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Çok Ağır 
Basan Kuvvet 
Asyadan gözünüzü ayırma
~ını~ oradaki inkişafların, 
arbın neticesine bliyük 

tesirleri dokunacaktır. Sov
Yet - Japon anlaşması, 
~~ bakımdan pek mühim 
ır hadisedir. 

Fransadaki 
Alman Askerleri 
Alınarak Yerine 

İtalyan As:teri 
Konuyor, Parise 

40000 İtalyan 
Gönderilecek 

Londrn, ı t (A.A.) - ::uu~ta· 

la beraber sahil muhafazasının 
hiçbir yerde İtalyanlara emanet 
edllnılyeceğl llivc edilmektedir. 

" 13,000,000 lngiliz Liralık 
Tütün Balkanlardan 

Kurtarıldı 
Loııdra, lt (A.A.) - E\·enlng 

Stanrlard gazete.sinin yazdığına 

göre, 18 milyon lngtllz liralık 

Tiirk ve Yunan tütünü Batkan
lan istillişa gelenlerin elinden 
kurtarılarak lnglltereye göncle. 
rllmek üzere yolda bulunmak
tadır. Bu muaz:ı:am alış \ 'erlfj İn
giltere ne aiakadar memlekf'tlrr 

~ l.rıııd b ta, Draç şehrinin Yugoslavlar tarafından zaııtedlldlğlnl 

~ )~dlrUmektedlr. 
~ ~anistana yeniden tnglllz kıtaatı çıkanlmıştır. 

btı llsada Atman kıtaatı alınarak yerine ltalyan askerleri ikame 
~ dlrınektedlr. 
Jt. G~·fla l enlden hombardmıan edildi. 

orıt:e, YunanlılRr tarafından muharebe iz terkedildl. 

Draç limanının Italyaıı askerleri çıkarıldığı bir gündeki manzarası 

2 Sırp Taburu I 

Yalnız Dört 
Tank Topile 

170 Atman 
Tankına Karşı 
Koymuşlar 

Sofya 1 
Yeniden 
Bombalandı 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar 1 
ajansı bildiriyor: 

Bulgar hava müdafaa ikuman· 
danlığının tebtiği: 

Dün gece İngiliz ve Sırp tayya
releri Sofyadaki gayri askeri he· 
defler~ yeniden hücum etmişler· 
dir. insanca zayia.t azdır. Hasar
~arın tamiri için lüzumlu bütün 
tedbirler alınmıştır. 

Ankara, 14 (Telefonla) - Hilk~-1 vlusl miktarda salA.biyet veren. blr 
t, tabll Afetlerden heI'hangi bin· proje hazırlamıştır. 

me uz "alan ahaliy• yardım ede· Projede, istimlA.k edllerek halka 
ne mar " . bllmek için her seferinde de BUyUk tevzl e~mmek Uzerc pnrsellere ayn-
Mlllet :Meclisinden mnsaade almak· lan yeni Erzincan şehrine alt esas
taki zorluğu görmU\I. felll.kete uğra- lar gözönUnde tutulmuş ve son za 
yan ahaliye zamanında ,,.e yerinde mantarda heyelAn dolayısllc otunıl-

rd yapabilmek için hUkQmete ması tehlikeli olan Gördes kazası yarm • 

Yugoslavlar 
Draç Şehrini 
İşgal Ettiler 
Londranın Verdiği 
Bu Haberi Roma 

Tekzip Ediyor 

İngilizler, Adolf 
Hitler Tümenini 

Püskürttüler 

numune olarak gösterilmiş ve yapı
lan tetkikte artık bu şehirde yeni· 
den evler yapılması lmktuıaız oldu· 
ğu ve şehrin başka bir yere nakle
dilmeslnln mecburi olacağını bulmuş 
ve mUstakbel felAkeUeri önl~mek i
çin de hllZll'lanan yenl kanunun tas
vibini Meclisten istemiştir. 

Betincl kol - Kuılalcbın dolma dediu>clu makinelini kuruyorum amma, ıkiımenin palana din· 
lecliii yok l 

Y unanistana 
Yeniden İngiliz 
Kuvvetleri Çıkarıldı 

Bu,Afrikada Mutlak 
,(ontrolün İngiltere 

blinde Olduğuna 
Delil ~ayılıyor 

Görice Şehri 
Cepheyi Düzeltmek 

için Muharebesiz 
Terkedildi 

İki Alınan Fırkasını 
Zayiata Oğrattılar 

Radyo Gazeteainclen: 
cAlmanlarla müttefikler a.ra. 

sında 'henüz ciddi bir muhard>e 
başlamamıştır. A\manlu; tahkim 
edilmiş bir mevkie hücum için 
bir pliın hazırlamak medburİye· 

l.omlra, 14 (A.A.) - Yunanis
tana Jeıılden Britanya ,.e impa
ratorluk ku\·,·etıeriııln muvasa
lat etliKi r~ıuen bildirilmektedir. 
Balkanlara yeni Brıtanya ku\'
\"etlcrinln günderllıne~l yalnız 

Bilyük Britanyanın cesur milt
tcflklerinc yardım arı:usuna de
ğil, Afrikada mutlak konrolü e
linde hulundurduğunun dellll o
larnk tell'lkkl oollınektedir. 

ı ~inıdedir. Müsadcmeler, asıl mü
de.f.t.a hattı önüne sürüknüt kuv
vetler a.ra-sında ohnakta.dır. 

Do~u Afrlkn!iındakl muharebe 
a~~rı yukarı hltmlş olduğundan 

aşağı yukar· bltmi.,tlr. 

cPrespe gölünün cenuhund&s 
bulunan Cörice Jta}yanlar tanı
fından işgal edilmiştir. Bu şehir, 
ltalyanlann taarruzu ile alınmış 
değiklir. Yunanlılar, Almanlann 
Arnavu:tluğa gelişi üzerine cephe. 
yi düzeltmek için biraz geriye çe. 
kıilınişlcr ve Göriceyi terketmiş· 

~ . J lerdir. 
«Yunanlılar, Göriıeeyi müdaiaa 

etmiş ol.Balardı, halyanların bura· 
~ya girebi1meleri pek güç idi. 

