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

* Arnavutköy Beyazgül Caddesi 
78 nwnaralı Evdoksiyaya ait evin 
alt katındaki soba bacası tuuşmuş, 
ev sakinleri tarafından sür'atle sön
dürülmüştür. 

Y eşilköyde 10 nisan Caddesind':! 
Ragıba ait ve Armeonun oturduğu 
sigortasız kargir binanın da bacası 
tutuşmuşsa da genişlemesine im -
kan verilmeden söndürülmıiştür. * Satye davasından dolayı, De· 
nizbank erkanının muhakemelerine 
dün Birinci Ağır cezada nakız ka
rarına uyularak yeniden d~ vam e. 
dilmiş ve dünkü celsede seçilecek 
bir ehli vukufun mahallinde yeni
den keşif yapmasına lüzum görü
lerek muhakeme 'başka bir güne 
talik edilmiştir. * Ankara Belediye hudutları, 
Çubukbarajı ve gazinosunu da ih · 
tiva etmek üzere genişletilmiştir. * Evvelki gün biri Muğlada ve 
ikisi Marmariste olmak üzere Vi.. 
Jayetimiz dahilinde üç yer sarsın
tısı hissedilmiştir. Hasar yoktur. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 56 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMİ 
Afife birdenbire bir hissi kablel· 

vuku ile önüne baktı , k. 'ı:rdı : 
- Sizi dinliyorum Peı- ' -.· Dayı. 

Pertev duraladı, yu tkund u: 
- Amma dedi, bu yaştan sonra 

benim için çok güç ... 
Afife cevap vermedi. Pertev Da

yı içini çekti, sanki bir hendek at
lıyacakmış gibi hamle etmek isti
yordu: 

- Afife Hanım diye devam etti, 
sizi çok seviyorum; sizi Y.alnız bir 
ağebey, bir arkadaş gibi değil, sizi 
bir aşık gibi seviyorum ... 

Afifenin ürpererek düdaklarını 
kımıldatmak üzere olduğunu gö. 
rünce adeta haykırdı : 

- Rica ederim sözümü kesme -

İZZET 
yin... Sizi seviyoruµı. Bu sevgim 
de bugün doğmuş bir sevgi değil ... 
Sizi, tanıdığım, ilk gördüğüm gün 
sevdinı... O gün bugündür sus • 
tum, size birşey söylemedim, his
siyatımı sakladımsa bunun iki se
behi vardı: Bir kere yaşım size na
zaran hayli ilerlemişti, otuz do • 
kuz yaşından sonra çok genç bir 
kıza aşık olmak hayli gülünçtür .. 
Sonra Şefiğin çok, benden çok ho
şunuza gittiğTni, ondan hoşlandı
ğınızı sezdim ..• 

Afife atıldı: 

- O roman çok kısa sürdü, hem 
roman bile değil, o bir kısa, küçük 
hikaye idi. Ondan bahsetmeyiniz .. 
O hikayede benim münasebetsiz • 

JIWc11l.ıı•I Günün meselesi: 

Kapıdaki barp 
Harp, Da112ig koridorunda ilk 

boruyu çaldı. Norveç fi,yorlarında 
tenezzüh yaptı. Dolanda, Belçika 
ve Fransada dolaştL Afrika çölle
rinde, kızguı güneş banyosn aldı. 

Kahve 
tevziatı 

ve lastik 
başladı 

Ve şimdi, karlı Balkanlarda ku
zu Bl'1yaıı kurt gibi, burwı delikle
rini şişirerek soluyor. İriİeşmiş, 
açılml§ gözleri, fıldır fıldır etrafa 
lıaluyor. Yeni hedef, :yeıı.i istika
ınel neresidir?. 

Kahve, çay ithalat birliği geni 
kahve siparişleri verdi 

Harp, insan!wn tanıdığı gün • 
denberi, bu kadar esrarengiz, bn 
derece nemrut -Olmamıştır. Bir 
sihirbaz gibi, kılıktan kılığa giri
yor, bir palyaço gibi bazı gülen, 
bazı yalvaran, lıazı soınurtB.A , 
nıaskeler takıyor. 

Harp, korkağı korkutur; du • 
vardaki hayal oyunu ile harp kor
kak için ayni ~eydir. 

Tiı, Daıızigten, Norveçt~, Manş 

sahillerinden lıudutlar:unı:ıa .kadar 
gelip çatmış olan harp, bir gün 
kapımızı çalacak mı!. 

H.rp, Türk milleti için, bütün 
tarihinde, bütün nesillerinin ha
:rıı-tında daima en lı::uvvetli hatıra 
olarak yaşamıştır. Döğüpniyen, 

cepheye dtmiTen nesil taruyor 
musunuz!'. 

Bi:z, harple, bu kadar kucak Jru. 
cağ>ıyn. 

Harbi balm11mu ile davet et -
miyeceğU; fakat, o gelip bi:ri bu
lursa, tarihimizin, ırkımızm bü
tün dehşetile saldıracağız. 

RESAT FEYZi 

Şehir değirmenleri 
Şehrimiz değirmenlerinin Toprak 

Mahsulleri Ofisi tarafından işle • 
tilmesine başlanıldığı 5 günden -
beri ekmeklerin daha iyileştiği ve 
piyasaya saf un çtl<tığı görülınüş
tür. 
Diğer taraftan un tiplerinin de 

tahdidi hakkında tetkikler yapıl
maktadır. 

Av derisi ihraca
tına başlanıldı 

Şehrimizde kahvenin bollaştırıl
:ınası için kahve ve çay İthalat Bir· 
liği t-ııraftndan yeni siparişler ya
pılmaktadır. Birliğin vermiş ol • 
duğu siparişlerin bir an evvel gel
mesi için teşebbüslere geçmiştir. 
Bundan başka 1430 ı;uvallık bir 
parti kahvenin tevzii işin1' dünden 
itibaren başlanmıştır. Dün bir kı
sım kahveciler kahvelerini almış
tır. Bugün de tevziata devam olu
nacaktır. 

Diğer taraftan 1€00 otomobil las
tiğinin tevziat listesi Ticaret Veka
letinden gelmiştir. Lastiklerin bu
günden itibaren tevzüne başlana -
caktır. Bunlardan 160 tanesi resmi 
ihtiyaçlar için ayrılmış, <liğerleri-

Üsküdar tramvay
larında yeni 

sefer tarifesi 
İstanbul tnımvaylarında büyük 

bir izdiham olduğu halde Üsküdar 
ve Kadıköy tramvayları günün bir 
çok saatlerin~e tamamen boş işle
mektedir. Üsküdar ve havalisi 
Tramvay İdaresi yeni bir sefer ta
rifesi hazırlamaktadır. 

Bu tarife ile bazı ha tlal'daki se
ferler ÇOK azaltılacak ve bazıların. 
da da çoğaltılacaktır. Yapılan tet
kiklerde Üsküadr tramvaylarına 
en fazla hasılat getiren hattın Ka
dıköy - Bostancı battı olduğu an
laşılmıştır. Billıassa Anadolu hattı 
vapur seferleri kaldırıldıktan son
ra bu hatta yolcu miktarı çok art. 
mı.ştır. 

Bursa Ralkevı 
Bursa Halkevi, memlekette 

kıymetli eserler bırakan Vali Ah
met Vefik paşanm hayat ve hatı • 
ralarına ait ma!Wn.atı derlemeğ~ 
başlamıştır. 

nin piyıısaya t'evzii için hazırlıklar 
yapılmıştır. 

Fiat Miirakabe K<>misyunu yal· 
ruz Amerikan lastikleri için yiizıde 

25 kar haddine yeni tevzialta yii:z· 

de 10 daha ilavesini kabul etmiş • 
tir. Diğer memleketlerden gelen 

listi!tler için de yüzde beş kar ilS.. 

vesi kabul olunmuştur. Bu kar had

lerinin bütün.memleket için mu· 
teber olm:ası da takarrur· etmişir. 

Ticaret Vekaleti ham kauçuk 
tevziat listes'.ni tasdik ederek dün 
istanbula göndermiştir. 8 ton ham 
kauçuk bugün münhasıran sanayi 
erbabına tevzi olunaeak:tır. 

Yeniden 10 bin 
parça otomobil 
lastiği geliyor 
Basra ;-.>ille yakında memleke -

timize 10 binden fazla otomobil 
lastiği geleceği haber alınmıştır. 

Bu mallar Basradan trenle Anlca. 
raya ve şehrimize nakledilecelqir. 
Esasen parti parti Histik geldiğin
den yeni mallar ile memleketin 
uzun müddet ihtiyacı karşılanmış 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

- -----c- -

Peştedeki Ticaret 
Hey•etımiz dönüyor 

Peştede, Macaristan hükı1metile 

yeni bir ticaret anlaşması yapmak 

üzere müzakerelerde bulunan ti

caret heyetimiz, bugünlerde şeb -
riınize dönecekir. Müzakereler ya. 
rıda kalmıştır. Fakat heyetimizin 

arkasından bir Macar ticaret heye
ti de memleketimize gelecek ve 
burada müzakerelere devam olu-
nacaktır. 

• 

Av derisi me'lSimi geldiğinden 
harice ihracata başlanmıştır. Pi -
yasa gittik~ yükselmekteclir. A· 
merikaya bilhassa zerdova ve tilki 
derileri gönderilmektedir. Anıeri -
kadan yapılmaktıı olan talepler her 
senekinden fazladır. 

c . . ) 
--cADLIYEvePOLIS--..1 -

Yeni Adliye Veki
linin ilk tam imi 

Ankara, 15 (Telefonla) _ İstifa e
den B. Fethi Okyann yertne dün i§e 
basladığıDı bildlrdiğlm yeni Adliye 
Veldli B. Hasan Menemencioğlu bü
tün müddeiumumllere şu tamimi gön
dermistir: 

<Büyük Şeflerimln teveccüh ve ltl
matlariyle Adliye Vekaleti v.azifesini 
deruhte etmis bulunuyorum. Sayın hl
k.im ve Mü.ddeiumuml arkadaşlarımın 
ve bilılmum Adliye mensuplanrun Ü

zerlerine alın~ oldukları va:ı.ifenin kut
siyetini idrak ederek nasıl yorulmaz 
bir cehd ve yüksek bir feragatle çalı:ı
makta o1duklannı yakından bilirim. 
Kcndil~r!le teşriki mesai edeceğiffiden 
dolayı hissettiğim şeref ve bahtiyarlığı 
burada kaydetmek isterim. 
Arkadaşlarımın millet vediası olarak 

ellerinde bulundurdulı:lan bu yüksek 
ve çcık şerefli vazifelerinde her gün 
daha yu.Lsek: mu:va.ffakıyet.;.CI.e ermele
rini diler ve hepsini muhabbetle se-
11.m!arım.> 

FETHİ OKYAJt GELİYOR 

DiAer taraftan B. Fethi Okyar teda
vi ve :stırahat için bugün İstanbula 
hareket edecektir. 

llklerimin biridir ... Mektepten ye· ı 
ni çıkmıştım ... Hayatın ne olduğu
nu bilmiyordum ... Hayatın eşiği. 
ne adım atan her toy genç kız gibi 
ben de önüme çıkan ilk erkeğe aşık 
olduğumu sandım ... Onu zannet
tiğim kadar sevmediğimi bana gene 
Şefik kendisi isbat etti... Tatlı hül
yamın, güzel rüyamın yerine tam 
bir liikaydi ~ oldu_ .. Anladım 
ki, Şefiği sevmiyormuşum ... Yalız 
bu inkisarı hayal beni çok olgun
laştırdı ... Bugün artık dünkü ço
cuk değilim ... Bir ay içinde on se. 
ne ihtiyarlaınl§ gibiyim. 

Pertev Dayı, meseleyi biraz da 
şakaya bozup, heyecanını yatış -
tırmak için: 

- Şu halde dedi aramızda yaş 
farkı pek kalmıyor ... OtU2 dokuz 
yaşında olmam slıi krırkutmaz ..• 
Benimle evleruneğe razı olursunll2 
değil mi? 

Kendisine ihanet eden met
resini 3 3 e :inden yaraladı 
Yakalanan ell bıçakb Aşık adliyeye 

verilerek tevkil edildi 
Şişlide evvelki gün aşk yüzün

den bir yaralama hadisesi olmıış
tur: Şişlide oturan Mehmet adın
da b.ri, bir müddettenberi bera -
ber yaşadığı metresi Fatmamn 
kendisine ihanet ettiğini haber al
mış ve Fatmaya bunun sebebini 
sormuştur. Neticede aralarında 
çıkan münazaa esnasında Fatma
yı bıçakla üç yerinden ağırca ya
ralamıştır. 

Fatma tedavi altına alınmıştır. 
Ha<liseyi müteakip yakalanan Meh
met diln adliyeye teslim ve ikinci 
sulh cezada yapılan sorguyu mü
teakip tevkif edilmiştir. 

SARHOŞLUKLA... 
Sütlikede İmrahor cad<iesinde 

oturan ve celep Hakkının yanında 

ile benim yaşımı ve tEcrübemi bir 
araya getirir mes'ut bir yuva ku
rarız. 

Pertev Dayı bunları söylerken 
Afife önüne bakıyordu. Ortalık ta
mamile kararmıştı. Yolun biraz da. 
ha ötesi artık görünmüyor, ufuk
lardaki kızıllık morarıyordu. Yal

nız bir tek toktada sarı ve pembe 
bir şafak aydınlığı kalmıştı. Afife 
bu ışığı ruhıınun aksine benzetti, 

sanki bu ışık, bu sarı ve pembe 
aydmltk ruhundan ufuklara ak -
setmişti. Artık hüznü, ye'si, sıkın
tısı kalmamıştı. 

- Pertev Dayı. .. 
Diye söze başladı. Pertev Dayı 

genç kızın kolunu tuttu, sözünü 
kesti: 

koyun kahyalığı yapan _H.arputlu 
Mehmet, diin gece, kendisini bil
miyecek derecede sarhoş ola.-ak 
evine giderken düşmüş, başından 
yaralannuştır. 

Mehmet, tedavi altına alınmıştır. 

ahkum edilen 
kumarbazlar 

Langada Mevlıldün kahvesin -
de Cemil ve Hasan adlarında iki 
~i Partisi 5 kuruşa kağıtla kumar 
oynarken suç üstünde yakalan -
mışlar ve üçilncü sulh cezaya ve
rilmişlerdi. Neticede kahve sahibi 
Mevlüt kumar oynattığından biı" 
gün hapis ve 50 lira para cezasına, 
Cemille Hasan da ikişer lira para 
cezasına mahkCını olmuşlardır. 

Afife birdenbire ürperdi. Halis 
Adem de ona cevap almak üzere 
ertesi günü geleceğini söylemişti.. 

- Neden yarın? diye sordu. 

- Hiç değilse bütün gece ve ,bü-
tün gün kalbinizle haşhaşa kalma. 
nızı istiyorum. Yüreğinizi iyi yok
layınız, kendi kendinizle rahat ra
hat- konuşunuz, ondan sonra cevap 
veriniz. 

İçini çekerek devam etti: 

- Euer bu teklifimi reddeder -
seniz, hiç değilse ben bütün bir ge
ce ve bütün bir gün güzel bir Ü· 

mitle beslenmiş olurum ... 
Bunu söylerken hazin hazin gü. 

lümsüyordu. 
Afife de derin bir göğüs geçirdi: 
- Bu şüpheniz neden Pertev 

Dayı ... 
Pertev gene sözü kesti: 
- Dayı dememenizi rica etmiş· 

tim. 

Köylerde 
Kalkınma 

Vilayetimiz köy 1 eri 
için yeni bir program 

vücuda getirildi 
Vilayet, köylerdeki lrnlkmma iş· 

lerlııe bu yıl büyük bir faaliyetle 
devmn edecektir. Bu yolda yeni bir 
program hazırlanmıştır. 

Köy hudutları kat'i surette teır 
bit edilerek hudut ihlilifları ta
mamen hallolunacakır. Her köye 
içme suyu da temin olıınacııktır. 
Köylerde kuyular açılacak ve çeş.. 
meler yapılacaktır. Köylerin mü
nasip yerlerine birer asri umumf: 
hala da yapılacaktır. 

Yeni vapurcular 
Birliği teşkili 

hazırlık 
.- . 
ıçı n 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliği, 
Armatörler Birliğine dahil. olıru; an 
vapurculaı-a tebligat yaparak 21 
marta kadar Birliğe girmelerini 
bildirmişir_ Koordinasyon Heyeti 
kararnamesi 21 martta mer'iyete 
gireceğinden gelecek hafta içinde 
bütün hazırlıklar bitiri.lmİ§ ola -
eaktır. 

Hükümet bütün vapur seferleri 
için Armatörler Birliğine emir ve. 
receklir. Malı1m olduğu üzere ka
rar yalnız şilepler içindir. Yolcu 
vapurları karardan hariçtir. Arma 
törler Birliği elindeki vapurları 

hükUrnetin ~stereceği yerlerde 

-

çalıştıracaktır. 

Macaristan dan 
Telelon malzemesi 

getirtiliyor 
Macaristandan telefon malıemes 

getirilmesi temin olunmuştur. Bu 
malzeme geldikten sonra şehirdeki 
telefon şebekesi takviye edilecek 
ve mükaleme için dakikalarca file 
başında beklenmemesi temin edl -
lecektir. Telefon İdaresi şehrin ba. 
zı kenar semtlerine de telefon hat 
yapmağa karar vermiştir. Ha:ı:ır • 

i 

t 

tı 

lıklar yapılmaktadır. 

Yeni ve modern bir 
t tan IJakımevı 

İnhisarlar İdaresi tarafından 1z
mirde 1 milyon 800 bin lira sarfile 
vücude getirilınesi kararlaşmış ola 
Türkiyenin en büyük tütün bakım 
evi ve deposu iıı,şaatı yarıda kal -

n 

mıştL 

Haber aldığmuza göre, İngiliz • 
!erle Ankarada yapılan görüşme -
ler sonunda inşaata lüzumlu mal • 
zemenin hariçten getirilmesi temi 
olunmuştur. Malzeme yakındı! ge
lecektir. İnşaat gelecek seneye ka

n 

dar bitirilecektir. 
--oo----

SJnemalarda yeni 
yardım pulları 

Vilayet, şehrimizdeki sinema ve 
eğlence yerlerind<!, Verem Mü 
cadele Cemiyetinin olduğu gib 
Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Kızılay Cemiyetleri i 
çin de biletlere daimi pul yapış 
tırılmasını düşünmektedir. Bunun 
için yakında Vilayette bir toplan 
yapılacak ve daimi olarak ve sır 
lie bu pullar halkımıza satılacak 

-
i 

-
. 
tı 

a 
. 

tır. 

nızd~ ·kendimi <> kadar çocuk his 
sediyordum ki ... Benimle alakad 
bile olmuyordunuz ... 

