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A frika Cephesinde 

1 n ~ İ 1 İZ Akınlarına şiddetle 
M devam ediyor 

kuvvetleri Yeni tip 
As~aravı bir bomba 
da ışgal T ahripkar neticesini 

ett I
• gösterdi 

Cenubi Afrikadaki 
aslCeri noktalar 

bombardıman edildi 
Kahire. ı (.~A.) - lnglli:ı: lmpa· 

ratorluk kuvvetleri, Erltrcnln mcl'kc· 
zind~n 120 kilometr kndar mesafede 
Kcren'ln zaptından yaınız beş gUn 
sonrıı. .Asmnrnya da girmişlerdir. Ke
rcn'e bir dcmiryolu ile baglı bulunan 
Asmara, denizden 2300 nretrc Jmdar 
irtifada hn..-ası çok AAğlam bir )'i\)'• 

lada klı.lndir. Şehir, modern bir §clılr 
manzarası arzctmektedir. nır telsiz 
istasyonu vardır. .Asınıırunm nüfusu 
normal zamanda, 22 bin kişi idi. 

(Devamı Sa. 4 sil· 5 do) 

ı.oııdra, 1 (A.A.) - Hava ne· 
zaretinin tebliği: 
Bombardıman scn·isimizin bu 

gcceKl'başlıca. at:rıerl Brcmc 
deniz tezgahlariyle Emden sana· 
yi bölgesi olmuştur. 

Emdende İngiliz tayynrclc.- i 
yeni modelde bir infilak bomba
sı kullanmışlardır. H~vaya fırh· 
yan enkaz kütleleri ynrıgınların 
ışığında resimler çizi~ or. mticc 
ler tahripkar göriinüyordu. 
Başka yerlerde, Almanyanm 

batı !iimalindc Bı em rhnven ve 
Oldenburg'a münferit akmlD.r 
yapılmıştır. . 

Rotterdıını petrol hmanı daha 
küçük bir gnıp tarafından. bom· 

(Devamı Sa. 4 sfi. S de) 
• 

/ stlınbul Borsası 
dün açıldı 

.. 

7 
merasi mindc lta,.ır lmlıırıanlar 

Borsanııı acı ma 
10 30 da l Borsa, tstanbul hayvan ve 1.ahirc 

lstan'tul borsası dUn saat d'c eh· oors.;,;ının birinci katında vazife gö-
mcraslmle ıı.çıımıştır. Mcrnsinı ş kUr 

tcıcr bin~k rece 

... 

Son haberlere göre ağır surette yaralandığı te_s bit ~dilen ve bir rivayet 
göre batan ltalyan /arın 35 bin tonluk Vıt torıo kruvazör-Ü 

Surivede 
Karışıklıklar artıyor 

Şam 
Askeri işğal altına 

alındı 

Fevkalade komiser 
Suriye istiklalinin ana
hatlarını anlatan bir 
beyanname neşretti 

Ue.) rut., 1 ( • \.) - Tas: 
Suıiyede intişar eden gnzctı. 

ler Suriycde grev Vi~ nümayişle
rin tekrar başladığını bilcliriyor • 
Jar. Şnmdn 1>0lis nümnyişçilcri dn
ğıt.mağa muvaffak olnmamış, zrrh
lı otomobil ve tanklarla kıtaatm 
~'nrdımmı istemek nıeCbtn"h etind 
Jı:a Jt". 1 rtııat eh n n ınu 

Devamı Sa. 4 sıi. G dn) 

Akden ,ız 
zaferi 

Son alınan haberlere 
gore 

ViTTORiO 
Ağır surette yaralandı 

1 .. kt'ndnl~··· 1 ( .. \.) - lnglllz 
bahriy<slnln Akdeniulekl son zaferi 
hakkında beynn ıtUı bulunan Anural 
Cunnlngham şöyle demiştir 

luılyan fılosu işini sene sonun
dnn V\"f'I bltinnc!\" çalışaca~. hal· 
y ınl::ır, .lutland'ôakl ııPkıldı.. bir tuza 
ğn dıl!!mUşlcrd[r • 

hl\t .. ıııleriyc, ı (J\.A.) - Bnlırı 
lan Pola gı uvazörünün kaptanı, 
Yunan dcnizindt"ki muharebede 
sakatlanan lta.l~an zrrblısının Lit 
torla mrfınfön 35 Qin tonluk Vit 

o • o :ımiıtmroıdu v'.'t' 

lemi~tır (Detıamz Sa. 4 su. ~ d ) 

c. R. ParUsl Meclis Orupa toplandı 

Başvekil, şeker tiyatmın yük· 
seliş sebeplerini izah etti 

Hükumete tevcih-edılen ik ı 
suale cevap verıldi 

Anknra, ı (A.A. ) - C. H. Par- bu 10 kuru tan 3 kunışunun vazi
tisi Meclis grupu umumi h<'yeti yet dolnyısile artmış olnn istihsal 
bugün (1·4-941) salı günü saat 15 mnsmflarını knrştlryncağının he • 
de reis vekili Seyhan mebusu Hil· sap edilcliğini bildirmiş ve parU u
mi Urnn'ın reisliğinde toplandı: mumi heyetinin bu zamma muva-

Cclscnin açılmasını miit<>akip 1 fakatinl istemiştir. Grup umumi 
söz alarak kilrsüyc gelen başve- heyeti Başvekilin l<'klifini rnüttl'
kil Dr. Rt'fik Saydam hUkiımE'tçc 1 fikan kabul etmiş ve bunu müt • 
şekerin bugünkü satış bedeline 1 O 1 ak ip 'rllımıuneye geçilmi.stir. 
kuruı zam icrasr dil§ilnüldüğünü V<' (Devflmt Ra. 2 • Sii. 6) 

Halkevi baskamnın lnönli zaferi münasebetile hitabesi . ...... ______ ...... _____________________ .............._.......__.. ~ 

inönü·harp meydanmda kılım, Lo
zanda zeka sile hakkı müdat aa etti 

! ............................... _._ .... ~. 

!Yugoslav 
! Başvekil i 
iHalka bir beyanname 

1 ~ 
!Almany 
~ Yugoslav ordusunun 
i terhis edilmesini istedi 
! --o--
• 
~ lcfııni Ajiuı rna gun~: 

!3 n·san 
:.: Yugoslav seferberliği 

sona erecek . 
Bcı-.ı t, l (A.A.) - Röyt"r ajanr. 

bildir vor: 
}I b<or tlİll) fB'mll. L A'Jlnan 

Bclgnıt el!:fst fon Hcren dün ale a 
B rıın lıarek t etmiştir. Alman • y 
goslıı.v münaııcbctlcnntn knt1 safha 
simı"'Si muhtcmeldır. 

Belgrcı.dın Alman mahfillennde b. 
ynn olunduğuna göre fon Heren Hi 
1 ro ~a.bst;n .!u\hatta bulunacak \"(' 
Jer de dertuıl kaU tedbirler alacaktır 
Alnı nlarm veni Yugoslav hliköm 
tUc ynptıkf.ı.n mUznkerel r nşağıd 
b.'\şlıca Uç talep uz rinde cereyan 

=JJl~ıuı (Dcvanıı Sa. 4 mı. 4 tc 

Günlerin Peşinden: 

Top atmadtn 
batan gemiler ı 
Y :n1 Akdeniz harbinde ltalya.ı • 

hır uç kruvazör ile iki torpido ka~ 
1:ı;ttil~r. İngilh: donanmasında İSl 
hıç hır zarar yok. Garip olan ı:;u 
dur ki JtalJanlarm bn.cıma bu on 
fclakflti gctil'€n .Almanlar olmu 
Batan gemilerden kurt.anlan İt.al 
yanl~r arasında otuz kadar Almnn 
b:ı11nycli.si bulunmnsı bunu göı t 
rıyor. 

.Şimdiye kadar ltal~ an dommn 
s~ Akdc~c lngiliz donanması go 
rlOC('ı hıç olmszsa t;emilerinin Stı 
rııtlerinden ıstifnae cder<'k ·a<'ı 
yorlnrdı ve bu sur<'tle kendi cır 
lnrını kurtnrab!Uyorlardı. Hitl n 
!~Iyan harp gemilerine göuderd: 

T 
•• k · ı ı t• t f d gt Alman bnhriyelileri bun:ı d ur mı e 1 onun e ra ın a frrsat \'(' imkiı.n vermemişler! t: 

kruvazör ile ıki torpido top atın 

bir kalb ve bir ruhtur f:y~~~!ıbulmndnn d<'niıin dibın 
lsiiklal rnarşiyle başlanmış ve Ml•şhur sözdUı · "Lii.fla pe>yn r 

İkinci lnönü muzafferiyetinin 
yıldönümü müna....<ıebetiylc bütün 
halkevlcrind dün akşam mera· 
sim yapılmıştır. Eminönü Ha.l
kevinde mera.sime saat 20.30 da 

daha sonra evin başkam Yavuz gemisi yürümez,, derler. Llıfln pı>' 
Ab d k nir gemisi ytirüm('zse sndtoce .Mu· 

a an :ursüye gelerek bir söy· soliııiııln nutku ile deniz hal"bi v 
ley vermış, bugünkü eheınmiye· pıl~bilir mi? Harbi )'apan, zaf 
ti anlatmıştır. len knznnnn çPlikten zll"hhlar, kru 

.. "lıt.. ~ •·ııı b-.. acuı. ~ ııı>.. inat <.'a<ldeln. '.\"n-
ı.. ''' ı,._ arı t ~ ~l.'z, . .._,lon 11 eclıicc·ıı :yer· 
• "'l'la, ll..o;ı ,. • 
"11ti.iı tın bu U"rrın ~elen ba-

rimlz•Jokı sarar .. ·o nccn ' "lni 1 DUn Borsada ilk muamele Ergani 
"davetliler bulunmuş, kUşat rcsmt tahvlllcrl tızcrlndc olmu§tur. 
Borsa komiseri hakkı Bc§O yapmış ır. • 

Yavuz Ab;ı.dan soylevinc söy· vnzörlcr, torpıdolnr d<"lli7.ııltı a• 

,.. •••" w,,,, • • • • 4 + ••• """ •• + ••,, • •• •, • • +• ı' le başlamıştır. def;ril, insandrr. To~ atmasını bı 
, .. +••M···m•• ... ~:· ~ü ... :. ... K... u~ u· {lı E l Aziz yurtdaşlarım, len, harp gemisini idare eden ~ 1 li?ı~li • j t:aln naldi miina-

tıılilJı lllUhar ?.ahircle Tiirl< 
~ .... l., O l7n ~6ru· aza ı endi <>Sin· 
tl"~li , la•- Dl•n b 

~ kal"l-a 'e ite~ ~l kanır ha
bı 'ktetj 1 og ~nun eski 

~ 11 " t l'hb~ t~hlıl,f') e dii
~~ atıııl{\rı rlnd stur. 1sfanbul 
~ ~ ıı. 1>hıacı '"n ,mhlınll\Cl\k 

~
~~· l q111aa'kliııe hl ''ha il camii Jll\· 
~11ııu t r ('u cı· • 

... h \ l• ·' ıyem ev11. .. ,,.\ı •<' wJ • ~ 
l't-rı llfa.,.a og ıınıın 1'iirk-
(~~tı<l~ıı l'tıtıek i~in hunt· 
·~ kaldınlması ıa. 

&ı.. 2 Elü. '1. @), 

_ _ Her 7.afer, bir millet için övü· harp sanatını bilen mnhir kuman 
t nül cek bir şeydir. Türk tarihi· danı r, talimli a.skerlettlir. Mw. 
f nin kahramanlık destanlariyle solini bir donanma. yaptı fakat 
" dolu sayfaları ise göğstimüzü ıçinde insan unsunı olmadığı ıçı 

,. gururla kabartacak sayısız za. bu donanma imparat.orlµk ca.me _ 

11 k deb an 
f. l l "'sl""d" Fak t ib nl kanında bir gostermchkten ba.şk 

Son senelerin en m uva a e 1 rom 1 ~;~~r.~~.· e, ~:~an~~~ bi~:~~~~ai~~:~n donanması hak 

nd k k 1 
d zaf d d kındnkı kaydı ısu olacak: Genç 1 

.. VAKiT sütun•arı a o uyaca sınız -~·:d~e:ı~ ~~fuö~
1

~. Çü~~~ lal~nnm ~enç donanmam ihli~ar 
( .~.~~-~!!!~~-~ _. .~---~-.... ~,_ kü ln•ö::;;;:r!:erı~l, ,:::;·•~nın.~ki.::on~,m:S;.k~ 
ı flt8.ban Auıuça~ 1 



1 Hadyo üazetesı 
Yugoslavya 
vazı ye~! 

Yı.:go:ılavyo. v ..... .)ai.1 .... oy .. cıkAn 
aumlyesince en ehemmiyetli mese. 
.ı. ol.arak tcl~kt edilmektedir. İngiliz 
~iye Nazın Edenıe General Slr 
Coıı Dil'ln Belgradıı. gittikleri haberi 
IJOWn dikkaUnl buraya çekml§tlr. 
l'Uha.klka Almanyanrn glttikr.c artan 
lthclidl kr.rşısmda son vaziyetin bir 
)Bre de Yugosl&v devlet adamlariyle 
g&11§Ulmesi pek muhtemeldir. Ancak 
bu babı?r Berllnden verUml§, Belgrad· 
dan h~Uz te) j t eul' eml§tir. Yugoa· 
lav vaziyeU lk1 ~kU alıyor: 

1 - Alman teba.aaı hakkmda iddia 
edilen kötü muameleler hakkında Al
man Aj3.!l.S1 saat bqmda btr haber 
vermekledtr. Buna göre Yugoalavya. 
dak1 A.lmaııl:ır dövülUyor, Alman film· 
terin.in gösterildiği sinema perdeleri 
yakılıyormuş!.. Bu vaziyet karvıam· 
da Almanya Yugoslavyadaki tebaası• 
nı geri çekmektedir. Ve bu sureUe 
radyolar Yugosls.vyaya tebdiUer -. 
vurmaktadır. 

2 - Hırvatıarıa Sırplar aruma. ııl· 
fak sokmaya ça.l.ı§mak için aarfedilen 
g&)TcUer halbuki baklld vaziyet ):u

goalav bafveklllnln beyannamealnde 
wrih edilmiştir. Ftlvakl birkaç gün 
vv~l bau ta§kmlıkl&r yapılml§sa da 

11mdl 'VUiyet tabll haUnl alımıtır. 

Bclgradda slildın varclır. Bu h&ie na. 
aran Almanyanıa gittikçe tehdidlDl 
artırma.sı Yugoala.vyayı korkutmak 
gay~e nıatuftur. 

Almanya UçtU paktın tqdıktntıı 

alenen bldtrllruestnl ve Yugos!av or 
durıunun LerhL&ini isteınifUr. Bu t.ıep 
redd dil ı -:Ur. Alman eetlrt de bu 
ıı:eva,ı> IUtırlııe Berllne gitml§tir. An
cak Almanyanın yeni Yugoslav bil. 
lrumetınln beyan.name.al okunmadan 
evvel bir karar vereceği ıophelldlr. 
Almanya beyannameyi. Yugoelavya da 
lıeyanw;.meyt ne,redebllmek 1Çln Hır
,,.uarla olan mUzakerenhı neticelen· 
aeainı bekliyor. 

M:ıı;:ekln mU.meuW birkaç defa Bel
sr&da gelip gltmıftir. 80Q ıeıa lıa. 
'berlere göre Sırp .. Hırvat anlıpnı• 
u vanlml§tır. Bu hale gfü'tl Y'Ugol2&Y 

bllldUneUnin beyannameail:ıln Defr1 
pelkmlyw:ktir. 

MAT8UOK.A R0JıLUM. 

Japtm hariciye nuın Katlıaoka 

Jtom.a,ya varm•ıur. Oradaki s6r11fme
Jertn::ten aonra d6rt Nlanda Bertlne 
4löDltp Almanlarla tekrar mOzakere. 
,. geçecektir. 

Ancak Japonya De Alman,.. ara· 
9IDdak1 görüşmelerden bentıa lyt bl.r 
neUce çıkmadığı haber verilmektedir. 
ttaıyanlar be b-.ı ziyaret mllnucbe· 
Uyle İtalyan halk.mm m!ne1'1Jatmı 

yUkseltıneye çalıfıyorıar. İtalyan p 
:.eteler! dıyor ki: 

- Japonya, RuzvelUn idareaindekt 
otokrat!a.r aleyhine harbe girmekten 
ç "' yecekUr. Ancak bu ııözler 
mtnevtyatı çok bozulmUJ olan İtalyan 
halkını a\'Utucu sözlerdir. İtalyanlar 
btlylık bir yeLB içindedir. 

Denizde ve Habe§istand&kl alır 

darbeler m!nevtyaU çok aarlmlftır. 
Keren ~ İtalyan radyosu ,öyle de-
mistır: 

- Kerenln müdafaası tarihte en 
lıüyük bir kahramanlık olarak g&ıte
""lecekUr. 

ı - Alman ordusunun bir kumı 
kuvvetini Yugoslav bududuruı te'l§lt· 
ı • u ı 1' u \ ' +ı ~rıe Yunanistan& taar
ı ..ız 

~ - Hı!' kısım askeri Yunanlılara 
kar§I bırakıp asıl kuvveUerle Yugoe-
Iavyaya hUcum.. 1 

3 - Yuna.nfst.ana. ve Y\lgoslavyaya 
nyn1 zamanda taarruz etmek. 

UçUncü ihUmal pek za.yıfur. Bulga. 
ristanda Alman ordusu §U vaziyette 
dlr: 

1 - Vama, Burgaz, Elkl Zagup 
cenupta, 

2 - Fillben.in §imal vaziyetinde. 
S - Yugoslav ve Yunan buduUa· 

rında Sofya ve Norekopta.. 
Buralarda yerle)tlrilmi§ kuvveUer 

14 - ı~ tümen kadardır. Romanya
dakl Alman kuvveUerl tae 10 - 12 
fırkadır. Bu kuvvetlerin yarım Mo~ 

da.vtdadadrr. Bir kuımı da tallın ve 
t.erblye için Romanyanm muhtelif 
yerlerlne dağıWmı§lardır. MacarLBt.aD· 
da Alm&.ıı kıtaıan yoktur. Yugoelav 
hududunda ıae İtalyanların 7 tırkalık 
Po ordusu mevcuttur. 
HUıu.. Mihvercllerln Balkanlarda 

M - •O tümenler\ varclır. Buna mu· 
kabll Yugoslav ve ) unan orduıannın 
bugUnkU •aztyetı hakkmda hakiki bil 
glınlz yoksa da Yunawmırm Bulga
riat&n hududundaki kuvvethıri 7 - 8 
Ulmcn olarak kabul edilebilir. Bu kuv
mcnlcr taze kuvveUerdir. 