1 

cAlman kıtaları, Yugoslavya· 
t, da bazı yerlerde ilerilemeye de

vam ediıyorlar. Fa'kat, kendileri· 
'!. ni toplnrnıya muvaffak olan Yu· 

B. de Valen 

Serbest İrlanda 
Harbe Karışmak 
lhtimalile Büyük 
Şehirleri Tahliye 
plan;arı Kuruyor 

Duhlin, 14 (A.A.) - B. de 
Valera, dün akşam radyoda bir 
nuttılk ıtÖylem~ ve demi~ir ki: 

Bugün, harp içinde bulunan bir 
-dünyada, milletlerin hürriyeti her 
yerde tehlikededir. Biz bitaraflı· 
ğrmızı ilan ettik ve millet olarak 
azmimizi o derece sarih surette 
bildirdik ki kimse bunu yanlış 
anlıyamaz. 

Bu harpte, tehlikelerirniz her 
gün daha ziyade fazlalaşac~ktu. 
Haı::ta bitaraflığın idamesi daihi 
bizim için bir çıok :mahrumiyetle; 
d~ck olaoalct~r. Sitaraflığtmız 
mudafaaya çagnldığımız takdir· 
de ise, bu bir çoğumuz iç.in iztı· 
r~~l~r ve ölüm demek olacaktır. 
Buyiik. merkezlerimizden. kadın
ların ve çocukların tahliyesi ıplan
lamu, vakit g--imneden "tm ._ ı· . a· -.,.. 1 am 
e.,. .. e ıyız. ılhassa, '.k end · · · 
k · b" d. · 1 unw atı ır ısıp ine bağlı tu4tmal .. h" b ıyız ve mutte ıt ir millet ..,.ih· h • k 1. . o ı are 

et etme ıyız. Eğer slaha sanl· 
mak medburyctinde bulunu k 
~~im için kıymetli olan §~e; 
ıçın çarpışacağımızı ve davamı
zın !haklı olduğunu ibileceğiz. 

Mısır Kabinesinin Mühim 
Toplantısı 

Kahire, 14 (A.A.) - Mısır kabl· 
nesi, askeri vaziyeti mUzakare lçin 
toplanmıştır. Mısır Genel Kurmay 
Reisi toplantıda hazır bulunmuştur. 

goslav tümenleri, Niş'in ~malin
de bir Alman tümenine karşı şid
detli bir taanruz yaparak bu tü
meni, d>üyük :zayiatla ecri püs
lciirtmüşlerdir. 

cCenubi Sırlbi.standa, Alman· 
ların en mümtaz bir tümenini de 
ricate ınedbur e.tmişlerclir. 

« Yug01ılav ordu lan arasında 
irtibat kahnamı~tır. Buna rağmen 
ıc:lağlı'k arazide çok muvaffakıyet. 
U hareketlerde bulumnaıkıtadırlar. 

cDraç ırnıntakaaında ilerliyen 
Sırp kuvvetleri, Arnavutluğun en 
ımühim ve hayati limanı olan bu 
şehri İşgal etmişlerclir. Şimdi 
kalyanların elinde yalnız Avlon
ya liınan.ı kabntftır ki. btı, lngiliz 
ve Yunan tayyarelerinin mütema
di ak.ınlarile elhemmiyetini kay
betmi§, işe yaıar yeri kalmamı~· 
·tır ••• > 

Suriye Başvekili 
• Türkiye, lngiltere ve 

Amerika Baş Konsoloslarını 
Kabul Etti 

Kuıdü-s, 14 (A.A.) - Yeni 
Suriye hükumet reisi Ha.lit Azcn 
Şamda Türkiye, İngiltere ve A· 
merika baş kon&oloslarını kabul 
ermiştir. 

B. Halit Azen Sam'a gelmiı 
'bu'luna.n Ma.verayi Ürdün batve
klli Abdülhudayı da kabul et· 
mi~ir. 

B. Ahdüm\Uda diğer hükumet 
azası ile de görüşmüştür. 

Gümüşhaneye 24 
Saat Kar Yağdı 

Çiçek Açmış 1Meyva . 
Ağaçları Mahvoldu · 

Gilmtlşhanc, l4 (A.A.) - Cumar.' 
teslyi pazara bağlıyan gece yağmıya 
ba.şlıyan yağmur sabaha karşı kar 
fırtınasına dönmUş ,.e 24 saat de
vam eden kar yerde 25 santimetre 
yükseklikte bir tabaka teşkil eyle
m~Ur. Bu y{l%den husule gelen şid· 
deUi soğuk1ar ve donlar yllzünden 
c:J<:Pk açmış bulunan meyva ağaçları 
tamamen mahvolmuştur. Senelerden 
bırl emsaline rastlanmıyan bu hAdi· 
senir viJAyetlmlz içinde sebep oldu· 
~u zarar endişe verici bir yek~na 
va!lllaktadır. 

GONON SESİ 

Çin Batağı 

Yazan: 
BllAT NURİ 
Vapurda karl}mtda oturan lkt ki

ti., Uzak Şark meselelerinden bnh
eedlyorlardr. 

Biri ~ Ka, Şek'in on mUyunJn1r 
yeni bir ordu hazırlamağa te._oııeb· 

büs ettiğin! gazetelerde okuttuğunu 
söyledi. öteki gWe.rek itiraz etti: 

- On milyonluk ordu ne oyun 
mu Ol'DU,,-ertııı.u! ocdi, bahur.• Çir. 
gibi fukarayı 8&blrlnden bir mem· 
le kette. •• 

Bu iki arkadaşın kon11ıtmuı ba

na dokuz OD &ene AIVVel V.-ıt lila-

rehaneslnde Jtefik Ahmet ~ı 
delilletlle tandığım bir Çin nndmr
rirlnln bazı sözlerini hatrrlattl. Yil· 
zü bütün Çinlilere tw."zlYM ve ya.-

1 

şı belli olmıyan zeki bir acl8mdl. 
Düzgün ve kolay bir fransızca ko
nuşuyorılu. 