-
ar 

Pertev d•"ı Afifenin elini tuttu_ 
Uzun müddet, yanyana, kanların 

hararetini kanlarında, kanlarını 

deveranını birbirlerinin damarla 
rında hissederek, anlaşmaktan d 

ğan bir saadete gömülerek, karan 

ın 

n 

-
o-
. 

hkta sessiz durdular. 

a Artık ufuklardaki parlak nokt 
da kaybolmuştu. Etraf simsiyah 
Gökyüzünde yıldızlar tek tük 

birer ikişer fışkırmağa başlıyor 

!ar, dakikalar geçtikçe çoğalıyo 
!ardı. O anda, yolun dönemecind 

bir gölge belirdi ve bir ses duyuld 
Bir türkü bütün vadiye yayıldı: 

Dere tepe düz gider 

Bir kınalı kız gider 
Hoy nereye? .. 

tı. 

' . 
r. 

e 
u. 

wı.m~tt:A 
~· · ~ 

Vlşl ve lngilte're 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMEll 

İngiltere üzerine, geçen ağuslol 
e eyliıl ayları zarhnda yapıl•• v 

hava taarruzları netıcesiz kaıdıl>' 

al 

i .ı 

t 
h 
an sonra Almanyanın politilıl e 
edeflerinden biri, Vişi hük{ıııl"° d 
ıoin _elindeki Fransız donaoııı•~ ! t 
ını lngiltereye karşı kullanın 
oktası üzerinde toplaıunıştıı. lr 

1 
iltercyi doğrudan doğruya ya~ I• 

t• 

s 
n 
g 
lacak hücum ve taarruzlarla ııı•• ı 
ôp etmek imkıinı mevcut oJduM' • 

1 

Almany., Fransız donanınas~ 1 
yardımına muhl3Ç değı!di. falı' .el 

1 

b u ihtimal ortadan kalklıl<I... ııi 
sonra, İngilterenin denizler~•: dı 
hakimiyetini sarsmak ve belki 
Akdeniz hıiltlmiyetıni eline ge • a 

• it irmek husmunda Fransı.z do ç 
nanmasının müessir bir rol o)'ıır 

ıf yabileceğine şüphe yoktur. , sO 
Vişi hükômeti, daha dogru 

1 
e 

r 

t 

§ 

Peten, mütarekenin hüküm[er10 W 

iayet etmeği bir şeref mesc~ s 
elakki ettiğinden şımdiye ka 

buna mukavemet etmtştır. Mare' 
şal Petenin bu mukavemeti kJI' 
nında Almanyanın buyük bir sr 
bır göserdıği söyleniyorsa da ~ 
manya için başka üırlü hare~ . l 
etmek de müıııl<üu değıldir. ~u~ 
kü Almanya, Peteue karşı vaııY ii" 
almakla Fransı.z donanmasını b ti' 
bütün elinden kaçırabılır. Açılı jlı 
Alman taraftarı olan Lavaliıı 8 

karşısında bile gö,terilen bo sr l 
hır ve teenni, Aınıral Dnrlan tat' 
fından yapılan beyanata bakıl~ 
cak olursa, Almanyayı ınsks• , 
na ulaştıracak gıbi görünmel<;te 
dir. ~ 

Darlan bir müddet, Vişi ile r; li 
ris arasında mckık dokudul<I ,,ı 
sonra şimdi lngiliz ablukaSı 
karşı vaziyet alml§tır. Verdiği b~ 
yanatta Fran.ı.z ticaret gemil•1, 1 
nin işgal altında bulunmıyan nııl' 

. ya' 
takalara gıda ınaddelerı ta~ı 1r 
cağını ve buna mani olnııya ıe;• 

. . lı ""' biis edecek olan lngıla arp • 
milerine karşt Fransız doıuı~~ 
sile mukabele edeceğini bild1t .• . '" ılliştir. Fransada gıda .-azyetı~ >" 
pek hiıd olduğu malumdur . 
İngilterenin işgal altında buıııı;. 
rnıyan mıntakalar hakkında ı~,. 
bik ettiği sıkı abluka bazı ingil•iY 
ler tarafından hile tun.kit ed•lıı' 
tir. Bu, bir hakikat olmakla ~er~ 
her, Darlanın beyanatında. lngeo 
lere ile mesele çıkarmak ı.•10 . 
bir eda olduğu da aşikardır. AJ)ll' _ .... gır 
ral Darlan b':1 vc;i!e ile b....,ı J;J 
uişleterek, lngilterenin abh~· 
sistemini t_opyekıin takbih et~. 
ten sonra Ingılızlere nazaran r 
manların daha alicenap olduk1°~ 
nı söylemiştir. Bu sözleri söyl•Y

1
if 

Amiral Darlan, büyük bir Inll1 
1 

d~manı olarak belirmektedJr ~ 
Fransanın muharip bulunduğıı ııJ1 
manlarda da Amiral Darla• 1. 
Fransız donanmasına kumanda•, 
tiği hatırlanacak olursa, ingıl~ , 
Fransı.z işbirliğinin neden yütU ,.
mediği şimdi daha vazıh olar 
anlaşılmaktadır, •a' 

Abluka İngilterenin AfnıaPY ~ 
ya karşı kullandığı müessir b iJ 
sllilhtır. Ve İngilizler bu husus , 
son derece hassas olmakla ber~,,. 
her, bitaraf devletlerin vaziyet 

4 
rine karşı da büyük bir anlal',1 
zihniyeti göstermişlerdir. tt,J~O 
harbe iştirak etmezden evvel, ,,ı 
memleket halkının ihtiyaçla1

1 ~· 
tatmin edecek. formüller buldu_İ' 
ları gibi, şimdi İspanyanın iaş•' ,.ı 
ni de teoıin etmektedirler. Al' dl 
anlayışı Fransanın işgal alllJI , 
lıulunmıyan ınıntakalar h~ ' 
da göstermemeleri için bir se~,. 
yoktur. Fakat İngilizler haklı 0 dl 
rak, bundan evvel, işgal altıfl dl 
bulunan ınıntaka ile işgal altıfl ııi 
bulunnııyan mıntaka arasınd•·ıı• 
ikttsadi münasebetlerin tanziıııı •' 

1 1- ı alt'" de ısrar etmektedir er. şga ftl' 
da bulunan rnıntaka bukukall ~· 
man toprağı addedilir İşgal a!1; _ 
da bulunmıyan mıntakaya gır ııl 
cek olan eşyanın işgal allı~~· , 
nııntakalara nakledilmiyeccll1~9• 
den emin olmadıkça, abl~l'.". W 
ktmından iki mintakayı bırıb~ 9, 

den ayırmanın pek zor olacaiı' bC 
şikardır Vişi hükômetinin, h8~ ... 

. 1 şıw 
girme.zden evvel ita ya~ın ~e. ııı· 

Biraz durdu ve daha tok, daha 
cidd ibir ııesle devam etti: 

- Bir kere bana artık dayı de
meyin. .. Bu Jakap ~kalanrun ağ. 
zında kalsın ... Sonra da bugün ce- -
vap vermeyin ... Size teklif ettiğim 
şey o kaadr mühimdir lci, bir anda 
cevap vermenizi münasip bulmu· 
y.orum ... Düşiirunenizi, çok düşün
menizi istiyorum... Yarın akşam 
köşke gelir cevabınızı alırım. 

- Affedersiniz ... Reddedebile • 
ceğimi neden tasavvur ediyorsu. 
nuz Pertev Bey?. Eğer cesaret et
seydim ben çoktan size: Pertev ev
lenelim! derdim. Fakat sizin yanı. 

ili: Pertev Dayı rüvasından silicin 
- Artık gidelim dedi, sizi mer 

dide ispanyanın yaptıgı g.bı, + 
gi!tereye teminat verecek forn'ı° ıı 
ler ile yanaşacağı yerde Dal' ~ı· 
gibi salahiyetli bir devlet ada

0
s•• 

nın ağı ile tehditler savurııı~ 9, 

İngilizlerle döğüşmek için b• ı(I 
ne aramaktan başka bir nı•110,:jı 
delfılet edemez. Çünkü eğ•_',.' 'e
Arniral Darlanın tehdit ettı!l1 j!İ' 
kilde hareket edecek olursa, ııe e' 

ce ue olacaktır?. Fransız harp g 1 

- Eğer benimle evlenirseniz 
Afife hanım •izin çocukluğunuz uğ
runa ilğradığınız inkisarı hayaller 

ederler 
ak 

(Devamı: 5 lııcl ,;ayt-4' 



'RUPA HARBİNiN 
'E.Nf··MESELELERJ . 
·akın bir tarih .• 
b.UL: ALi llEMAL SUNllAI' 

.al~an meselelerindo ötedea - ( 
ı bı.r benzeyiş var.fil.'. Yarıaı -
üzerindeki ınem1eket1erin bir· 

erile münasebetleri olsun, di· 
devletlerin Balkanalrda nü • 
tesis etmelerinde olsuıı ınuh

f umanlarcla çıkmış hadis~ : 
arasında bir irtibat kendiw 

termektedir. Ne pek yakma, 
c pek ıu.aia gituıeie lü~um 

• Tarih için otıu ı.iç sene toYle 
le bir zamandır. Onun için 
.ela 908 de Bulıaristanın .istik· 
ni ilin etmesile Prens Ferdi -
dın da Bulgarlar Çarl diye ba· 

1 taç giymesi karşısmd~ A~ -
a diplomatları bir haylı mut 
it çekmişlerdi. Çünkü bu ha· 
ı devletler ara ındaki büyiik 
tfaatlerin nasıl çarpıştığını, ne 
etli bir nüfuz mücadelesi ol· 
unu çok iyi gösterıniştir. Bul· 
stan istiklalini ilan ederek 
.lık oluyor, Avusturya - Maca
.tn imparatorluğu da Bo na -
cği ilhak ediyordu. 

.rplar ötedenbefi Bosna - Her· 
istemişlerdir. Onun için ora• 

\.vusturyanuı kat'i surette ele 
rmiş olmasına razı oloıuyor
L Nihayet bu yüzden Avus -
·a ile Sırbistan arasında harp 
cağına bile ihtimal veriliyordu. 
at Sırbi tanla Avusturya ara
: herhangi bir kav~ çı.knıak-
. us.y~ ile Avustury~ arasıDda 
ıhtılaf deBıekt' o ı. 
~ de Japonyaya mağlup olan 

llusyası yine düveli muaz
~·ı atasında kuvvetle söz süy
~ lllek için kendini toplaın•· 
ll:?aştyor ,sözünü geçirmeğe 
Y~d · u. Rusyanın c kidenberı 

:anlarda büyük bir itibarı var• 
,ar ikinci Nikola 908 vekayii 
' 111da bu itibarını filen göster· 
• i.~tiyordu. Çarlık Rusyası pek 
c.uı bir irntihan ıeçiriyordu. 
1~ - Japon harbinden evvelki 
ı~u. nıesela 903 de Balkanlar-
~ n~z .olduğu nüfuz ve itibar ne· 

ıdı. 908 deki mevkii nerede 
t·">'ci ıünler ıeçnıiıti. ~u • 

beraber Petresburı büku
ııe olursa olsun A vusturY•Y• 
\ s -l?plara müzaheret etnıege 
~ ~"rıniıti. i~te diğer Avrupa 
~tlerini düşündüren bu olu -
' llusya nihayet Avusturya 
'~htrebeye kalk.arıa bun~n 
lti bir harbe varmasın• kim 
olacaktı?. Fransa, Busya ve 

iere bir tarafta, Alnıanya, A
trya ve İtalya diğer tarafta 
~ tutuşmıq olnııyacaklar mıY· 

' de harp çıkmadı. Çünkü Çar· 
U.Syası her ne kadar Suplara 
a kadar müzaherete karar 

iş ise de bir taraftan japon
karşı uiradığı mağlubiyetin 
diğer taraftan Rusyada da
arışıklıkların devanıı Çarlığı 
düşürnıüştil. Onun için Rus-

tni bir harp için daha hazır 
di. Avusturya tarafı bunu 

nışh. 
usturya • Macafr,tan inıpa· 
luğu hakikaten Rusya ile bir 
göze alabilir miydi, alamaz 

ı?. Ne olursa olsun, arkasın· 
lnıanya vardı. Sırbistanla A
u·yanın ibtiliıfı uzadıkça ,·e 
anın da Sırbisfana müzahere
tanı ettikce Bcrlin tarafı Vi· 
rı te~vik ~diyordu. Nihayet 

imparatorluğunwı Ba ''e· 
rens Bülov daha ziyade bek· 

DEBi UO!\IAN: 81 

Çar kinci Nikolanıa AJ .. 
man nüfuzu albDa sirdiii 
söyleniyordu. Ruaya bu 
izzeti nefis yarasını UDU• 

1 
ta~~.., 914 te harbe sir
mıttir •• 

leıneie lüzum ~örmeden Petres • 
borga işi anlabwf tı: Eier Slrbis
taıila Avusturya arasında bir mu· 
harebe çıkacak olursa .Almanya 
bütün kuvvetile müttefiki Avus
turyaya yardım edecekti. 

Bunun üzerine Çarlık Rus)·ası 
emrinkii kabul etti. Bosna - Her
scğiıı Avusturya tarafından ilha
kını kayıtsu, §arts.ız tıuıunış o1 • 

•u. 
Çarlık içia ne ağır bir vaziyet.. 

Avusturya ile olan bir meseleye 
Almanyanın açunan açığa müda
halesi kar~ısında Çarlık siyaseten 
mağl6p olmuş demekti. Ondan 
sonra Avrupanın politika ftlemin
de dönen lôkırdı ıu oluyordu: Çar 
ikinci Nikola nihayet Alman ve 
Avusturya imparatorlarının nü
fuzu altına girdi; artık bilhassa 
Berlinin muvafakati olmaksızm 
Nikolanın söz söyliyebilınesine 
imkiln kahnadL Bu sözlerde mü
balağa vardır. Çünkü Çarlık o 
derin izzetincfs yarasmm acısını 

duvmamış değildi. Almanya ve 
A;usturya karşısındaki ric'at Ru -
yada Almanyaya karşı gitgide ak· 
sülimel uyandırdL Ondan sonra 
gelen zaman zarfında, altı sene i
çinde ise Rusyanm hazırlandığı 
ıörüldü. Nihayet 914. de Alman· 
yaya ve AvusturyaY•. k~~~ı Ç~r~k 
Rusyas.nıın borbe gırdıgı gorul-
dü. Bunun ba lan ıcını 908 veka -
yiinde aramak lazım. 

/ı Ve lıçi Arıyanlar, 
fikôyetler, temenni

lq oe miiıkulln 

Gelen Mektuplar 
Şefik (İzmitli): Samatyadan - İ· 

nan: Sanyerd~ ~ 24 Yıldız - Sarı

yerdcn, H. ö: Izmltten - Mahzun ~a
dın: Eerııköyunden, Bayan Pekak: lz
mit, istanbul, Rami, Xeşılkoy ve E
renköyunden - Bayan I. Tcpedclen
li oğlu Galatndan - Baynn Emel: İs
tanbuldan - M ... T: İstanbu d:ın mek
tuplarınız vardır. Baynn H ynye (Ak
saraylı), Sempatik, Cemile, Ennlç, 
Şöhret, Mübeccel, Utangaç, Kıl~, Ba: 
yan Emel, S. H. H., Bayan Şirin, 1. 
Gilnes. ı ı l Bursalı mükcrJ"cren ilin 
etU,'1miz mektuplarınw Jıc.rgUn saat 
15 _ 19 arasında aldırmanız me.rcu-
dur. 

Genç bir k~ iı arıyor 
Lise mezunu genç bir kızını. Hesmt 

husust mUcss •eleı kanııat-
dare ve 

bir ücretle iş nrıyonıın. • uhtt'rcm 
Ur h' ıcrinfn son Telir:ıf H lk s!ltu-
~ sa ıp 1 ed 
nu Mualli'ya muracaat aı uu rıca e-

ıım. 

iki faydall tavsiye 
Renkli kumaşlardaki parlaklığı 

izale etmek için elbiselcdn parlı -
yan kısımlarını bir fırçayı kahve 

suyuna batırarak fırçalamak kafi· 
dir. Ondan sonra da elbiseleri ters 
tarafına nemli bir bez sererek ter

sinden ütülemek icabedcr. 
Tahta ambalaj içerisinde uzak 

bir yere gönderilecek çiçeklerin 

yolda solmamasını temin etmek 
isterseniz yapılmış tahta sandık -
leri bir saat kadar su içerısinde 
b kmak lazım gelir. Bu suretle 
t~~~a suyu çeker ve çi~eklere la • 
zıın olan rutubeti temın eder. 

.. en de Seveceksin I 
yazan : l:. 1 EM İZZET oENiCE 
-

tr. Olurken eminim Nihat ve 
~evgisi gözlerini ı.apanuş, bel· 
disinin öldi' r;'ıne değil, koca· 

.d l .. e ı cerı e knlaığma uz muş v 
tış.tır. Hele, canını Giineşim, 
§ınıdi ne holde? .. Nefer lal

lun kolunun kırıldıjını haber 
llr. Fakat, bu da beni iizüyor. 
ldişeye diişürüyor. Hasan he
,sınancığa gi tıneıniş. Ya Gü· 
~nrndan Osmancıkta öldiiyse? 

' hu ihtiınali de dü~iindükçe 
llcak ..,.b. • 

.,ı ı oluyorum. l'. avruıu 
ar b · ı:ıı enıın olmus ki onu ken· 
FIO.. "lı ' 
l· gurn:ıuş kadar canıma ve 
sınıe ..... k · 1 .ı ,, a ın buluyorum. inşa -
ııtncın· · ışır. Kolu çolak bile knl-

at od k .. erece tatlı ki, insan tek 
tı ~oz, tek al akla bile ya· 

Yıne mutlaka ölüme tercih 

d 
ihtivarlar ) a~nma yolu~-

e er. ~ ·ht· ı bı 
daki hatta mecnun ı ıras ar • 
l hep ku\•\•etini yacanınııııı bu ca· 

z~besinden almıyor. m~? Fak~t: 
G .. eşim ~ınıdı anııesın yavrum un "' h . .. sonuna kadar ma • 

den ömrumun 
k sıl ''acıı-b basından uza na ,, '$ 

rom, a . e baba 
yacak, kinı onu hır ana v ., Iova-

fk t 'l bag~ rına bastıracak. J . 
lie a 1 e · i in bu ola
tın en act tarafı Gbneş. ç . . dü· 

E . steınin vaııyctıııı 
caktır. nı'S "rim habe· 
§iinüvoruın. Karısının o ı . 

• uhakkak can cvın· 
rini alınca l'l'I .. ktir Onuıa 
den vundmuşa donece • baıı. 

karısına ıo· 
kadar karısını se\'Cn, r 

. daha tasavvu 
]anan hır kocayı h beri 

H tC kara a 
edemiyorum. a a,. . ölebilece-
aldığı vakit, damla ınıp. . . , 
ğinden dahi endişe cdebıhrım. l 

Biçare adam artık evlenemez de. 

Kahve peylleılade 
l•t1111bulda bekar kahveleri 

oardu, geceleri, buralarda 
bir çok vatandaılar yatar; 
yani, kahvehane ayni zamn
da bir nevi oteldir. Kahveha
nede, peyke üzerinde yatmak 
elbette hoı bir ıey değildir. Sa .. 
bahtan ak§ama kadar bin bir 
üuanın içinde oturduiu, aiga .. 
ra dumanı kokulu l ahvcha
nede oturmayı kim ister?. 