Son günlerde Yunanlıların Arnavut
luk cephesinden ayırdıkları a.skerleri 
de buraya getirdikleri söylenmekt.cdlr. 
Blngazirıen bot kalan lngUb ordusu 
da yardımcı vaziyete gc(; ::ek mevkJ 
dedir. En az 7 - 8 tümen tabaı.a edl· 
lirse 3l! tümen Yugusl:ıv tumerııyle 

yekill b&yll ku' nracaktır. Yugoslav 
orduau Üsld).bün şimal bölgesinde 
topıanmıttır. Yugoslavyayı mUdalaa 
bakımından Belgrad hududuna ikinci, 
Macaristan hududuna UçUncu derece. 
de ehemmiyet vermek 1cap eder. Yu· 
goalavlar Mordava, Tuna, Sava nehir
lcrlne t.ııtınat ederek Almanlara kartı 
kuvvaUi bir mUdalaa harbi yapılabi
lir. 

Yugoalavlar ttaıyaya karp 2 - 3 
tnme:ı ayırırlarsa Widir. Yugoelav. 
yanın §imal böJgeatnde 17 - ıs Yu 
goalav tllmc.nıUll kaı'§I 22 - 2• Al
man ülmeni, cenupta tse 28 - 80 Yı> 
ıoetav tümenine karşı 14 - 1:5 AJ. 
ma11 tllmıenl bulunmaktadır. 

Taatıuz Almanya tarıı!mdan olaca· 
tma g8re katı ncUce cenupta belli o· 
lacakt.ar. Bunu bilen .Alma.nyanm böy. 

le blr lf l bqarmaama. ise imkan yokr 
tur. Almanlar cenupta muadil kuv· 
.-etler topla8alar bile tabil manilere 
lııtlnat ederek memlekeUeriııl müda
faa edfcek Yugo111avları mağlilp et
mek ç.nk 30r olacaktır. 

GDIİ ZAYİATI 

22 Martta nihayet bulan hafta. zar. 
tında lngU!z gemi zay'.atı 59000 tonu 
bulmuııtur. Geçen hattaıarda zayi ol
duğun l:.lldlrUcn 9800Q ton geminin de 
llmanlııra döndilğil bildirilerek bun
ların ziya yek\inundan sillnrµesl bU
dlrllmcktedir. 

TürkUn sözil namusudur. Bu, bu
gün Da.Sil böyle ise dün de öyle idi. 
Tarih sahifelerinde tesbit edilmiş 
bir çok hadiseler bunun en başlı 
birer p.hididi'r·. Tilrk deniz tarihi
n.in §&Dlı sahifelerinden alacağım 
iki vaka. TürkUn nıert ve astı ae
ciyesin 1n ve verdiği sözU yerine ge
tirmekteki azminin birer misali· 

Bulgarbtandakl Alman ordwıwnm dir: 

toptan 
azan: i fiyat 

satışına 

kondu 
Bulgarlar 1 
Beynelmilel siyasete 
kanşmak İstemiyorlar 

ihtiyatlar 
Silah altına alınıyor 
Bo/ya, 1 ( A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Sofya radyosWlda tefsiratta 

bulunan Bulgar memuru, Bulga
ristanın bu gergin günlerde taın 
bir sükiın içinde olduğuna işaret 
etmekte ve buna sebep olarak da 
Bulgaristwlm evvela beynclmi
lel siyasete kanşmak istememe
sini ve saniyen kendisini her .ııü
cuma karşı müdafaa edecek va
ziyette bulunmasını ileri sür
mektedir. Bulgaristan kuvveti
ni her vakit bu sükQOOan ve 
kendisini müdafaa etmek azmin
den almışt•r. Bulgar ordusu 
Bulgar milletinın en yüksek fazi
letlerine malik olarak, bütün hu
dutlar boyWlca nöbet beklem.:<
tedir. 
Aynı memur sil~h altma davet 

edilmekte olan ı. :yatların aile
lerine hUkUmE't t.:ı.rafmdan yaı
dım edileceğin •. r etmiştir. 

* * * 
So/ya, 1 ( A.A.) :.._ Ofi: 
Resmi mahfiller. Bulgaris'..a

nm umunıi sef erberliğ'e karar 
vermiş olduğunu kat1 surette 
yalanlamaktadır. 

Almanya 
evkif edilen gemiler

den dolayı Amerikayı 
protesto 'etti 

VG§ington,1 ( A.A.) - Alman 
büyllk elçiliği, Boston'da demir 
li bulunan Pauline Frledrich ve 
Porto - Verglades'de demirli bu· 
lunan Aruea adındaki iki Al· 
man vc.purınıun müsaderesini A
merika hariciye nezareti neUlin· 
de protesto etmi~tir. 

* * * 
Nt:'l)'!Jork, 1 ( A.A.) - Asso-

ciated Press yazıyor: 
Birleşik Amerika hükümeti 

tarafmdan Amerika limanların
da df>mirli ltaly~n ve Alman va
prlarının müsaderesi üzerine, 
resmi mahfillerde diğer Amcri' 
ka memleketlerinin de Birleşik 
Amerika misalini takip edecek
leri bildirilmektedir. La.tin Ame
rikası limanlarında halen 40 • ~
dar Alman vapuru mevcuttur. 

Z r aat Bankası 
Karadeniz hali~ 
mısır ihtiyacını temin 

edecektir 
Ankara, 1 (A.A.) - Ticaret ve

kaletinden tebliğ olunmuıtur· 
29 ssyılı koordina9yon karan -

nm birinci maddesiyle ticaret ve
kaletine mevdu sal&hi ete istina· 
den memleketin ı..a.şlıca istihsal ve 
istihlak bölgelerinde Mısırm top -
tan nz'.l.mi satış fiyatlan ~~ğıda 
gösterilmı.i olduğu veçhile te&bit o
lunmuştur: 

1 - Sa.maun ve Çarl,arr !>adP 
döl<m" sarı mrarrm toptan azamı 
satışlarda kilosu 7 ku~ 25 san
tim, lzmit ve Akçakocada 7 kuruş
tur. 

2 - B~hca .istihlak mıntakala
nnda mısırın toptan a7.&ml satı~ 
fiyatları, birinci fıkrada yazılı 
merkeıleıin esas fiyatlanna ha.ki
ki masraflariyle en çok yUzde ıs 
nisbetinde bir ticaret payının ila· 
vesi suretlle bulunur. 

3 - Sair istihsal mmtakalarmm 
loptan azami mısır fiyattan, bi · 
rlnct ve ikinci fıkralarda göste -
rilen fiyatlara nazaran fillt na:dl 
masraflarmm t~nzili suretiyle ta
ayvün eder. 

'4 - Bu fiyatlar temiz urı mı
strm dö:tmc olal"a'k toptan a-~r"c 
satış fiyatlarıdır. Diğer nevi ve 
kalitelerin fiyattan taamlll vethi· 
le bunlara kıyasen bulunur. 

5 - Bu hlikllmlere g~re mısır 
istihlak ve istihsal eden yerlerin 
fiyat nıurakabc komisyonlan ken
di bölgele'rinln toptan mısır aza -
mi fiyatlannı tesbit ve ilan ede • 
cekleridir. 

6 - Bu suretle ili.o edilecek fi
yat hadlerinden herhangi bir su · 
retle fazla fiyat tmlnine gidenler 
hakkında. milli korunma k'lnunu 
hUkUmlOrine tevf;kan eezaia:ıdınl 
mak Uzqe. kanımt t.ı.klbatta bu
lunulacağı UA.n oi11n.o.r. 

7 - Karadeniz sahlllerinde mı
sır istihlak eden hnllrm lhHyacm! 
temin için T. C. &raat l>ı!akasiylc 
tarım satış kooper.ıtiflcn biTliği bu 
fiyatlar dahılind~ uıwr milba,·a:ı 
ve tevz.iatmu a mmr.ur et'.lmiş
l~rdir. 

Ne neme ı 'l 
DUn Velinin Aliye şöyle dediği

ni duyduk: 
"Binlerce sene C>teye m.lru ka

lacak bir feryat sayhasr ... 
Feryat. çığlık demektir; mesel! 

eyvah, aman, yetlgin diye yüksek 
<J~e bağırmaktır. (Sayha) da ba
ğırış, nara mana.'f!Jla ... 

Velinin ne dediğini bilmiyoruz; 
fakat "feryat" demeli, "feryat 
sayhası .. dememeli. 

~ ....................................................... ... 
Türk Deniz Tarihinden Yapraklar: - - - - - .. 
VE~EDii Li KUMAf DAN 
Sözünde durmamanın cezasım nasıl çekti ? 

Y aznn: Y. Ragip O nen 

1 • A'manlar 
Tiril matb atıaıa 
Uçlü pakt hakkındaki 
neşriyatından. tikiyet 

ediyorlar 
Berlln, 1 (A.A.) - Bir hususi mu. 

bablr bllJ1nyor: 
Alınan hariciye nezaretinin sözticl). 

sO, Türk buınınm UçlU paktın tasdi
ki !Uzumu Uaerlndekl ne§rlyatmdan 
§iklvet ctmlşUr. Böyle blr t.a.sdiklıl 

•• ımauE olduğu aöylenmektedir. Ber. 
lln, Türk baımımın aksU\Ameıtnl ehem 
mlyetıılz tellkki etmektedir. 

Alman bıumır, Belgrad .hAdisclcrlnl 
ve Alman kolonlslnln çekilmesini dUn 
ilk defa olarak r.ok bUyük bir ehem.. 
mlyeue tebarib ettinni§tir. AJma.n be 
smı Çekoelovakya vaziyeti ile 'ı ugoe. 
lavya vutyeti araamda bir mUp.behe~ 
görmektedir. 

1000 senedir 
beslenen ümit 

Yahudiler Filiatinde 
teşkilat yapıyorlar 

Vaşıngton, 1 ( A.A.) - Filis
tin Yahudi komitesinden bildi· 
rildiğine göre Vaşingtonda 300 
Amerikan muteberanmdan mü
rekkep b r Amerikan • Yah .. •j 
komitesi teşekkül etmiştir. Hun
lar arasında ayan ve mebusan 
meclisleri azal arından 150 ki~i 
bulunmaktadır. 

Komitenin teşekkülü münase
betiyle B. v~gner demiştır ki: 

"Yahudi m;!Ictini yer yüzünde 
kendisine eeki bir miras kalan 
topraklarda toplamak için bin 
senedir beslenen Umidin tabaK
kuku bugün mübrem bir zaruret 
olmuştur.'' 

Visi 
tngiliz ablukaıının . .., . . 

gev§ıyecegını 

bekleme.in 
V&fington., 1 (A.A.) - D.N.D. 

ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

lngiltere büyük elçisi Lord 
Halüaka bugUn hariciye nezare
tine yaptığı bir ziyaretten sonra 
demiştir ki: 
"Vişinin ıggal altındaki arazi

den mühim miktarda hubu~t 
aldığı öğrenilmiştir. Buna bi· .J 
na.en Vişi hUk11meti artık lngi· G 1 ır 
liz ablukasının gev§etileceğ:ni c H p (\.' 
beklememelidir. • 1ı • • 

Jerblln i.Jubetinl oormak zaru .. tJn- tooıandl~ 
de kaldJ, gök gürler gibi bir hitapla (Bas taraf• t., ~ 
sordu: • • 11cı~ - Sağ o!ara.k teslim edeceğini merkez kumandanııgı .• el 
aman kAğıdmda taahhüt ettiğin huriyet mliddeıumutn~ ~ 
filrk ealrleri nerede? elkonulduğu \'e aske, -' . ...1 

Bragadlno: ce inzibati blr :cz.ı 0·~ed~ 
- Onların hepsi benim değildi aake'rllkten hemen ı. 01ıı~' 

ld. hepei bir kumandanm eelri tdi. lan subayın halen de du,,,ıcı1" 
Onlar öldilrdlller.. ıeklfnde. cevap mllikçe mevkuf bulun 

1 
bd 

vuıyetıne göz geJ:dlrellm: 1 1570 senesi... Kıbrıs Tilrk de-
Yunanlst:ına ka~ lcram muta.sav• nizcllerl tarafrnd:ın muhıı.sara e- •il.--• 

•er Alman taa.rnızu Yugoslav vutyc. d 'lnıiş .•. SCl"dar Mustafa paşa Ma
tl tızerlne geri kalmıp benziyor. Bazı gosa kuma.ndanma haber gönde -

1 
verdi. 1 laşılnnş ve hUkfıın~t 11 ifd'· ~ 

4 Bir kalenin başkumandanı böyle ki izahatı tasvip ed lJ1l .,.,,n 
-----------··---ı;m---- mi cevap verirdi. Türk kumandanı İk1ncl takni de çeıtikdat 'I.. 

haberl~re göre bu taarruz geçen Per- riyor: 
f temoo gUnU olacaktı. Yugoslavya va- 1 - Venedlk donaması sizi kur -
1 atyct tıarekft.t pıAnmda. detf§lkllğl 1- tarm.aya gelmedi ... Artık teslim o

ce.p e •• ~ekUr. Son vaziyet üzerine lun .. Elinizdeki Tilrk esirlerini de 
1 Almanya nasıl blr pl!n tatbik ede- sağ olara'lt teslim edin! .• 
1 eektır? Uç thUmal akla gelebllid: Magosa kumandanı !l()yle cevap 

·Şehzadebaşı cAmiı 
:rur büyüklerine 

ahsus panteo IJ\U 
lacak ! 

( Ba$ '"'"'' 1 f1'Nde) 
_.. gelen rnezarlan yine ha ta • 
arta. meseli G:!la.4.a Me,-ı,,,iimne-
tıin.bı blr kötıcslnde t-Oplemak el
lıette ılalıa do~'TU bir tedbir oiur. 
ftrk ve müslümaa İstanbulun 
ftrldüğüne \e müslümanbğı ken-
6lae kili olduğu lçbı Bcyoğlun
... geçlr:Uecek Türk eı&er:erı ba 
tanla fazla bir kıymet vermez; 
ipim& öbar tarafm Til.ı ~lök ve 
mt liimuhk karakterlal u.ylflabr. 
0.u için Şehzadeba§ı cıunU had

t;.ıe.tn:ID bir Ttlrk putcona haUne 
tJr01111U1181 Jıak)uadaJd kararlann tat 
tılllatnıa geçllmeulen e\vel meae
..... yealbq6- tetkW lizımdır, 
rm·thMleyfz. 

ASW US 

ver:yor: 
- Yakmda donanma gelecek 

ve biz buradan kurtulacağız. 
İşte o zaman askeriniz ve gemi

leriniz perişan olacak. Ey mağrur 
TUrk ... Ben de seni atmı:n önimde 
yayan 31lrUtecek ve kalemizin hen
değine doldurttuğun taşları mrtm
la taşıtıp sana boşalttıracağım! 

Aradan zaman geçti, Venedik 
donanması yerine 250 parçadan 
mUrekkeb Tilrk donanması görül
dü ve Magosa önlerinde dem'rledi. 
Top, mühimmat ve erzo.k kaleyi 
mubaııara eden orduva bırakıldık
tan son"rn donanma Rorosa doğru 
açıldı. Yalnız kaleyi denizden döv 
mek için 40 kadırga ile Rodos Be
y:i Arap Ahmet Bey bırakılmıştı. 

Karadan ve denizden yapılan taz 
yfk kar§mmda beklediği donanma
da gelmeyince kumandan Bragadi
no ha.her gönderdi: 

- Teelim olmaya karar verdim. 
Şartlarmm öğrenmek istiyorum~ .. 