Sbndl hatırlayamadığım bir ''e
sile ile dedi ki: 

- Japonların Çine ili bir gözJe 
bakmadıklarına şUpbe yok. Bir te. 
~a\'ÜZ tehllkeıılne maruzuz. Bana 
•arşı nlcl~ taır.la bir ~ ve hare. 
ket gö termedlğtmluı Avrupa hay· 
ret ediyor. Mazurdur. Çllnkil bana 
anlamak için Çini ve Çinliyi ta
nnnrJ olmak IAır.ımdır. T~rzlığl
mn t> .. ,.. ıtıı tali rllvel,...rlne fma ... 
lı-,lml <'mtaınrzd..-.n ileri ıellyor. 
~b Me&·danda! 

(Litfea .. ,..,. çıe•iııiaiıa) 
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l ~ 1 Yakın Tannin Acı Hakt1atlerinden biri ~ 

~-----------------------------' 
Avşaroğlu 

- Büyük Hikaye -

\~Yazan.: Ertaıral Şewllet 

VATAN 

1-ltR ~ .. ' ~---~ ~ ~ • ... ~ • • ar~=~· r),!.\9 ~ ,Q. .. = -~ g;~':~~ 
• 
lngiltere ve japonyadan 
Getirtilecek Manifatura 

Keçi Kıllarına Fiyat 

Konulması Zaruri Görülüyor 

edilmemektedir. Bunu fırs:ıt bilen 
mahdut firmalar bu yerli maddeyi, 

Resmi Daireler Serbest Dövizle 
Mal Getirebilecekler 

Başvekaletin Müsaadesi için Kliring Ve 
Takas Y olile Gelebileceğinin T evsil<i Lizım 

kün olduğu Ticaret Vekaletinden 'ı 
de te~ik edilecektir. 

ıs. 4. 941 

rD1E~ 
oıu NIE -

Propaganda 
939 eylulünden çok e~1 

başlıyan, fakat o tarihten itibe• 
ren çok şiddetlenen propaıal1" 
da, bir örümcek ağı gi.bi dün1•· 
yı sarmış bulunmaktadır. 

Ben yapamam, çünkü ne ~· 
ziyetim, ne vücudüm, ne za.,,.. 
mm müsait değildir: Fakat ınd" 
lektaılardan biri çıkıp da bll 
harp içinde yapılan propaı•IY 

dalarla mukabil propngandal.n1' 
bin bir teklini ve verdiği neti~ 
lcri esaslı surette, membalaril'ı 
:camanlarile ve mekanlarile tef" 
bit edebilir, harp biter bitnı., 
de • İnşallah - başka eserle! 
çıkmadan bunlara bir kitap h11" 

lindc dünya piyasasına atabi1'• 
sc, muhakl<ak ki Umumi barP 
ten sonra Rcmarque'in ulaftl~ 
beynelmilel §Öhrete ulafır v~_!t. 
tabı da onun «Garp CcphC.U
Sükunct Var» eseri gibi milyarı· 
larca satılır. • 

Hakikaten bir buçuk aened1 

yalnız biz <legil, bütün düıır, 
propagandanın bin bir çeıid~ 
dinlemektedir ve dııha kiın bJ" 
lir ne kndar dinliyecektir. 

Kendi hesabımıza mer1lrı~ 
olabileceğimiz nokta, milletuP'
zin büyük bir ekseriyetinin pf'O" 
paganda haberlerini şeklindjZ 
mcmbaından, taşıdığı ajan• 
rın damgasından, verilen rad>'° 
istasyonlnnnın mcvkiinden !~ 
diye ayırd etmek kabiliyeliJI 
sahip olmasıdır. 

Evet, dediğimiz gibi, proı::· 
gandanın bin bir ve berki e 
yüz bin bir çeşidi vardır. Suır' 
ların her biri de bir diğerind; 
daha mahirane, daha yakh ,ıı 
dır ve kolay yutturulabihı', 
için üstü şekerli sulfato gibid: 

Belediye makine şubesi mUdUrlUğU 
berberlerin permanant makinelerinin 
esaslı bir şekilde kontrolüne karar 

devlete pahalıya satmaktadıl'lur. Gay 
rl Tilrk olan bu firmaların yenl mnh· 

aulUn yaklaşma, olmasına ra.ğınen 

hAlA fiyatları d~Urmemekte olma-

Resmi dairelerle resmi mües· 
seseler serbest dövizle :hariçten 
mal getirebileceklerdir. Yalnız 
serbC9t döv.izle mal getirebilmek 
için evvela BaıJvekaletten müaaa· 
de alınacaktır. Bundan baıka da 
sipari~ edile<::elk malların klering 
ve ta'kas yolile gelmesinin müm· 

Resmi daire ve müesseseler 
Barekaletin ımüsaadesi, Ticaret 
Ve,kaletinin klering ve takas usu
lile gelebileceği ıtevaik edildikten 
sonra hariçten ihtiyaçların karıı· 
!anması kahil olabilecektir. 

Bütün bu çe~itlerin içinde • 
basiti, başkaları hesabına ~! 
gunculuk yaratmak istiyenl? 
hemen her memlekette bir • J!.· 
üstünde kırk kere tekrarlad , 
]arı: «Tank mı? Maaz' Allah1

1; 
«Tayyare mi? Hafazan•All-" 
nakaratıdır. 

Evet, bu harptaki silahlar;;_:: 
sında tnnk ve tayyarenin~~· 
kii çok büyük ve pek müh • f' 
Bunu kimse inkar edemef.:. -A 
kat çok ~ü'<ür ki tahrip edıll'J".~ 
tank ve düşürülmez tayysre lı'" 
nüz icat edilmemiştir. , 

vermiş ve bunu kaymal<amhklıira Dün 400 Bin Liralık ihracat Şileplerin Tek Elden idaresi 
b1ldlrml9U. 

ları bUyUk kazanç temlnl maksadlle Yapıldı iyi Neticeler Verdi 

: delail var. 
A~aroğlu, telunr gu1cfü. Dic

lenin kenannıde!ki tarlalara ve 
muntazam tamlara bakb. Sehze 
yü'Jdü arabaiar, viiuy-etin yolunu 
tutmıu§lardı. 

a~ı. 