Fakat, buralarda yatan va .. 
tandaflar, burada kalmıya 
mecbur oldukları i~in bu kah
vehanelerin kahrını çe. erler. 
Çünkü, ba gibi vatunda§ların, 
elueriya, barınacak bQfka 
bir yerleri yoktur, paraları 
yoktur, belki, iı aramıya gel. 
mi§lerdir, vesaire .• 

Bu hal, bir takım hastalık. 
lor, 6ayri •ıhhi vaziyetler OT" 

taya çıkarıyormuı .. Bundan 
böyle, kahvehanelerde yatıl. 
ması menedilecekmiı! 

Fakat, dikkat etmek la
zımdır ki, bu ıehirde gecesi
ni kahve peykesinde geçiren 
vatandaş adedi hiç te az; de.. 
ğildir. Bun...lar, ne alacalı?. 

Demek oluyor ki, lstanbula 
bir takım mi&alirlıaııelcr, ba-
rınma yerleri, veya çok, am
ma çok ucuza bir takım halk 
barınma yerleri lazunclır. 

BURHAN CEVAT 
= 

Yemekleri ça uk 
soğu mak çaresi 

Bir yemeği çabuk soğutmak ll" 
zım olursa bir clt ına soğuk su 
kaymalı, bu suyun içerisine bir ka· 
şık tuz atmalı, yemek tenceresini 
eltnsının içerisine oturtmalıdır . 

Gözler herkes için pek ıy· 

metli uzuvlardır. Hele gen9 
• •• 1 • 

kızlar, kadınlar ıçm goı.erın 

kıymeti çok büyüktür. Çünkü 
gözl~r güzel olmannca kız'a· 
ın kadınların güzelliJı bütün 
lmaz. 
Gözlerin kıymetini bilmek, 

onları bozulmaktan korumak 
şüphesiz çok iyidir. Ancak tu· 
alet yaparken gözleri aynca 
vıkamak fazladır. İnsan yü
~ünü ılık veya soğuk, han
gı su ile yıkıyorsa gözleri 

de onunla yıkamak yetişir. 
Ilık su iJe yıkamak ise daha iyi

ir. Gözler için suya Asidborik 
katmakta, çok devam ederse 

n ı ahriş eder. Geceleri çok 
okumak, fazla yorgunlukta göz

leri bozar. Ve sabahları gözle. 
· n kanlı gibi kırmızı, etrafı si
:ıh halkalı olması da bundan 

1cs'ct eder. Yaz me\•siminin 
iddetli sıcaklığı ve ışığı göz
ri tahriş ettiği gibi kış mev

:.iminin şiddetli soğuğu da 
.,.öı:lere dokunur. Yazın gözleri 
{oruyacak koyu renkli gözlük
ler, akmak, kışın da soğuğa 
karşı muhafaza etmek lazım
dır. 

Buna yüzde yiiz imanım var. En 
başta Güneşi hiç bir lh eyanneye 
emanet edemediği için e\ le nem ez 
Ondan sonra da ahlamm üstüne 
lıiç bir kadını beğemncdiği için 
e\'lcncmez. Ablam tam bir nnne idi. 
En mükemmel ev kadını idi, En 
dtirüst ve metin seciyenin ~alıibi 
idi. Ve .. her iki ide birbirine denk 
ideal karı koca idiler. Eniştemin 
gönlünde ''e göziinde ablamdnn 
knlncak boşluğu dolduracak bir 
kadın ta ovvur edemi) onıın. Hele, 
edadım Gline ciğim bir yabancı 

kadına nasıl: 

- Anne .. 
Der, nasıl tina ısınır? Yavnıcu-

MAHKEMELERDE: 
''" J • • ı araen mı geçersın .• 

Serden mi?,, 
"Baba yadigarı antika saatten 
geçemedim . . Yarden geçtim 
amma pişman da oldum .•. ,, 

---=-f'vazan: BDSEYi BEHÇET =1--
Zarif, şık, sevimli, balık etinde, 1 

esmer, Doiilas bıyıklı bır delıknnlıy· ı 
dı. Galiba eskiden, Şehzadeba~ında 
merhum İsmail Ağanın Yıldız, jl3" 

hut da Sule kıraathanesinden, 
şöyle yalan yanlış bir aşnalığımız 
vardı. Adını, neyin nesi ve neci 
olduğunu bilmiyorum. Hayal me· 
yal hatırladığıma göre, bilardo me· 
raklısıydı. 

T r halde, o da benim adımı sa
bilmiyordu . 

• il.ye koridorunda karşıma çık.. 
tı. Hafıf bir tebessüm ve hafif bir 
baş egrnesile selamladıktan sonra: 

- Müsaade eder misiniz? dedi. 
Elimdeki sigaradan, elindeki si

garasını yakmak için müsaade is-
tiyordu. 

Ben de nyni tarzda hafif bir baş 
eğmcsilc selamına :mukabele et -
tikten sonra: 

- Buyurunuz! dedim ve sigara
mı uzattım. 

Sigarasını yaktı .. Derin bir nefes 
çekti. 

- Tc.şekkiir ederim .. dedi. Ace
leyle kibrit almayı unutmuşum da .. 
Celpnamede saat on dörtte yazı -
yordu. Yetişeyim diye acele ettim. 
Halbuki, bizimki beşinci dava imiş. 
Daha bizden evvel dört muhakeme 
var ... Sizi, benim bir ye.rdcn gö
züm ısırıyor gibi ... 

- Evet .. Benim de öyle ... Ga· 
liba, Şehzadcbnşında kıraathane
den ... Şu'le, yahut Yıldızdan gibi 
geliyor. Hatırladığıma göre, siz 
bilardoya meraklıydınız. 

- Evet e•·c .. Tnmam .. Şehza -
deden olacak. O zaman talebeydim. 
Fakat, şaka maka, on sene var. 

- Zannederim... Davanız var 
galiba? 

- Evet.. Da\•am var 
- Davacı mısınız? 

- Evet.. Davacıyım amma, dava 
ettiğime de pi!:man oldum. 

- Neden pişman oldunuz? 
- Anlatayım ... "Üç dört ay kadar 

oluyor. Kıvır kıvır, sarışın, güzel 
blr kızla tesadüfen lanıştım. Serde 
bekarlık var. Biraz da ~cukluk 
mu diyeyim ,ne diyeyim; hiıla flört 
yapmaktan genç kızlnda kırlar..ia, 
sinemalarda, hatta soknklarda sa
fjyane gezmekten ze\ k alıyorum. 
Bir müddet, şurada burada, sazda 
sözde gezip tozduk. 

Benim bir saatim '.:ırdı .. Baba 
yadigarı .. Fakat, saat deg. , antik ı .. 
Bugün, bin lira verseniz yapıcısı 
yok. Öylt bir saat kı, alaturka ve 
alafranga c:aatleri, ay.arı, günlerı 
gösterirdi. Hem saat, hem tah.-vim .. 
Bir kenarında da barometresi var· 
dı. Benimki de pek akıl i§i değil.. 
Böyle antıka şey, hiç her zamnn 
cepte taşınır mı? İşte fıdct et:lin. 
miştim. Daima cebimde taşırdım. 
Semahat de bunu gördü, çok be· 
ğendi. 

- Semahat kim?. Tıın~tığınız 
kız mı 9 

- Evd .. Günün birinde, '•ine 

- Acaba nefer izin koporm k 
için böyle bir yalnn uydurına ın? 
Harbin fccaatleri ahlaki çok boz
du? 

Bilmem bunu, heni tesrlli etmek 
için mi söyledi, )oksa gerçek bir 
tnrafı vnrmı? Belki de Snlihin dü
şiincc i do "rrudur ve. gönliinı bu 
t hminin doğruluğunu o kndnr çok 
istiyor ki .. 

Herhalde nblnının ölümü öın
riimün sonuna kadar acısını yiire
ğimde bir tiirlü a\ utamı) aca •mı 
bir dert ,.e ızı ko>nnğı olncnktır. 

Diişüniil onun, O nıancığa bir tel
graf ~ekmc)i. Elrcr ııcfer Snlihin 
dediği gibi )alıın u duru)orsn bu· 
nun doğruluğunu ve cl:rriligiııi or-

Semahatle gezmcğe gittik. Bütün 
gün, beraber gezdik. Gece eve gel
dim .. Soyunup dökünüp ynthm.. 
Sabahleyin kalkınca yeleğimin ce
bine baktım.. Saati bulamadım. 
Acaba düşürdüm mü, yoksa çal
dırdım mı? diye düşündüm, dii
şündüm. Semnhattcn f;Üphe etmek, 
asla hatınma gelmedi. Zaten, toy 
kızcağız, böyle şeyi nasıl yapar? •. 

O gün gene Semahatle buluş. 
tuk.. Saati kaybettiğimi söyle • 
dim. Öyle üzüldü, öyle üzüldu ki, 
adeta a-lıyacak gibi oldu. Ben de 
üzülüyordum .. Baba yadıgarı ol
masa, birşey değil. .. 
Aklıma birşey geldi.. Bu saati 

çalan Yeya bulan, mutlaka götü
rüp bir antikacıya sntacnktı. An
tika<:ı antikacı dolnşmağa başla -
dım. Tanıdıklara, boyuna antikacı 
adresi sonıyordum. Dolaşmadığım 
) er kalmadı .. Gıttiğım antıkacılar· 
da bırc:ok ""Vlere baktık ~ n onra, 
Antikn saat de soruyordum. Han· 
gisinde olsa, muhakkak, bizim sa
ati çıkaracaktı. Öyle ya .. Bundan 
ııntikasım bulaccık değil ya: .. 

Nihayet, bir antikacıdn, saatı 

camekanda gbrdum; sordum. 
- 200 lira! dedi. Ondan sonra 

da, saatin meziyet ve faziletlerini 
anlatmaga başladı. Bak şu Allahın 
Mne ... Benım aati, bana tnrif edi
yor, bana metediyordu. 

- Aşağı olmaz mı? dedim. 
- Dünyada olmaz.. 175 liraya 

alıncıya kadar göbeğim çatladı .• 
Böyle şey kırk yılda bir düşer .. de
di. 

- Bunu kimden aldın? diye 
sordum. 

- Bizim Hafız Abdullah vardır •. 
Tanınmış, muteber bir ndam ... O
nun tanıdığı, iyi, zengin bir ailenin 
kızı varmış .. Satsın dıye o vcrnıl§ .. 
dedi. 
Şimdi, haydi buyunın bakalım! .. 

Zengin bir ailenin kızı vcnniş .. 
Tut aşağı, \'Ur yukarı, adamı e

pey z rl:ıdım •. cİki vuz lira!• dedi, 
kaldı. Nihayet işi anlattım .. Bu sa. 
atin benim olduğunu, kaybetti -
ğimi söyledim. Sermayesine bile 
vermeğe razı olmadı. Halbuki, elli 
liraya kndar gözden çıkardım. Am· 
ma, ikı :y tiz lirnyı nasıl verırim? 
Kabil değil! Fakat, ba§ka bir şey 
de beni cli.ışündürrncğe başladı. İyi 
bir ailenin kızı dıyc, işin altından 
ya bi?.ım Semahat çıkarsa? .. Şimdi 
cyarden mi geçersın, serden mi?· 
Saat baba yadıgarı.. Geçemem! .. 
Ya Semahat? O da, göziımün be
beği gibi sevdiğim arkadaşun!. Ni· 
h~vet, sercien gc<'cıneclim .. Yarden 
geçtim ... Antikacıyı mahkemeye 
verdim. 

- İyi amma, dostum . M bur 
şarkıdır: 

cfodım ycınn bahçesine gülden 
geçilmez> 

cGü.lden geçtim, serden geçtim, 
yarden gP.çilnıez• 

(Devamı 6 ıncı snyfcıduJ 

kaçak için on beş yirmi giinitn ne 
faydası olur?. 

Anlıyorum ki, Salih bu lakırdı
yı beni sırf teselli ctmi olmak İ· 
çin sö~ ledi. 

l.\IANASIZLl~IN HADDi 

l\faıınsızlığın da yeri \.'C öl~üsü 
olmak gerek. Bin bir hcyacnn \ e 
ı fırnp içinde)im. Canını bur11um
da11 geliyor. Göz yn~l ı ımın din· 
nıc ine imkuıı } ok. Sabuh nk anı, 
-Ahım ... 
Ablmn!. 
Giineş!. 

ğum, ne tabakkiime, ~te sert söze, 
hi!; bir şeye tahammül edemeı. O 
kadar nazlı bil} üdil, o kndar el ü • 
tünde yetişti ki. hele, ben onu ne 
itinalarla büyüttüm? 

' taya ko) ncak en eri \ '9 ıta hudur. 

Diyerek ağlıyorum. Biitiin bu he
yecan, ıstırap '\'e iuiriın bana yet
miyormuş gibi bir de ha ımın be
la ı Halil Necip. Yeis içinde dıin 
evden çıktım. Biraz ilerledim. HR• 

lil Necip karşıma çıktı: 

Gönllimiin kırıklıgmı, yalnı:ı:lı· 
ğımı arı \'e mihnetimi yıllarca o • 
nu • .1. , se\'gisile besledim. 

Y' cvrucuğum, şim kiınbilir, ne 
~ .... rn günler gcç·rıy ı ? .. . 

Sali de garip b'r r~ soyledi: 

Fakat, yine düşünüyorum, Hn
sanın bö) le bir )&lan tı)dnrmasına 
imkim ) ok. Nihayet on beş yirmi 
giin izin ıılacnk, neticede yine bu
ra) n gclmiyccck mi? Bu kadar mn· 
azzam bir yalan sö) liyen adam 
nnsıl 'e ne ) ıizle gelebilir? Gel
mi) ccek 'c knçacak ol ıı on beş 
günlük izin nesine ) nr r?. Bir 

- Bonjur hanımefendi!. 
Se i aldım. Fakat çok dalgın oldu 

''llın için bnna söylcndiginl zan
netmedim. Ayni e tekTar kula
ğıma geldi: 

- Bonjur hanımefendi! 
Birden irki dnm. Bnktım, karşım· 

3 - SON TELGRAF 14 MART 1941 

Batmallarrlrler 

Ne Dl1orıar 7 
iKDAM 

B. Abidiıı Daver cDcnh:altı harbi> 
isimli bugUnkil Basmnkalesıııdc lUUe
nn ve dıgc.r devlet adamlarlylc AlmaD 
pı·opaganadsının bahsettikleri şıddeUi 
denizaltı harbinın başlamış bulundu
gunu, 3 .Martla lıileıı hafla fçındc 148 
bin tonluk lngllız, mUttc!1k ve bitaraf 
ıcmısinin baunı:ı oldugumın, bunun 
dehli bulunduğunu kaydettikten son
ra: 

cAlrnnnlarn hedc:!ı, .İ.tıgıltereye ıe
llp ı:iden, bilhassa harp malzcmcsı ve 
hnm madde ve yiyecek yilklil olara .. 
ıcl<:n vapurfnrı batırmak suretiyle In
giltcrcyı zayıflatmak, ancak ondan 
sonra In~ıltcre adalarına kar,ıı ıaarru
za gccmek gıbi görilnilyor. 
Almanların, son ayl:ırdıı, aznmJ efd· 

deUe yapacaklanm ııçıkçn s6yledilder1 
denizaltı harbi, İngiliz.lcr için ii.z.U. 
meçhul \iC yeni lıtr şey dcğıldır. Bu, 
1917 senesi Şubatındanberı malüm bir 
hnrp usulildUr. İn:iltcrc de, Alman de
nizaltı gemHcrilc mfic:adclo etmek için 
her tedbire baııvurmuşlur vo vurmak
tadır. 

Her h rp iibi, bu harp te tcdafiil ve 
taaıTuzldlr. lngillzlarin bu hnrbe kar
şı oktl! ve pasif korunma vasıtaları 
vordır.'t 

Demekte ve bu korunma "a ıtalannı 
hula a ettikten sonra da şunlan ilAve 
etmektedir: 

cA ncrika, fcap ederse haı be girme
yi go c aldır .. r:ık, Ingıltcrcye mnLtcme 
goturen naklıyc kafilclennı ndi harp 
gcmilcr.ılc de hııruıyc ed ce r. 

Almanların zayıf taralı da, sur' tle 
dcnlznltı ccmı:.ı yapmalarına muk bU. 
tı.>nl sur' tle d nız ltıcı murcu bat ye
tistlremcyışlcridir ki bu do çok m!lhim 
bir noktadır. 

Hıılcrin pek gilvcndl!I dcnızaltı har
bınc v.ıktlyle Ludcndort'.f' ta çok iÜ· 
ı:cumlsti. Bakalım netice yine ayni mi 
olacak?.> 

CUfrlHURIYET 

Mııırçar~ısuun iıtimliiki 
neden çok pahalıya mal ol
mu§ .• Gazetelerde okudugu
ma göre, Mısırçar§ısının ıs
timlaki evvelce 300 bin lira 
tahmin edilmişken, şimdiye 
kadar bu uiurda bir milyon 
lirayı mütecaviz bir para aar
fedildiği halde, henüz i' im
lik bitmemiı .. Kimbilır, daha 
ne kadar aarfolunacak ·ı 

Doğrusu, iat;mJiik bedelini 
tahmin için ilk kctif eri ya
panlar usta adamlarımı l San
timi san imine tahmin yürtit
müıler .. Sai olsunlar, var ol
sunlar! 

Fakat, Mııırçarııaımn bu 
kadar mühim bir bedelle ıs
tiınlik edilmesi tabii garıptır. 
Çünkü, Muurçaı§ı&mda İ5 ım
lak keıfi sırasın a insanı ıa· 
f ırtacak hiç bir fev ala delik 
yoktur. Bi akis, istim ak mu
amelesinde tahmin ra anıla .. 
rında en fazla isabet mevcut 
olması lazım gelen bir yer 
varsa, o da Mısırçaı §ısıdır. 
Sebebi malum: Mevkıi, şek
li, muhteviyatı çok bacit! 