Bu am teslimiyet kaT1ısmda 
serdar bUyllklilğUnü gösterdi: 

.. _ Bütnn emval ve eeyanm 
alıp g6tUrebllirainlz. Ancak bura· 
da gemtlerlnlz olmadığı için size 
iade edilmek prtile 20 kadırga 

vereceğim. Buna mukabil kaleden rinden dem vurduğu yoktu. Pata dört bin Venedlldlnln burnunun hl- tatbikatta §imdiye k• ~el'J 
çıkmadan evvel ellerinizdeki 50 da göyle diltünUyordu: le kanamaması hakkmda emir ver- nP fcenln ve srtma ırıO ~~ 
Türk esirini b!ze sağ olarak tes- - Şu karşımda duran adam ıa.. mlf ve kaleye giren askerler kim. takalannda çeltik set!J:ere ~ 
lim etmeniz lıimndır.,, lip gelseydi beni atının önünde ya- senin ne malına ve ne de canma do- mumf sıhhatin ne de ıııısd"~ 

İki taraf mUmeasille?-i bu .esu- ya yürütecek, hendekteki toprak- munmuştu. ÇtlnkU TUrk kuman - mUteessir olmakta bU~ v. 
Iıır dahilinde hazırlanan kAğıUan lan aylarca taırttıracaktı. Belki de danmm verdiği alSs bütün orduya ziraat ve !ıhhat veldl~, ~ 
imzalayıp teati ettiler. Bunun üıe- aonra öldürecektt Allahm inayeti- eamildi edilmesini ktiyen bir ,)fi' ~ 
rine Venedikrler kaleden çıkıp de· le galip geldik. Onun bana yapa - Mu•tafa Pqa Brap.dlno'ya IU rirln okunmasmı :rrıute 1,,eıs ~ 
nlz kenarında kurdukları çadırlara cağını benJm ona yapmam 11mndı. suali de &ordu: hakkmda bhiblrini tak ıJJs'' ~ 
yerlcııtiler. Kalenin anahtarını üstelik :><> Türkll de öldürdükten - Kumandanlarma 9&ı geçire- ta bulunan ziraat ve 'ıııst ~ 
Türklere teslim ettiler. Aylardan sonra. .. Fakat ne b0Jeyim ki vire medik diyelim. Ya •en hlMeDe dU- leri elde bulunan kaJl ~ :iJ 
beri kaleyi muhasara eden TUrk kağıdında hayatlarma dokulunmı • ıen Türk ea·r1n1 ne yaptm! tm pirinç zeriyatile uJll~ 
askerlerl kaloye girince muhtelif yacağma söz vermiştim. Olan ol • - Herkes elindeki ea1r1 idam tin korunmasını tc.llf ~e ~ 
aurete esir dilşmüş atkadaşla.rmı du. Sözlerini tutmamak onlarda edince ben de kendi etririmi lSldllr· kifayetsizliği görUlın ti~~-~ 
glSreme).ince keyf:yetl kumandan- kalsın!.. mekte beıs görmedim. için bilkflmetçe bu cib9~ 
larma bildirdiler. Serda.r vaziyetten Kumandan, Bragadlnoya hitap Gayet eoğukka.nhlıkla verilen bu uyan tadilltm yakında il ~ 
haberdar oldu. Venediklerin aman etti: l!IOTJ cevap Türle: lruma.nda.nmr çile- Jet Meclisine arzedil~_!!'cl 
kağıdında Türk esirlerinin sağ o- - Ariyet verdiğlm'z nakliye den çrkardı: mlş ve bu mevzu eU"ai ~ 
tarak teslimi en başta taahhUt e- gemilerini geri getirmek üzere A- - Bu nasıl ~. dedi. Hani a· bir çok hatipler de bu ~I 
dilmiş olmasına rağmen ş'mdi on· rap Ahmet Bey 20 harp k dırga... man klğıdmda verdiğin söz! .• ne enen getirilmesi hu•UI _,~ 
larm hayatta olmayışt asker ara- sile size refakat edecektir. Yalnız oldu!. metle hemfikir bulunıll ~ Djf,ı 
sında ve pek h:ıkh bir heyecan u· Venedik donamasmm intikam hır- Bragadlno! .. Vlreyi ben deff!, n- Ruznamede ba~ka ırı e 
yandırmıştı. Kaleyi fethetmlş o- 11ile bu zayıf filomuza taarruzu veli sen bozdun.. dJğı için ny118etçe cel6tY 1 
lan askerler arhdaıılarının öldü· muhtemeldir. Nakliye gemileri ge- Serdar bu aht§ikenlik karşııımd::. de nihayet verUıniştir• t~~ 
rUlmelerl karşl!md!l mukabele bil. ri gelinceye kadar yanmızdald ku· öldürülen Türk esirlerinin lntika· Ruznam.ede bU:ıtf1ınetS ~-:f. 
misil yapılmasını 'istemeye b31la~ mandanlardan biri rehin olarak mmı aldı, on Vencdikli kumanda- dilmif iki sual takriri ~ 
dılar. burada kalsın? nm çadmnm önünde boyunlarmı tardan birisi bir suba>"';~~, 

Mustafa paşa da çok kıımıştı. Bragadlııo bu makul teklif kar- vurdurdu. Mağlüp kumandan da dil tarih ve c.vğrafy& ~ 
Fakat muhasaradan çıkanları öl • şrsmda buyUk bir hiddetle şöyle srrtmda toprak taşıdıktan o;onra ~uz ettiği ve bir 4.,-I 
dUrmiyeceğine dair "vire" kağı- cevap verdi: idam edildi. Kadırgalara bindiril· dllrdüğü ıayinsmm n4I Jı1' 
dmda söz vermişti, Şimdi bu aöztt - Vire klğıdmızda böyle bir mlş olan dört bbı VenedBtli de çr. kadar doğru olduğunu ti 
nasıl bozabilirdi? ıey yoktur. No demek iatiyorımn. kanhp Türk JradJ:rgalarma kftreğe kilinden aoran takrirdL .,. Y-1 

Kaleden çıkan dört bine yalı:m Burada blr beyimi değil. bir köpa. kondu!nr. . Adliye, mııa :nnda'"J rilef 
Venedikll hazırlanan 20 kadırgaya ğlmf bile bırakmam!.. J1u hldfıle g&ttertyw ki, bir ku· ye vekllleri tarai .. "ldan ~ }16~ 
binerken Brngadino yanmda on ku- Serdcr MWJtafa Paşa kendll!hl • mandanm verdlft elSztl tutmamuı hattan fakUlte tapısın• ~ 
mandanla Türk kumandanmm ~- den aman dileyen Venedlk ~ hem kendi hayatına" hem de ku. taarruzun vuku bulJı.ğu 
nüne geldi. Venedlkll kuma.ndn.n danmın hu şekildeki cevabı ka"!'"' mandanlarının ha;yatuıa mal ol· tarafından bir D'ahaJ;e 1>t 
veda ediyor .•• Fakat Türk eeirle- smda, Jçi sı.zladı ve Türk e9ir- muttur. (l>ooamt var) ~dıiı ve ~ 
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lllr.Pcı tl1? ~l~pe: 

+ Bir müddcttenbcrı !fehrirrıhde 
buhm&n )(aliye Vekili P'uat .Apalı 
Ue N.ıia Vekili Alt F\ıat ~ .An· 1 
karaya donmU§lerdir. 

Yazın eşiğinde 
zd .5u İs~bulun nedalgah ve oyn.;ı.k bir havası , Dun 

a .: ı, bub;li!l pardesU bir yüktür. Dün. titrcd.iğimJ;ary~~ ~ 
gun ter ıcınde gecivoruz. Sokaklarda toz lbul n, ._.. 
ladı. H~rük eaddcle~de hışıltılı arn.zözİer dol ıutıan ~ bclt
ca~ekuııları açıldı. Y<>r yer <'lngıraklnr ba..0c:rM;ı yor. nukk~ıılann 
y.ıgmuru dökiıvor. ıınıza ~n b1r .. 

* Vntller AraSmda yapı acak tcbcd· 
düUero dajr ba&n"lanan k:ırarnnmc 

yüksek tasdike aI"T.cdilmlı;ıtir. 

1ardım 
Tahta.kalede Maneşe hanında j madığı anlaşılmJş ve neticede o-

38 numarada vazıhaneleri bulu. dacıba§ı Yusufun gc<:en ııazaı 
nan ~1izra:hi ·biraderler polise günü Halil ile Şabanı handan u
müracaat ederek kasalarında zaklaşurdıktan sonra evvelce 
bulunan 2500 liranın ~alındığı anlaştığı Kah,·cci Azız kendı 
bildirmişlerdir. metresi Aliye ve Azizin ID"tr"...sı 

Bu karnmamcye gör!' Zonguldak 
valisı Halid Kayseri ye, Erzurum \"R 

lisl BUrban Zonguldnğa, Sınop valisi 
Fehmi Erzuruma, Çorum \'alist SnHh 
Sinop 'l'alıllkll'rjnc tayin cdilmişıcrd.r. 

A~a.lar takvımının. bır hakıkatı 1, ?\ ı ında dah 1· !.l 
Bb.~d••unl\U yapraklru-ında nasıından sonra yüz elli J .... ·~~ 

ı nen rakamlar var. Ata'~rmuz da. • 1>-. 
- Ytiz eli·, ~az belli! · 

Bunun iizerıne 1.abıta ıse el Fatma ile hana girdikleıi, bnıı: r. 
koymuş, kasada yapılan tetki- Iadıklan 8.letlerle kasayı kıra.ral. 
katta bu işin usta bir kasa hır· paraları Fatmamn koynuna ver. 
sızı tarn.fmdan yapıldığı kaı.aati Iestirip srvıştıkları anlaşılmı~..ır. 
hasıl olmu:ıtur. Kasada ise hiç Bütiin su~lular yakal~nmu~ ve 

-ı Maaril Vek61etı, ta.ıcbcnın ııclrım 
vermwi< şekilleri hnkkındaKI talimat 
h!lklimlcnne tıusust m"klep rd C<' 

rıayet collmcsinı alö.kndarlam tcblığ 

eylemiştir. 

. Demi lerdı. Bu bellıhk, keski belirme g.b1 b1r ~ 
Muba~k dnlıa J·apıdnn gırerhm bu"tu"n f t' "f o'bay.b!.. v 1 t -..T . • • n.an e ıe nı göstcrmi-
. e .. u .im.; ı. n('r mc.rdıvene bır Bab1l kule: i . k kl... . 
~er yerde paltol.udan, _P{l.t desültiden çok. cc~;;tli s:da~~;.;": 
. orsı.nuz. :ı ~leksızler bıle gC>7e çarpıyor. * Barbarosun hatırnıımı Uı?Jıı: m:'\ı. 

ııadıl • altı puldan jbaret b.r ıırrf po~tıı. 
pulu ibda.."l kıı rarlaştınımqıtır 

Y<'r sıslı: havn. bir hanınm kubbcsı gibı bu ı Ne-f 
ken havanın ağırlığını <\uyuyorsunuz. gu u. es alr 

r !ah~ a~alıkJarmda, Çhi deJiklerindt>, dUVQ,r ve w ,.. k 

bir parmak izi görülmemiştir. 2500 lira istirdat edilm 'ir 
Handa hamal Şaban ve Halil. Maznunlar dün adliyeye ven-

den ~ka hiç kimeenin yat. !erek tevkif edilmişlerdir. 

* Hususi idarelerin mail \'nzlv t. 
lerı ıslaha muhtac:; gorl.ilmUştUr. Şlın 

diye kndal' yıı.pılıın tetltlkler bu mu· 
esseselcrln mali güçlUklcr ıçlnde mı. 
lunduklarım gösterml§tir. 

l .. rın~a cunbu_.c; var. Bütün haşarat, uzun uylrularmd~bıı ovvlr
la g{ rıne gerın<" U'-'anıyorlQ... Hcpsı kcndiJLn · · · sıca9-b ~ . . • u1Ill ) ıye yı·re kunt 
.. ır~; ~abuk haline gelmi.oler. Sersemlikten kurtulur kurt 1 
ustumuze atılacaklar. Uzun kış a<'lımnm öcün'u' ı cakl u mm, 

B.,I rd k.l k nl "'' a a r-r . ... ıa a es ı er, .Q.n drrırlar ona "~vs'mi fasd'' • l rdi 

SULAR iDARESiNiN Bir 
SENELiK FAALiYETi 

Bunun Uzcrıne husus! td:ırclcrın 

mail vazlyeUcrinın ıslahı \ hA.lcn 
ma101 bulundukları mali g!lc;:IU!d r1n 
tchvlnl mnksnaılc bir kanun projcsı 

hazırlanmıııtır. 

Meı-hur "~abi', bile. "Hayriye" sı~de oğluna nisanda ~er~~.:J-' 
mayı tavsıye eder. hem de· ~--

''Elli dirhem kadar etsin cereyan'" 
D ye miktar eh bildirir. 
(~Jiba o vakitler İstanbul. pek temız bır ulke 

llrtanbul beledıyeei Sular !dıtrestntn 
bir senelik faallyeti hakkrndnkl rapor 
şehir meclisine verilmiştir. Eu rapora 

re olmak üzere 70:11 metre MJ bolousu 
döşcnml§Ur. 

Kadıköy \"t' Usküdar dhetinln au 
ıhtlyacmı teınln eden Elmalı fabrl. 
kElllındııkl bir numaralı buhar makine. 
sının ç<- Uayan gôvdcııl de yenlleş 

tlrllmi~ ve makıne faaliyete ~eçml§.. 

Karakolda 
hadise 
çıkaran 

Arap Zıya 

cdılmı~ kereste mi kullanıyorlardı· yoksa h 1 nnış. Thldm 
nn·Jc bö ı. 1 • • anını arımız nu evle-
, • , mızır ce .. : en ya.c::atmıyordu. Her halde bb •le i: 

'· '<'aı>: ki ded.,.lerımizin kanL'ln. damarlarına sığrru~~ , 
0 1 ~ 

g.ıı 1P _1yo: ve "Faed·' bir sağlık ic~bı sayılı">ordu ~K kadar 
Şımdı bunlara hıç lüzum yok: Çünkü p"relerle ·taht 

tatarcıklarla sivrisinekl€r ve daha nice nice ~~ 1 :~ı..-uı~, 
den '"'ol bol kan vergisi almaktadır. \eŞ r er 'biıt-

Bir e'3ki şair bah~r için· 
··ı:y~a~ı fitne erdi belalar n1üba:rcği 
Demı~tı. O. bahar. yalnu1

• <'tçek. c•m n ve güzel~:i eıeı 

göre. terkoeta eski korli.ıı kazanlarmın 
yerme .tng!Jteredcn geUrilen !ki yeni 
kazan konulmu§ ve yeni makin!! dal
roainin arkasında bulunan tıeddin 
1.ııUnat duvan ile lokomotif atölyesi. tir. 
nln çat.ıs: tamir edilmiştir. DökUm- Bu cıhctte de 7197 metre ıru bortıeu 
hane ve demirhanenlndc inşaatı biti dö~enmi~Ur. 
rilmi;ıtir su:ar idarealnln geçen ııene aa.rfm,. 

Dür birinci ceza mahke. 
mesinde tevkif edildi 

ver<-<'<>kl<>nni dfu;ün~rek böyle söylemişti. Fakat buo-ı.inn b" e 
gecerken. "e~·yamı fıtne" dir. Hem her türlü manasiyle':.. ablır, 

Eskılenn baharı ~zlar, saıialar, mantofarlar raks'"rl k 
;ıl::ıf11 1dnrmı .. okuy0Mlz. Diinya, o zaman ne güzel' bir ye,.. ~e :: 
· :ı'11n: :ı<' _muke~ mahl~lanmş. Bugün baharı ancak boğuır 
T! ak ırın mle C'ekiyunız. MıUeUerin ba.şm4 ge<:enl~· 

Bundan haşka. lu\ğıthanc süzme daki varidatı 1.517,SU llraya balft oı. 
havuzıannın kumlarını otomatik mı. maktadır. 
rette temizlemek için Fransadan ge- Geçen sene zarfında şchr(' 18.976 
tirllmi§ olan selektörler!n montajı t.ıı. 405 ıa'.)tre miklı.bı su verllmişUr 
mamlıı.rıarak ırumıarm daha çabul< Abon• miktarı ise Beyoğlu Ista.n.. 
daha femıl ve daha iktisadi bir §ekil- bul ve Boğaziçi cihetinde 26.044, U... 
de teınizlemnelerl imkAnı temin e<HI· kOdar \'l" Kııdrköy cihetinde do !l.I 5 
ml§tir. 1 ) bulrrıuııtur. 

Geçen sen(} zarımda Beyoğlu ciheti. J 13un& nazaran H80 yeni abone kay. 

n«ı 2973. lstanbul cfhdlne -4078 met- dedilmıştir . 

Gcı;e'l gün I\:ıırng!lmruktc sarhoş 

olan Alı, Mustafa .,-e Şnban adında 

Uç kişi yakıılanarak Acıçeşme l:ara· 
koluna götUrülmll§lerdir. llu sırada 
Knrnkolıı. gel~ Arap Zıya, suçluları 
tahliye ettirmek istemiş mu\ af fak o 
1nm:ıymca da sarhoşlar lam doktoru 
götürl.ilUrken Ziya. 

- Kaçın be ne duruyorsunuz diye 
bağırmı§ ve arkadaşıarmm kaçnıala
n için polls memurunu tutm~tur. 

U 
,,. M 

1 
· d • Biraz sonra yakalanan Arap Ziya 

mumı ec ıs nısan evresı Karagllmrl.ik karakoluna getirilince 
bağumağa ba"lamış: 

topJantılarına . ba.şladı vı;g:~a:buı:~~u=n:ııı:: 
şell arabalarda UsUer'I örtolll olarak bırakın. diye haylarm11tır. 

- TT,.le bir '>ahar 1!clsin ! .. · 
Diyorlar. Biz, ha1dkaten şu rend, büyiik gılııel , ınee 

~~ k'.ı dedelerin torunları mıyız? Doğru&mu. · isterseniz. buna 
guç manıhr. · 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GONOEN GONE 1 

S nema ve sigara 
1stanbuı umu~~~ V.all ve 

belediylı reisi f.,Qtfi Kırdann ba§kaD· 

lJğı altmdA toplanarak Nisan devrefll 
çalışmalanna başlamıştır. Dünkü top· 
lanlıda zabıtal belediye t.atlmatnameıd 
nl tetkjk etmek Qzere toplanan mubo 
tellt encümen mazbatası okunmuş -.e 
kabul edilmiştir. BOAhıra tııtanbal 
sular idaresi 1940 yılma ait faaliyet 
ra~nı Azaya dağıtılmış ft tetkik edil 
mek üzere eneUmene havale edilmir 
tir. 

nakledileceklerdir. Nezarethaneye konan Arap Zıya 
Gıda maddeleri depolarını da işlet· kapmıo aynalarını kınp dıprı fırıa.. 

mek \-ey& tesis etmek içln belediye- mış ve kaçarken yakalanmışur. Bu 1 
den müsaade almak lft.zımdır. 1 sefer de polislere hakarete haşlayan 

D ON gooe belediye nizam. 
ıarına ayiar't"- bir hare

kette bulundum: Sinemada li
gara içtim! 

Memnu olan şeyi işlemenin 
·•zevki" malfımdur. Gerçi beni, 
o dakikada, sigara içmekten a
lıkoyan hiç bir vaziyet ve tc.w 
~büs yoktu ama, ne de olsa, 
senelerdir hasret kaldığım blr 
zevki tadıyordum ... Daha doğ
nısu, lKl zevki! 

hur. bir fıımin, küciik bir dıt
vetlı kaJabahğt anı.smda. ı, ıcuet 
provasını seyrediyord· k. Ve 
dediğim gibi, hiç kim.:"( hare
ketlerimizi takyid etm.ı .. ~rd\L 

Zabıtai belediye taUmatnameainin 
dUn kabul edilen kısımlanna göre la
tanbul ~e civarı mezbahalarından Cab
rikalara veya kurutma yerlerine sev. 
kcdilccek ya,., deriler tçl çimento dö· 
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Kırılan bir kapıdan çıkan gü· 
riiltüye ve Markizin feryatJarına 
kulak vererek iler1eyiooe, Marki. 
zin dairesine giden ~oridora . k.a· 
dar geldik.. tıerledik .. Markızın 
odasırun kapısı kırılmı...5 yere ya· 
hrılmL<Jtı. 

Zavallı kadın Markinin kuv
vetli elleri arasında inliyor. çır 
pmıyordu.. ii2.crinde yarım bir 
tuvalet vardı. Hiç bir ?.am8Jl o. 
muzlarından ayırmadığı beyaz 
kürkü yerlerde sürünüyordu. 

Markiz bembeyazdı. KUrkiin· 
den, kardan da beyazdı. 

Sing Sing gözlerinde şeytani 
birmana olduğu halde Markiye 
yardım ediyordu. 
Zavallı Mark.iz bizi görünce· 

bilmem nasıl bir ümide düşm.ÜŞ 
olacak ki ileriye doğnı atıldı: 

- Bakın, bakm .. Bu defa da 
kolumdan ... 