Avşaroğlunun yaylısı sarsıldı. 
llerl~cğc ba~lad_ı. 

Yaylıyı, ıbir uğultu ve nal ses· 

)eri ta'kip et'.meğ~ il>qladı. 

Verllen karara. göre, makineler, 
kaymakamlıklara getirilecek ''e mu
ayeneleri yapılacaktır. Berberler Ce
miyeti reisi dUn tııtanbul belediyesi
ne mUracaat ederek makinelerin yer
lerinden kaldırılarak kaymakamlık

lara. getirilmesinin imkAnsız olduğu

takip ettlklerl usulun mahlyetinl gös 
termektedlr. 

Ti!Uk ve yapaklar lı;ln hUkQmet. 
Azamt flyat tesblt ettll'l halde keçl 

kılının serbest brtakılması doğru gö
rütmemektedir. Plyuada, orduya. ıu
zumlu otan bu maddenin de fiatının 
tesblU istenilmekte ve yapak fiyat
larına konulan kayıtların keçi kılla
rına konulması eurctlle bu lşe vazı. 
yed edllmcsl zaruri görUlmektedlr. 

İhracat mevsiminin gcçml~ olma· MUnnknU\t Vektl.letl, muhtelif me· 
sclcler hakkında temaslarda bulun· 

smıı. rağmen harlct sııtı!l;llar memnu· 
niyet verici blr şekilde devam et· 
mektedlr. Dlln muhtelif memlel<ctle· 

re 400 bin liralık ihracat muamelesi 
kaydedilmiş ve bu meyanda Alman
yayıı. deri, Filistlne balık, yer fıstı· 
ğı, lnglltereye kendir, Romnnynya 

mak ve şilep nakliyatının tek elden 
ldarcsl tı:ln verimli olan k<>Ordl!)U• 

yon kararının tatbikatında elde c· 
dilen neticeler hakkında izahat ver
mek Uzere Ankaraya gitmiş olan 
Devlet Deniz Yolları umum mUdUrU 
İbrahim Kemal Baybora dUn sabah 
şehrimize dönmUştUr. 

Sonra r silahın, hatta fi', 
sında bir çakının bile bir ~ 
nı olabileceğine göre t_an~_, 
tayyarelerin kurbanları olfl1l"·j,e 
&ı beklenemu. Fakat hiç ıilP ~ 
etmemeli ki, mesela Fran.iad r 
tahribat ve zayiat tank ve t

11
11• 

yarclerden ziyade bozgıtn~.ti
nn ve propagandacıların er
dir. 

nu bildirmiştir. 

* 
Hemen o akşam Avşaroğhı-

tıun tevkif edıld'iği haberi, bü
rün lk.azayıa d·o'la:ştı. Halk, akın a• 
kın h'ilkUındt konağının ct'raJmdıı 
toplandı ~ bağırdı: 

Jandamıanm bütün muhafızı· 
na rağmen, beygir.ter~ ıbi~ yer 
li hatk. Ayşaroğlunun yaylısını 
kazanın hudutlarına kadar ta'kip 
etti. v~ orada büyü'k 00 ısrarla 
yıııylıyı dutdurdu. 

Makine .şubesi mUdUrlüğU berber· 
lerln bu mUracaatını haklı görerek, 
eski kararından sarrı nazar etmiş
tir. Cemiyet, her kazada makinesi yer fıstığı, balık satılmıştır. Haber a1dığnmza. göre, şllcp nalt• 

liyatınm tek elden idare edllmiye 
başlanmasile, denlz nakliyatında çok 
jyl neticeler elde edilmiş ve genl!J 
bir ferahlık başlam19tır. Bu suretle 
Deniz yollan ldaresl de bir çok hat
lara yeni vapurlar tahsis ebnck im· 
kD.nını bulmuştur. 

- AVf&r>oğlunu isteriz l 
Pay~ttan gelenler, batkın bu 

~ümayi;finden '.kıorl"tular. Bu hare 
ket'.i ieyanın bir 'bq'langıcı ıtddet
tiler. Mutaaarrıfb~tan, vilayetten 
imdat 4.kuvvctlcri gelirdtiler. 

Avşaroğlu, ertesi gün. elleri 

Ne jam:lal"ltlaların mekani:z:ma. 
8l açıp kapama tehdidi, ne ku• 
mandanın ricaları fayıda verdi. 
Yilzü mütecaviz yerli halk birer 
birer y~sya g.ddj ve tıopralJdan· 
mrş dud'aklarile Avşaroğlunun 
kel~di ellerini öptü. 

Ertuğrul ŞEVKET 

lstanbul - Edirne Otobüsleri ı Biden ithali 
İstanbul - Edirne arasında yol-1 Zeytinyağı ihracatı için temin edil 

-;u ve eşyıa naıkledcn otdbüsçüler, mesl zaruri olan bidonların Amerika· 
benzin ve motör yağ1an fiyatla· dan ithaline karar verilmiştir. Tica· 
rındıı vuku'bulan yükselmeleri ilen ret VektUetl, bunun için do 100 bin 
.cürerek nakliye ücretlerine bir dolar akreditif açmaktadır. Bldon
mik1tar zammedilmesi ~in Edirne lıırın ithaline en yakın bir zaman 
Belediye reisliğine .müracaat et· zarfında çalışılacaktır. 

mitlerdir. &:lime belediyesi bu 

müracaatları tet1dk etmiş. bilet ve Liman Reisi T ekirdağa Gitti 
nakliye bedellerine ibirer miktar 
zam ya-pılmasını muvafık görmüş· 
tür. Bu otobüslerle kamyonlar· 
dan bazıları İstanbul belediyesine 
bağlı <>lduğu .için ayni müracaat 
lstanbul belediyesine d~ yapıla
caktıT. 