Vaktiyle, minare gölgesİy· 
le, davul tozunu Mısırçar§ı· 
ıında &atarlardı. Şimdi, yme 

B Yumıs Nadi cAmerJk 11 ;ı; satıyoı-lar mı, bilmem .. 
d ıı . ura> is ın ı bu ünku Şaka bertaraf, l\'ıısır r şı ı, 
de "gun cnb 1 bir lstanbulun güzel h su l"et• 
ı;ı u Jııa h r .. ı bu -1 

harb , bUyuk s.. yıcı Amcıık Dırlc- lerimieıı birıni teş il eder. Ço 
Jc D vı t n y. . kara- cukluğumaa, büyü vnlıde ile 

r ;ı;l'"' f ılcn i.tlr. k ctmı,, lı 1 wıduğunu beraber, her lstanbula iniş e, 
knyaett klcn wnrn t;unları oyl mckte-
dır: mutlaka Mı ırçarşı&ma. ugrar, 

- Hakiki harp eımdi ba lıyorl ıakız, kına, karanfil, tarçın, 
Dıycbllinz artık. biber, hacıyağı vesaire alır· 
Amerıka ym·ctımıuın h rp uzerlııde 

:rapacnğı tcsırlcr liÜPhcsiz bOyük ve e- dık .. Fakat, f\.iısırçar§ııı, za-
h mmıyetlı olacaktır. B r d fa horbln mania bütün hur.usiyetini 
scj rl hıünnncnk ve safhalar blrlblr:inl kaybetti. Kübik ev e§yruıı sa· 
d ha silr'atle ko\·. laınya başl.ıy. cak- tan dülddiıılardan tutun da, 
tır. llnm ın:ıddı..: l ) n klanıı l n mah-
rum lıuluı anın ll\crcılcr, )nıdıın teın- her cins mağaza, Mısırçarşısı 
posu ~i • et enmcd n İngıltcrcyı )Crc içine yedeşti, bir de Arap sa-
sercrcl. h :- ı b r ün CH el lı tlrmctc Is- k d B 1 h l 
terler. B.ınun ıçın faaliyetlerıni arltı- ızt var 1• i mem, a o., bu 
racaklnr ve İmp:ıı-atorlutu en can ala- nesneden var mı ve iatıyo. ar 
cnk no ~ı n ı.l. H r ıy çalı:: ca .lnr- mı?. 
dır. Bu okl.ı ne b 1 r1 B zıları Mıaırçarııaının en çok me-
Akdcn z bazılan 1 ıt tt r<.: d :ıı dı-
;yorlar. Doğrusunu sö)clmck ı:zım •e- rakımı mucip olan tarafı iııni 
lirse h :defi rd n her ikı:>ı de çetindir. idi •. Daha küçük iken, bu çar-
Akdenııc donanma ıyle hlıklm bulwıan d k dd 
İnı:ııtcrc, \istclik muhlm nıu\ n!lnkı- fi a fU yencce ma e o an 
yetıeı· <le knznndı. Donnnmnyn rnimen mııır ıatıhr, zanneder, yolu-
1.nıı-ııl ı:ı Alınan n•kcrı gondererek muz oraya dü§tügü vakit, 
kn)bcdllcn yerclri gcrı alımıkla da iı dikkatli dikkatli, m11ır ıatan 
bilmez. lııgiltereyi .Akdcnlzdc mağlOp 
etmek, ancru• uu denizin ı.apılrırını ele dükkiınlar arardım. 
geçirmek] m nıkund!lr. Fnkat Ameri- Çoktanbcri, yolum o tarafa 
kanın filli y ıdımı l.ıaslııdıktnn sonra düımüyor. Bugün J\1u;ırçarıı.ı-
Akdcnizl bıraktın bir İngııtcre, kendiul 3' 

ma ldp ayıp sulh !çın du m.'lnlanna aı ne haldedir, bilmiyorum. 
muracant eder mi' l:ıtc, C\et denmesi Fakat, görüyorum ki, klym .... ti 
eilc bır sual. bugün daha ziyade artmış •. 
Şu h:ıldc Aıncriknn yardımı haıbin 

siklet mcrkezuıl dnhn vazıh. bir eekll- Baksanıza, bir milyon lira ye-
de Garba kaydırmış bulun yor. Al- tiımiyor •• 
manyo, harl.ıi kazanmak fçlıı, lmdı in- =~;;;;;~;;;;;;;~~R~. ~SABJT 
eiltcrcyi her zıımandun ly le ad ın-
da yere yatım1* mccburıyctindcdir. 
Müstakbel inkişaf istikametı, "azı.yet- ı 
tc yenı bir degi:ıiklik olmadı ı t kdır
de, bOylc olsn gerektir. 

Tünel se!erıerırıa 
tahdidi proıesı 

Kavışın eskimcmesini temin için 

Tünel seferlerinin tahdidı hakkın
dnki teklif dun Nafıa Vekaletine 

gondeı ılnııştir. Buna göre seferler 

snat 9,30 - 12 ve 13.30 - 16 arasında 
yarım saatte bir i liyeceklir. 

da o. Mahut endamı ve bükük boy
nu ile duruyor sırtıyor ve •• gözle
rimin içine bakıyor. Kaşlarımı çat
tım. 

- Yine mi sizsiniz?. 

Ga) et yumuşak bir dille cenp 
verdi: 

- IE\·et benim?. 
Vurdum duyınamaı.lığın bundan 

dnlıa canlı mi ali olmaz .. Zaten a
abt ,.e siniıli idim. Büsbütün asa· 

hı le.erek: 
- Sizinle tek ke1ime konu§mıya 

vaktim yok! 
Dedim, )iınıdunı. Bu adamın piş

kinliğine, surat kızartmasına, ya
pı kanlığma hayret içindeyim. A 
caba iı.zeti nefsi mi yok, nedir? .• 
Kim ol a bu kadar hakaret gördii'rü 
bir kadınla konu§nıak istemez. Hal. 
buki, bu hiç ornlardn değil ve ha- ' 
karctlerim ne kadar acı olursa ol
sun umursamıyor bile. 

Sanki SÖ) ledif'im kendi ine de
dlmiş gibi: 

Hanımefendiciğim bir .keli-
me., 

(Arkası var) 

r mfizln 
""eplmiz D 

Kontrolü lazım 

bir asansör 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
c Yenı postahane karşısında 

Erzurum hanına işlerim dola
ısile ekseri günler giderim. Bu 
handa me\·cut olan asansör ba· 

zan işler ve hazan işlemez ve 
bizlere (Asansör bozuktur. 
veya, tamir ediliyor) derler, fa-
ka bır ıki gün sonra bir gün iş

ler ve tekrar bozulur, isittiği
me göre handa oturan bazı ze
vat da Belediye riyasetine is
tida ile müracaat edip bu hu. 
susta şikayette bulunmuşlar-
dır. Evvelki gün de asansoriın 

büyük telleri boşalarak ıç'nde· 
ki asansörcü ile b'r ~ ahıbi 
buyük bir tehlike atlatmışlar
dır Bu handa ayni za ndn bü 
tun da1reler1 al ka ~ eden bır 
muessese buluıı uğu gıbi ay
nca da bir çok Avukatların 
yazıhaneleri vardır. Binaena. 
leyh buraya yevmiye a gari 

(500) kişiden faz.la iş sahibi ge· 
!ip bu asansör ile çıktığından 
her hangi -büyük bir tehlike· 
nin önü alınması iç.in Beledi
): enin nazarı dikkatini çekme· 
nizi dilerim.> 

SON TELGRAF: Bu iddia 
ve k~,. "' 1Jlltl..-ında Beledıye 

h U~ .. ı $uoesi Müdürlüğünün 
:?hem tle nazarı dikkntini 

lb d rız. 

~------J 
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Haccanım teyze 
--F: Yazan: IABMUT YESARİ =1-· _ 

Hatice Hanım teyze, her ay, haf· lamış, ilaç içirtmiş. Belediye dok
talık gece yatısı misafirliğe ıe - toru baktı, böyle birşey görmedi. 
lirdi. Gel gelelım ilin ağzı torba değil 
Kısa boylu, kupkuru, yaşlı bir ki büzesin' 

.kadındı. Eyüpte evi vardı. Bahçe.. Ve birer birer hatırlardı: 
sinde keçiler, koyunlar, kuzular, - Az kalsın unutuyordum. Ha-
tavuklar besliyordu. fize Hanımın torunu bil" zibidi he-

Bu kadın, ne sofra sineği, nr: ki- rife kaçmaz mı? Hafizeler, namus-
bar dalkavuğu, ne de hasıs men - !arına kad insanlardır. Eh, dünya 
taatıer güden cfıkarayı sabirin. bu! insanın, aklın3 gelrniyen, ba. 
dendi. Onun merakı, illeti, hastalığı şına geliyor. Ne yapsınlar, bastı -
.dedikodu• idi. !ar nikahı~ Amma, sonu gelmiye-

Bizjm evle yıldızı pe'- barışıktı. cek. Herif, pek terelelli! 
Evdekiler de onu hoş tutarlard • - Bizim bakkal, karısının Ü>tüne 

Aradan yıllar geçmiş olmasına tekrar cdenmedi mi? Kadınım, he-
rağmen, onu, dün g;;rmüşüm gibi rif azmış. E!lisindcn sonra azanı 
hatırlıyorum. Kara çarşaf giyerdi. toprak paklar. Ortaklar, geçine -
Kapıdan girer girmez, çar~afının miyorlar. Heri.! de, basıyor dayağı. 

Süveyş kana
lının açılması 
için yapılan 
teşebbüslere 
Mehmet Ali 
neden muha
lif et etmişti?. 
Bugün Süveyş kanalı 
nasıl işler, ehemmi

yeti nedir ?. 

fYazan:l 

1 Hikmet Nisan 1 

iğnesini alır, göğsünü açardı . Kadıncağızların çığlıklarından, ge. Bugünkü harp vaziyeti dolayı-
Kemikleri çıkık kuru göğsünde ceyarıları tatlı uykularımızdan u- aile, bütün dünyanın nazarı Sü _ 

isilikler, yakası terden hafif sarar- yanıyoruz. veyş kanalına çevrilmiş bulunu-
mış basma entarisinde pire ters- Anlatır. anlatır, anlatır; nihayet yor. Kanal, 1914 cihan harbinde 
leri vardı. yorulur, kahve fincanını eline a • Türkil eyi de yakından alakadar 

Taşlıkta bir merdıven basarna.. hr, gitmeğe davranırdı: etmiş olduğundan, (1) buıı:ün bu 
ğın Oturup kıs b. 1 k aldık - Rabbiye emanet olun! a a ır so u · • mmtakaya karşı yapılacak her-
tan sonra. halayıkların odasına gi- - Hadice Hanım teyze, gidiyor hangi bir hareket, bizde de ciddi 
rerdi. musun? Bu gece kal, ne olur? bir alili ile takip olı.ınnıaktadır. 

Onun geldiğini gören halayıklar, - A, olmaz. Huriye kız, bekler. Bu itibarla, bu cihanşümul teşki-
hemen •kahvesini. pişirirlerdi. Ha· Ve tekrar: Jita ait bazı maUlnıat ve tafsilatı 
dice hanım teyze, kahve merak • - Rabbiye emanet olun! vermek faydadan hali deiildi.r. 
lısı idi. O zamanın ckafein• i alın. Der. odadan çıkardı. SÖVEYŞTE: KUl\1P ANYANJN 
marn~. yağlı, üstü yıldız yıldız, Fakat aradan yarım saat geç - BÜROLARINDA... 
misk gibi ckahve kokan• kahveye mez, elinde kahve fincanı ile Ha- Daireye ıı:irilince, hafif bir cila 
meraklıydı. diee hanım teyze tekrar odaya kokusu.. .Mücella masaların üs

girerdi: 
Hadice hanım teyze, bugün sağ tündeki teldoıı makineleri nıüte-

- Kadınım, az kaldı unutuyor. 
obaydı, kahvesizlikten kimbilir ne madiyen işliyor, hesap makineleri, 
ıztırap çekerdi? Belki de kahveye dum. durmadan çalışıyor.. Lambalar 

Ve yine mindere çömelir, ince-
tövbe ederdi. ıı:özlcri kamaştırıcı parlaklıklarile 

cik sigarasını tellendirdikten sonra 
Halayıkların odasında ilk yor - panl parıl parlıyor. Yüksek ta • 

anlatmağa başlardı: 
gunluk kahvesini içtikten sonra, i- vanlarda, dakikada bilmenı kaç 

- Takunyeci Rahminin karısı 
kinci kahvesini alır, yukarı, ha • devir yapan vantilatörler etrafa 

geçen gece, basılmaz mı? Rezaleti 
nnnlann yanına çıkardı. biraz serinlik veriyor .. 

sormayın! Adamcağız, namuslu. 
Artık herkes onun ag"zına ba - · Ü .Mihmandarım bir dolap açıyor: 

Yıireğine iniyordu. çten dokuza İ 
iıardı. Hadice hanım teyze, bir min. çinde, npurların seyrüseferlerile 

kadar. dedi, ba§ından attı. Rahmi, 
dere çömelip inc('cik sardığı sigara- sicil kayıtlarını havi, on bin adet 

karısına, çok da iyi bakıyordu. d 
ııını, da tellendirince anlatma

0
ba A 1 1 osya!. n atır, an alır, anlatır ve niha-

tıaşlardı: Rıhtıma iıUyoruz. Kanalda ya-
yet yorulur, kahve fincanını eline 

- Ah, kadınım. Benim Pamuk 

1 

pacağımız tenezzüh için emrimize 
alır, gitrneğe davranırdı: 

lohusa ... Yavruları görme,· in. Besi tahsis olunan muş bizi bekliyor .• 
, , • - Rabbiye emanet olun! 

de pamuk "uma in ... Eg" er iS'lerscniz Beş dakika sonra, kanalın iki sa-, .,. - Hadice harum teyze, gidiyor 
birini size -tireyim. bilini de muntazam şekilde seyre-

.,. musun? Bu gece kal, ne olur 
Keçilerinden, koyunlarından , ta- - A, olmaz. Huriye kız bekler. diyoruz .. 

vultlarından, bahçesindeki yem.iş - Fakat aradan yarım saat geç • Bulunduj;"U111 mu~ servis halin-
1erden bahsettikten eonra, artık meden yine elinde kahve fincanı de; kanaldan geçen vapurların 
yağlanmış bir mak:ne gibi çenesi ile kapıdan görünürdü: teftişine memur . 
~!erdi: _Kadınım, az kaldı unutuyor- Yolda rasladı&ınıız japou bıındı-
- Bizim kasa.'Jıın karısı, sizler ba. dum... ralı Hakone - .l\faru vapuruna ya· 

lı:i. Amma, bunda bir bit yeniğ: ... .,.Ve Hatice hanım teyze, •gi. naşıyoruz, Tokyodan geliyor Et-
var galiba! Günahı, söyliyenlerin der gider, g1demez; gider gider, gi- rafını bir sürii kayıklar almış, sey-
tıoynuna! Diyişlerine göre, kocası, demez!. böylelikle bir hafta mi _ yalılar ulak tefek alışveri~te bu-
artık çocuk istemem! demL~. zor • safir kalırdı. lunuyorlar Güvertedeki İngilizler 
============~================== 1 •dcck • c:hair• lerc uzannıış1ar, 

J..fe!\~ -r '.ı:ı ve senenin en büyük filn'.1 ••••••11!.lı:ıı,. 

Türkçe Sözlü ve Şarkıh 

Tarihi Fllmeiiı•. 

mütalea ile meşgul. A~a;;;., katta, do-

(!) 2 Şubat 1915 te, ıurup ile be· 
rabe-r, Cen'al Pa:anın kwnandaEında
ki Türk ordusu, İsrnailiye mıntaka
sında köpru kurmıya ~cbbü:-;. ctrn~; 
nıut.hiş kur::un yağmuru ile karşıla

n:an bu oı"Ciu~ ert.esı günü ikinci bı.r tc:
şrbOüstc bulunarak konalı geçırek is
tem~ti. 

kül~t ve akıllara hayret verki bir su
retle Sohrayı geçirerek naklelligi ağır 

nuk benizli, badem gözlü japon 
kadınları, arkalarındaki çiçekli pi
jamalarla bir uşağı bir yukarı ge
zerek etrafı tecessüs ediyorlar 

Ilakone - l\faruyn çkau mih -
mandarun, biraz sonra bana mü
laki oluy°"; elinde tuttuğu küçük 
bir deftere b'rşeyler yazarak, yük
sek sesle de bana hitap ediyor: 

- 2000 ingiliz lira•ına mukabil, 
vapur yoluna d~vam edebilir .. 

Birkaç dakika •onra, bir dü -
dük, bir düdük daha; japon ban
dıralı gemi, hafif seyir ile, ha;.i. 
kalen yola düzülüyor .. Biz de ha
reket ediyoruz. 

Biraz ötede cCa.gliari:t jsruinde, 
Erilre sularından gelen bir İtal
yan vapurıma rasgcliyoruz. Onu 
Coloınbo namındaki diğer bir ital
yan petrol vapur tokip ediyor. Bu 
suretle on dakika zarfında, on dört 
vapur, kanalı geçmiş veya geç -
nıekte .. 
İdareye avdetinıizde, saikai me

ralda, geçit hasılatını öf:renmek 
istiyo.rUBJ: 

- On dört gün zarfındaki tra
fik, 350 bin İngiliz lirası tutarın
dadır, diyorlar!. 

• 
1862 de istanbuldaki İngiliz se-

firi Sir Henry Bulver, kanalın ba
nisi olan dö Lesseps ile birlikte te
s.iıatı ıı:ezerken, berzahı te~kil e
den üç şehrin, zaman ile Fransız 
nüfuzuna gireceğini düşünmüş ve 
buna, İngiliz milli menfaatleri ba
lumından tees üf etmişti: 

Kanal, şüphesiz beynelmilel i
dare de _iiniversel bir teşkilattır. 
Süveyş, Isınailiye ve Portsaitteki 
kanal tc.~k~latlorı, muhtelif cins 
ve mezhep §Cflerin mekik doku
dukları J erlerdir. Bu kosmopolit 
havayı, ba~La bir yerde görmek 
imkan haricindedir. Burada Fran-. ' 
sanın, lngiltereııin, İtalyanın, Rus-
yanın, lloland.ını.n Belçikanın, 
:Mı.sırın, hatta Tiirkiyenin muhte
lif şelcil, cins \"e tiıı simalarile kor
şılaşnıak işteu de~ldir: Smolingi
nin ipek yakasında •Lejyon dö -
nör• nişanının kırmızı kordf'Ja. 
smı taşıyan, şi'Jman 2.engin Pro
vensli Fransız; dudakları ara -
sında, ~ivilenmiş gibi piposilc ge
zen, beyaz dik yakalı İngiliz iş 
adamları ; başı ushıra ile kazıtıl
Dllf, monokolu zabit mütekaidi Al
maulaı, püskülü, uzun kırmızı !es
lerinin yanına sarkmış, l\Jı'1rlılar 
ve saire ... 

• Kanal şirketi, teessüsündeuberi 
11-Iısır hükumetine verdiği vergiyi, 
son üç senedcnberi t~yit etmiş, 
bu miktarı senevi 300 hin liraya 
iblôğ etmiştir. ~fııkavele muci

bince giriştiği taahhütlere de sa
dakat göstermiştir. Bu laahbiitler 
meyanında, kanala civar a;keri 
yollar inşası, ve teşkilatta çalı -
şan personel miktarnın yüzde o
tuz beş derecesinde Mısırlı olması 
da rnrdır. 

1\Jı-.ll'ın gözü ve kulağı, daima 
(DC\·~nu: 5 iDA'I sayfa.il.~) ------

A D iN ' 
ah n e va

kitten heri kul-ı 
lanılmaktadır 1 

Yazan: ZİYA ŞAKİ 
Eski Mısırda sabıınun ne olduğu 

bilinmezdi. Fravunlar devrindek; 

kadınlar, yüzlerini renkli toprak
larla •makye, ederler, İraniler ise 

Borith te~miye ettikleri karbonat 

dö pota•ı sabun yerine kullanır
Jaıdı. 

Anııpada ilk çağda yaşyanlar, 
muhtelif nebatat " çi~eklerin 

yapraklarını temizlik için istimal 

ederler, bunlarla yüzlerini oğuş
tururlardı. 