Diye bağırdı ve bi~ doğru ko
lunu kaldrrdığı zaman omuzıın:a 
yakın bir yerdeki küçücük b!r 
delikten kıpkırmızı bir .,ıcanın .. a· 
deta fışkınrcasma aktiğJlll gor· 
dük. 
~ Oh sız burada mıydınız? ' . Bu sözleri Marki söylem1§ ve 

bizi hayrete düşürmüştü. Markiz 
bize kolunu uzatmca.ya kadar 
Marki mevcudiyetimizi nassetme 
mi§ti. Hatta bu sörtleriyle bizi ~~: 
nakta göreceğini ümit ctmedigı 
de anlaşılıyordu. 

Dk şaşkmlrğı geçtikten sonra: 
- Madem ki buradasınlZ. da· 

ha iyi, diye ilave etti. Lutfen 9':~ 
na yardım edersiniz, madamı DD. 

likte teskin edem. Maamafıh 
merak etmeyin, mühim bir f/IJ1 
değil.. Hatta buna bir §1!11 bile 
demek fazla.. Kokmn !bir - di. 

Talimatnamede bundan ha§ka tO. Arap Zıya hakkında tutulan ııabıt 
tün depolan, fabrika ve imala.thane· varakası ile dUn birinci ceza mabke· 

1 
ranar hakkında da eııa.sıı mad· mesine verilmiştir. er, ga .1- , • , 

deler bulunmaktadır. Zıya suçunu inkar ctmııı ıse de mah 

üniversite Rektörü 
Ankaraya gidiyor 

üniversite Rektörü Ccbll Dilsel U
nivers!tenln imtihan ve tedrisat işleri 
etrafında görü~mek üzere bugün An. 

karaya gidecektir. 

keme kCDdL<ılnin tevkifine ve diğer 
suçluıann celbine karar vermiştir. 

İcra Ceza Hakimliği 
Bir mUd~t ('Vvel vefat <'tmııı olan 

lstanbul icrn C<'Zll h!Udml Hasımın 
yertne İstanbul müddeiumumi mun
vinlcrlnden Celll ta.yin edilmiştir. 

Bu iki zevk, hem bir filmi 
seyretmek. hem C keyifli e· 
yiflı sigara tellcndirmckti. .. 

Saat 23 den sonra idi ... Ya
kında halka gösterilecek mes-

••·-------------------,.·----·,• - Yine neden böyle birdenbire 

E al l d l b 
hastalandı .. 

1JTar ve macer ar a o u .za ıta romanı 

Kanlı 
Yaz.an: Gaston Löru 

keniyle kanatmış, bakın onu ne 
halde bulduk .. Hasta zavaJtı .. 
·Marki böyle konuşurken, Mar 

kiz ideta yalvanyor: 
- Ne olur, beni bırakmayın .. 

Beni yalnız bırakmayın .. 
Diyordu .. Tam bu sırada San

gor koşara.k geldi. Ef end!.s~~ie 
bizı aynı zamanda odada gorun
ce her halde hayret etti, geriliye. 
cek oldu .. Elinde bir şişe vardı. 
Şişenin ii7ıerindeki eökett şu ke· 
limeleri okudum: 

"Sitrat dö sud. .. " 
Marki bu kavanozu Sangorun 

elinde göıiince birden hiddetle 
bağırdı: 

- Aptal. bu değil.. Ben sen· 
den klorür dö kalsyuın istemiş-

tim. ~-
Sangor yerlere kadar C!Plerek 

selam verdi ve rüzgflr gibı dışa. 
rr çıktı. Bir da.kil_ca sonra ~?kra~ 
<reldiği zaman elinde Klonır dö 
k:ı.lsyum şişesi vardı. 

Markizin kolundaki küçük :·a 
radan akan kan kloriirün tesiriy
le derhal durdu. Marki. en tatlı 
sözlerle ka.rISIDJ teselli etmek. 
ona cesaret vermek istiyor, fa
kat Markiz çırpmıyor, :Markinin 
elinden kurtulmak istiyordu. . 

Ben §ÖYie gar.s ueuyla Markı. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

elerken biı'<len Hintii doktor içe· 
riye girdi: Marki derhal vaziye
ti toktora anlattı: 

- Kolundan v~ralandı ve ta. 
bii, neticesinde yeni bir kriz baş 
:adı ... 

Bunun üzerine Saıp Han biz· 
den. kendisini hastasiyle yalnız 
bırakmamızı rica etti . 

Doktorun bu sözlerim duyan 
Markiz bi?.e öyle acın~k na
zarlarla baktı ki. kalbimin pa. 
ram parça olduğunu hissettim. 

Fa.kat Markiz doktor Saip Ha 
nın ve kocası Markinin müthis 
ve tehditkar nazarları altında 
kendisinde bize bir şeyler söylt· 
yecck kuvveti bulamadr. 

YalnJ7.ca titrek dudaklarından 
hafif bir inilti çıktı.. O kadar, 
Çaresiz onu yalnız bırakmak '. 
zımdı. 

Marki de bize çıkmamızı işa 
rd ediyordu. Od~dan çıktık. ! 
gor ılc Sing Sing de arkamızdan 
geliyorlardı. 

Marki bize kınlmrs olan kapı· 
yı gösterdi : 

Diy Kristin sordu. Bana L • 
lince. ben ağzımı .a.çrp b3r tek .. v· 

lime so~·lcmiyorounı. Çünkü o 
kadar fena bir vazivettevdL. ki 
Markinin yüzüne bile b&kamı • 
yor, nazarlarımdan müthiş dü
şünUşlimü anhyacağından kor. 
kuyordı.lm. Bu düşünüşlerim !bi
raz mütereddi~ olmasına rağmen 
o kadar müthişti ki ... 

Marki bizi aldı. alt kattakı . .
çiik bir salona götürdü. Bu -ı
lon münhasıran Markize tahsis 
olunmuştu .. 

Salonun bahçeye lxlkan pen<:e. 
releri açıktı. Bu pencerelerin bi
ıınin kenarında bir gül ağacı 
vardı. Marki izahat verdi: 

- Markiz bu pencerenin önün 
de hava alıyordu. dedi.. Ben o
n~n ne _yaptığını. neler geçtiğini 
gonncdım.. F&kat o sırada ga
rajdan 91k:na~~ ola~ Snig Sing 
her şeyı gormuş ve nıhayet yine 
kriz geldiğini gösteren fervadım 
duymuş .. Markiz feryadı bastık. 
tan sonra büyük bir limitsizlik 
içinde koşarak yukarı katt~ld 
~asına ~ı~ş ve kapanmış. Bü
tun bu f ecı hadiseler cereyan e· 
derken ben yazı odamda calış
maktaydım. Feryatları ve avak 
seslerini duyunca ,·aziyeti der. 
hal kavradım .. Ç:inkü bu her ..a
manki haldi. Tabii hepimiz der
hal arkasından kosuştuk ve ~n· 
cak kapısını krrarak içeriye gir_ 
dikten sonra onu göl'düğünüz 

Ve Markinin sözünün bu kıs
nunda bana doğru dönerek il~ve 

. ~,işi. bir arada yapİİıak !J.Jı:· 
n.! !.z ~ ve idrik dışm<la gibi 
gorunurse de, tatbikatı her m
n;ı:an fc~a neticeler vermiyor: 

Guzel bır manzara kanusında, 
o ma~.~radan belki daha çc· 
;ıevdigmız çıtı pıtı bir sevgm 
ılc tatlı tatlı meşgul ol'lllayı d.g. 
sUnün! 
Si~m da, sırma saçlı .bir 

sevgilı.nın, sevimli lıir rüya ka
~ güzel arkadaş) ığından aşa
gı kalır yeri yoktur. 

HiKMET JttlNM 

... -/ .,,,.~ 

l{/Ç_ __ ~u/_q<!__ -~ 
2.4.1941 

8.03 jaııA ıt.lG~ 

IU8 Hatrf ~ llNt!IN 
(IBrtalar 19.SO A;Jaıas 

8.45 l'emok 19.45 Ziraat 
l.lııte81 Takvimi 

19.50 Geçit 
ll.SS Hafif Pn>gl'alm 

,arkrtar 29.16 Radyo 
1%.M) jan,. gauı.e.I 

18.05 Halk %0.45 Tek W:' 

tlirkll~ri her.Aber 
ıs.ıo ~alon sar lalar 

ork~tra"ı 21.10 Konuşma 
21.25 H dJO 

18.08 Od:ı küme MU 

mm•iki81 %1.45 lUya.wW.. 
18.30 Konu"ma hnr baııdoaa 
llt<f6 (locuk 2:!.80 Ajıııı~ 

Klt.'ltl 22.15 <'aı.band 

Çarş~mb ·ı Perşebe 
2 Nısan 3 Nisan 

tc. n \el: 5 
K 1m: J "1 

VakJUer \aaatı bl'.aııı 

c.ı~ 
df\·,,._, 6 42 11.0S 

Öğle ıs.ıs 5.H 
İkindi 16.53 9.19 
Akp.m 19.35 12.00 
Yatar 21.08 138 
tımıak U9 9.25 

t«-.eweı ı 

Ka!!nn ın 

\ a.o.J•1 .. 41~111 

6.40 11.06 

13.17 MS 
16.53 9.18 
19.36 12.00 
%1..09 1.33 
Ui U2 

zin onnrz;undah.1 yaraya baktım. 
Yara bir iğne topu21UDdan daha 
büyük değildi. . • 

Bütiin bu hadiseler cefe18ft-e 

- Görüyor musunuz, dedi. 
hayct kapıyı kmp içeriye girm:. 
ye mecbur oldum. Onu böyle kriz 
zamanlarında yalnız bırakmamı
za imkan yoktur. Çünkii yabı.rz 
bırakırsak muhakkak kendini 
pencereden atar veya ba.cımı <~u
varl&rdan duvarlara vurarak c.a.· 
nnw.~:r ..• 

vaziyette bulduk. 1 
etti: 

(~ .... , ---------· 
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lnönü zaferinin 
yıl dönümü 

(B~ tarafı 1 incide) 
bir doğuştur. Türk kurtulu~ ve 
rönesansmm ilk fecri, bun. .n 
yirmi sene evvel bir Nısa.n sa 
babı İnönü cephe.sinin top du· 
manlariyle bulutJ&lllllış seherin
de açıldı. !nönü kahramanı, ogün 
büyük Türk inkılabınm ufkı... • 
d~_n Türk istikbcJir.c doğan gü· 
neştir. 
Arkad~ıar, hak medenlyet hak.sız· 

lık, barbarlık derrıektir. Hnksızlığt 

temsil eclcn kuvvet maddet(l?l ne ka
dar UstUn olursa olsun hakkı mUda
raa ed~nler ktu'§ısında ergeç eziJmeğtı 
ve yıkılmağa mahkQmdur. tnönU bu 
hakikatin en parlak bir dellli ve ifa· 
desidir. !nönUnde haksızlığı temsil e· 
denler UatUn m.ııddl kuvveUcrlne rağ· 
men T!lrldln lsttklM ve lııttkba davn.. 
emdan kuvvet alan sUngüsUne meyda 
nr terk!'ttiler. Bugün kendılerlndexı 

çok dahıı. lliıtUn bir dtışmana karşı 
ıaklarını ve yurdlarmı kahramanca 
rnUdıı.ta.n ediyorlar. 

!nöolı. h "P meydanında kılmcı 

Lozanaa zelttuıı lle hakkı mUdafaa 
•den v~ zafere Ul&§tıran ytrmlncl asır 
nUmta:: devlet o.da.mıdır. 

y w l yıl önfte zafer gUnUndenbert 
l'Urk .ın m ıkadderatr InönU ile sıkı 
sıkıya tıağlannu§tir. Biz onunııı bi 
kalp ve bir ruhuz. Onu kopmaz bir 
bağ ruhunun cevherli zenginliğini 
berke.lt<"n 1)1 tandığı ınUleUne blzl sa.r 
aılmaz ve tükenmez bir Jtimat kalb1 

Vu os avya 
rtaı aya 

.-a ıraca mı 1 
Arnavutluk civarındaki 

Y gosla v kuvvetleri 

Harp halınde 
Berlin, 1 ( A.A.) - D. N. B. 

ajansı Nevyorktan bildiriyor: 
Nevyork T.iir s guetesinm 

Belgrattaki muhabiri B. Sulr 
berger, B.tolj'&n gôndordıği bir 
azıda Yunanlıların Oh .da gö
lınden Adrt) atık sahiline kndar 

y pılan bir taarru7.a ha.zırlan
ıkl:ııını b; dirm edir. Yuna

n +-nrı ln~liz kuvvetleri yağ" 
a ır. Bir taraftan da Yu· 

go '\'lar Karadağ'a kackr Yıı
n n ududuna mühım bir ordu 
t !»' t etmişlerdir. 

Arn:avutluk civarındaki Yu
goslav kuvvetlen h rp için ta· 
mamen h;ı.zır 'n.7jyete konulmuş
tur. Taarruzun tarihi baş' ;a 
Belgrada bağlıdır. Genç Yugo.s· 
la.v subayları :ırasında ltalyny;ı. 
taarruz cdıleceğindcn şüphe edil
memektedir. Cenubi Yugoslav· 
yada Yunan irtibat su-bayları 
mevcuttur ve İngiliz müş;Jıitler 
de Belgratla Atina arasında mt 
tmpadiyen gidip gelmektedirler. 

Muhabir, Yugoslav • Yunz l 

hududunun cenubunda teftiş 
seyahati yapan bir mgiliz gene
raline tesadüf etmiştir. 

Macar ıs tan 
Hudutlarını takviye 

edecek 

apc .. te, 1 (A.A.) - DUn, 
il, Hnı •iye Naztn, Hnr 

biye • zm ,.e Ordu kuman~an
lar.r nı D.!"tnda Yu-ti'oslav hadise
leri bn.kltmda görL:şmeler yapıl
mıştır. Hudut muhafızlarmm 
takviye edileceği öğrenilmiştır. 

Illetl fçln scnsuz bir sevgi lle dolup 
reşan ona bağlıyor. Biz onunla biriz. 
Bir tek Jrade vo bir tek vnrlığtz. O· 
nun dileği TUrk mllleUnln dileği, onun 
karan TUrk mllletlnln karımdır. Bu 
birtlğlıı doğurdugu ma.nevt kudret 
".i'tlrk lst1kbo.llııln en kuvvcW temina· 
tıdır. 

Milletler arasında yeni empor -
yali"'tıerin alevlendiği bir devirde 
yirmi yıl evvel bir lınparatorluk 
enkazmdıı.n kurtardiğı derme ve 
çatm akudretlerle hakkı znfete u
laştıran TUrklUk bugün lnönü kPJı 
ramanmm kumnndas-nda daha bü
yük İnönüler yaratmağa her hak
sızlığı tnrUmar etmcğc hazırdır. 
Haklarnnıza istfklı~'m'ze dokun -
mak i3tcnen her teşebbüs virmi se
ne evvel olduğundan yUz ker bin 
kere daha şiddtle mukable gfö·e· 
cek bize çnrpmağa yeltenecek her 
kudret parçalan:ıcaktrr. Bu ynlnız 
aklm tecrii~"nin mantığın teyit et 
tıği bir hal ı ;:at dı>ğfl, aynı zaman
da her '"Urk kalbini tutuı:ıtnran bir 
iman herkesin zı:ı.fC'rin yılclöllnU -
mUnde Milli Şefe kııl"8ı ifadesm · 
den zevk ve gunır duyduğ11 bil' 
peymandır. 

Yavuz Abadnndan sonra Feri
dun Tek1n dP harita l1.,erindt> 1nö
nli zaf,.rl'lin ehnmmivetiııi f'Ö" e -
ren bir iz:ı.hta bulun_,"Jlus tem il 
kolu tnrafmıiaıı Himmetin oğlu pi
YPSİ tf'msil edilml"tlr. 

Yunanı ar 
Türk elçiliği önünde 

'nö ü ve T .. r.< 
ordusu u 

al ış adılar 
Atfna, l (A.A.) - Atina radyo· 

su bildiriyor: 
Ga-:eteler, Yugoslav kralı ~~e

rin clilfu:u mUnasebetile nazar gll
nil yapılan ruhani ay1nden sonra 
Türkiye bUyük elçisine kal'§ı gös
terilen samimi tezahilraUı. işaret e
diyorlar. Knla.bnlık hır halk kilt· 
lesi Yugoslav elçiliğine uğradıl: -
tan sonra Türkiye b!.iyfik elçiliğine 
giderek dost ve müttefik rrulleti, 
reisicumhur lnönlinü VP. Türk or
dusunu alk~lamr-;lardır. Türkiye 
büyük elçls1 heyecanlı tezahUrat 
ynpan halka t"'şekklir etmek için 
b!r keç defa b:ı.lkonda g5zükmcğ 
mecbur olmuştur. 

Gazeteler bu gUzel tezahUra.ta 
ait resimleri n~retm~brdir. 

Arnavutluk Cephesindt; 

gu n 
kuvveilers 

italyanlann yeni bir 
mukavemet merkezini 

işgal ettiler 
Athıa, 1 (A..A.) - Yunan orduları 

ba§kumandaıılığmm dlln akıı~m n~
redllen l56 numaralı tebliği: 
MııvaffaklyeUe tctevvtlç eden mev.. 

zl1 bir hareket rıcticeslndtı dll§manm 
bir mukavemet merkczlnt l§ga.l ettik. 
Bllt'adn. bulllll3ll bUtUn dU.,man km;· 
veti çcvrllmiB ve bu suretle hiç bir 
kimse kurtulmam~tır. 6 BI su :ıy ol· 
ınak üzere 202 esir aldık. Bu merkc.z
dck1 tUtUn harp malzemesi elimize 
geçmlştır. 

Hava dafi bataryalo.nnuz bir dU~
ma.n Uı.yyo.resl dll§Urm~tUr. 