MUnıı.kal t VeklUetl, İstanbul mm
tııknsı liman reisi Refik Ayantur, 
bazı tetkiklerde bulunmak üzere dUn 
sab:ıh T~klrdıığ'a gitmiştir. Liman 
reisinin bu sabah şehrimize dönmesi 
beklenmektedir. 

a rn, Uç ura çıkarır 'e rahat u· 
yur. 

Bilmiyorum Anuııatla çok ılolas
ını~ olun bu Çinli ~lki de bir l'~ 
rudoks nıeraklı ıyı.lı. Fakat Çin ha
kikaten o kadar başka bir Cılem ki, 
Çinlinin nomıal dfö~\inUşUnün bu 
olması da ııck miinıkündür. 

Bu adamın tas,·lr t>ttlği :meınıe

kete ve hah ettiği ölçülere göre, 
Çinin C senelik '1apon muharebe-
) karşı ındakl ttlnlr yorgunluğu 

blzlm dört gUnlllk yeni Balkan mu
harebesi karşı ındakl hallnıizln a
şağı yukarı ayni olsa gerektir. 

Yine onun hesabına göre, on ço
cuklu nllcye az ı;o<mklu ıllye acınan 
,-e fertleri bir B\ "1 Jılrl~le geçinen 
hlr rncmlekeftcn on mllyorıluk ye
ni hlr ordu çıkamınk lanteı:t sa:rıl
mam::ılıdır. Hele bu ordunun tek 
Jıllyük mrs<>lesl olıın ateşli sll:'.lb lh
tiyacıruı clll Aın11rlka az çok yardı
ma başladıktan sonra. 

bulunanların bir listesini verect'k ve============================== 

muayeneler berberlerin kendi dUk· Nakı·ı Beyannamelerı· 
kAnlarında yapılacaktır. 

Yenicami Mevdanına Bir 

Otomobil Parkı Yapılıyor 
Müddeti Bugun N~hayete Erdi 

Bana bu sabrlan ilham ~ 
beş yüzüncü • evet, fllka d ;; 
Beş yüzüncü 1 - hava hücUI" ...o 
uğnı.dıC.'1 halde ayakta daır .. 
Malta oldu. 

KÖR gAJ)I YP.nlcamı arkasındaki kuşçular ma 
hallf Ue önUndekl parkın açılmasına 
karar verllmlştlr. Hazırlanan plAna 
göre, parkın arkaeındakl kuşçulara. 
alt yeTln etrafın:ı yeni dUkktl.nlar ya
pılacak ve şimdiki parltın yeri de 
bir otomobil parkı haline getirilecek· 
tlr. 

Yarın Vilayetteki Toplantıda 
Hazırlanacak Olan Raµor 

An kar aya Gönderilecek 

T aksim-Sıraselviler Yolunun 

ln§aatı Devam Ediyor 

======::::::~ 

TAKVİM 
IG Ni!'iAN OH 

SALI O 

Şishane - Aza oka pı Yolu 14 
Bin Liraya ihale Edildi 

HiikCıınrtlınlzln \'erdiği bir ka
rarla lııtaRbulu kendi arzularlle 

raı><•r ha1.ırluna ral< Ankarayıı gün· 
derllC('ektir. 

Sıruelviler yolunda, yani ZUkfır 
hastanesinden aşağıya doğru olan krs 
mın inŞMtı devam etmektedir. Yuka 
n kısmının inşasına ve asfaltlanmn
sına da. bugünlerde ba~lanacakttr, 

AY: <l • GCN: 105 - mı 011: 1:1, 
ırnıuı: ı s:n .:_ NiS&"'ıi 8 ııtcnt: 1360 - RcblWen·ell 1 

\'AKİ'.J.' ZEVALi EZ.t\>~I Beyoğlu Kasaplan Yine 

Bildiklerini Yapıyorlar 
Gü?\"EŞ: 

_...,,,. 
6,21 

Şişhaneden A:ı:npknpıya kadar ıı

çılacnk olan yolun lstımlAkl tamam
lanmak Uzeredlr. ManrU Veklll Ha
san Alt Yllcelln bir evi de lslimlflk 
edilen binalar nrnsındııdır. 

terkedect-k olan ml\tekalt, eytam Deniz Yolları Umum :Mllt!Urli 
\e eramll ile halkın Yerı ceğl be- İbrahim Kemal Hıtybora, dlin Va
yannamelerln mUdıletl bugün nl· il ,-e Belediye Jtelııl Doktor LCıtfl 
hııyete ermektedir. Kırılan ı.lyarct eılerek bir mUd-

. Yarın, \'jlAyette bir toplantı ya- det kemli ile g4irfü:mUştlir. Bu gii· Anııdoludan fazla mu\"nredat dola,. 
pılarak bu beyannameler üzerin- rlişmenln bu nakil işleri etrafında yıslle et fiyatlarında beş lmruşluk 

ÖGLE: 
!Kl1'~1: 

18,11 
16.58 

ıo.sS 
5,ııı 
9,10 

ııoO 
Bu Ş"olun inşaatı dUn 14 bin liraya 

ı:•Uteahhide ihale edllmlştlr. İnşaat, 
mayıs sonuna kadar ikmal edilmiş 

olacaktır. 

de tetklklertto bulunullU'ak ,.e bir olduğu tahmin eıljlmektedlr. bir dUşUklilk kaydedilmişt1. Halbuki 
\, Beyoğlu kasaplannın yine eU ayni 

AKŞAM: 

YATSI: 
19,40 
21,25 

4,s.c. 