Sabunun yaşı kat'iyetle bilin -
memektedir .Fakat buna rağmen, 

vaktile Akdeniz hav:r,asında yer
leşmiş olan Arapların sabunu i

cat ettikleri zannediliyor. Sabun 
imali, sekizinci asırda Cenova ve 
Snoa şehirlerinde tekamül et • 
tniştir. 

Dokurnneu a•ırda, Ehlbalip mu
harebelerinden sonra, Marsi!ya, 
sabunculuğa başlamış ve az bir 

müddet zarfında mühim inkişaf -
Jar kaydetmiştir. O tarihte, Ehli

salip cengaverleri şarktan ~vdet
lerindc çamaşır kullanmak ade -
tini de beraber getirmişlerdi, Bu 
adet, o ,-akte kadar Avrupada ıı~k 

az tanınmış bir halde idi. 

Asrımızda, •ahun, dünyayı fet
hetmiş 'e günden güne mütezayit 
bir hamle ile lekemmiil ve tekes

sür etmiştir. Bu günkü terakki, 

sıhhat ve temizlik devrinde, hi~ 

bir memleket )"oktur lci, ubun 

fabrikalarına malik bıılunınuş ol
masın .. 

Hoca, nıükıin oldut;u kadar sü
kUnetle davranarak lıavganın ö
nüne ı:eçmek istiyor. i\tülfıyiın bir 
lisan1a konuşnu.)a dl'\;llllt edi,yor: 

- Hanım!. Dahu ilk giinden, 
kavgaya başlayıp da kalbimi kır
ma .• Eğer ölürsem, vnllabi içine 
dert olur 

- Hah . bah .. giileyinı, bari ... 
Ayol, niye i~inıe dert olsun? Ko· 
ca değil mi?. Elimi salla>am. ellisi 
hazır .. Zaten senin teke gibi ko
kan sakalından bıktım, usandım .. 
Hele sen öl de bak.. Alimallah, 

burma bıl ıldı bir delıkanlıya va
rırmı da, Cink atarım. 

- Atarsın amma. )elıir halkını 
ne yapar~ın~. 

- Şehir halkına ne oluyor?. 
- 1\c ola"ak?. Herkes sana, la-

net okur. 
- Niçin?. 
- Beni •e~erlcr de. onun için. 
- S> senin, kendi kuruntun. 
- Benim kuruntum nıcın ol -

sun? Allah g<cindeu \ers:ıı. IIele 
şöyle bir göziimü kapayım da, ı:ör. 
Alimallah, bütün şehir halkı. ar
kamdan ai";lar. 

- Hadi, hadi, hadi.. Sana, 
öyle geliyor.. Kadı iken. 
Herkes yiiziine giilüyor., Seni bu
dala bulı!.,kları için bedava, be
dava işlerini ı;i>rdüriiyorlardı .. Bun 

Gördüğü rağbet \"e -sineması -' TAKSIM 

1 
Müthiş 'e hnril.alar filmini BİR KAÇ Gt'!, fü\HA 

GÖSTERECEKTİR. 

Ayrıca: KE MU R REY tarafından 
Fe\ kaliıde bir tarzda yaratılan 

ÇILGIN GENÇLİK 

dan sonra. g ;rür•.lin 
~ıru çevirip d~ yilLiir." b' ıfıl' 
lecek ol:an, cerazrıoi kal 
lur nıu?. 

- Hanını!. Beni kızdıJ~ 
Vallahi, beni günaha <O~ 
Olmıyacak i5l•r ynptırnt• 

- Yap da, görelim. 
- Öyle ya. Senin, Jıaı·' il 

Tek, ben üliip gidr) iın d• 
- Hiç merak elınr. !>ol~ 

Sen öliip gittikten ,,,ura sa" 
ten i~leri, ahrette gelir, 
bcr \ eririın. 

Hoca, birt!enbirl~ kliput"· 

- Allah gö>tcrmc>;ıı-rİ 
karL. Yal\'nrırını sana .. O 
sun. beni rabat bı. ak. 

Di~·e, bağır:) or. ... 
... • asraddiu hot:anııı boı ı. 
Hora, yolun k<narm~• 

lardan birine tıkın1ş .. U•1" 

ke.iyor. 
. ' ,jç 

(Iınaı) da, bocanın h" 
•;~=~~71~arı~::ı,~~J,~~~~~ 
tertipli bir şekildedir. ıı.oı; 
üzerinde duruyor. Beid•l 
dan geçen olıır.a, baHal 1 

yor. lla lıi(ı dala. dorbd11 

mej;.- ba~lıı·ur. 
(,e,•ı;nicrclcıı bazıları. t 

riil urlar. rukaı aldırııı""" 
yorlar. 

Bazıları da: 
- Hocn~ . .ı: ~e ~ upi) or~"1 

tığın dalı kesiı·11rsun. pv 
cek._c;;in. 

Diyorlar. ..,, . . ,,. 
Jlora, bu !t)c>zll'tl hır a:ı 

\'Crlltİl·or. C;.c11°uıa dn: 
- Hadi. uj:luııı .. l_in<' 

hın takdirinı• La-ı,ıııa. 

Di~ c nuıJ..aht•Jc cd;~ 4ıt· 

.\1-
Biraz sonra h:rth·ı;J,:rt 

' hrh i,itili)or. 
İnı t, hii,·ük blr 

genç ve şen bir şal:rser bura~ a kı•~ı:ıor: 

l:!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:L==============~<·~ 
Bu akşam Gala rniirnmer~ı olarak 

ŞARK Sinemasında 
c.Aııalık , kelimesinin ihtiva ettiği biitüıı iyilik, 

{eduldlrlıL, elem, sevgi ve muhabbeti 

ARABACININ KIZI 
filminin salıııe ,·azıı Gl:STAV l'CİCKY 

İsmindeki en bci~iik f'erinde bütün iııceliklerill' te-rit rtr.ıckttdir 
Bu ;.naJık şerefinin muazzam bir ilbid.:~idir. 

Yerlerinizi cvvclclen aldırınanızı rica ederiz. 

;.,.lll'ıllil!ti2llllııım:ıı:umtııırıa:n Bugün A S R İ Sinemada 
Türk Ordularının şan ve şerc ~ saçtığı t"Ski Macaristan'da Budin (Bu

dape;tcde) geçen a~ki \C t<ırfrJ dr.m. 
Beyoğlıında 

Cemal Pu~anın Suriyetien, biJ1 müş- y L D I z 
bataryalar, Fransız ve İngiJiz sahil • • 
muhafızı harp gemileri !aralından sü- S İ N E M A $ 1 D U ş lUI A N 

henüz. r.ö teri:n-·cmiş süper film: 

ELİNDE ESİR Baştan aşağı Tü .. k ~azının eıı mutena parta.lariylc ~U1!11er.mi,, bir 
musiki destanı. küta nıecbur edilmişti. l!A 

l\ıl k • Cemol Paşa, F.rk'.onıhorblyc Reisi VEDA ŞA R 'I Si TÜl1KÇE SÖZL' Ilısst vo müest'r Film L"•:ı ·or Hahlıazır harbine ait hakiki ve fcv.<>lııde I' Usı• ı" ReJ"ı"so""ru·· SADf IŞILAY olan :a.tira1ay Fon Kre.:~'i dinlemiye~ . b • roketli Zabıta Er<t ·ikalar. l'e erok.ı maceraları havı ir uram tJ 
rek ve brnp sahasında 1000 karlar ölü İ d AI' 

Okuyanlar UALL A IŞILA Y, UAT GÜN b•rakarak 2000 yarah 11.<;kerlc ı:ori dtin- Baş Rollerdf;: DOUGLAS FA i:-' BANKS Jr. ve LESL E HOVv ..... 
mü.:, ve 9 Kanunll!ani 1917 uc El Arlş' ı Rumca ıözlü TC f&rkılı 

Pek su·· MER TAKSi. Sinema- ı le vukua ,e!en kal"i harple, Mıcorın Filmini : 2 nci haftası ilôve···en : A ş K R E s M 1 G E ç 1 o i 
yakında \ \: !arı D da tcrkedilıresl mccbu.rlyeti hôsıl ol- tl 

llelmmm•111ıcııı:ıı:cııız::ı;caıe::ım::ı,mmıar.ıımım:mMlllZli:ııııı:ıı::•ııı::ı& mu:tu. BAŞLA D J U 1 bc·no.:> °" güzel .F~ansız Filmierinılen biri Boş Rolde: SDION SIM0:-1 

=====================================·===============a=x=.=========================-=U=ı~=·=~=·=·=a=~=·=~=~=K=z=~=i=i=~=~=m=a~=~=~,::ı=~=~=~=~=~===~=~=c===m=~==~=~~~=~=~=~=~==ıı:.:s=='=='==~~~~ 
r --------------------------- Melik İ shak, eoasen Mes'udun len Sicilyayı işgal eden eski Türk- Türklerle, Turkopollar, Kata lan- nünden en z~yıf hayvanlar orman- lik maiyotinin debdebe.:; 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 8 kızına ıııüt~mayildi. Bu, kız !ev- lerden ve Araplardan oldukları mu- !arın Atinaya yerleştiklerini gö- !ara nasıl ka~arlarsa, onlar da yerince ,di. Türkltri '" 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL ~-J 

Rum Bizans güzelleri nam salmıştı 
llzedilin firar ederken valdcsini !erine peşkeş çekerek birbirleri a-

:ıevcc,ini \'e iki oğlunu imparator leyhiııe ırnllanıyorlardı. 

nezdinde bırakmıştı. Oğullarından o vakitler, Rum Bizans güzelle-
biı'i tanassur ederek Melık Konı;
tan tin namını aldı. 

Diğeri, Mesut, babasının vefa
tından sonra Kastamoniden ge
çerken zevcesini, ve kerimesini 
imparator Andronikosa rehin bı
raktı. İşte, imparatorun Melik is
haka vermek istediği, bu kızdı. 

Zaten, Bizans imparatorlan 
mülklerini ve mevkilerini ancak 
kar, kız, oğlan delljllığı yaparak 
muhafaza edebiliyorlardı. 
:ı:el k;zları, güzel karıları Türk bey-

ri etrafa nam salmıştı. Hakikaten 
dilber kızlar, güzel kadınlar, müs

tesna genç delikanlılara malilc o
lan Bizanslılar bu, mallarile ida

mei ,bayat etmek yolunu bulmuş
lardı. 

İşte; Türk beylerinden Melik İs
hak beye de Mes'udun kızını ver
mekle bir hamle yaparak Katalan
larla Türkleri ittifaktan ayırmış 

İmparatorlar, güzel oğlanları, gü
elmak istiyorlardı. 

kalade dılberdi. Güzelliği dillerde hakkaktı. (1) rüncc, orada kalmak istemediler. Türklerin önünde öyle kaçışıyor. karar verdi. . )· 
destandı. Dükas, bunların Gotlardan: Pa· Katalanlar, onlara emlak ve ara. lardı. Fakat, Türklt'l· Bi~a 1", 

İmparator, Mes'udun k:z:n:, Is- himeris ;se, Araplardan oldukları. zi vermek istediler. Türkler, Tur- Anadoluya geçmek istiyen Türk- danının hilesini dcrb~ 1 • 
baka vereceğini gizlice haber verdi. nı söyliiyor... kopollar kabul etmediler, geldik- ıer Halil bey namında bir bey ku- Kendilerin: toplaılı~< r, ve 
Fakat, kurnaz Katalanlar bu işi Katalanların milli gurura faz- leri yoldan döndüler ... Ve, geçtik- mandasında idiler .. Bu Türklerin bulunan b!r kale;, e knP~ -
derhal haber aldılar.. la bir ehemmiyet verdiklerini, bil· leri yerleri taraç ettiler. (H. 713). adedi bin beş ;,üz idi. ka,·,·etlic y<r!e,ı;kr. 'I,' 

Ve Melik İshaka sordular: İshak hassa, çok san'atk5r oluşlarını gö- Türkler, Turkopollar Makedon· İkinci Andronikos, Türklerin yak kalmayınca) a k,,:!ar O• 

bu hileden maksadını müttefik- rerek bunların Türk olduklarına yaya geldikleri zaman, Turkopol- laştıklarını haber alır almaz, onları rar wrcli!er, ahddtıcr 
leri olan Turkopoll:ırın imparator hükmediyorum. !ar Melik İshak kumandasında bu- memleketinden bir an evvel çı- Biz~ kumand:tn, b~ 
nezdinde bulunan çoluk ve ço - Türkleı: Katalanlarla beraber lundukları halde Sırıp kralının hi- karmak istedi. Vilayetleri yağma şıs nda Tür~derc katŞ• 1~ 1 t 
cuklarının kurtarılm11.>1 ma~sa - Marmara sahillerini kamilen elde zınetine girdiler. Türkler Anada- etmemek şartile, kendilerine her vaffaki\'et elde eclcxed1

• Ji 
dını taş:dığını söyledi. ettiler. Rodosto, l\Icryit, Silivri, luya dönmek, oralarda çocukarı ne isterlerse vereceğini vadtti. tora ) a.zdı, 1'içbir ct•vaP 'f 

Katr.l~nlar, Türkleri ve Turko- Tuna, Pafitya, Mcgaris, Gelibolu ve ailelerile ganimetlerini payla§· Bütün geçitleri açtı. Gemilere bin- Tüıklcr ,ta!ıkimnlı ,·e ~ 
pulları, Marmara sahillerine doğ- Ekza!"il Türklerle Katalanların e- mak istecıiler. melerini temin etti. Kumandan - rini gittikçe arttırdılar· p 
ru, yeni zaferler peşinde koştular. line geçmi~ti. Bu suretle Trakya sa- Fakat, bunun için pek çok zor- !arından birini üç bin kişi ile yar- ya habercıler :ı ollad:Iarj,ı,. 
Bizans imparatorluğu her taraftan hillcıi , Anadoludan Rumeliye ge- luk vardı. Evvela Hıristopulos ge. dı.ına gönderdi. O sırada Türkler dan imdat kuvvetlen al ; 
Türk tecavüzlerine maruzdu. çecek Türkler için büsbütün açıl- çidinden geçmek lbımdı. Sonrada Geliboluya gelmişlerdi. Jara uzun müddet ı.ar;ı 

Anadoluda Ayatuğ Türkler tara- mış oldu. Çanakkale boğazını geçmek için ge- Bizans kumandanı üç bin kişi- hale geldiler. (H. 7J4) .• 
fından alınmıştı. Osmanlı Türkler Katalanlar, Türklerle beraber milere ihtiyaç vardı lik kuvvetile, bu bir avuç Türkü Genç imparator • tiJııı>-b 
İznik ve havalisini zaptediyorlardı. bu. muvaffakiyetleri kazandıktan İmparator Andronikos, Türk is· görünce onları salıvermeyi kaba- re kariı hareket içi~.~ 
(H. 708) sonr-. Atina Dükalığına geldiler. mini işHmek bile istemiyordu dayılığına yedire..""lledL emir ald imparator• " 

Esasen bütün Türklük Bizansa Atina ortlusunu mahvettiler, Şeh- halk da, imparatorlarda Türkler· Nihayet, bin beş yüz süvariden zidc askcrlerını to,.la~ 
hüucm ediyordu. Turkopollar, Bi- re gird.ler, Burada, Bonifası ken- den o derece yılmışlardı. mürekkep bir Türk kuvveti idL Rum köylüleri de var;~ 
zans hizmetine giren Türklerdi. ~ilerine hükümdar intihap etti- Fransız tarihcllerinden meşhur Sonra, bu Türklerin gösterişleri de retle bir avuç Türke 

Katalanlar da Elmağrib! na • !er. Lobon şöyle diyor: yoktu. bir ordu teşekkül etti. ,1 
mile yadolunurdu. Bunlar da as- (1) Lobc•n Dizan° tarih·. - Kaplanların ve Aslanların ö- Halbuki, kendiı;inin üç bin kişi- (# 
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Hitlerin dün Avuaturya• 
DJD Lienz ,ehrinde. aöyle
diji 7eni nutukta, ıaya· 

llarb Va C8111Sb1k Tebillası ., ' 

\Bu yazı.r.ın met.tnleri Anadl>Jll 
Ajansı bültenlerinden ahnmıı:U-) 

Telbia eden: Mıuımmer Alatuı: 
Amerika yeni 
Deniz filoları 
inşa edecek 

Bilen idam olunur f 
Yazan: M. ATU Tefrika No. 35 r' 

İngilizler Amerika İrlan- Kont, hiddet ve < s bigetteıı 
Af rikada geni danın üslerinden ·sararmış bir güzle konuşuyordu 
Bir şehir aldı istifade edecek 

D. N. B. Ajansı Avusturya ilha· 
kının liçüncü yıl dönümü müna· 
sebetile Hitler'ln, dün Lienz fl!h
rinde y~ni bir nutuk ~lediğinl 
haber veriyor. Hitler, yıne Versay 
sulhunun haksızlıklarından, bu • 
gün Almanyanın tefldlitlanmış ~-e 
birleşmiş olduğundan bahsetmuı, 
ALman muvaUakiyetlerını ay:p 
dökmüştür. Hitler, bundan sonra 
demiştir ki: 

nı dikkattir ki yeni ola,. 
rak biç bir ıey yo~. Hit· 
ler, bu nutkunda eaki nu
tuklarına nazaran çok 
daha yumutak ve. uyaal
dır. Bu nutukta pya
nı dikkat olarak müte
madiyen Alınan milleti
nin refah ve istikbalinin 
dütünüldüiünden bab
aedili7or. Bu, bittabi, 
barp uzadıkça, Alman 
milletinin çektiii İzbra
ba kartı bir teselidir. 
Hitler, bu aene, kat'i ne
ticenin almacaiını ilave 
etmeyi de unutmuyor. 

Vafincloıı. H (A.A.) - Bahriye Na
zın Albay Xnoka, denlz barek6tı ku
mandanı Am.JraJ. Star.t. ve Havacılık 

Dairesi Reisi Amıral Tovers Mebuaan 
Meclisinin bü~ encümeninde yapm11 
olduklan beyanatta iki OJcyanus f>.lo
ıunun sür'atle inşasıru talep etmişler
dir. 

Hartum H (A.A. )- Kurmulı:'a 
70 kilometre mesafede bulunan 
Afadu'nun zaptından sonra taz • 
yiklcrine fasılasız bir aurette de
vam edl.•n İngiliz kuvvetleri şimdi 
Kurmuk'un yine 70 kilometre doğu 
cenubunda bulunan Asosa'yı işgal 
etmişlerdir. Kurmuk Sudan mü
dafaa kuvvetlerile doğu Afrikası 
kıt'alarının müşterek harckiitı ne
ticesinde salı akşamı zaptedilmiştl 
Bu harekatın tcfeniiatına ait he
nüz hiçbir malumat gr1 re-miştir. 

Nevyork H (.A..A.)- Nevyork 
Daily News ıruetesi Birleşik A· 
merika DevletleriıWı İrlandııdak.i 
iislenlen latif .. o etmek için mi -
zakerelere başladığını 7azmakta
iır. 