Matsuoka 
Ocle yemeğini İtalya 

General dö Gol kralı ve Musolini 
Kahirede iJe yedi 

KM!rc. 1 (A.A.) _General dö , Roma, 1 (A.A.) - Mab!uoka, 
Gol, bugUn öğleden sonra tAyya _ Şig:i 8araynıa giderek uzun mUd· 
re ile Hart..ımdan Irahfrcye gel- det kont Ciano ile görü.şmllş, bila· 
mJş ve general Va\el, hava mare· hrre kont Ciano ile birlikte Vtıne
l'ali Longmor ve Fransız generali di ' sarayına giderek Mussolini ile 
Katııı tarafından kargtlamruştir. bir saat kada.r silrcn ilk gö~ -

mesinl yapmıştır. Görüşmeyi mU-

Havagazı fiyatlanna 
zam İstendi 

Havagazı tlyatlarmı tetkik etmek 
tızere belediyede dUnden itibaren bir 
komlsyon faalJycte ba§lemı11trr. Ko· 
misyonda belediye hultuk, muhasebe 
lktıaat ve makine oubelerl nıUdUrlc
.,._ TramV&7 "Ye elektrik mnum mU.. 
dGı1l ho.zrr bulunmuotur. KomlByon 
ftyatlan artmuı: icabı havago.zı ida· 
resinin gl:lstcrmf:ı olduğu esba.bı mu· 
clbey4 tetkik otmekt.cdtr 

tcakip, n.lhışlo.ra. cevap vermek ü· 
zere MUS90llni ve Matınıoka, sara
yın balkonunda gözükmüşlerdir. 

Boms. ı (A.A.) - Mamuoka 
bugün öğle yemeğini kral Viktor 
Eımanuel ile yemiştir. Yemekte 
MWJS)ltnf ve diğer hUktimet azası 
da bulı nmuşlardır. 

Vişide komünistler 
tevkif edildi 

Vi§i, 1 (A.A.) - Komü.ni6t 
propagandası yapan !birçok genç 
+~ Nlltıaılı&r 

Yurd sever bır 
Türk kadını 

Servetini Hava Kuru
muna vasiyet ederek 

gözlerini kapadı 
Aıı.kara, 1 (A.A.) - lia)mananuı 

Evliya.Iald köyUnden ölU lbrah!m 
e§i 65 y&§mda Bn. Ell!e Bap.k, ha· 
yata gözlerini kaparken bUtUn ma. 
lmı Hava Kurumuna teberrU etmıa· 
tir. Turla ve bJr ku;ım alacakların· 
dıın b:ışka., tr.ı teberrU ISO!l lira 19 
kurup. b:ıllğ olm~tur. 

Bu yurtsever thUyar aııanm ölllr
ken bHr memleket havacrlı~ dU.. 
§Unmesl minnet ''e ftlkraııi.a ka?JI· 
Janm~tır. 

Ak~e?ı ı Za!erı 

(Baş tarafı 1 incide) 

Londra, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Akdenizdeki bilyiik deniz mu!ıe

rebcsi hakkında şu malümat verl .. 
liyor: İtalyan donanmaernın Yunan 
denizinde bulunduğu lıaber alr -
n ıca Orion kruvazörü. 1 .. ~ik teh· 
likcve rağmen !talvan dommmn•r. 
nı tu·13a du.,u-ac-i?e "'alrcmıış ve 
bu r.emilcrl 112 iloııı .. tre nıP .. '-1.fe. 
ıle bulunan İnr,ib; don'Ulm8"' r,-arr. 
an gelerek hlicuma gc('..,,iştir. 

İnY,lliz donnnmasmda Varspit. 
Bnrhnm, Velıant zırhlıları da bu -
lunmaktavdr. foharcbe. harbin ip
tidasmdıınberi vı kubulan deniz 
muhnrebelerinin en ehemmivc>tll • 
si M1 ve gecC'le"in olnıNı eh"m
miyetl arttmyortiu Varspitin bae-· 
tor('uıru mu!:ıarcbcvi ca ' olarak 
'l.Dfotmış ve cNnL1tlr ti: 

,,_ !talvan donanması ne saat 
yirm1 iki b"C' ·ta t"?T'ns .(ittik. Eıı 
önd"kl m•ıhrl!Jlcr llr.Unc!l f talyaıı 
geuıisine proiı-k•ör tuttular. Var -
S"lit dKrt bin metrc"lı:ın ağn' topla 
ateş açtı. FiumP adnıdaki bu ltaı.. 
van ı.ruvazör'lnden ktrrnrzı bir a • 
lf'v '"iltunu yii ;seleli. Az sonra bü
tlin rrPmıJı-rl~iz tıı.l'rruza geetiler. 
Harp eahnesi proAcıktlSr rşrkl:ı.rr. 
vanan gemilerden crknn alevler 
toplal' atılırken ç•kan zlvalar ile 
doldu, Bır mU:.'ldet sonra Zııra, onu 
takiben Pola ltalvıı.n knıvru;l5rlrri 
ayni akrbetc uğrndılar. Pola krtı .. 
vazörilnUn tamnm m.ı\Jı:ine odasnıa 
bir gUlle is"~et etti. Bu geminin 
süvarisi ve mürettebatı Jan·r>s 
torplto muhriblmiz tarafnıdan kur .. 
tanldr. Ayni muhrip Polayı torpil. 
Uyerek batırdı. 

Kurumlan P.:>la kruvaznrl1nUn 
silvarisl has:ıra uğratılan İtalyan 
zrrhlrsmm Vittorio Vcneto olduğ-ı
nu bevan etmiş ve :r.ırhhntn battı
ğını z.:ınnettiğini ~ylemiştir. tng!. 
liz donanması kumandanı Cnnnin~. 
ham ltc..lvan zrrhlı~t ağır hM;ıra 
uğramaltla beraber kaqa.bildllnni 
uuınetmcktedir. Hatn-lardadır ki 
bu sistem İtalyan zırhhlnrmdan 
bir tanesi birinclt~rinde Tarento 
lfmıınrnda ağır surette Rakatlaıı • 
mrştı, 

Deniz muharebeetnde ttalyanl::r. 
dan üç binden fnzln zabit ve efrnt 
ölmüştür. İngiliz gemileri tara -
fmdr.n 900 kişi l rtanlmıgtn 
Bunlnnn arasında 35 Almn.n bah -
riye zabiti ve topçU8U bulunması 
dikkate ı:ıavandl't'. 

laglllz Tanareıerı 
(Bas tarafı tinci~,.' 

ba: ıman edilmiştir. Aynı grup 
civarda ~ hedefleri ve bu 
ar.ada iki tayyare ı.:eydarum da 
bom"!:>ardnnan etmiştir. 

Bu ha.rekattan bir tayyareımiz 
üssüne dönmemiştir. 

••• 
Londra, 1 (AA.) - lngtı!z hava 

kuvvetıerlnJn dUn M:&:l§ mmbkaıım 

da göaterdlklerl taaliyet ~gal altaıda 
ki .Fransız llmıınlarmda bulunan Al
ıno.nla.ra ko.?JI ~la.nan harekl.tm bir 
kısmı addedilmektedir . 

Matbuat luı.berlerlne göre muhtelit 
bombnrdıman tayyarclerlınlzin oe Pa 
dö IWede clenlz Uzer.ınde bazı hede! 
lere pike yeptıklarr görUlmU§tUr. Bun 
1arm ıl~ınan gemilerine hücum ettik 
lcrl ıstnıraç eilllmektedlr. 

Evvelki geco Breete k&rJ? yapılan 
§lddeUi bJoun.:dan bahseden lngUl.z 
hava nezaretlnJn resm1 tebllğl ilk d&
fa olarak A1ma.n knıvazörJerfnden 

Scharrm:ırat'la Gneflıenau'nun bu Uete 
tı·J~duğunu bildirmektedir. 

Dün aabah ~ deni%:l üzerinde C(!. 

reyan eden bir hava muharebeelnde 
İngtli: avcılan bir Alma.n t&yyareain! 
dtışUrm~lerdlr. DUn sabah uzun men. 
zilli Alman toplan Duvr mmtakumı 
415 clakika bombardıman etmtoıerd!r. 
Bir.!aç ev ha-ıara uğr:uıupa da bı.laD 
ca zayiat yoktur. -

Vali v: !'1eclis _azaları bugün Şekere ı 
Darulacezeyı gezecekler 
Ba1ır ıevaa bir Ba1aa DarllAceze11 zam 

ıoo lira teberru etu 
Vali ve Beledlye reisi Doktor Lattt 

Kırdr! da Şehir Mecl.Lsi lza.larmd&n tıtr 
kumu bugUn DarlllAcezeye gıderek 

günden güne tekl.mlll eden bu mu.. 
seseyl gueceklerdlr. 

Diğer taraftan haebr alclılmm& gö
re Maçko.dı\ Velıb!bey aparturıanmda 
otura:ı Bayan Sıdıka Vehbl BWmer 
DarUIAcezeyi .ziyaret et.mi§, gerek 

! mlleaııesenlıı umumi vazlyetlnd.en ve 

1 

1
Yugoslav 
basvekili 

gerek acezeye hakımmdan fevkalA.de 
mtıtehaaa18 olmuotur. 

Bayan Sıdıka Vehbi bu hayır mll· 
eueeesi lç1D bır yardım kom.ltca1 t.eo
kll edilmeainl lüzumlu görmU§ ve ken. 
dJ.11 8eDede JOO lira verm!'k suretiyle 
komiteye §imdiden aza olmak istedi· 
tln1 aöylemifUr. 

Bayan Sıdıka ilk 8ellelik olmak U· 
sere derhal 100 lirayı vermlfUr. 

l!lız ajansından: 

(Bas tarafı 1 incide, 
ı - Hllkflmet darheıılnden aonra ı 

Yuhoslav rady06U hava t&ar· 
ruilarma karşı alınacak pasif 
müdafaa tedbirleri hakku. ı 
halka ders vermektedir. Daha 
ziyade müreffeh smıfda hissedi
len az çok sinirli vaz;yete rağ
men gerek Belgratta, ger. t 
memleketin diğer yerlerinde tam 
bir sU.kOnet ve intizam hüküu 
sUrmel:tedir. 

Almuı mellıı.rma yapılan zararlara 
J~ı tam blr an.layı§ zllınlyeU göete· 
riJmesi, 

2 - UçlU paktm alenen ve tam ola· 
rak tcsdJk ve teyidi ve Yugoslav or. 
dus:.ıııwı terhlBi. 

Bu soli taleplerin katı olarak red• 
di tlzerinc müzakerelerin keaild!li öğ· 
renılmcktcdır. DUn akşam Almanla 
rm Yugosııı.vyaya bir Ultimatum ver. 
mek ıizere olduguiıa d:ı..lr BeJı.,radda 

~ayialar dol&§ıyordu. Askeri mahfil• 
lerin mUtalea.ııma göro Almanların 
Yugoal!ı.v hududunda mUhlm bir ta.ar· 
ruz:da bulunmağa kA.ti kuvvetler! bu· 
lunduğU ııtıv-ı.eıı11r. Yugoslavya bu. 
gün bazı ihtiyat tedbirleri aımqtır. 
Bu arada mektepler kapatılml§ Vfl 

dcmJryolla:-ı mUnakalAtı tahdit edil• 
mışUr. 

lyi bir ll"enbadan öğreııJldJllne gö· 
re h!ç bir Yuı;oelav vagonu mcmle 
ketten cuşan çıkm:yacaktrr. Yolcular, 
Yunan, Bulgıı.r ve Macar hududunda 
vag.m d .. ğl§tlriyorln. 

* • • 
Belgl'9d 1 (A.A.) - D.N.B.: 
Krıı.l omlrnameatle, Belgrad beledi. 

ye rclı:t Jevnı TomlB va.zJ!eeinden az. 

led!lmJııtir. 

BA.'\ EK.tL1N BEYANNAMESi 

6el1trad, ı (A.A.) - Avala: 
Ecnebi ajanlan taralmdan halkı 

eııdl§c)o; diltıUrmek maksadlle ~aa e. 
ıllleıı heyecanlı llaberler baltkmda 
başvekil. dUn akpm bir t;ıc.yanname 

ne§?'edllmt§tir. 

Ro::ıa, 1 (A.:A.) - Stefa.nl a· 
janı>m Buda.peşteden öğrendiğine 
göre, sözUne inahlır kayne.kla.rdan 
gelen haberler, Yugoslavyada se
ferberli;-in 24 marttan.beri başla
mış olduğunu ve 3 nisanda niha • 
yete ereceğini bildirmektedir. Kı· 
t tın büyük bir kısmı, halen Niş 
bölgesin o tah§it edilmektedir. 

A.lmanyada a&abl,et 

Berllıı. 1 C A.A.) - Yan resmi 
bir surete bildirilmiştir: 

Yugoslavycdaki Alman al~yhtan 
temayül l}idc etlenmektedir. Ber
tin siyasi mahfillerinde bu sa
bah izlıar edilen Jı:anaat işte bu
dur. Bundan başka aynı mahfiller
den Yugoel&vyada evvelce bqlı· 
nan seferbe .. liğin devam ettiği de 
öğreııilmlşttr. Yugoslavya bldia&
lerl hakkında şimdiye kadar ya
pılan tefsira.ta ilAve edilecek bir 
şey yoktur. Yugoela.vyadaki inki· 
§a.f, köyleri yakan. ltadmlan d~ 
ven, er!. :itleri öldilran. ve Alman.. 
n kovan kindarlar ve Jrundakçtla.r 
tarafrndan yap:lan ve kôntroın lm
kinı olmtyan ta.hrikAtlarla dolu
dur. 

Aynı siyasl mahfillerde şurası 
mUşahede ve teabit edilmektedir ki, 
Yugoısl::.v hUkQmetl memlekette 
vuku bulan nUmayişlr hak:kmdaki 
haberleri mlltemadiyen tebip ey· 
lemektedir. Me!leIA Belgratta bal}
larmd& Vnno gueteeinln direktörü 
bulunan Alman taraftarı Y~lav 
gazetecileriniıı seıt>eet btrakılddı: • 
lan hattında bir haber yayılmış 
oldufu halde bmılarm. hlll mev
kuf bulunduida.n 6ğmlil:mi!Jtfr, Yu 
goelavlarm bazı tedblrler jp.a et· 
tikleri fa.kat nuarl oiarak bu te<t
birlerden ay?'lldıklan aşikirdır. 
Şimdil!k Belgradm bu tabiye ile 
neyi kut.ettiğini alama& m.Ufktll
dür. Bugün Berllne gelen haber
lere göre, Alman ekalliyetinhı tef· 
leri de tevkif cdlbnlltir. Berlinde
kl Yugo&lav elçialle Belgrattalr:l Al
man elçisinin bıwılıklr eey.Jıatle
n Berlln siya.al malıflllerinde Al· 
man olçlslııhı k&r!lhklı seyahatleri 
Berlin aiyad ı::ı3hflllerinde Alman 
- Yugoslav buhramnr.ı valıame
t:lne Jşaret olaralt ~Aitti edlılmek
tedir. 

ESKl BA.~lL TEKAUDE 
SEVXEDlLMlJŞ 

Belgrat, 1 ( A.A.) - D. N. r : 
Gazeteler, eeki Ba§evfkl B. 

Svetkovi~ i!e 28 martta azledilen 
diğer nazniann tekaüde sevb
dildi'aerini yazıyorlar. 

Be/arat 1 U.A.J - Ofi l'nn-

YUGOSLAV SE- ARETI 
MUHAFAZA ALTINDA 

Rrmı,,a, 1 (A .• 4..) -D. N. B. : 
Romadakl Yugoolav sefa1':ti 

kuvvetli İtalyan kıUı.ları tarafın
dan muhafaza edilmektedir. 

AV ALANL"ll TEKZlBl 

Belgrat, ı ( A.A.) - Avala n· 
jansı bildiriyor: 

Yugoslavyada.kı Almanlara 
sözde fena mııa.mele edildiğine ~ 
onların şahsi ve mülki emniyet· 
terine taamızlar olduğuntl dair 
bazı ec:-nebi gazetelerin haberleri· 
ni en kat'i bir ~kilde tekzibe 
mezunuz. 

Keza, Almanlara karşı n!lma
yişler tertip edildiği. nümayişçi 
kafilelerin lngiliz ve Polonya 
bayraktan taşıdıkları ve Alman· 
lamı hissivatmı telıdıt eden sar· 
kılar sövlidikleri hakkındaki ec
nebi baSmmın haberleri de haki· 
kate uygun değildir. 

Bu sözde fena muameleler ne 
ticesinde Alman ekalliyc~ine 
mensup bir takım kimsel,.rin Ro 
manyaya ge<;tikl'!rine dair e<:JO
bi gazetelerin haberleri de kati
yen tekzip edilme tedir. Yugos
lavvadaki Alman ekallh·eti tJU· 
tıııi medent 'haklardan • ist!f ade 
etmekte ve diğer bUtiin Yugoa· 
lav vatandaşlan giıbi kat'! bir 
emniyet altında bulunmaktadır. 

lruH.A.CERET DEVAM 
EDİYOR 

Triye.,te, 1 ( A.A.) - Bu sa
bah Yugoslavyadan birçok ltal
yan buraya varmrştrr. Öğleden 
~nra da Fiuma yolu ile 300 • 
taly:mı hamil yeni iki tren gel· 
miştir. Sa.at 15 de de Belgratta· 
ki b"Jtiin ltal yan kolonisini ha
mil tren muvasalat etmiştir. 
Halen Belgratta. yalmz Italy~n 
elçisi ile elçilik memurlQ.rI kal· 
mıştrr. Sarayıbosnadan gelen bir 
tren de Bosnada bulunan ltaly..n 
farı buraya getirmiştir. 

• * • 
Budape§te, 1 ( A.A.) - Y!J· 

goelavyadan tahliye edilen bin 
kadar Alman tebeasmı hamil iki 
vapur, Budapeşteye varmış ' 
Tuna limanında Alman elçiliği 
erkim ve sivil makamlar tara
fından karsılanrnıştır. 

Belgratta vazi:fe gören ve bu 
iki vapurla tahliye edilmiş olan 
Alman guetecileri grubu, Al· 
manya.ya dönmeden evvel, pek 
muht.emel olarak daha birkaç 
gün Budapeştede kalacaklardır. 

Alrlu ceplleılade 
(Sa., tara(1 1 incide) 
~ aptı, ~n Mu· 

a.na'r- llert harekeUeruıe yol a.ç· 
llllftır. Şap Dentzl Uzeıinde llOn ttaı

yan Jfma.nı olan Kuaava, Aamaraya 
y1lz kilometre k&dar me.aatededlr. 