:ı,s1 

s.•' ~--------------------------·"' fiyatla ııattıklan yapılan kontrol ne· tlccsinde görUlmllşlUr. 
İMSAK: 

.~ 
J' 

Bn gibi adamlar kanlarını Vldürecek yerde 
biraz daha mU!ıamah111ı ıla\'raıısalar \'P. haş
kalarının ela karılarlle biraz görüşmelerine 
ınfü;aıııle etsrlcr claha 13·1 olnıa7. mı? Bun•lan 
ne çıkar?. (H.l:r.el bir kadın eskimez, nşmmaz. 
Herkt>slc ele görii'j"e ~ine kocasına da kalır. 
HaJıll, )lııkKlm: Aı:ık konu'jıthm: ::Silinle 
anlaşmak isterim. nen zengin değilim. 1-'az
ls olarak da 1ruınartıazm1. tı:te beni m:ıh,·e
den şey de bu oyun lııtılaındır. Senede iki, 
u~ bin liralık bir lradım ol a öınr\in:iln so
nuna kadar rahat rnhat yaı~ar(lrm, ı.iıl de 
artık tü<'lz etnıc.zıUm. 1:"enıln ederim ki beni 
bir dalın gı;reınırLdlnlz. 

- Bu c\'den derhal ~ıknıanr1.1 hirkac de· 
fndır ııu~·liiyoruın. tştc )ine tekrar eıliro
rum. Kaııı aı'.kanızıtaılır. Açıp .;ıkahlllrslniz 

l"rıınk soLC ,karıştı: 
- mr &aniye nıihuadc et, 1\laksinı. 
Sonra ru\'ell'e clonerek dedi ki: 
- ~e demek lsteıllğlnb:I anladım. E\et, 

.,17 , ı;;ii~ lt>dii;iııh: glhl, ak~lllk ve mii,küliLt çı· 
Jm.rnhillr,.,lnlz. Mak<\İlll bmnın farkında ıle

ğll. hen ıo;lr.e soru~ oruııı: )lak'>lnı s17.e kuc.ı 

ıınra , -erln;c su,.arsınız? 

2 z L 

ÜZÜNTÜ 
\ 

Yazan: Dafne du Maurier -81- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

- ııer halde karınız da cani karı ı diye 
herkes tarafından parmakla göııterllmeğe 

razı olmaz. Asılmış bir katilin karısı olmnk, 
hlı: de h01J değil._ 

- Beni korkutacnğınıu mı :r;annedlyorım· 
nuz ! Yanılıyol'8unuz, Fa\ell. İ<1tedlğtnlzl ya 
pınız, ben korkmam. Bitişik odada telefon 
\'ar. Albay Julyan'a huraya gelmefllnl sös
li~·eyhn mi! Her halde im hlkiıyenlz kendi
.. 1ııııe UIAka uyandırır. 

:'\fakşlmln hu söderlııe l"8\rll yine giil· 

dli: 
- Çok iyi rol o~·nuyorsunuz, eledi, fakat 

hu· hlöftt hf"n yutmam. Si:r. Albay Jut~·aıı'ıı. 

tekfon etoıeğe <·esaret edenıeı,.ınız. Sizi as
tırmak lçlı. etmııle kl\li deliller \'ar. l\laks. 

«Kerrltlı'de ı 7 numarayı verinin 
Fnn~ll şaşkın bir halde oda kapnnna ba .. 

kıyordu. l\lal..-slm, Frank'a: 
- Bırak bcnl, kan~a.. 
Dedi. Soill"a da ~1ne ayni eesJe: Telefon

da konuştu: 
- Albay Julyan. ben '.:\(aksim, biraz bu

raya gPlchillr f!ılslnlz ! Evet, !\landerley•e •• 
A<·clc bir iş ı~ın •• l'clefomla anlatamam. 1\IU 
hiındlr. Sizi rahat ız P.ttfğtm lı;in nffedcrsl
nlz. E\ et, tllŞckkUr eılerim, bekliyorum. 

fak,.iııı od:ıya <llSndU: 

- Bir şey yapsanız, Albayı 1carşılşırı ,ıt 
gidip bir yanlışJılc oll1uğunu ~üyıesc~ 
şey uydursanız... ııl 

llakslm bu sözlcrlıııf <lU.}lllUŞ oıocıı~..ııt· 
hiç bana bakmadan 'o pencereden •YflP"'" 
dan haykırdı: 

- ırrank bu ocl:ıcl:ın çık:ıınnz. 

karar ''erdim. Albay Julynn on 
kadar burada olnl'.aktır. ,, 

lllç konnJllluyordul<. Fa,•cll gn:ı:ctc5ll11ıtt' 
kuyorılo. Yağan l ağmorun gUrliltllfU11.,,cı 

l 
,, ... 

ba~ka 11~ yo1ctu. J>umuıdnn nynl ç ,-or 
gürliltU ile yoğı~ orclu. Ben ümit iz ,tı ıı'•" 
gundum. Bir şey ynpamıyordum. f't&I' .,ıt 
bir şey yapamıyor<lu. Bir klt:ıpta ,-c~._ p
tfyatroda ol aydı, bir tııbanl'a il<' ııoltl ıf / 
'ell'I ölc1Urllr, ce<ıetllnt de bir ~ er0 6:'ı1ııı' 
ılık. Fakat ne tnb:ıııcıı. ne .. -ura<'nk ,,ı· 
ne de rnvcll'I f;aldQ a<>ak yer vnr<tı. •:~jtr" 
ta olan h:lıllseler tll atro vr roınıınıı ,-cııo 
mlyor. )lakıılmln öııılııc diz çôkUP M f"!ı ol• 
parayı vermesi için de y:ıh·nr ın:ı:ıJır.1• ,,r • -:e 
ılu~um yerde ellerim bnğlr, ~·n~'llıurU ~ 

Şimdiye kadar bir i)ok mil· 
Jetler Çini fstil!l ettiler. llanl 
nerede o fatihler'? Çin kendini yut
mak 18tlyenlere, 11lzln blldlğ-Jnlz va
Bıtalardan çok haşka vasıtalarla re
aksiyonunu yapar 'e mikrobu ken· 
dl içinde sessiz sadasız mııh\edcr. 
Gerçl bu rcnks!yon ağırdır; santl 
senelere, seneleri a ırlara muııclll
dlr. 1''akat arkasında elli asır fia
>an bir millP.t için bir kaç ~rın ne 
eheınmlyeU olur! Çinin mUdafan ı 

nUfu5unun bereketlndedlr. Blzlm 
memlekette on ~ocuğu olan ln ana 
cVah 'l.B\'allı! • ·e kadar az ı;ocuf;"\I 
\'BT» diye ll<'lrlar. Buna Çinlinin ıız 
)'eme ve çe~öııle getlnme has ası
nı ela ilil\ e cdcblllrslnlz. Hangi iş