Ba TUJda fÖyle denilmekedir: 

Hayretimden lldeta donmıq gi
bi, önümde somurtkan bir yüzle 
Ye son derece ciddi bir tawrla ba
na bu aö:ı:Jed aöyllyen bu aıi11na, 
ömrümde hissettiğim hayretlerin 
en büyüğü ile bakıyor, ne demek is
tediğini anlamıya çalışıyordum. 

- Bana acıyor musunuz? .. Aca. 
yip! .. Bunun için size teşekkllr ede
rim.. Fakat ne için acıdığuıızı ao
rabilirmiyim,muhterem Kont ce

Klime &lu§tırdığı karlviıtiü evi· 
rip çeviriyor ve bu auamın go0 • 

tenliği bu cür'ete fevkaJ1ııle hay
ret etmekten kenıhmj alamıyor • 
dum. İtiraf ederim ki heyecan.na 
aoıı. dereceyi bulmuştu. 

Polonyalı Kontun söylcdıği söz
ler zihnimi altüst etmışti. 

c- Üç sene evvel başlanılan eser 
bugı.in neticelerini vermelidır. Ben, merikanın da harbe gireceğini te-
burada müftehir ve emin olmak barüz ettirmektedirler. 

Bahriye makamları, İngiltereye için de bir sebep görüyorum.• 
Hi tler 1870 _ 1871 de Cermen ilk ağızdan gönderilecek gemile • 

· ' ff k" rin bir lıstesini neşretmiştir. Bu 
ittihadından ve onun muva a ı-

t "kte liste 119 muhrip ile 115 karakol ge-
yet ve neticelerinden bahset ı ~ mısi Omaha sınıfından birkaç kru • l 

Albay Knob, Amiral Starlı: ile A
miral Toven. enternasyonal vazıyetin 
fenalqmakla devam edebilece&i üzeri
ne kongrenin nazarı dlkkatinl celbede
rek, Alman, İta1yan ve Japon donan
malarının bu senenin başlangıcında A
merikan tilotiunun 1 milyon 250 bin 
tonillltosuna karşı cem'an l milyon 833 
bin tona balii olduğunu söylemiş ve 
bunun içuı iki Okyanus filosunun ııır-. 
atle inşası lüzumuna işaret elmlşlerdir. 
Fransız atmıilerı Alman - İLatyan -
japan tonil.ltosuna dahil delildir. 

sonra, Almanyanın bugün de aynı vazörü ihtiva etmektedir. Yeniden 
şekilde muvaffakiycli neticeler a- l2 bin bombardıman tayyaresi i • 
lacağmı söylemiştir. . . mali temın edilecektir. 

Hitler, bundan sonra dem!Jtır ki: ARNAVUTLUK CEPHESİNDE 
ZAFERE İTİMAT DUYGUSU İtalyanlar, Musolininin Arna • 
•- Zaferi kazanmak hususun • vutluğa gelmesile, birkaç gün mu· 

+ Berlln, 14 (A.A.) - 12/13 Mart 
&<ce$lode İngiliz la:yyareleri tarafın
dan Alm&n7aya yapılan bticumlar ea
numad 11 kifl Olma,. 31 kiti 1ara
lanmıştır. daki sarsılmaz azmimde yalnız de- kabil taarruz tecrübeleri yapmış· 

ğil.im. Arkamda Alman milletinlıı lardır. Fakat, ümilen pskürtül • 
zafere itimadını taşıyan Nasyo • müşlerdir. 
nal - Sosyalist partisi ve esk~ ka- 5 giınde 3 İtalyan fırkası imha 
dar sağlam ve amansız yenı Al· edilmiştir. Bütün harp cepheleri 
man ordusu vardır. Artık, dünya ölü ve yaralılarla doludur. Zayi-
an:_adı ki herşey olabilir.. fakat, atın 10 binden fazla olduğu tesbit 
ÖÇUncü Reich ordusuna bıçbır za· edilm~tir 
illan baş eğdirilemez. AFRİKA CEPHELERİNQE 

Bir &ene evvel, Çörçil vatandaş- Habeş vatanperverleri Mega-
larımda mukavemet kabiliyetıni nın ııc kilometre şimalinde bulu-
&arahaten göremiyordu. O 'am~ nan Yavelliıyı zaptetmişlerdir. İ· 
adnberi İngiltere bunu daha ıyt talyanlar ric'at halindedir. Habe-
Öğrcnmek fırsatına mazhll" oldu.• "dir · şistanda bu ric'at umumı · . lngı-
. _Hitler, bundan sonra, üç_ sene !.iz ve Habeş kuvvetleri sür'atle 
ıçınde yaptığı işleri ınetctmış, ve Harara yaklaş.yorlar. Dün iki 
demiştir ki: mühim mevki daha alinmlJjtır. 

•- Zafer saati gelince hazır - HAVA MUHAREBELER:İ 
!anan plaruann hepsini tahakk~ İngiliz Hava Nezaretinin bir 
·ettireceğiz. Biz ancak Alman mil- tebliğine göre, dün gece İngiliz 
letini düşünüyoruz. İster şarkta tayyareleri Almanya üzerine çok 
Vefa garpta, isterse şimalde veya geniş bir akın yapmışlardır. Ber-
Cenupta olsun, her zaman parola • tinden Boulogne'ye kadar geniş 
llUz, Büyük Almanyadırf.• bir saha üzerinde harekat yapıl • 

AMERİKANIN YARDIMI nıışlır. Bü)Jıt mU\aUakiyetler el-
Anıerilcanın İngiltereY~ _yardımı de edilmiştir. Berlln, Bremen, 

Rrtık başlamış addedil~bılır: ~e- Hamburg ve bütün istila üsleri 
rika Bahriye Nazırı soylediğı nu- bom al Pmr1, çok büyı.ik yang.n· 
tukta düny""'" daha. çok harbe ,..- Aro ik !ar çıkarılmıştır. ::>enizlerde, bi= 
Yaklaştığını söylem ıştır. . e~ an İngı.ıız tana c.ı bir Alınan muh-
gazeteleri de Amerikanın gıttıkçe 

lpftlAIE llAdlıell 
llarll•n•arı 

U - d&hltedm Denm) 

Büseyiadir. Zavallı adam vücu • 
düııün muhtelif yerlerinden al • 
dıiı yanıklıudan müteeuiren öl· 
müş ve bu suretle facia kurban
larının sayısı 1 ya balif: olmuştur. 
DÜNKÜ CENAZE MERAS~ıJ 

Perapalas hadisesinde tehit dü
f"n Emniyet Müdürlüğü birinci 
fUbe ikinci kısım memurlarından 
Reşat Mutlugün ile Mahmut Ar
dıçın cenazeleri dün öğle vakti 
Beyazıt camiinden büyük mera • 
ıılınle kaldırılmıştır. 

d A nbın.i batırml§tır. 
harbe yaklaşığıru, icabe erse_, - --------------

Merasimde İdarei Örfiye Ko • 
mutanı Ali Riza Artunkal ile Vali, 
lngiliz ataoenavali, İngiliz gene -
ral konsolosluk müşaviri, Emniyet 
teşkilatı mensupları ve kalabalık 
bir halk kütlesi bulunmuı, ıs den 
fazla büyük çelenk gönderilmiş· 
tir. Bayrağımıza sarılan vazife 
kurbanlarının cenazeleri Beyazıt 
umiinden ırözy"flan aruuıda ye 

eller üzerinde arabalara kadar 
nakledilmif ve oradan doinıca 
Edirnekapıdakl Şebitllp ıridile
rek tedfin merasimi yaıııJmııtır. 
Bu merasimde, Emniyet birinci 
ıube müdürü Edip ile bir polis 
memuru müesair birer hitabe<le 
bulunmııtlardır. 

-Y11pllaVJ8 laadat· 
lara asker JıiJyor 

(1 inci Saiılfodeı. Devam) 
BilhaS&a Yuaoslavya bahıs mevzuu
dur. vakıa, Almanıarın bıı mcn-ı.lckc
le &innelerı hususunad ıu.ssedllen 
korku, Bul&arıstan hak.kında dU.)'U
lan korkudan u deiıldir. Faka!, Yu
a:oslavyaııın. BuJ.ıaı·tSt.amn aksine, 
kendisini müdafaa edecciı an~
makladir. Günlerdenberi asker dolu 
trenler Bel&raltan Bulgar hududun& 
doğru gitme.ktedır. Bu ıut•aıar, seıa
llik yolu olan Varclar vadısine muh
lemel bir Nazi ilel"ı bıu:eket.ıne k.arll 
tah#it edJJ,mek&edir. Buiünlerde, .1-
tıılyaıılar da Şimali Arnavutlukla lı
kodra yaJunlannda 60 bin kişııik bir 
kuvvet topladıktan ve burada hum
m bir şekilde yeni istihk3mlar ın
f8Sına çalışl.ıklan ötrenilmişUr. 

İTALYANLARl 

~li Meyi ıazetesı muhabirine ııı: 
re ııalyan Başkumandanlığı, Yuıoa 
l.a~ya lıari>e girdi&i lakdırde, .bu mem· 
leketin, ıerislnl kurtarmalı: ıçuı evvell 
İtalyan orduounu lmhaya çalıiaca: 
kanaatindedir. JIUiUl1 Yuıoslav1a 
ailıib altında bir meyon asker vardır 
ve bunların miktan her saat ar~a~· 
tadır. Bu haberler milsbetUr. Hitlerın 
Licnz'e ~eımesl ile aıtan ıerııınlilt 

• iisbel bll" &ünlerinde, bundan daha m 
haber verilem& 
YOLCU TRENİ 
LAGVEDİLDİ 

Yine Belgrallan alınan haberlere 
&öre, Bulgaristanda 1olcu ı.reolen ~ 
rüse!eri durduruımuıtur. Dıplo~ 
pa.saportu olmadıgı takdirde, hıç bir 
;rolcu Bulgaristana ıU-ememekle ve 
Bulgarlstandan çıkamamaktadır. 
BALKANLARDA 
TEREDDOT YUVAS!l 

bil E::;ki Havas Ajansının, So!yadan .. 
d.irdığine göre, ingııtere ile Bulgarlsı;· 
nın s yasl münasebeUer.nin kesı -
mesin<.len başka, Almanlar Bulca~~~-

. ·· denberi muhım nı ~gal ettıklerı gun ... ! 
hiç blr h cllse olmamııtır. Ikl ~aıta
danb('ri, Almanya, Balkanlardaki s~· 
teji.k \ aziyetini tanzim etn1ek içın .ısU
fade elmiş, bu esnada Alm~. dıplo- ı 
rnasisi de hfili baz:t Balkan hükilmet 
mer.Js:ezlerinde hüküın süren son te
reddüt yuvalarını bastırmıya çalışmış
tır. Bu gayretleıılen, Alman plAnJ.an• 
nın tatbikinin biç bir lhti)At doğurım
yacağı m'1nası çıkarılmaktadır. Bulgar 
gazeteleri, Yugoslavyanın da mihver 
siyasetine kazandınlmq olduiuDU ıe
batiiz ettirmektedirler. 
MACARLAR 
ASKER TOPLAMAMIS 

Macar Telgraf AJansınuı Budaııel
·eden bildlrdl&fne ,ııre, y....,ı.ıamıa 

1ımldm ııllAh albna ..... çalırciılı ha
berleri dotru deiııdir, Ba21 Macar kıt'· 
aıarının hudu~arda ~ıt edıWfi J'Q

lwıdaki haberler de cloııru deıiildir. 

BiR SUALİN 
CEVABI 

Dün, Avam Kamarasında, bir suale 
cevap veren llaricı,ye Mu:iteşarı But
ler de~tlr ki: 

cAld.ı&ım malılmata eöre, bitaraf 
ınemlekeUerden herbaneı bırıne. •~ 
ce.k berban&l bll' ltaıyan k.Jt a.>ı.nm 

be lmilel kanun ra U) ı;un bır ıarz
)'lle h ,_, 

da muamele ıurC'-.~4 •. ndcu şup e e..uu-

yorum.> 
ı.ı u:t.AKERELER 
YAPiLlYOR 

Dun ııece, Ankara Rad70 Gaz.elesl 
Balkanlar vaz.ıyctuıden bahsederken 

dem.iştir ki: 
c.Alnıaoya ile YuaoslaV)'a anwnda 

mQzakere!ere devaın edJıncktedır. ~u
&akerelerın hedelı, Yua:oslavyanın mil-
11 tamamJılı ve istılttatiyle yeni nız.a
mm telilıdir. Yu&oslav hu.kun1eli bun
lar temin edıldıılı lakdırde 1enl niza
lllll a]qhlar olmadıııını budırmı•ı.ır· 
Bır taraftan mUz.akcrclcr devam eder
ken ı1ı&er ıaraflan da Yu&oolaV)'a hu
dutlarında Almanya, Macar!S&aıı ~ 
iıaı,a tarllfuıdan lah>ıda< yapil17or. 1-
lalyaıwı Yu&<»laVJ'a budullanna 60 
bin kadar uker ıabfil et.Uji - ıelen 
haberlerden an!afillTor. Macar hükıl· 
meli, Macnrist.aııın da tahildal 1•Pt.ıb 
baJ<kındaki haberleri tekzip etm11lir. 
Maamafilı. bu tıarel<elleriıı Yu&oslav· 
1a1ı tebdil ıqeslnl lakıp ettiti aııla
ıilıyor. . -·~te bil 

Berllnden 1an resmi bir•~~ • 
dir>.ldlgine &öre, muhasaınatı kesmeal 
için, Alamll1a Yunanislaııa hiç bir 
teklif 1anıp11 deitildir. 
MU:>SOLINİ 
ARNAVUTLUKTA 

Londradan gelen haberler, Muuo
lini"ıiln bel gündenberı ArnavuUukta 
olduğunu bildiriyor. l!~rı.:katın idare
sini rı.ıu.:a-solıni bizzoıt e.ıne almıştır. Ve 
mutlaka bir nıuvaila)uyet kazanılması 
i . Mussolini gt.:ııerallere Cun1artesi
çeın k2dar mi.ıhlet vermlşUr. Fakat, ~u 

7 üh.l · ttcn bır netıce uluıa<:ak de&ildır. 
m M~lini Tirana da gelmiş, Tepcde
!ende ıki gün kalmıştır. MUSSolınl, 7e-

. . on birinci orduya mensup bır 
meğınl, k amndan• olan General Roa· 
fırkanın u · · 
. ile ber-tıer illt !latla yemlşt.ıı. 
~EGİ!)"TİRİLEN 
.~ .. "DANLAR 

Kun-~· Rad10 Gazeies~ Amavutluk-
.Ankar~ dair dün ıece ıünları 

taki v~~te cAm~vutıuktakl İtal,yan 
oö1lemış · ı a vaziyette bulunduk
ordularının ıı:....ıer ıelnıektedir. Bu 
ıanna dair ve 11 inci İtalyan ordu· 
)'ilzden 9 un.::.ı.n da değiştirilmi1lir. 
lan kUmaD kUJJ1andanı Genera. fia-
9 uncu ordu, _ .. _ c;enera\ J=el
rio M-llla ıwı ~:'..::..,._, ~ ,eııeral 
ıın. 11 lDd 1lldı& ........--- -

Bomba infilakı 
Bu'garJar 

ve 

( ı &..ı.l a SaJıU'ed.eu De•am) 

ajansı; bu hüdise müna.sebetılc 
yaptığı neşriyatta inı:ilizlcrin Sof
yada baı;aj işlerini ·end.terinin 
idare ettııciııi ve trenin Mustafa. 
paşadan hareket etmeden evvel 
salahiyettar lnıiliz memurlarının 
kendılerine refakat eden Bulırar 
memurlarına baı:aj sayısııun ta
mam oldujunu bildirdiklerini be
yan etmif ve heyeti hamil trene 
yolda bir suikast yapıldığı hak -
Jundaki Londra radyosunun dün 
sabahki haberini de tekzip eyle • 
miştir. 

Diier taraftan Anadolu ajansı 
dün Berlinden ıu telpafı alllllf" 
tar: 

Berlin 13 (A.A.)- Yarı resmi 
blr surette tehllt edilmlıtlr. 

Siyasi mahfiller, İstanbul Pe
rapalu otelintlo vukublan infiliı· 
km Almanlar tarafından bhrik e· 
dildiği hakkında Alman ale) htarı 
kaynaktan yaydan babrri sadece 
gülünç telakki etmektedirler. Bu 
mahfillerde, İngiliz gizli servisi. 
nin Sofyadaki idrollk tesisatı ber· 
bava etmek teşebbüsleri hatırla
tılmakta ve İstanbulda patlıyan 

' bombaların Sofradan Ankaraya 
barelo:et eden İngilizler tarafından 
nakledilmiş olması ihtimali mils· 
teb'at addcdlmemekteıUr. 

Gcnesu'nun yerine ed General SanU
nıin tayin edilmiştir. '.P.tussolinl, vazi
yeti n1ahallind tctk.i~ etmek nıere Ar
na,·utluğa gitnıişlir. Italyanların Mart 
ort.asında bir taarruza başlJ.7ae&klan 
hakkında da bnzı haberler gelmiştir.> 
MACARİSTAN 
MÜSTAKİL DEGIL 

Amcrikdan gelen haberlere göre, 
Birleşik Devclller Harlci7e Nwn Cor
del Hull, pzete0<ler toplantısında Dlr
Iealk Anıerilca hUkOmetınln J.tacaris
tanı Alman !ıgaU altında bulunan bir 
memleket olarak te!Akki ettiğini bil
dirmiştir. Ruzvelt.in emri üzerine, A
merikadaki bütün Macar matıQlıatı da 
bloke edllmllllr· 

Bu muharebe sahnesinın diğer 
bölgelermde yeni birşey yoktur. 

Cezair Umumi 
Valisi \lişi'de 

Dublin hükumeti tarafından p
0 

~ gizli olarak istenen 50 milyoa 
dolarlık istikrazın karşılğıııı teı
kil Nlrcek bir anlaşma İogiltereye 
yapılacak külle halinde malzeme 
sc \ n..J aluıan himayesi haknnın -
dan ehemmiyetli telikki edilmek· 
tedir. 

napları!. 

Polonyalı Kont, gözlüklerinin al
tında müthiş bir hakaret ve hid. 
dctlc parlıyan gözlerile, beyııime 
bakıyor ı;ibi: 

- Ne için mi? Debi. Çünkü, 
Öldürülcbileceksln.izi_ 

- Ben m.i?. 

Nihayet, bu meselcnın altından 
mühmı şeyler çıka ag nı sezdıgım 
için, bana verdiği kartın bir 
ilCill O!abılcccb.,ll OUiUllCrelt 
onu bir ıhtıyat o.ıarak hemen ce. 
bime koydum. Sonra Annaya bu 
garip görüşme hakkında ne diye
ceğımi düşündüm. 

Vlşi 14 (A.A.)- CPZair umumi 
valisi Amiral Abrial, Başv.,kil mu
&vini Amiral Darlan ile hava müs
teşarı General Bergere' ve müna
kalit müsteşarı jeau Bcrıhelot ta
raf ndan k:.bu'. cdil!T'ıştıı. 

Vaşinrton hülnimeti bu anlaı -
mayı perşembe ırünü bir Clipper 
tayyaresile Amerikaya gelecek o· 
lan İrla.ıwla 11.iJ.li .Bılüdalaa Nazın 
Frank Aikene teklif edecektir. 