••• 
Ka1a1re, 1 (A.A.) - İngiliz hava 

kuneUert orta prk umumi karargA. 
hmm ı,,b]fğt: 

Eritttde, İngiliz hava kuvveUerlne 
meuup bombardıman tayyareleri, 
Tekluan'm flmallnde bulunan dU§· 
maıı menllerlnc n A8mara demlryo· 
ıu s.tuyoaurıa flddeW htlcumJar yap
DUflar '" birçok 1&Dg1D Çılrarmlfl&r. 
dır. Anab-De89le mmtakumda, bom· 
ba n mitral~ hQcumlan ııeuce.ın
de bir çok moUlrHl nakliye nmtaıan 
tallrtp edllml§Ur. Tandeho'da bfr depo 
nı Deafe'Dtn fimall ..,-ldeıhıde bir 
pttrol depoMl da bomb!ılamnıotır • 

Ceııubt A.trfka t&:naeteıl, oeınMt 



ı şaalaaaıuar ıbr 
~ Nlııanta,na.nlar: 

xamıı.rot Ahmet Ue MUrUvveL, Ma
rangoz Sall.b uıuerkeniz ile Vasfiye 
GlillU, Nl§ruıta§ G11%elbahço B. da o. 
turan Zlraat bankası mııtettl§l A. 

'11'- - 22 - yazan: Alil OBA y Hikmet Dinç 1J• Fatma onaı. nııa· 
~ ~kkür . murda oturan Yedek subay M. Sey· 
~ \'aittin ettun, ayrıldım. Aşıklar çok uzaldaşmamıştı. feddin Eresen ne Hlkmeı T&laa, Trt• 
~etj Yatı~ kadar gidip mu- Bula.şıkçı kız; koşarak geldi. He- kotajcl Abdullah Yurtsever ile Mu. 
'll't.:4~ \>e k ıkl.an samanlığı men k~pıyı açtı. O kadar ~eye. r. ...tter BDyOk Gökcesu • .Be,tıikt8§ Şen· 

Namık Kema1 n 1\1.agusadaki menfası, 
sadrazam amil paşa ve y rm,sek iz 

Mehmet Çeleb,nın kızları hep buradadır 
Yazan: REŞAD MAHIVJUD 

! ... ~a karire.ndınıe bir yer a. canlıydı ki beni görUnce keKe!e- llkdedede ot.uran Tüccar klUbi Mut- Viy.ı.na konferansı ile tahad- tü. Şıı.hir zaptolunduktan sonra 
~ rer Verdim.Samanlık miye başladL Onun korkusun- tata Tank Kurmal ll• Saniye Kaçı· düs eden Bü)iik Britanyanm Bayraktarın cesedi bulunmuş \:e 
taztill.ıııiyİe ~il k8;palı f~at dan istifade ederek yumuşak, Seyyar Satıcı M. Fuat Murazt ile Kıbrıstaki bu "müstecir" vazi- mezarı. şehit dil tüfüi yerde ya 

~ lÇerjsi ~ık, vıran bır a- fakat manidar bir sesle: . . ::ıme Aytamaner, Şoför M. Sıtıu BI· yeti 1914 - 18 cihan harbi so· pılmıştı. Bayraktarın ta ıdığı 
' ~ kapk a~ kadar insan - Matmazel, gilre1 gcoenızı gU ile MüzeyyeD Gürsen. Tütüıı Ame- nunda bitmiş ve ada, tamamiyle ba}Ta.k da bulunmuştu. 
~~ bir ara.nııktı. Derdimi kıskanmıyonnn. Sizi rahatsız.; ıest HamdJ Avunç ile &hare Gunal, İngiliz hakimiyetine geçmiştir Dah.Q. sonra burada inşa edilen 
•;ıiı .. ,?ted"ki llletnur aradım. etmek istemezdim. Fak.Q.t ~~-~- Beşik~ uzuncaova caddesindo otıı. cami ve türbede '1:-ayrak elan ma:ı 
~~-~ay,,~b' ~~ ellerini, çını, dedim. Hazır patron ~ ran TrlkotaJ tabrlkaamda ustaba§I TllRKLERDEN HATIRALAR fuzdur. Bayrak henuz nçılı..a· 
~ -~ beiı.i ... 1 

• ırını gördilm. tayken... ııasaıı uygun ile GW'azar Kan. ta· Kıbrısın her tarafında, impa- mİ!'jtır. 
, ~llra: dikkatle süzdük- s·· .. .. k""'m! beklemedm tanbul Belediyesi zuıırevt haııtaha~e· ratorluk Türkiyesinden kalm3 Bu kapılar, sehri çevreliyen 

QUrada ozumun ar ...., si tahkik meınunı Osman Soysal ıe muhtelıf hatıralar vardır. surun kapıları ici. Surlarda "lan 
··dedi i, ~A- ınaernur filan yok- kız, iki soluk arasında: . . Aıife tpek. Komısyoncu K. Yahya Son defa Şükrü Saracoğlu ile durmaktadır. Ş mdi Le !.o a.· 
, lÇ~n~ nlık herkesin ma- - Peki .• Peki.. dedi. lkı sanı- Keraç lle Hikmet. Boyacı BC§lkta§ Mister Edenin bulu.'}up konuş· ela surlar dışında inş. (dilmış 

~;~·}'i a"'~.,.1.~ ~ Yatınız. ye ... lki saniye... k TO k Alı M. oturan Mahmut Ta,,kestl tukla.rı Lefkoşa'da (Nıcosıa) bu büyük ve mod~rn bır .RE'hir J'ar· 
~ --.ıcı, Çınde hiç yer yok, Dolaba kadar seğirtti. :~e ue rHavva Uysal. SJııanpa§a Di.zl •o- hatıraların elan canlı izlerine te-

'\p Oras sepetinin içine bir şeyler 0 
ur k •ta oturan nüfus memuru Mehmet mı.düf edilmektedir. dı~unlardan başka. Lefkosada 

Y~~~~a.m, diyece- du. Ser~ getia1p ~n~~;!~:ka- T:'n ne şamile euge. ıa Türkler. burayı zaptettü:te • Tilrkler zamanmd'"'n k ım~ bir 
~ı: -~IU11Iı"",.:tk1ıün eteğine e)· - arı mı t Beyoğfondıı Nlşanl:uıan r: sonra ilk iş olarak biı hastaha· takım ç<'şme ve sebıllt>r var ... 

l\~ """tt ""'""ımdan u- pmın önür.e bırakımz. Bonsuar ımu Abtdei Hnrrtytt c. ır>5/4 de ne ve üç hapishane yaptırmışlar- Aı ap Ahm€t p sa ' htar. I 
-l<UI ah Ş'-9 ö F ruk Va - Nu ile 

~taz. Acele etmekte haklıydı. D a Y. mühendl.a mer 8 
Ark Ş!§ll dır. Bundan başka Lefkoşa'da A- leli. Kuı'Uçı>_şmeleri gibi.. 

-2i•-r: Rıı- k::ı" ece Gı'yom'un bu kapıdan a""' yerde Emine Bercis ' '-~ofya camii civarında büyük Sade Lefkoşanm degıw l. Lama: ~·~ı.ı k -.uanıır;... d" d" ~ g ld' " ·- dd sinde oturan .J 
·. lranJı~ "'"' on um. • · ireb-'l W• belli deği ı. Abide! Hürriyet ca e ve küçlik iki medrese, Arap Ah· kanın da suyu Tüıkler tar~ın-

ih..!Yicıe tetkg!1 alıştırarak i- Hıçerlbı gki !,~ri yanağından 1 !::lpahlocağı vemedı.n Mustafa. Durak met Paşa camii yanında bir med dan getirılmi tır. Burada Ebu-~ ık ettun' O k a u ıw.ı.uı w k • ~ d Zeynep owgcroğlu. . ed . Ah ~::~ıı ... .' Yarcıı ki . · a- k .. n damJıyan, tuttugunu opa.. lle aynı yer e aranda oturan ötre~ rese, H~mıdıye m . rese.sı, •. - beınr Paşa tarafından 1745 • • 
~:'W( ~l'ecekr ığne ntsalo.ı ran genç köy .l(ızlarır.dandı. Sa- ~yoğlu Tozkop rd met ~ıt medrese::>ı, AbdULte· mşa edilmi b'U kemerlf>ri hal; 
bi}~ ı. B~d~ bir bahtan ak ama ····otelin bil- men M. sıtıa Oruc;ofelu ııc aynı Y~ e rim zade Hacı HU~yin mekteb: durmnktadır. Ve bugün dahi 
~ e .l'er buı Uz.ana~ılecegi ka. tün bulaiıklannm hakkınd.an Emine TQ.rk, pangaltıda otu':n ı: 1 vardır. Bunlardan Ayasofya c:i- şchr'-' getirilien su, aynı yoldan 

hıç lkılibaı~k ıınkansızdı, geldikten sonra, daha sirıirlerın- haıılp Hasan Türedi 
11

: ~:ı~~u ile varındaki küçük m~.res~ Men gelmektedir. Bu~da 1625 de 
a,.... a etmemi§ o· de Giyomuyla sarfedecek bir man Tttrerey, Dr. :e~a!!Dlet sokakta teşz~de Hacı lsma~! ındır. Ara~ Türkler tarafından yaptırılmış 
~ ~ıltt_. hayli enerji k::.lıyordu. ()nılı:.r Eminönü LA.Jeli şa ö~ecl Ahmet Ahmet Paşa en.mu yanmdakı bir kale ve Seyyit Ahmet Ağa 
~ ~;~ tlınidiıni kestik· :zevkli gece!erine başlarken ben oturan Meliha tnay, D G 1 ta Sllbeyl medrese Hacı Osman mcdresesı camii varclır. 
~ "\';'1~ saa•:~~ kapısma gi- de, bu zevkin zekô.tı gibi bUyilk S&tt '1e Mevıoae Kılıç. ~:atafa ?du· namiylc maruftur. .. Türklerın sade Larnaka v 
k .... -l'd.111t. "l.lll beklemiye ka- bir cömertlikle önUme atılan &~ B. camu "°kakta oturan ıe 1brahlm Arap Ahmet Paş::ı. camıı llJ45 Lefkofjada değil, Lima al ve 
~ ~ peth içindeki nevaleyi ceple~.. raı GOJer ile zehra, d~e uzunakırı de Bizans us!iıbunda ~~pılmış Mngusa'da da eserleri vard:r. 

er"-~ ği gibi yerle!;tirmiye başladım. Sepetin Kara.bulut ile Mukatıa oturan As- bir Türk eserıdır. Camııp ~~- Bir kere, Magosamn da suyunu 
; iÇetj~lllaınk I§tı. F.:,~t~=~ içinde yarım somun ~~~! 1Y:4" Kamnııa~a Ha~~Un Bang ne Ha. ~inde Sadra~ Kıbrıslı Ku· Türkler f! tirmiı:ıtir. M~ı:anın 
'l<lı>ırı aranıı1rtı. yücek bir parça dana soVUŞU ... r kerl mot.orcu erzt BehlOl Naci ile mıl paşanın kahrı vardır. suyunu. Cafer paşa. 4 - 5 sna~i,• 
~112 ~i"· pi~miş yumurta iki tane de ar. cer Dcmirkat. T riyum sokak· Lefkoşadaki büyuk medre3e mesafeden yaptırttığı kemerler 

b" b..~ ra~:_?turdum; ba.· mtit v.Q.rdı. 
1 

Şaziye Kll'al, Şişli~~~ Aalan Ue H. biti§İğin:ie bir kUtüph~ne var' le getirtmışti. Kemerlerle Ca-
Geı-<.>e'l..led' -1"4.!Jln Bekle- a ta oturan vatman HQrrtyet cad· dır ki Sultan Mahmut zamanın- fer pn anın o z m::ı.1'1 yaT1t1rttıfrı 
. ~~ide ı1:··· ... Bir taraftan ?~an .~~ Zekiye Ergu. Şl§U Abd. ise öğretmen- da yaptmlrnıştır. Bina. tamami· çemne harap olmustur. Cııfer 
a ... ~U kirı saat bekleını§ilıl· burama yerleştirıyor, bır tB:.vU- desinde otuTBD askerl ~ll§fika PC§ln le Tiirk tar7.I mimarisindedir. pacıanrn çeşmec::i yerine 7 fle."lC 

~ Ça}dıt?rıı ':ı<: s~tinin birkaç tan da ekmeğin ucundan, ~wn ıcrtnden şerık Can ne tat Saim K~ Mct'!evi tekkes;: Emine sul· evvel yeni bir ceşme yaptırılnıı 
~ a.ı-.... l§ıttım. şiln kenarından atıştırryo~ e!: ""· D. Y da memur Mus 1 :uara:v LI· ta.nm vermiş olduğu arsa ilzeri- ve kitabesi de bu ~meye kon· 
ı-:.~ avı Peyniı i k~~tık~n ~nıra Y:ıi. ; ne Semiha eanok;. G~:mll Yıtınaz ne on yedinci asır b~langıçla-t,ı}Ok~ı. lrı~Yba_ b~!" ikf kişi için enun bır kö§e anyıı.n sem idare memunı . M sure rında yapılmıştır. Lefko~a iki muştur. 

"'~ ~du; ~ tr kopek yanr ler gibı hemen avlud~n çıktı:ıı. ne NP.biye Ayuımnr, ~o!ör . Y' mevlevlhane vardır. Bunlar da, Magusa 5o ayak yükseklik ,.e 
~kkatı k tepecıen tırnağa Samanlığın yanı!lda.kıtaşçeşrrl;~;:;_ ya GUler ne Hacer Zındlre~:Pı: son zamanlara kadar mevlevi iı: 27 avak kalmlığmd;ı. surlarla 
~""ll.yac! oı:ıadıktan sonra ba.~ma gitHm. :. ere. · ın us Salih Akbryık tıe V~lye vld c yinleri yapılırdı. çevrilmiştir. 

~~~ T.tıllaznrş k fır kimse olma· ne oturdum. Nefes almadan ye- mtsyoncu Ahmet E gin ile Şe Y B b ka ıs . Orta cağda. Port Magusada bir de Cambulat-
rıı:ıll'tti ~ ki 

0 nıaıı ki inkisara niye basladım. Tolga. Taksim A. He.mit~; D~!~:! nor:eruk:f Ji:rıe anılfrdı. nu a· bey urcu vardır. Cnnb 1 bey, 
ft:ı lritti. ~ler gibi başını Ertesı günil dil~ nev';.- drı oturnv HUrrem Ru~~e AğuZ ne pmm üzerine 1820 de İkinci Sul- Magusnyı zaptcttikten sonra 

~id' 1 ayet ben de ye· lemin bir kısmını ceplerıme sa"- Ergllden, Bakkal Nure..,. __ ,_ Matbaa. tan Mahmudun tuğrası kon- Türk bayrağmı bur.;?..ya dikn.iş· 
t•ttJ...:ct be§ 

1 
kestim. ı.uÇuıt !adım. Çeşmeden kana . ka..ı.d. A. Mebrure TUze.men. ~ ııe tkbal muştu. ti. Burada namına bir de türbe 

~~tı. ~ &angnru alıp beni su içtim. Artık keyf~. yennde~- 811ld.3 memur Ahmet dGU:ı:ran tat!p Girnc kapısı: 1567 de Vene· inı::a edil ... ~•ştir. 
~ lle "Yacı acı nerC'··e gide· di. Karnını doyunc;. vu~dupı a Kaçmn. Boğ&Zkesen ele Mehmet dikliler tarafından yaptmlnııi· L5.kin Mr.gusanın bizler için ~ ~il kiı.la<:a.&~ı "' .. ı;üniıı- biraz :srr.rnJ!itı. Elb1se1erı.mın il!- Kemal ne Fethiye, El~k~rikçl Ali üıs· tır. Del Provetitor namı ile ma- en bliyUk ehemmiyeti Kasid.ı 

~r ~arı~SIJldan biri girdi, laklığını eskisi kadar bıssetmı· y~daA' ile Fatma. n ıu Komisyoncu ruftur. 1821 de Türkler t~rafm- Hürriyet Şaıri Namık Kemal 
~~l>~dU ~Utfak kapısına yordum. Fal.at ~ok. geçmd~nlen tnbucn ne A~; ~~~e~ Tokay, Ter· dan tamır edilmiş ve lizeri!_le t· mcıhumun burada da i)ir men· 
!f)Uli:t~ek!ed·i~~. ~~ı insanm uyku sinirlerin bıc ıhmal } r Zeyad Tokey ~ Mesrure Pekçener. kinci Sultan Mahmudun tugra.sı fası buluımı~ ı olmasıdır. Bilin. 
~ di, ~ • Soı:a-a b gorunce evve- mi~ bu ihtiY~"· "tUn.,!~~: zı F.-ıth! Kurt 1 e konmuştu. Çi ı· di~i gibi Ncımık Kemal 31 mart 

11daıı b~' lllot" umuma kadar ğiyle vücuduma). mıg~ . - • M"d'" I" ..... d ıragusa kapısı: Porta ti ıana 1873 de lstnnbuldnn MaITT.tc2.yn 
~ ır llefeOrl~t ·ıtaıar efra- şın üstünde üşümıye başlaı.ı;ş Maarıf u ur ugun e namı ıle maruftur. Bunda da sUrülmuş ve 38 ay burada al-

~-"<i oıe1 rd•. tım. Kalınca bir .~1.'ti'.m .. o}.m~~: dünkü toplantı aynı padf~~hın tuğr sı vardıı. dıktan sonra 1876 da Abdiilnzız 
~~~ 01~Ustaııdemlerindcn ğı için rrin rertlı;,m.ı butun • ~ llk tedrisat murettışleri dUn Maa· Bayra.kta_r c~mii: K.oet:ın~ t?ht.;ı. c;ıktıktnn sonra cıff diı,..,;ş 
, ~ ...... l'dıt: "'alı ki, kısık Ur miklerim teker te \ı>r duyuyor- UdU ıtığlliıde bir toplantı yapa· burcu Uzerıne ın.c:a edılmıı::tır. tir. Namık Kemalin menfa0 1. 

lardı Han<!B.ra giderek bır kere ı rifk mk u~rda Çarpmba günleri öğl&- 9 eylül 1570 de Türk b.,yrac?ın1 \1.,~s:ı kalesi içindedir. Sene· ~' ~1-0.""-.,~1.i içea. e tnl ,, daha· taıiinli denemiye karar veı- ra 
0 

u tatblk edilecek serbest me. buraya diken Bayraktar. bir Ve- Ierce mUhmel bir vazivette lrehm 
~..... den sonrıı · ;\.f d "ldüriilm menfa. son senelerde ln~•!•z'cr ~,~%~~?~w ~~ d~. ) ~~ı~~~~==m=ı~t:•:nz=~~e~~~~~~-rd-~-·-~n:ed=il_~_ı_b_~_m_w __ o ____ -_____ ~-------.., "<lllI (Deı:amt ''°' sa . Sıı rn o nııyorum. 