çi, hangi aııkcr Çinli kadar aza ka
naat etler. Bir A.\'rupa ordusunu a· 
sıl yıkan masraf yiyecek, iç.ecek 
,.0 ~yecektJr. Çin askeri için bun
ları hemen lılçe inttlrlleblllr.Onu <lü

tUndürecek tek nıcsele atqll sllfıh
lar ma rafıdır. Çin Ye Çinli bilin· 
medlll lı;in onun psikolojisini 'ıı 
b:ırekct Ctml1lerlnl anlamak lm'kan· 
sızdır. Hırçın 'e slnlrll blr Auu
~ m~etı şilph4'.ll bir intuaunı an
cak on 8ene, on beş sene bekllve
bilir. J"aknt Çin!! mıılınkKıık inli· 
kMlll için bu miiddetl kofa:;oca llil 

Japonya şinıılllik aneak topukla
rına kll•lıır battığı bu korkunç top
raktnn 'aktlnde &)'ağını ı;ekmck fe-ı 
l'tlsetınl g&..termezse hayat r.ah::ı-ı 

~la·ıs!c ta.ııaonu" ettiği bat:ı~m 
ı;•ıu115lne zaman ne bir ınü.·n ı::ıhası 

Mol<cıhn bu 'iillc>rl, (1113 utıC'a ııapsarı kf'!lll· 

dl. Alnında bir d:ımar şişti. Ofkelrndlğlnl 
hissettim. hemc>n sö7c karıştı: 

- J"rnnk sl7. hu ı.,ıerc 'kanşm .. yınız. Ta
mamlle bana alt bir me eledir. Bu şekUde 
bir harekete alet olamam. 

J~ııvell, hana baknnik nr rtca ı;:ilmeğe 

b:ı!jll\d!: 

Mak!!lın hiç <'6\"&P n.nneıdL Ağrr adımlarla 

hlti,ik odaya gitti. Telefonun açıldığını duy
chını ya,·a~a: 

- Jı'rank, mAnl olımuz. Allah aşkma nılı· 
nl olunuz. 

Dedim Frank odadan hemen çıktı. O sı

rada 1\fakslmln kat'i \'e soı;-uk kanlı bir ta· 
vırla şu süzlerı söshıdlftnl dııydom: ı 

- .Alhay Julyun şl111dl geliyor, dedi • 
~oııra ıwnı•neye cloira gitti. Onml11rı aç

tı, dışardıı. ,alur şakır yağmur yağı~·ordu. 
.Makslın lıarekf'tslz ayakta duruyordu. Bize 
arkasını ı;cvlm1lştl. Teınlz ~e serin havı>yı 
ten<'ffils etll)'ordıı. 

J'"ran•ll gillC"rek bl,. sigara yaktı: 
- ('anınız nııılmak istiyorsa lben J;nnş

ıııa.m: dedi. 
Sonra masanın üzerinde duran gazeteyi 

ııiarak rılmmai;a ilıaşladı. Ileıı ~11vaşra Frank 
a :fr.ııldadım: 

kası hana ılöniik l\fal: .. iınl ti yrctnıcı>t1~; ,,~ <kıı bir Ş<'Y ~·nıı:ımı~ on1um. Çul! :ltld:ıu~'· 
mur ~ n.l:'dığı tçlrı otom<>hlltr sr<;ırıl 1' oM'' 
dık • .Alhay Julynnın gPMJ ınl an<'a rrı• ~ 
glrdiı;-i .,..amıııı farkrttllc. "\l.ıh inı 11"1 

('P c-t•I 
~ 't"''"'r3'l'I ı. onUnden çeı .. ncrek ı · ı:. o"'" r . }.ıl~ ~c4~ 

- Ç,ok rnbuk gcldinfY., l>uyurn:ıut ~~ 
. b' ı ... ,ıorı 

- n:ıııa acele ' m ıJw.ı .~ .., ..,,,> 
lıııasr pek mUmkün Körlın:ir. 

REŞAT NURi 
niz.di. (Arkatl 
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Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

f bıaa BOBAll 
CEmekll Kurmay Subay) 

Libya Cephesinde: 

4akeri harekatı dikkatle takip 
eclen meraklı okuyuculanmızdan 
birlaı (Balkanlarda harp ~lddetle 
tle\•ıun ederken Ubyadakl hareki· 
ta Ditln ehemmiyet ,·erdlğlmln) 
lebeblni ııoruyor. BuıtınkU yazım· 
da bunun umumi harp bakımından 
atvkuJcenı ııebeplerlnl izah edece
lbıa: 

l - JnıUterc, Alman orduları
lla "-111 Balkanlarda, l'uıosıav· 
1• ve Yunanı.tan ile beraber çetin 
bir harbe cırı,tt, lnrtıtere, harbi 
dC\'arn ettımıek lçln bem ~ .. ul 
kııv,·etıer getirmek 'e h"'1 de 
l"a,oeıa,-ya ve l'unanlatana kıta 
.,. lllalzemece yardım etmek mec· 
bta..ıntlndedir. Amerika ~lmdlld 
~de yaJDJz malumece yarduna 
'-'ar verml8tlr. 

2 - lngOtere, Balkanlara Bri
t&aya adaaından kunct getiremez.. 
8-111a ldn Afrtkadakl ,.e diler do
htl•y.,n1ardakl kuvvetlerden btl· 
'•de edecek ,.e domlnyonlarda 
lbevcut, insan, erzak 'e harp mal· 
-..._I kayaakJarım kullanabile· 
~ellttr. 