Amerika hükiımcti ia e gemi • 
lerinj himaye etmek lasavvurun

dadır. Bunu yapabilmek için ya
bancı memlekclicrde ve tercihan 
mllatakil İrlandada üsler elde et· 
mesi lazımdır. 

Büyük bir hayretle ve hemen 
tepeden t-rnağa ürpermiş bir hal
de, &.)akla, bana böyle bir haberi 
tcrcd<lut.uz veren bu Pıoloeyalı 
Konta dogru yurüdiım. 

- Ben na oıc..urüleceğin{?. 
Di.> e tckıa !adım. 
Acl m .yüzüme müthiş gözle bıı-

Eğer Kontun sözlerini aynen 
nakletseydim Annayı tamamıle 
tethiş etmiş olacağ.m aşi.kiroı. l(· 
nun için, bu muhavereyi, kendi • 
sinden gizlemiye karar verdim. 

Herhalde, etrafımızda dönmek
te olan entrikayı tamamile anla • 
ymcaya kadar bilhassa Annaya 
karşı gayet ihtiyatlı hareket et • 
mek, billıasaa sarih aurette anla
şılaınıyaıı bu garip iddıalar onwı 
üzerinde topland.tı için Annayı 
tekrar delice leüf ve buhranlara 
diişiinnemek lüzıımıma bn.i bu
lunuyordum.. 

+ Londra, 14 (A.A.)- BanVe Ne
zaretınin tebliği: 

Donanmanm yardımo gemilerinden 
Manistee batm11, mürettebattan 61en
lerin en 1akın. akrabalar• haberdar e
dllmlflir. 

Hadiselerin 
inkişafına em
n(qetle intizar 

edebiliriz 
(BAŞ.'>IAKALEDEN PEYAMi 

lazımdır ki, lıiıumunda aleyhi • 
mizı:c teksif olunncak dış kuvvet· 
!erin faaliyet mevzu)arlJIJJl en 
başlıc•sını tunlar teşkil edecek • 
tir: 

A- Geniı öl~üde casusluk 
B- ltlilli birlik üaerinde tqea. 

düt uyandırmak 
C- &tinci kol tqkili hususun

da faaliyet ve pyret sarfı 
D- En büyük mesai hududu i

çinde propaıanda faaliyetine lııs 
Yermek.. 

~ 

(1 lnol 11a Uodftl Do-na) 

mektedir. Moskovadaki siyasi mah.. 
fillerde bu hadisenin Japon - Sov
yet münasebetlcrmin tedricen iyi
leşmekte olrluğuna delilet etiği 
zannedilmekcdir. 
MATSUOKA'NIN SEYAHATİ 

Roma 14 (A.A.) - Tokyodan 
Stcfani ajansına bildirildmcktcdir: 

Japon Times ile Japon Adv r -
tiscr gazeteler:nin yazdıklarına gö
re, hıristiyan dininde olan Japon 
Hariciye Nazırı B. Mat•uoka'nın 
Romayı ziyareti esnasında Papa 
tarafından da kabul edilmesi muh. 
temeldır. 

Dtttçede ta sat 
il inci Salılff'd"1! Dt>nm) 

Diğer taraftan, teafıhurun Ma.. 
arif Vekaleti bütçesinde yardımcı 
muallimler için •ahsisat kalmadı • 
ğından ileri geldiği anla~lm!ftır. 

Bunun üzerine Vekalet; yardım
cı muallimlerin hazirana k.adar 
ücretlerini ödeyebilmek üzere 300 
bin liralık bir münakale yapıl -
rnası için bir kanun layihası hazır
lamıştır. Liyiha bugünlerde Büyük 
Millet Meclisine verilecek ve an
cak kanuniyet kcsbettikten sonra
dır ki ücretlerin ödcnme>ı kabil o
lacaktır. 

lece va tl ku ra 
dl'8• 1a.:-1 kadın 

Üsküdarda Pazarbaşı mahalle • 
sinde oturan 55 yaşında Sultan is
minde bir kadın dün gece komşu. 
suna gitmiş ve geç vakit döner -
ken bir arsada açık bir kuyuya 
düşmüş ve feryada başlamıştır. 

Gece vakti kadıncağızın feryadı
nı işitenler imdadına koşmuşlar ve 

müşkülatla kuyudan çıkarmışlar
dırdır. Düşerken yaralanan Sultan 
h..t•neye kaldınlmlftır. 

kıyordu. O tok ve mağrur sesile bir 
solukta cevap verdı: 

- Sız ve lıimayeye çab§tığımz 
kadın!. Her ıkuıiz için de öıüm 
tehlikcs.i Vurd.r!. Zannetmem ki 
bu takipten .kurtuluınız!. ı---------';..Anam;;;;;;;;;;;;,..;,,....::,:>~. 

- Var§Ovada mı bize bu kadar 
nazik bir misafirperverlik yapıla-· 
Cü..cı..ı..r, ruuüı. 4t..:..A.ıı ~on•f. 

- llı.Lrun~!. 

Kont bunu soyledikten sonra 
bana dogru bir adım attı ve ka
ranl.k bır yuzle: 

- Yannızdaki kadın bugün fov
kal.1dc bir chcmnı.ycti ha.zdır!. 
Yahut haiz olduğu zannı altında
dır!. dcdı. 

Genç adam!. Bütün Avruparun 
gayet karışık giınlere doğru gıt
t .. b.&.JlJ. t~ · Hıı;a.uı.: t .ı..u...r eôı..)'Orsu -
nuz, 2nru1 lJ ,m!. Onuıı için ne 
ohı.cağ. meçhul olan böyle tchlike
lcrıc aolu b:r zamanda ı.uın, şıı 
anda size tcklıı ettiğim sağlam 
bir ilitıkoali, muhim bir serveti 
bir kalemde reddcaışınizi aklım 
almıyor!. ahut... Evet ... 

Kont, hiddet ve asabı7etinden 
sararmış bar yüale kı>nuıuyordu. 
Onu, hayret ve heyecanımdan bü
yümüş gi:ızlerle 1ldeta titriyerek 
dınliyordum. 

Adam tereddıit ediyonnuş gibi 
sözünü kLS•P garip ve hıddetli na
zarlarla yüzume bakınca: 

- Evet ... Yahut?. 
Diye llOl'dwn. 

Kont başını sinirli bir tavırla 
sallad.: 

- Yahut... Başka bir devlet 
heaabına çab.ft.ııi l>İJ:a hükmet _ 
mcA< ıc p ediyoı-?. dedı. 

- Başka bir devlet hesabına 
m?ı. 

- Zannederim!. Aksi takdirde 
bu kadar miıhim bır vazifeyi ü: 
zerinıze almıya cesaret edemiye
ceğiniz gıbi, sıııe büyük bir neza.. 
lı:.ellc tek.uf cdııcn boy ıc bir men
faati çiğnemudin!z!. 

Asabiyctiııı hala yenemiyen Po
Lonyalı Kont parmağını tehdit e
dici bir vaziyette bana doğru •· 
atarak birdeahire se&iııi de· · • 
tirdi: gış 

Londraya G6re 
(1 inci Sahlfedeıı Denm) 

hmdo~o göstermektedir. 
Almanların İran'da, Suriyede ve 

Efganistanc!A fuliyette bulunduk· 
lan fakat muvaffakiyetli bir netice 
alamadıkları da görülmektedir. 

İngiliz • Türk münasebetlerine 
gelince, B ReodeU'e ı.a.,. yapılan 
suikasda bu münasebetleri bozmak 
ve İngiltere ile Bulgaristan ara • 
nndaki münasebetleri büsbütün 
zehirlemek ınaksadile teşebbüs e
dildiğ.i.ıı.i tahmin etmek yerinde o
lur. 

16 Mart şehitleri 
n .... Saıılfed .. ~·-> 

Parti İdare he,eti basından biri· 
ntn ..., gençlik adına bir talebenin 
hltalıeleri talr.lp edecektir. 

Nutuklardan -..a bando ma· 
te~ hav- çalacak, Kolordu, Be
lediye ve Parti namına .§ehiUiğe 
çelenkler konacaktır. Müleakıben 
de bir subay kumandasındaki bir 
manga asker havaya üç defa at11 
edecek ve bir geçit resmi yapıla • 
caktır. 

Büyük Dünya 
Meseleleri 

A nupa harbinin yeni usul ve 
nsıtalarılllJI, ıreçen harplere na
zaran ne kadar değişik, ne kadar 
çapraıık ve ıaşırlıcı oldutuan bir 
çok ınisallerile, birçok memleket· 
!erde yakından ırördüifunüz için 
yukarıdaki esaslnı hir kere daha 
her Türk vatandaşına hatırlat -
makta zarar yok, fayda vardır ve 
""asen bnnları her Türkün idrak 
ve ııuunında fazlasile yaşattığın
dan em in bulunmak birinci nzl
femızd,r. Muhakkak ki, her Türk 
bugıinün icapları içinde konutur
ken .easu ? • kelimesini hatırı.. 
yor e ena göre diline ilçü veri
yor. Ve yine mnhakkak ki, her 
Türk; siyasi kanaat ve lnantını 
kemirecek bir süzü şüplle ilekar
pbyor ye bnnu bir teoeddiit tuı:•iı 
saymakta tereddüde düşmüyor. 

Ve yiae muhakkak ki, her Türk; 
her radyo ahizesinin kulaiına ge
tirdiği her türlü miltalea, havadlıı 
ve fikri kendi mill1 idrak ve fUU· 
runun kalburundan ıeçiriyu ve 
her ıüpbeliyi bir beşinci kol ta
aavvuı .ı ile tec:esslla ediyor. 

Her Türk için, memleketin ııe
Jimeti vo vatanın emniyeli mev· 
ıuu babsolan, bu teyakkuz, tedbir 
,,.. basiret ııilsilesinin ifasıaıla ea 
yüksek vatan hizmeti ve borca 
mütebariı ve fÜphesi..U... Bina
enaleyh, her ıeçen ırüne nislıeUe 
her gelecek günde daha basiret. 
kir, daha lelik, daha milteyak.k.m 
olmak; vatandaş için, günün mes
uliyeti ve vazifesi olmuştur. 

)·Jf 14•l!UW] 
• - Fakat, size, burada kat'l ola
rak eöylıyebilirim ki bundan do
layı çok nadım olacakııınız!. Onun 
için siııe düşünmek üzere bir müh
let vermek isterim!. Genç adam!. 
Yine siz bilirsiniz!. Şayet başka 
bir devlet hesaııına çalışmıyon;a
nız, ciddiyetle dliş~nüp taşınınız!. 
Yarın akpm• kadar ~izin son ce
V&bınızı. bek.lemiye muvalakat e

( Dördü11CÜ •ııhifedea pevam) 
kanal tarafındadır ve oranın ı ı ... ı.r 
için daima bır t hlıke teşkil eden 
bir 1er olclutaau bı mekte.ıir. E
aa..ea Mnha111ıned Ali, kanalın •· 
çdmaaın• daima mulıalefet elmlf, 
orasını bir •bojazJar. f"kliae ko-
711p, Anwpalılann ırekabellne ına
nuı bırakmak istememi., bandaıa 
Cevelliit eclecek daimi Wiaelerl 
hlaeolerek, ole Leaıepa"in teklif
lerine kalak _..,."1- Oısınanlı 
lıapanılodupn1111 sanılmMU1da 
Boğazlana •Jaadıia lıli,.ıık roıÜ 
lıili70l"ft. 

Birçok Mı11rhlar ıı. ... fikirde 
idiler; memleketlerine bııclla bü
)'lk maoWi fa7qlar temin eden 
kanalın btikbaliai karaalık ıö
rüyoı'lanlL Halli Hidiv i.aıail 
paşa bile, -leketi betta bot· 
4uklan soan, aıalik .ı.ıutu 
171,&IZ kanal ıhlıaaaa iagilte
ıreye aatıaııtı!. 

Vatandaş, ke~disine mevdu ola.a 1 
bu teyakkuz hızınetini kendis.ine 
has milli şuur, idrak ve vicdan ile ı 
ifa ederken; hadiselerin inkişafı 
karşısıııda Devlet ve Ordunun al
dığı ve alacağı tedbirlerin kuvvet 
ve isabetın~ de her bakımdan em
niyet ve huzur a bakabilir. 

Çünkü, Türk diplomuisi ve 
ordusunun, ayni zamauda ve tanı 
bir müvuenet un urn halinde 
yekdiğerine mülerafik olar..k düa
ya hadi elerinl ve Türki7enin 
menfaotler"ni mili&-ram ölçtlsü ile 
takip ettitine inanmak en yeria
de ve hakkına göre, ayrılmıı ve 
verilmiş bir inanç husualyetl olıır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Vlşl ve IDglltere 
(2 inci sahifeden det1am) 

milerinin himayesi altında eıya 
nakletmeğc teşebbiU etmek, ab • 
lukayı tanımamak demektir. 
Ablukanın müeuirlifl hakkın • 

da Amiral Darlan ne düşünürse 
ıliltiiıı>ÜJI. Almanya ile bir bayat 
memat mücadelesine ı:lrişmlş bu· 
lnnan İngilterenin buııa büyük e
hemmiyet atfettiği fÜpbesizdir ve 
İqilizler ablukayı JU111Bk için 
kullanılacak olan Fruwz .ı.nan
masına karp JÜpbesiı mukabele 
edeceklerdir. Bıı, Vitl bükilmetile 
lngiltere aruında bir harp vul • 
yetini ibda edecefinden Alman
ya pçes eylfildealıeıt latilulaf et
tifl pyeye varmış bulunacaktır. 
Darlanın arlb ve tiddetli beya • 
nalı Vifl bükilnıeti için ric'at yo
lunu da kaı-mış bulundupndaa 
lıiılieeksiw mantıki neticesi bn 
ehıııak prektir. 

diyorum!. 
Polonyalı ounu ..öyliyerek ce

binden sür'atle cüzdanını çıkardı. 
Ve hayretim aramda bana bir 
kartvizit uatarak: 

- Buyurunuz!. dedi. Şayet ya· 
rın a~am uat 10 a kadar filtrl -
nizi değiştırir ,,.., bir karar verir
.aeniz bır otomobile atlıyarak bu 
karttaki adrese hıçlıır tereddut 
duymadan ıelebilirsıniz!. 

BenJ orada size muntazır bu • 
lacak.wuz!. 
Şimdilik, bu kadar .• Sizi selam

Janm!. 
Kont, bunu sil7li}'eft!k. kısa blr 

baş eğrnesil.e beni BPlimladı w 
hiddetli bir tavırla kapıya do;ıt 
yünidü. 
Şaşalamış bir hal!'e bu ad"'-" 

arkasından b.İdkalınıştım. 

Bagiia, Mmr, She)f kaaalın • 
4an bü5WIC8a alikuıaı ke me . 
mekle benloer, ba alikayt glln • 
<len ıfine azaltmakb4ır. Kanal, 
hallba:ma mamile İngilizlerin 
ellııtle bal nmakta, Avnıpa ile 
denlnşın imparaterlııklarıam şah 
.. m•nnı ıe,ki! etmektedir. 
Kanalın kentrat müddeti 1968 

de bitnoektedir. Ba ıanbten itiba· 
ren kanal Ye bütün teşkilitı, Mı
sır hükilmeline devrolunacaktır. 

Bn, ifin resmi ve nazari tarafı· 
dır. Fili;rııt aahaıııoa intikaliae ıre
liace, - .. ..,alı kestirilemez. 

ZATI - t.-ı. askerlik fUl><'sln
edn atıldbm Ultedik tezkercmı zayi et
t' Y nlsinl alacagımrtan eskistnln 
~ l'Oklur. 
~ &irilnde 13%1 Dolumla 

Alı-a Ce•l&a 
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Meloviç, kendi uğrunda birer birer sönen 
masum ve mes'ut aile ocaklarının enkazı 
Üzerinde saltanat sürmiye başlamıştı. Onun 

korkunç ve tehlikeli bir cazibesi vardı 
Araştırılıyor ve o adreste biri 

bulunamıyor, artist hiddetlene • 
rek: 

- Demek ki, bana yanlış adres 
vermiş .. Beni aldatmış. Lakin bu 
bir alçaklıktır. Beni neden bura
lara kadar sürükledi. 

Diye söyleniyor ve çıkıp gidi • 
yordu. 

Bu şüpheli kadının bir ay sonra 
Berline döndüğü haber alınmış, 
diğer artist grupundaki arkadaşları 
ınkı~tırılınca, bu kadının (Mağda) 
dan başka biri olmadığı anlaşıl • 
ıruştı. 

Zfilılrde bu, zabıtanın gafleti gi
bi görülürse de, hakikatte, bu gibi 
kadınlar, güzelliklerine meftun ve 
meclup olan bir takım harp zen· 
ginleri tarafından himaye görü • 
yordu. Ve bu adamların lıEr biri 
bir büyük kimseye mensup oldu
ğu için, memleket esıdi§esi ikinci 
derecede kalıyordu • 

* Viyanalı artist Milo-
vitç ve arkadaşları 
A vusturyadan İs tan bula gelen 

artistler yetişmiyormuş gibi, har • 
bin en çok azıştığı ve tahribat yap
tığı günlerde, altmış kişiden ibaret 
olan (Viyana operet heyeti) nin, 
İstanbula gelmesi cidden mühim 
bir hAdise idi 

•- Bunun harple ne alakası 
var?• diyeceksiniz, değil mi? 

Harp, her cephede aleyhimizde 
devam ediyordu. 

Herkes neş'esizlik ve ıztırap için· 
de boğuluyordu. 

Öyle bir zamanda memlekete 
neş'e getiren ve birçok kimselerin 
yüzünü güldüren •Viyana operet 
heyeti> nin geceH gündüzlü ver • 
diği temsiller hiç şüphe yok ki, bir 
takım insanlarda harbetmek tema· 
yüllerini azaltıyor ve içtimai bün· 
yemize bir mikrop gibi pek çabuk 
giren bu •uzağı görmemek> ve 
cyannı düşünmemek. hastalı41 

cemiyeti kökünden sarsıyordu. 
Eline para geçen herkes bu ope

rete gidiyor, sahnede konuşulan dl-
• l! anlamamakla beraber, giizel mu-

"Yarden mi geçersin, 
Serden mi?,, 

(3 üncü ıahifeden devam) 
Siz nasıl varden gectiniz? 
- Geçtim amma, sonra da piş· 

man oldum. Saati sattıran ya Se
mahatse? ... 

siki dinliyor, güzel kadın ve na • 
mütenahi çıplak bacak seyredi • 
yordu. 
Kumpanyanın kırk kisilik •balet 

heyeti> içinde yirmiden fazlası çok 
giizel, sevimH, bkırdak Macar kız· 
!arıydı. Bunlar temsilden' sonra 
t!Ya tro binasından çıkınca birçok 
klınselerin husus! sofralarında yer 
buluyar ve bunlarla beraber bun
ların yanında erkek artistler de 
her yere girip çıkınak. EkAbirle 
temas etmek fırsatını elde ediyor· 
du. 
Kumpanyanın baş artisti ve yıl· 

dızı olan cMiloviç• uzun boylu, 
yüksek sesli, etli canlı ve çok se. 
vimli, gü~el bir kadındı. Operet 
heyeti daha ilk temsilini vermeğe 
başladığı geceden itibaren Milo • 
viçin aşıklarının sayısı artmağa 
başlamıştı. 