~, oı.c.1 a~~l bulaşık yıkr 1 

6 'li . arından değil ~ r \ 
~' ~Yit '\ 1 \ 1 

~~aa i 1 , ~·;;;.;~~~=-=-~=-=~:=::~~~ "~lt ~ ÔYleysc yanıldnn, kuracağınız yuva hakkındaki dU-0 ~E:~lt di;ve aYuı. Bay Osman Cevat gazinonun az ııUncelerin'z bizi tatmin e~eT ma· 
>. a:~ ta,,~U~apıya yaklaştı kala.balrk bir köşesln~aı:It':!':'ı hivettcdir. VasW bulundugum Ba
~-lt • ııa11111 Ç. kere vurdu. kahves'rJ içerken. yan ane ~ bir sevgi ve sempati evıen,.me· 

Ev en 
- Bir koltuk bileti mi istedi· 

n!z baynn? 
Osman omuzlannı silkti. Adam 

devamla: 
- ... Ayın on beşindeki gala 

mü5allleresi için mi?. 

• e l l 
tekrar yanınca bir çok göz o loc3-
ya dik'ldl: Yine boşboştu. Ba:t Os
man Cevnt heyecanlanmağa baş -
!adı. Etrafında oturan 25 ile 45 a· 
rasmda bir çok erkfk de nynı he
yecanı geçirmC'kte olduklarını znn
nctli. 

tnraf ından tamir edilmiş ve ı::ı 
yık o duğu itiban bulmuştur. 

Magusada bir kiilsenin keme
ri altında yatan Yırmisekiz 
Mehmet Çelebı 'nin kabrinde şu 
kitabe vardır: 

"'Bin vii.:: lcırk dört Mulıarre 
minin on dördüncü oQnil 1,cfcıt 
eden Yir1"'i.sekiz Celebi dew.,nek
le rnarııf sabı1.:a ruznamei ov
v ! Me1ı7r.et Efendi mt"'humun 
kabıjdir. Elfatiha •• 111,4" 

Lı m~sa 'da 14 Uncu asırdan 
kalma bir kale vardır. 1570 de 
Osmanlılara ilk teslim olan kale 
budur. 6 mayıs 1191 de Arslan 
Yurekli Rişar ile nişanlısı Be
rengarıa'nm düğUnleri bu kalede 
}npılm~ır. 

Lim~l'da çarşı içindeki bU· 
yük cami 1829 da Mestan Ağa 
tarafından ynptınlmıştı. 

Köprülült.r camii naıniyle ma· 
ruf kUc;Uk cami ise Köpri.ilU :tb
rahim Ağa tarafından y~ptırıl
mıştır. Bu cami, 1897 delti sey 
lap netict'Sinde yıkılmıştı. Aynı 
yerele. Köprülü ahfadı taraf rn· 
dan yaptırılmış bir cami vardır. 
Bur~daki mescit camii ise 1900 
de Hasan Ağa tarafından yaptı· 
rılmıştır. 

Baf kalesi 1592 de Hafı:r; Ah
met paşa tarafından yaptırılmtır 
tır. 

Girne'de daha ~de Tslô.m 
istılasma ait eserler vardır. Ez
cümle burada deniz k"nannc,a 
(Hazreti Ömer) türbesi namıyıc 
maruf türbede yedi c· iyanm 
yattığı s6ylenir . 

Keza Girtede hapishane t'larak 
kullanılan ve 1192 de Latinler 
tarafındn.n yapılan kalenin ikin
cı demir kapısı yanında Ce?Ryir
li bahrıye k~ptanı Sartık paşrnm 
kabri vardır. Tarih: 13q7, 

iDARi TES!\./l.·L'f 
Kıbrıs, 1571 de fothedildiğı 

zıunnn Lefkoşa merkez olmnk 
üzere bir beylerbeyılik halinde 
ıdare edılrniye başlandL :Jk Le.f· 
koşa beylerbeyi, Mu:r.affer paşa 
idi. 

KIBRIS HALKI 
Fetihten sonra Kıbnst:a Tllrk 

nüfusunu çoğaltmak li7.ere Kara· 
man, Darende, Niğde, Kayseri, 
lçel. Bozak, Alaiye, M~avgat, 
Zülkadriye ve Teke'den mecbuıi 
muhaceretler te.rtır edildi. 

Esasen Kıbrısın ilk ahalisi11in 
de Mil~ttnn 4 bin sene evvel A& 
yndan geldiği anlaşılmaktadır. 

KIBRISIN ADI 
Adad!1 ~~ır bulunduğundan 

Kıb"ls ısınının bakıra kinaye o
larak bu Q.daya verildiği zanne
dilmektedir. Filhakika latince 
Cuprum, bakır demektir. Bun· 
dan başka kma çiçeği adından 
veya Kinirosun kızından. yahut 
aşk ilahesi Kipris'ten ne.şet etli· 
ğide söylenmektedir. 

KIBRISIN SE't1Kt1LCEYS1 
EHEMMiYETi 

Suriye ve lskendenın körfez
leri arasında bulunan Kıbrıs Ak-

ıı~1'.ll'altl"'dn surgusü ccltildi, nm üstilnde duran şehrin J1i.m~ si y:ıpmak arzusun:la bulun~ugu.n: 
ıı • ..' ı:l ~tsık b: Bir kad;n başı gazetesine gözil !U;ıtf. Mo.sn ~P ga- dan rowğrafmu:dan oldugu gıbı 
~ C: 1~'o!lı lt ses: ı se oturmadığuıdlı.n elini uza izden de hoşlıı.nJp hoşlanmıyacağı 
ftt: b~:~olll ~~en~nıisiıı, diye sor- zete)rf aldı. 1stenüye is1te~~:r!: ~eseles.i kalryor. Bunun için ken-!::1ta: ugu a.n:laşılan ne· virdlği sahifelerin ser ~~lar sil- dislle gö~enlz JiUumuna karıl 

- A ... evet. acaba sizde var 
mı? 

dcnizin en bUyük adasıdır. 
* * * Mesahai sathiyesi 9283 kilomet· 

Yeni artist olmuıı V(: baş arti.s- re murabbaıdu. Kıbrısm Gimc 
tin gözı.lne girmeğe çabıılıyan bir ve Lefge limanları, İçel vilAyeti
g nz kız koşarak onun odasına gir- mize 75 kilometre ve a§ağı yu
di ve kı:rrşıki lokantanın gartonunn k~,.rı 7 saat mesafedir. Bundan 

'r.Yet d göz gezdirirken kUçUk lığı bulunuyorum. 
lil ~1 .. .' ~i. tununda, "Evlenmeler" bnş 

'(),~~eleruu rkar ~. altmdak.l uanıar a.rasmda şu eatı~- Şclırlllm belediye tiyııtrosundıı 
ı.... ın. :Patron çdah,, '~t- lar gözüne ilişti: .. Klmseshbtn' llgüra. temslller vermeğe gelın.lş olan s:ı-
''"•' • -1- ~ on natkfı.rlar birliği tiyatro heyet.1?111 ' er it zcı, hassas ve senel kız, bu ayın on beşinci ç .. aııı. amba günU 

1(, b:r .,a~ınrn kena , . iradı olnn blr genf ...... mda ri.i lzi mu 
tı...~. ~I ltı da!~ik rına daya ciddi ,.c 25 _ 46 )-aşları ... ..., ~-. \:ereceği temsilde go NTl6ll • 
'::'1ı ıtat?neıerint a. u:raştıktan bir rrke-kle e\'lorımek aı-zusnn~ vafrk buluyorum. O gece tiyatroda 
~1llt <>rtuıd·· çıkardı; ıçcri dır. :t;rkeğin :zengin olması si bulunabilecek mis'niz? B~. 7 n~· 
~ ltıa Seldiu. O zaınan ak- 1 de~ldlr. Gazete ,·asıtaslle ,~ ı maralı locayı işgal cö,ecegız. Bı· 

0 . · ad e-sin v y 84 rumuzuna yaz rincl perde ne ikinci perde .ıı:nsm-
~l'tüien r e • · esi da locamıza ş.eref vermcnızı rica 

~.:ıe1tr S<!balı kapı benim· ile mUm.csa.t e;:ıımb·rıİ'~nbire kalbi ederiz ... ve saıre.,, 
b~1'. ~ )?'\Un a kadar açlık 1 Osman ceva m :MuaYYen yaş Bay Osman Cevat o gece belki 
~'!-..... ""'! lldını ~klanınla vur 1 çarpmağ~ . başla~. d ğunu mem- ..... ...,, yer bulamanı. düşfincesile d~.r-
d. ~;ı~~. • "'at.ronu kuşku· ı hududu ıçınde a>u un u ı...+-1 Ken- ""1i lma.k istedi 
"\~,"'il Oldu~ ~ferin kısmeti- ı nuniyetıe müşahede et?D19ş·:·.:.di de hal gidip bir bılet a ·. 
·~ ~ ~ 1 lanıazdı ..... _ Be.na dördilncU veya beşl.ncı 

enıeğj için temiz bir ~si p~rasız .sayı fak bir irat ge- mra koltuklardan bir numara verir 
b de göze ~lınıştım. , b_ır evı ve ~ır. _?e u ...ır HattA eeh· 
~l~.:ı· tıren bir ç.iftlığl va~· biri sn.yıla- misiniz? .,, 

"lll'e t h rin ileri gelenlerinden,., ınıa.sma - Bu akşam için m1 • , 
a sil b 1 • bilirdi Yaşınm Uerlcm~ 0 abi - Hayır ayın on beşi ic; n • 

ı., Soğalt I §U e erı rağm~n g'l2:eı bir adam sayr~er: _ 0 gece için maalesef bilet-
~lıtıı be 

1 acak l Jirdl. Belki bu iyi bir fırsa~tı. rdn. lerlmiz kalmadı. 
ar; llaJı ledlyeaı hal karar vermesi icap ediYO - Nasıl olur? 

~ ı:.,_~ 1
l'edc 21 huduUan tçln I Gıız'nodan çtkıp evine gitti. Böy- _ 0 gece gala mUsameresl ol-

t~ ~ı:~alt~ır.bclcdlyc tahsil 1 le ahvalde yazılması icap cd~~~ duğundan bUtiln koltular satıldı. 
11 

1 
llenedcn da bir mektup yaza~ k - Loc~ da yok mu? 

llt ı:ohıt.ııa itibaren t&b. hakkında. malümnt verdi. B~r ~ - Ma:ılesef! 
l'lcrbcyı C&ktır. Ha.ziran sene evvel çektirmiş oldugu bir Zavallı Osman boş yere nefes 

\ 1 t11),, DUbe ve Ercnköy nahi· ı fo•oğrafı da zarfın içine koyarak tiiketmemek için gişeden ayrıldı. 
'Q Gaa :ahaııau ;;~lacaktır. m;ktubu posta~ ~ttı. Cev~:ı s!:: Bilyük bir sukutu he.yalew uğramtı;-

:ıe tel\ ~sinde senesine na· yecanl:ı. b"ldedı. Bır kaç gu tı Tam krınıdan çıkncagı zam:ı.n 
.. c • ~aıı 9 bir buçuk, 9:ın ra şöyle bir mektup aldı: k:ısketli bir adam yanına yakla§-

"lı:cı,r. 40 sencaindo bir 1 ''V .. rm~!: lCIUun:'ln bu nduğunuz tr. Altak sesle: 
,...., l mı•ıt Vl' ktiınai durumunuz \'O 

Adam dışan çıktı ve Osmann 
kendisini takip etmesini işaret et· 
tl Karşıki dilkkfuılardan bir'ne 
girerek kendisini boş bir odaya 
soktu ve kulağına: 

- OçUncU sırada bir koltuk bi-
leti vereyim mi? diye fısıldadı. 

- Pek al8.! veriniz! 
- Üç J'ra vereceksiniz ! 
- Nasıl? Bir liralık bileti Uç 

liraya mı sntıyorsunuz? 
- On para aşa~ olmaz! diye

rek adam bileti tekrar cebine atb. 

Osman CevaL acı acı dudak bUk
tli. Fakat Uç lirayı çıkarıp bileti 
almaktan başka bir şey ~apama
dı. Sonra disler'ni gıcırd:ı.tnrak ken 
dı kendine: •Bu dolandırıcıya çnt 
tıp da bir talih eseri!,, diye dti
vilndü. 

T msil başlamak iizer~ idi. Salon 
hmcıı.hınç dolmuştu. B:ıy Osman 
Cevat kolalı yakasından başını zor 
lukhı. etrafa çevire:rc>k sık sık 7 
numaralı locaya bakmakta idi. Fa
kat blltiln locıılar doldWll halde O

rasını işgal edecek gliz 1 peri gö
rilnmilyordu. Etrafında otuı an biı· 
çok kişinin de hep o boş locaya 
bakt klan zehabına kapıldı. Acaba 
yanılıyor muydu? 

Nihayet salonun ışıklan yavaş 
yıl\'aş söndil. T"msil başladı. Birin· 
el Pl'• aenin sonunda elektrikle;. 

em'rler vermekte olduğunu gör· başka Kıbrıs "Hava Süveyş ka· 
dil. B 'i art' t: nalı" farzolunan Filistine tayya· 

- T msilin nihnvetinde bir ve· re ile bir, Mısırdaki askeri karar
da zlyaf tj verece -im. Lokanta _ gaha altı snat uzaktadır. 
n•zın en güzel •PmPkle>ini ve en Diğer taraftan Kıbrısm her 
gu.,.l içkilr'n! sofraya doldurun. ' cil.ctçe Mnl~~ }'Üçhanı. vardır. 

Garson yıldırnn gibi odadan çık- M~Jto:ı'lm gen.ışligı. ~16 kılo~e~ 
tı. Genç ltrz, heyecan içinde: I murabb:ııdır v~ Sıcılray~ 5 ... mıl 

- Bu akşam şerefinize verilen n w.- f~dedtr, Bızerte ye ıse uzak 
temsil Umitlerin fevk'nde bir ne- degıldır. 
tice verdi BiltUn salon dolu Bil' Krbrıs ile Suriye arasındaki 
tc>k bos y~r ~ok! .. mesnf e 93 ki!om~tredir. 
Baş artist bir gözün ti kırparak: Bu uzun yazı ~l~ oku~'ll~ulan-
- Yalnız bir boş yer var ~av- mn Kılınsın tarıhı, se':kül:-c~gi 

rum. 7 numaralı loca' E r ben ehe~mıyeti; bu ehenunıyeti do· 
bu ı-areyi bulmasayd·m ti~ ntro yi· layısıyle mılfıtta!1 ~el ve so~ 
ne ötekl geceler gibi bomboş ola. ra maruz kal.dı5ı .ıs~ılfilar hl'.Lk· 
ca-bn'l üphc yoktu. kında ufak bır fıkir venmye 

K zcağız nırzı açık kaldı. Adam ç~lıstnn. : .. • . 
gülerek sozilnc devam etti: 1 ~ K.ıb~sın bu~nku asken, sıya-

- Bu oyunu oynıyanl:ır cok o- sı, ıçt1mai durumu hakkmda 
!ur. Foknt her zaman muvaffak b r ı::ey bilmiyorum. Yalnız bildi· 
olmak gürtür. Demek burada bi- ğim bir şey varsa, o da, Kıbnslı 
zim tarifimize uvacak ,•asıfta nam Tii;klcrin, a.n.a. vatandaki kardeş-
~tlcr varmış! Bin l •. hasılat ol lc:-ıne kaarşı besledikleri sevgi-
muş. Bu akı:ıam zivafN brndf>n ol- dir. 8 "-Sırdanberl damarlannd& 
duğu gibi herkes borı:lnr nı öde- Tüı k kanı kaymyan Krbnshla
ycbilııı k için aylıklarını da p( in rm be!"ka tilrlü hareket etınele· 
alacak! j rinc iınkfuı var mıdır? 

l\Ie<:cli Enön Re§at Mahmut 



1-VA.Kn 2 iJSA l9ti 

Kayseride modern mezbah3nm 
inşaatı tamamlandı 

--
p o r - - - -

Bisiklet hazırlık 
müsabakası 

.. 

8(-(h•n '.l'crbiyesi istanbnl bölgt·· 
-.i bisf,.l<·t njanlığırula.n: 

Deri ve Vaketa fabrikası da 
yakında faaliyete geçecek 

rı - . . 

1 6-4-941 pazar 60 kilometre, 
2 - 13-4·941 pazar 75 
3 20-4-941 pazar 100 ,, 
4 - 27-4-941 pazar 125 ,, 
5 4 -5-941 pazar 150 .. 

KAYSER/DEN U.l!Ufı!I BİR GÖRIJNVŞ 

Kayseri, (Hu.su.si) - Orta A
lledolunun kalkınma hanılelerı 
Japan şehirlerinden birisi de 
Kayseridir. 

B.lh'6.SSa şehrm etrafında ba
laları göklere yüksel~n fabrika· 
mm bulunması, hem memleke
eimi.ıin nüfusunun artmasına, 
hem de vilayetimizin sanayi, fr 
cari sahada bir kat daha yük· 
8ehnesine sebep olmuştur. Bugün 
mehrin ~imal tarafında kurulup 
epey z.ı.mandanberi faaliyette 
.. ılunan Sümerba,nk bez fa.brik~
• binlerce işçiyi geçindirmekte· 
dir. Keza Kayserinin güzide tüc· 
earları tarafından kurulan un, 
deri ve \'akatc fabrikaları en. 
~ir. 

bat eder zannederim. 
Atatürk bulvarı ve İstasyon 

caddesi boyunca uzanQ.n modern 
t:vler de yeni bir Kayseri şehri 
kurulmakta olduğunu göstermek 
tedir. 

Hususi inşaat kısmen dun ..a· 
sma rağmen dPvlet binalarmm 
inşası devam etmektedir. Bu me
yanda Js~yon caddesinde inşa
sına bir sene evvel b~lanan C. 
H. P. ve Halkevi binası yakında 
teslim edilecektir. Atatürk bul· 
vannda inşası bitmiş olan yeni 
memleket hastahanesinin, yalnız 
iç tesisatı tamamlanmamıştır. 

1 - Böyle seri bisiklet yarış· 
ları ile mesafeleri yukarıda göste· 
rilmiştfr. 

2 - Bu koşularda altıncıya ka
dar derece verilecektir. 

3 • Bu ko!iular 19 Mayıs F..-
dınıc - İstanbul koşusuna ve hazi
randa yapılacak Tiirkiyc birinci

l liklcıine hazırhk mahiyetin9cdir. 
4 Birinci yarış 6-4-941 tari· 

hine müsadif pazar günli sabahı 
saat tam 10 da başlamak üzere 
Mf"'cidiycköy - •rnra.byıı - Ye
niköy - Kefcliköy - Tnrabya 
Mecidiyeköy arasında iki defa gi
diıı gelme olarak 60 kilomPtrelik 
bir mesafe dahilinde yapılacn'ktır. 

5 - Yanşa iştirak edccı>k ko· 
t-ucuların hazırlanmış olduklun 
halde yarış saatinden evvf'l hazır
lanmı. olduklan halde yarış ye -
ı lnde hazır bulunmaları ve isimlP
ni hakem heyetine k aydett irmelc
ıi lazımdır. 

6 - Gec kalanlar yarı. a iştirak 
<'ttirilcmez.ler. 

Liseler Futbol 
maçları 

ı,.,tanbul erkek ınc'kt-cplt-ri fut· 
bol ilk heyt•tl ba~kanlığınclan: 

Bugün Beşiktaş Rcref stadında. 
yapılacak maçlaT. 

Saha komiseri: Halil Vural. ŞiŞ
ll Terakki - Sanat O. saat 14 
hakem Ş. Tezcan. Yüce ülkü -
Taksim saat 15,15 hakem Ş. Tez
can, Ticaret - P erlcvniyal saat 
16.30 hakem B. Uluöz. 

( , __ K_A_Y_I __ P_L_A_R_ 

Fatlh Askerlik Şubcslnd<'n aldığım 
a kerlik tcrhıs tcıı:kerrml ıı:ay ttım. 

Yenisini atıcağmıdan eskisinin hUk· 
mil yoktUr. 

818 tt•vctıuthı Aril ojtlu Mustula 
Bnrsa Orhangtt7J Sölm: <ledlt lüi-
~ undı-. (8.i87l) 

:f • "" 
Safranbolu ask<'tlik §Ubı ındtn al 

dığım askerlik terhis tczkenm tle nU· 
fus l<Ağıdınu zayl eltim. Ycn.s ni ala
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur •• 

8leA t••vf>llUtıü Muhittin oğlu Ahmet 
• nfmnbnlıı: Yprlik kilyiınooıı. 

f.353;ı0) 

Br~ o~lu 1Jı;:iiııclı Sulh Jlııkuk ll!I· 
kimllğlı1<ll'n: 

941/101!: 

Elenı tıırafmdıın B yoğlu Tat b 
şı Çulnırçakmak l!Okak G No. da mu 
kım n._.spina aleyhine ıı.çıL<ın tshlıyt 

davasının muhnkcmffiindl' dava c>dıle
ne göndcrjl ıı davf'Uyf' b11A. tebliğ uıck 

edilm~ olduğıındnn on bc>ş gtln müc'. 
deUe ilı!.nen tebliğine karar H'rllınlş 

olup mr~hk<"m" gUn\l olan 16.4.941 
Ç.nrş.,mba s-UnU saat 10 da mahkcm 
ele hazır bulunması vcynhut bir vekil 
göndermesi, aksi takdirde m hkemc· 
nin gryatxn ı:orUl<'ceğl davetiye mn
kamuıa hnim olmak uzerc Uıln olunur. 

(353ib) 1 
E Up :';ulh Hukuk hfıklnıllgindrrı: 

90/6 A. Ş. Başktl.tip ihbarnamesi 
Davacı: 0-~rzincanm Pisgldn~ ki:'· 

yünde (Cımin nahiyesinde) J:o,aztı yn 
nında oturan Mehmet kızı, karısı Şe 
rıfc t:.rnfından nılıddealcyh HUs )1n 
oğlu Sadık Karaknş nlc) hine aı:ııan 

nafaka da\Bsında (gıyaben yapılan 

duruşma sonunda) davacı Şcrlırnln 

bulunamamasına binaen kendisuıc 

mı.nen tcbliğnt icra kılınmış ol<hğu 
hald Mahkcmc-yc gelmcdıği \C bıı 

'ekil d<:' göndcmıcmlı} olduğund ın 

hakkmda gıynp karan yaıı:ılıp k zA 
ıltınen ll'lıllğal icıa kılınmış v yınc 

mahkemeye gelmemiş \' blı vck ı 
yollnmflmış olmakla davasından \UZ• 

geçmiş sayılarak davnsmın reddınc 
Bu yıl faa.liycte geçen deri ve 

wket.;ı, f ı.b:rikasmm Ortaanadolu
nun deı ı ve 'aketa ihtiyacım 
brşıhyaC':ığı ümit ediliyor. Bu 
fabrH.anm ihtiyac.ıolan ham de
riyi J<ayseride pastırma me\·si
mindP. kt silen sığır derileri kar
l}llıyar,al. tır. Bu da kifi gelme:...;c 
cıvar vı ıvt>tlcrden de alınacak· 

Şimdiye kadar sığır kesimi 
sıhhi bir şekilde yapılamıyordu. 
Bundan sonra, bu ihtivacı ka.ı
şıhyacak modenı mc~baha da 
tamamlanmıştır. 

Hükiımet alanında inşa edilen 
muazzam hükumet konağının in
şaabna devam edilmektedir. 

--------------ı 31.3.90 tarihinde karar H:ıilmcklc 

Hava Kurumuna Ecza 
Depolarının teberrüleri 

JU\ o Kunıruuna tl'IK·rrilde bulunan 
ec:r.ayı tıbbiye dfpolıırı ı:nnlardır: 

tarihi ilılndnn itibaren bir ay zarıııı. 
da T myl.zi dava cdılmcdlği takdirde 
hUkmUn 1-:nuteşcce~lni bildirir işbu 
başkliUp ihbarnamesi tebliğ makıı.mı-
nn kaim olmak üzere keyfiyet llfı.n 

olunur. 

Ba,, Dif, lfeale, Grip, ~ 
Nevralji, Kınkhk tıe Bütön Ağrılarınızı Oerh.ı 

lcabnM!a rDedı 3 a.. •••bilir. TAKLln.!RINO!N SA''"~ 
HER VERot PUU.0 KUTIJLARI ISRARt.A ISTfYI .. 

Şube ve AJans adedı. 265. 
Zırai ve tıcan 1ıeı rıtn:1 banka muamcıetP1•. 

f>nnı blrfkttrenh re tX.X00 lfro ikrnmJ\"t u•rl\Or 

" 11• ,o 
•raaı uruıııasında ırumbıırnlJ ve thtıann:z tasam.ıı nt·-~·· -
~ Uras: ouıunıuıJarn ~nede c dcra rPldJecck kuro Ur ~9~ 1 

c :ıdt!'(J 

' • • 
ıo • 
OIKKA 1 

:ıtışmlycnıe~ 

ı;tlııa gı"ıre lkre.xntyc (!ıığltıln< .. ı·ırr 

ı .ooc 11ı111111 ı.ooc ura 100 
f.ılO • z.ooo . ı~o 

•.ıo • 1.000 • lı.(J !O 
ıo~ UJOO • 

a.ıı 
Hes:ıpıarmctu.kı pnratar bir sene tçtncır '\O ı.;. ~ 

krnmlye çıkt.ıgı takctır<te % .ıc; rn:ı: MU ıı • .ırl 

Kq;iı'ı>ler: l ı Mart, 11 naziron ıı E~JCıl, ıı Uırınc anuıı 

'br. . 

Daba buıılard!il.11 başka el tez· 
gi.lılarfrle işliyen küçük sanayi 
milessese!e11 şt>hrinıizin sanayi 
:tıe ~ bir şclıir olduğunu is-

Burada şunu da tebarüz ettir• 
mek isterim ki, son yıllarda ba
şarılan bu kadar işler - ~imdi 
iaşe müşteşnrı olan - sa.bık va
limiz B, Ş. Soyerin enerjik ça· 
Iışmalariyle meydana gelmiştir. 
Kayserililer onun vilayetimizde 
kaldığı müddetçe, yaptıkları ba
şarılara hayrandırlar. 

VitaU Pollkar 2300 özlç ecza depo· 
su 750. Mazon ecza el posu 600, Şark 
merkez ecza deposu 750, Ttlrklyc ı..-c· 
zalan IA.boratuvaa iOO, Şark ls~n· 
çiyarl Jtı.boratu,·arı 600, Kimya vo ec
za T. L. ş. mlimC3Sili 300, Mustafa 
Nevzat 200, M. Gallp ecza deposu 
200, lstok ecza deposu 200, D. E. A. 
lA.boratuvan 200, İbrahim Ethem LA-

r rı•j yApılır. ~ 

••111 ........ llllZZl!l .. lm ............... ııml .... ~'&'Fi'~~··f///I~ 

Turan N<ilblınt 

Sıvasta tek tip ekmek on 
buçuk kuruşa satıhyor . . 

Sivas, (Hususi) - Şehrimizde 
ae tek tip ekmek çıkarılmak ü-
9el'e valimiz Akif lyidoğanm di
rektifleri ile teşekkül eden ko
misyon faaliyete geçerek silodan 
be§ ton buğday alarak bun~ yüz-

15 nisbetinde çavdar katışb· 
~ bunları un l>aline getirt-

Yapılacak masraf ve kar he
lan tctJdk edilerek lbu ekme

. kilosunun 10,5 ku~i;an :..
ı.ıamaıBI muvafık görülmüşse de 
ı,ttgmeığiw'n daha ucuza satılması i

komisyon icabeden tetkika-
ba.şlamış bulunmaktadır. Per

günü bir tecrübe m'1.biye
de olmak üzere satılan bu tip 

llllCllnek bılhassa halkmuz tarafın· 
büyük bir rağbetle knrşı
ıştır. 

Sivasta tek tip ekmek cıkanl
llllll!ısnun t crübc edilmesi husu

biitün vilfıyctlerden evvel 
ete geçmesi ve esas dahi-

de ilk adımı atan valimiz A
İyidoğaru takdirle karşıla
bir memleket vazifesidir. 

Şina demiri geldi 
.Karabük demir ve çelik fabli-

Kız kaçıran köylünün 
muhakemesi 

Çatalcanın İsUrnnca gölünden Fat
adında bır kııı:ı kaçıran Recebin 

:vasma dlln İkinci nğırecza mahkc· 
inde d \'am edilmiştir. 

kalan tarafından imalatlarına 
başlanan Şina demirinden şehri· 
miz araba imala~ıları için de 
15 ton Şina demiri gelmiş ve haf 
ta içinde tevziata başlanmıştır. 

Pasif korunma 
komisyonu toplandı 
Vilayet pasif korunma komis

yonu valimizin başkanlığmd3 
toplanmış ve korunma için ica· 
beden kararları vermiştir. 

Cana var Düdükleri 
tecrübe edildi 

Kış kar, ve yağmurdan arıza 
peyda etmesi melhuz olan cana
var düdükleri tecrübe edilmiş ve 
umumiyetinin sağlam oldukları 
anlaşılmıştır. 

Halkevi idare heyeti 
toplandı 

Halkevi idare heyeti hafta i· 
çindc toplanarak halkevi işleri 
üzerinde uzun görüşmelerden 
sonra icabeden kararlan vermiş· 
tir. Ne.şet Nafiz 

Tıbbi Müsamere 
Haydarpaşa ABkcrl hastahanesi be. 

ştnci Tıbbi mUsameresi dlln Başhekim 
Albay Dr. Zahit Tolun'un Rci.sliğindc 
toplanmıııtır. İstanbul komutanı TUm. 
general Avni Akdağ da hazır bulun· 
muşlardır. 

1 - "Orduda Pnömonl t edavi.si,,. 
Dahfllyc Mütehassısı Dr. Sedat 

- F's.tma cvımln önünden geçer Altug. 
onu kolundan çekerek içeri alma• 2 - "Taş te§hisindc hata sebepleri., 

0 kcndllığinden geldi. Evlenme- Dehfliye mütehassısı Dr. Sadettin 

m vzuubahlstl. O eımda babası Tosun. 
~ geldi, kız korktu ve beni kaçırdı Toplantıda Dr. KClzım Damlacı, Dr. 

1• Babaeı onu 600 lira mukabilinde Zahit Tolun, Dr. Raif Slrcr, Dr. Bcd· 
ka biriyle c\·lendlrccekU. Ben kr ri, Dr. EyUp, Dr. Hikmet, Dr. Fahri 
1a1ma bile c1rı1<tı'1mndnn. demi.,tir. I Mökay, Dr. Rllştu Bilge, Dr. Razı 

Hiriııd ıııır ~liitPhn!ii!ı,., 

Doktor 
Nuri Beller 

Sluir , .,, nııh Ha.&t.nlıkla rı 
.ı\ ıı ka rn C'nddı-sl ~ um:ı rıı: 7 ı 

boratuvarı 150, Haçikos ceza deposu Ilı ....................... ~ 
100, Ltrnited ecza deposu 100, Cemal 

_N_~_vr_o_ı_ı_Uıo~ra~tu_v_a_n_ı_oo_. ______ • ., ....................... .. 

Şubeye Davet 
~ Heklınl 

Ahmet Akkoyunlu 
lerll Emlnönü As. !;nbesiııdt'n: l'akııim Talimhane Paln No. 4 
Apğıda adları yazılı yedek subay- Pa7.ardan mnada hergUn san lfi 

lnnn kayıtlan tetkik edilmek üzere k'ıı •mnra. Tl'lrfon 40127 

nüfus cUzdanlan ve ellerindeki vesi· ....... • ............... . 

kalarla 2777 numara ile şubeye mUm· 
caatlan. 

Nakliye Teğmeni {44934) CeUıl oğ

lu P eyzettln 324 1stanbuJ, Topçu Teğ
meni (44683) 'Mustafa oğlu Selim 827 
İstanbul, Ölçme T~ğmeni (406i7) .Ah· 
met oğlu Abdurrahman 325 İstanbul. 

* •• 
Fatih A'<knlik ~ubcıdrıdc•n: 
Yedek sınıf 8. Hesap memuru Meh.. 

met Oğ. AbdUlkUddUs (12823). Çok 
acele ı;ubcye mUracaatJ ilA.n olunur. 

BORSA 
- Ankara t-4-941 -

1--ÇEKLER 
1 Sterlin 

100 D<>Iaı 
100 Frc. 

100 ~· 

5.24 
1s2.:uı 

Beyoğlu Halk Sineması 
Buı;:-ıin matine l1 de, guce 8 d<': 

1 - Zt•nda nuıhkfımları, :t - t 'c 
ahim;, ~·ınıışlıır Türkçe Sfülii, 3 - ts
tıuıbul t>nfonl i, ( llinir Nnrt"<ldlıı 
ı;:;urkrlııri;ı it>). • 

~ . -
1 

:~PARA 
HA \"AT..ıı.YARIŞlSIN' 

DİREKSİYONUDUR 

afıa tekaletinden : 
1 . t 91 • Cımıa gu U saa~ l~ ela Ankamc..- Nafia 'hk 1 tı bJ.ll"' 

1ıl ılzcme mll:ltirlUgil odasında toplanan malzc.me ek mm ıt0111.ıt 
(55000) ııra muhammı:n bedelli ve b\itün mnl2.cmesl mUtcahhld ı 
Uıı:l'ıc t •00) det mahrı.ıtl cadımı k pnıı zar! usulıyl ckslltıı \'SP 

Eksıltme "lt1.nnm 1 ve tefe1Tuat1 (27li) kt.ruş txdcll 
dUrliığUndeıı nıınabiliı. 

Mınakk t trmln ı• { 1000) liradır. 

lstekli!erır. tddlf m lttuplıırını, mu\al:blt tcıııınat \'
yazılı ,. sııik lk birlikli.. a:ırm t lin .t lti 1« dar m zkur om •\ 
buz muka.ıllıno vcrml'!erı ltl.Lmıdır. ı 1824 ı 

!imi ................................. ~ 

odalar Kirahk ve kat rttl' 
Amcan~ La<iuesının en mutet>eı yerınde ıevKaıa<1t ,.,J ıc r• 

•·adar ve avdınlrk bu kat kiralıktır Avm bimıda :l\ rıC3 
ltfalar da vardır 

ı Vakıt (;aıf'f<'" fıiarPh-ı'lPc::•np müracaat 

• 

• • • • • (ı(,t.Sl~O~ 
iDARESiNi BiLEN IS BAN ,.ç~ 
IKRAMIYEL.İ HESAP 

100 bviçre fl'rc. 
100 Flortıı 
10& aay1pnarit 
ıoo Belga 

29.98 
T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' ·~=------------..c:·~·~.:b:~=:';: 

100 Drahmi 
100 Le'\'a 

ıoo Çek Kronu 
100 Poeota 
100 ZloU 
100 PalgG 

180 ~ 
ıoo Dinar 
100 Yen 
JOO l!t\·lçre Kronu 
100 Ruble 

Altm: 

09975 

1;?.9S7:i 

3.175 
31.1S7ii 

S0.'74ü 

Esham ve 1 ahvilit -
•;rgnııl 20.28 

:;;nıı - F.r1.urum 19.45 
r. o. M~rkez &rık. 141.25 

.EıjlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs 
l Ağustos, S lkincitoşrin 

tarihlerinde yapılır. 

ı 941 ikramiyeleri 
J Bdot 2000 Wık = 2000.-Ltrn 
s .. 1000 " = 3000.-
2 • 750 " = 1500.-

' 500 .. = 2000.-
8 .. 250 .. 2000.-

S5 • 100 
" = 8500.-.. 50 = 4000. .. 20 
" -6000.-

1 ....................... ~ 
V A K 1 T matbaaS' 

Kitap kısmını 
tanzim· edip 

·de'' qenı 

açmıştıı 
Kitap, mecmua, gnzete basar· 
Tabiler nAmm~ ~iz(;l i~leri --------------"':: Mancr, Dr. Nuri Beger, Dr. Mustafa 

MUddeiumumt Recebin ~unu aa· Atıl. Dr. :1smct Uluğ, Dr. Reşat Uluğ, 
t gördUğ{lndcn kendisinin cezalan• Sadetthı Tosun; Dr. Hllml Koşar, Dr. 

lnuı ını, ancak kıza dokwunnma- Hamdi Ergene, Dr. ŞUkrU SaUihattln 
nazan dikkat<' alınmasmı iste· Yakal, Dr. Sedat Altuğ, Dr. Ziya Gôo l 

tir. Mahkeme karar verilmek Uze· ğem, Dr. lsmaıl Yiğit, ve eli" Tabibi 
baRlcll l>lr güzıP bımkılml§tır, ~ J®hsl:ı !i~l>M hul\WAu..~ardır. _ ı•-= :: 1 

. 1 
Sahibi: ASI,VI US 

!Y;n_uın n~rlY.atı ~ ~ 