Miloviç, temsilin son perdesinde 
uzun uzun alkışlanıyor ve her gece 
sahneye • üzerinde takdirkArları
nın kartvizitleri ilişik olan • yüz
lerce büket gönderiliyordu. 

Miloviç az zamanda yalnız Be. 
yoğlunda değil, İstanbul civarında .. 
Ve daha sonra Bursada, Adanada, 
İzmirde ve etraftaki kasabalarda 
da tanınmağa başlamıştı. 

Milovi,e uzaktan hasret çeken· 
ler, aşk mektubu gönderenler ve: 
.- Sizi İzmirliler bekliyor .• 

cAdanalılar bekliyor .• gibi tel -
graflar!a kendi şehirlerine davet 
edenler sayısızdı. 

Hergün ve her gece Fransız ti· 
yatrosu olup boşalıyordu. 

Tiyatroya, İstanbulun, en uzak 
ve dön~ vasıtaları olmıyan kö -
şelerden bile akın akın gelenler 
vardı. 

Tiyatro binasında cumartesi, 
pazar günleri üçer matine verilirdi. 
Daha sonra haftanın diğer ı>Ünle -
rinde de birer matine verilmeğe 
başlamıştı. Artistıer durup dınlen. 
meden, nefes almadan, mütema • 
diyen oynuyorlar, bu suretle İs -
tanbul halkına kendilerini sevdir· 
meğe çalışıyorlardı. 

Bir müddet böyle devam etti. 
Sonradan yavaş yavaş artistlerle 
hüklımet erkAnından birçokları a· 
rasında hususi tanışmalar, müna· 
sebetler başladı. 

Dr. İhsan Sami 

Öksürük Şurubu 
Ökııürü.k ve nefes darlığı, b.>ğ
maca ve kızamu öksürükleri 

için pek teairli ilaçtır. 

- Herkes kullanabilir. _ 
1 

-KUVVET SURUBU lij 
Terkibinde IYOD, TANEN 
ve Glisero Fosfast vardır. 

KANSIZLIGA, 
VEREME 

istidadı olanlara ve 

SİNİR 
)ıastalanna karşı 

;kullanılır. 

Eczanelerde bulunur, 
Küçük §i§e GO, 
Büyllk §i§e 100 ku,,.,ttn'. 

Hayır sevenler cemiyeti 
hey'etinden 

idare 

Cemiyettmlzln birinci adi Umumi Hey'eU 10/3/?41 Pazartesi .ıonn ıaat 
ış de Cemıyet Merkezi Taıhan be$1ncl katta Hayri Ipar'ın riyasetinde topla_· 
narak İdare Hey'etini.n 940 senesi faaliyet raporu ile ı:nurabp raporunun lıu!" 
buliine İdare Hey'etı ile murakıbın ibrasına, 940 yılı biUnçosunun ve 1941 7lh 
bütçeslııu, aynen kabul ye lasdiklerlne Jtüfakla karar verildiği ilan olunur. 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
SemU No.n cı...ı , - LL Kr. 
Pangaltı Koca!epe Cumhuriyet 85 Ev 45 00 

Yukarda ya.zılı ev 31/5/941 gününe kadar klraya verllecektir. İhalesi 
15/3/941 günü saat 10 da yapılacağından isteklilerin mezldlr Ciin ve saatte Be
yoğlu Vakı!Jar Müd!irlüğü Akarat Mümeyylzliğine ~ 7,5 pey alı:çeleriyle birlik-
te müruaaUan. (1070) 

ithalat ve ihracat birlikleri umumi 
katipliğinden 

24/2/941 tarihinde İstanbul Ticaret Odası içtima salonunda toplanan mani
fatura itha!Atçıları birliği senelik adi umumi bey'etinde yapılan idare bey'etl 
intihabatı Ticaret Vek.Aletince tasdik edilmediğinden yeniden idare bey'etl 
geçimini yapamk Uz.ere birliğe kayıUı hanın 29/3/941 tarihine müsadil Cumar
tesi günü saat el l> on birde İstanbul Ticaret Odası içtima salaonunu teşrille-
ıi rica olunur. cl978> 

Ruzname: 
İdare Meclisi intihabatı. 

Devlet fltmiryolları ve Limanları İşletme U. Maresi İlanları 
Muhammen bedeli (400) lira olan 200 Kg. Kırnuzı model verniği (22.3. 

1941) Cumartcsı günü ııaot (10,45) onu ltırk beşte Haydarpaşada Gar binası da· 'ı 
hll.indekl komisyon larııfmdan açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu l§e glrmek lstiyenlerin (30) liralık muvakl<at teminat ve kanunun ta
yin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatıan 
lfızımdır. 1 

Bu lfe alt p.rlnameler komisyondan parasız olarak daJıtılmakladır. (1981) 

İstanbul D6rdöneü icra Memurlu· 
lund&n: 

Paraya ~vrll.mesine karar verilen 
Halı, seccade, Kanape maa koltuk, ki
lim vesaire buna mümasil hane eşyası
nın birinci açık artbrması 24.3.941 ta· 
riblne milsadlf Pazartesi gün(j saat 
12,30 da İstruıbulda Şelı.zadebaşında 

Kemalpaşa mahallesinde Genç Tüı:k 
sokağında 4 sayılı hanede yapılacak ve 
kıymetlerinin y!izde yetmiş beşini bul
madığı surette ikinci açık arttırmasının 
211.3.941 tarihine tesadüf eden Cuma 
günü ayni mahal ve saatte yapılacağı 
UAn olunur. 940/1044 

RADYO 
14 Mart 1941 

Saat ııi.oo Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Mi:.zlk: Radyo •Swing• ku· 
arteti (1. Özgür ve Ateş Böcek • 
leri) 

18.30 Müzik: Radyo fasıl heyetL 
19.30 Memle'•et saat ayan, ve 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik: Solo şarkılar. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
2.1.30 Konuşma (İktısat saati) 
2.i.45 Müzik: Radyo salon orkes-

trası IViolonist Necip Aşkın idare
sinde) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; ziraat, esham • tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (Fiat) 

22.45 Müzik: Radyo salon orkes· 
trası ~rograrnının devamı. 

23.25/23.30 Yarınki pro_gram ve 
kapanış. 

İstanbul asliye ikinci 
ticaret mahkemesin
den: 
Yeşilköy Halkalı Caddesi No. 85 

de Gramafon Türk Limited Şirke
tinin alacağına mahsuben Beyoğ. 
!unda İstiklal Caddesinde 302 No. 
lı mağazada Norberto Şor, Vahraro 
Gesar ve ortaklarından aldığı ve 
ibrazında emrine tediye edilmek 
üzere Osmanlı Bankası Beyoğlu 
şubesi üzerine çekilmiş 30/12/940 
tarih ve E. 296966 No. Jı ve 4040 
lira 65 kuruşluk çekin ziyaından 
bahsile şirket vekili avukat S. 
Lazaroğlu tarafından mahkemeye 
müracaatle sözü geçen çekin ipta
li talep edilmekle mahkemece key· 
fiyetin 45 gün müddetle ilanına ve 
muhakemenin de 14/5/941 çar • 
şarnba günü saat 14 de yapılma • 
sına karar verilmiş olduğundan 
işbu çekin ilAn müddeti içinde 
mahkemeye ibraz edilmediği tak
dirde iptaline karar verileceği ti. 
caret kanununun 638 inci madde
si mucibince ilan olunur. (3559) 

1 LAN 
İstanbul Asliye ikinci 
hukuk hakimliğinden 
Davacı İstanbul Maliye Muha· 

kemat Müdürlüğü tarabndan müd· 
deialeyh sabık Gümüşsuyu hasta
nesi baş hekimi Selim veresele • 
rinden oğlu İstanbul Beyoğlunda 
Mühendis mektebinde Mehmet 
Kemalettin ve saire aleyhlerine a
çılan 1021 lira 80 kuruş alacak da. 
vasının yapılan duruşmasında: 

Müddeialeyhlerden Mehmet Ke
malettinin davetiye tebliğine rağ· 
ımen mahkemeye gelmediğinden 

hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 141 inci maddesi mucibince 
ilanen gıyap kararı tebli~ine mah
kemece karar verilmiş olduğundan 
mumaileyh Mehmet Kemalettinin 
duruşmanın bırakıldılıı 15 nisan 
941 tarihinde saat 15.30 da mah • 
kemeye ııelmediği veya bir vekili 
kanuni J?öndermediği takdirde hak.. 
kındaki muhakemenin gıyaben 
rüyet olunacağı malumu olmak ve 
bir nüshası mahkeme divanhane • 
sine asılıp tebliğ rnakaroına kaim 
olmak üzere keı>flyet gazete ile 
ilan olunur. 41/3l 

, 
EN BÜYÜK S/111/Jf l 

ls ·~ Perakende satı§ yeri: ODEON mağazası. İstanbul, Beyoğlu, tı 
Caddesi. No. (8/1. Toptan satış yeri: Sultanhamam Damdibc~ 

Geçidi No. (8/56 

1 istaJ~u levazım Am:rPği Satrnalma Komisyonu i~anlan 
Canlı olarak beher kilosuna tah· ı 

min edilen fiatı 35 kuruşa olan 20 
ila 35,000 beş koyun 17/3/941 pa· 
zartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. Satın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Koyun
ların hepsi bir talibe ihale edilebi-

leceği gibi beşer bin ve daha ),.; 
partiler halinde ayrı ayrı taU~ 
de ihale edilebilir. Hepsini "~ 
ceklerin 51,600 lira ve parti b 
vereceklerin teklif edecekleri.~, 
tar üzerinden kat'i teminatw 
birlikte belli vakitte komisy0 

bulunmaları. •1884> ~ 
·-~~·-~----~~~~ -~~~---" 

Baş, ·,, ez e, p, ma.tiınna 
Nevralji, Kınklı" ve Biltiln Ağrılarınızı Derhal Keaer 

lcııbındı ıaodı 3 "'4 alıoal>fllr. TAKLiTLERiNDEN SAKl~INl7 
HP.R vrnor. PULLU KUTl'l.ARI ISRARLA ISTF\'l..;lz 

.. · ~. ·~. - ....... :. ·. , .... , .. __ 
! " • ,. , 

Zonguldak Mıntakası iktisat IVllİ' 
dürlüğünden : 

f 

- Muhakeme ne merkezde?" 
- Mahkeme, antikacıdan, saati 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 8Mart1941 Vaziyeti 

Sarıcalar ve şeriklerine ait olup kiraya ve-ril.:liğinden dolayı bS: 
menfaatleri Devlete intikal eden Ereğli Havzaı Fahmiyesındekl l ı 
ne kömür ocağında imal ruhsat tez keresi eski sahiplerinin ocaıdııf ~ 
raya verilmezden evvel vücude getirdikleri tesisata kıymet takdiJ'. 
sus! komisyonu tarafından 17 /3/1941 tarihinde yapılacağından tal'iD;r 
lunan günde ya bizzat ocak mahallinde bulunmaları veya usulü d9ıl 
sinde tanzim edilmiş vekAletnameyi haiz vekillerini bulundurııı; 
aksi takdirde kıymet takdiri muamelesinin huzurlarına hacet kal!1' 

1 yapılacağına dair eski sahiplerden Şakir Sarıca, Cemal Sarıca, sııs -; 
bit Sarıca, Jale Abit Sarıca, RagJp Abit Sarıca, Nimet Dervişin be~ 
rerlerine ayrı ayrı yazılan tebliğnameler mevcut adreslerine göre lif. 
dilerine tebliğ edilmek üzere İstanbul Valiliğine gönderilmiş ve telı ;;Ji1 
tın icrasına dair bugüne kadar mal lımat alınmamış olduğundan ıe 
yerine .kaim olmak üzere keyfiyet ilA nolunur. cl957• ../ 

aatan Hafız Abdullahın kim ve ne
rede olduğunu sordu. Ticaret için 
Erzuruma gittiği anlaşıldı. Erzuru· 
ma talimat yazıldı. Şimdi, talimata 
gelen cevap okunacak ... 

Mahkemenin önündeydik. Bizim 
uzak dost listeye bakarken, mü· 
başir: 

- Sıranız geldi bayım! dedi. O
nunla beraber mahkemeye ben de 
girdim. Yazılan talimata gelen ce
vapta, Hafız Abdullahın İstanbula 
döndüğü bildiriliyordu. Antikacı 
Haralambo, Hafız Abdullahın İs • 
tanbuldaki adresini verdi. Hafızın 
mahkemeye celbine ve saati sattı· 
ran kadının kim olduğunu sorul· 
masına karar verildi. 

Mahkemeden çıktıktan sonu 
benim meçhul dostum: 

- Yüreğim oynuyor. Eğer bu 
işin altından Semahat çıkarsa mah· 
volurum! Vah vah! Keşki ne ya
pıp yapıo 200 lirayı bulup saati sa
tın alsaydım da, bu azapları çek.. 
meseydim ... diyordu. 

!
lllU:Jl\\11 ııııı~ı· Şehir tiyatrosu 

~ 
il ı ı ~ TEPEll .\ŞI DRAM 

l "" l iı KISMINDA 
HllUll l 1 Bu akşam saat .Z0,30 ela 

MEŞALELER 

S.tiklla caddesinde Komedi 
kısmında 

Bu akfam saat 20,30 ıla 

PAŞA BAZRETLEB..l 

A k t 1 f 
ıra.: 

Altın: Safi kl1-
Jlanlcnot • .. • 
Ufaltlık • • • • 

72.00'o.019 

l>&lılldekl H ..... lılrien 
Türk Ll.ruı • • • • • 

Barltlekl Hallıılılrlen 

• • . , 

• • 

.Altın: Saf l.klloçam 5.24.8.8:U 
Altına tahvllı lı..abll -- dö·.ıı..-..... . . . . 
X>i;er dıı.mter ve borçlu xı.uuı. 

lt.ak.i,yel~ • • • • • .. • 

• -. Tıılıdllert: 
DeNhte ldllen evnlı:ı ulı:dl,e 

karwılıiı • . . . 
Kanunun Cl-8 el maddelerine tevtl• 
kan Hazine tarafından vAkl ledi;rat 

llen..ıal Ciizdaaı: 

Ticart &meller . • • • • • 

Eabam •e l&JıylJl.I ethdamı 

1 
Deruhte edilen evı..ıu o.akdl

A • yenin karlılıJı eslıam ve ıaıı. 
vllU (itibari kıymetle) • • 

B • ler!Hısl Ealwıı .,. TıılıYllUI 
A......ıar. 

Altın ve döviz il.zerine • .,..., ' . 
Tabvillt üzerine avam • • • • 
Haı.ineye kısa vadeli avana. • • 
Haıln~e 3850 No. lu kanuna l6re 
açılan altın lu.rsılı&lı • .,..,. • HiNedarı. • • • • 
Jı[uA1el.t! • • • • • • • • 

Lira 
Lira 

102.121.954.21 
7.868.997.-

2.233.124.83 112.224.07 U4 

310.858.73 a10.tı58.73 

1 
7,382.887.54 

-..-

40-403.283.02 •7.'188.170.H 

ll5U48.803-

1 ZO.H9.1S7- 138.599.428-

207.381.088.lg_ H7".Jll.G80.U 

45.831.510.D3 1 
7.926.006.54 03.758.123.47 

8.g4S.74 
7.808.722.-
7.202.000~ 

llU84.92G.7Ş ]29.804.592.49 
4.500.000~ 

7.706.871.02 

YekOn 781 .851.405~ 

p a • 
""'-n 
h1'7al Alı 

Adi ve !evkallı 
Hususi 

,_ 1 

de • 

i f 

. . • • 

Teda"f1ıl4e kl - ... u.r. 
Deruhte edil en evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci maddelerine 

Hazino tarafından vAkl tev!ikan 
tediyat . 
Deruhte edil 
bakiyesi . 
Karıılıtı tam amen al tın olarak 

le vazedilen ll§veten tedav!i 
Reeskont muko 
vüle vazedilen 
Hazineye ,.apıl 

avans mukabili 
mucibince llı\ve 
dilen. 

bili IJAveten teda-
. . 
on altın kUlılıklı 

3902 No.h kanun 
ten tedavüle vaze-. . . . 

HETIIUA T: 

ruı: 

gram 
Türl u 

Altın: Sati kilo 87G.809,-

3850 No. ıu kanuna göre Hazineye 
mukabili !evdi oı ... açılan avans 

nan altınlılr: 

Safi kilo cram &Ufl gao 

Dövı. Taaıııtlldatı: 
Altına tahvili k a bil dövizler • • 

ve alacaklı ıaırı,,. Diğer dBvW•r 
bakl7elerl . . . . . . . 
Muhtelit. . . . ' . . . 

1 

Lira 
Lira 15.000.000~ 

0.188.880.15 
8.000.000. 12.188.GeG.18 

1Ş8.748.503~ 

20.149.137~ 

138.5119.420~ 

17.ooo.ooo-

250.000.000~ 

41.000.000~ 
44U99.428-

74.994.479.78 
1.233.302.50 

70.227.782.32 

78.124.167.80 78.l2U87.90 

-.-

:ıuau1uo 11.488.015.80 
l12.2U.8i8.83 

I -YekOn '81.Ml.4M,.... 

- ~ 

Askeri f a]rikalar Satınal.na Kom:syonu ilanları 
Tahmin edilen bedeli 432500> lira o

lan c50• ton Avrupa tutyosı 25 Mart 
941 Salı günü saat J4 de Salıpazarı 

Askeri FabrjkaJar yollamasındaki satın 

alma komisyonunca p!WU"!ıkla ihale 
edllecekür. 

İlk 1emlnat <2437,Ş> lira olup prt-

~ 

il' 
namesi 163 kuruş mukabilinde 1<0Jll 
yandan verilir. 't' 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun~ 
3 üncü maddelerindeki vesaiki J( 
ve bu işle elilko:ıdar tuccardao old~ / 
nno dair Ticaret Odası vesika.sile u 
ve saatte komisyonda bulunma!"';; 

c19l 

Otomobil ve Hurdavat Demir 
ve Alat Edevat Satışı 

Beyoğlu Dördünçü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 940/13 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ô~~ 
mühendis Vahit Akpaka ait hırdavat ve otomobil parçaları '. 
demir alat edevatı açık arttırma suretile mahkememiz ~afı;n ~ 
dan Galata Kalafat yeri Yelkenciler Caddesi 157 numaralı dukk t, 1 

• önünde 17/3/941 tarıhine müsad.if pazartesi günü saat 14 de sa: 
Jacağından isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte ınahs·· 
linde hazır bulunmaları ilan olunur. (3604) 

::::,.....-' 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası / 
İstanbul şubesi müdürlüğünden .-_ 

'l'osyada Cerkesollu Bay HU.eyin adına yanlı cD> sını[ından birlik ~ 
No. lu bir adet bankamız bl""" senedi kaybedilmiı olduğundan artı!< Jı~ 
llralmaıruştır. Sahibine baaka No. hı yeni bir senet vcrileceıtı bildlrilir. • 