1 - lnglltere bu maksatla Ak· 
"'1.ııı hlnt yoluna batfrya.n Sil· 
''Yt kanalını dalma elinde , .• 
:~ık buJundarmak mecburlye&la· 
edlr. Balkanlarda lnpltere, Yu

loıtlavya wı Ywıanistan orduları· 
ııa harp nıalzeme11l l'lndennek l~ln 
-'11181ika Atlu denizi yollarım em
lli)'etJe kullanamaz. O da İngUte
~ CU>ı Hint yolunu kullanmayı 

l'Cllı etmı,tır. 
c - Şu baJde mat deutzl • Kı· 

talde•tı; - Stheyş kanalı • Şarki 
-'llııe•ız BalkaDlarclald harp cep
;lnia en mühim muvualaaım &et 
ta etnıektedlr. Bu muvuala hat-

llfll biricik dUjiim noktası Sü· 
'~l kanabdır. 
talP'arzecıeıbn ki, Almaalar n t
lta hnlar ıtlmall Mlsıra taarruz.. 

lrltn·affak oldular ve Sü'·l"YJ ka· 
:;; "ıAptettller. İngiltere ve A· 

anın Balkanlara kıta ve harp 
~&enıeeı nakliyatı nasıl temine

llir! Slhey11 kanalı kaybedl· 
~ Alman ordularının llülkan· 

ita harbi kazanması mömkUn 
"-r, Bu llebepledlr ki, Alman • t
~ motörlü blrlJlderl, tngillz. 
4e ı. Z.) ıf ıa.uluıunaamdao lı;tlfa
ar tlt~~k ileri atdmllJ ve ·~ 
t "'' huctuduna \'amııttır. AJnuın· 
~aıı motôrJU blrllklerinin ha· 
~U, bü) ük bir ordunun nııwa· 
ita hatıanna 'e gerisine ~ok u
t ~ yapılmıtf bir «tevlr'lll"'> 
e ~llzttUeblllr. 

4 
11&rekrua l'tllfl('e son ,·uıyet şu-
~: 1 

"eya - İn&ill&Jer BinguJ ve Der· 
~ taınamue tabliye ettlk!erf 

4lle e Totıruk'da nıödalaa maksa
ı...:tlvvet bıraktılar. Tobruk mın 
'da ltalyanlann yapmf1' ol-
ları 1) 1 kaleler \'e mödafaa hat- 1 

'll&le Vardır. Alman • ltalyan bir
~ rı baraya kuvvet ayımıAta 
'-ıı .,_ edUnıJ,tır. lnstllzler Sol· 
1ılı trııata1ta11ında toplanıp muka
~t..,rnıu. c~lerae, Tobrull"· 
~ lngutz kU\'VeUerl de badat 
'•da taarruza utrayan Al
~ • ltal)an latalannın serialn· 

:e taarruza fınıat bulacaklardır. 
' Alman • ltaıyan mot.arltl 
' trt Seydl Baranlyl ll}l'al e
~ "le 1'1ıarr hududun& \'&rdılar. 
c_ • hUdudundan 9lmaU Mısrra 
'a ıt.lı.ıo ve Cerabub llzerinden l· 
:-.:::: Yol ,·ardır. Bu iki yolun a
t....:.:-- ara yollar da meVC'.Uttar. 
~er hem SeUum n hem de 

~ mrntalcumda kuvvetli 
MI lıdırlar. Zira Almanlar, 
~ -~ .... tım lktlbam ederek ,.._.b Uzertnden motörlU birlik· 
1ıttıtt bir kutatlm)'a te,eblli9 ede· 
.. tr. Bıına mukabil tn,Wıler 
~rbade tnılundurduklan Ce· 
ttı dan Tobruk istikametinde "-t,=0 törm kıtalarUe ku,akna ya-

1- tler. 
it •-~llıterln Tobruk'u tamamı
~ -.cıU)e etmediklerine bakdına. 
~ -llluıiakMıncla ciddi bir 
~e gın,eceklerl anı..,ıl· 
.. dır. Cerabub latlkametinde 
~ çol mubarebelerl ....,_ 
~ lllUlıtemddlf'. 

~ 
~: 
~ 
\>~bir detlflldlk yoldur, 
~"lar ciddi mukavemete bet 
..._ ta.,_ ır. CJenupta Yu(Ofllavla-
~ bir netice almuı, 
~ Orduların mukavemeune 
S'.ı Arna,-athdda ltaıyan ta-

' lltbııü hllemnlarlle kırıl· 
~ l'111ıaa • lnglllz mldafaa 
......__--. bo1"11Dea Alman kıtalarlle 
,~ temuı artm19trr. Al· 
.. ~rı Yq091avlar herin
~ bir muvaffakıyet elde 
"- lbLıı __ eenupta tngills • l'u· 

""' ~ cepbeıdne karf1 btl· 
>'armaya st~-

(HAFTADA~ HAFTAYA) 

Kahve Ve Bira 
Çok tükür, barb•n yegane sı· 

kıntısını kahveden yana çektik. 
A vrupada mc. 
deni alemde a
dam ba§ına gün 
ıcle Jnrlc gram 
ekmek dağılır. 
ken, biz, kah· 
vesizliğe çok
tan razıyız. Fa· 

kat birasızlığa ne demeli} Bir· 
ç<>k yerlerde ıbira da bulunmu· 
yor! ·Birada mı Brezilyadan ge· 
liyıod 

Bu dilfüncemi bir arkada~a 
açtım da bana ıu cevabı verdi: 

- Bira ile kahve arasında &ı. 
kı bir münasebet ve hatta süt 
kard~lilt görmüyor musun} 

- Ne münaae!bet} 
- ikisinin de iı' tidai ma-dde 

Yazan: 
ABPAP 

T ermopil - Rubel 

J,adan 400 küıur sene evvel 
han imparatoru Serhua bütün 

... 
~it 

.atoo 
• 

dünyayı ken· 
dine ram et· 
meık istiyor
du. Bunun için 
ta Yunaniıtana 
Kadar uzandı. 
""ünkü Yuna· 
nistan onun te· 
ıakkisine söre 
.hayat ıahaeı idi 

nistanı 'b&yat sahası adidediyor· 
!ardı. Tayyareler ~ebirler üzeri· 
ne beyannameler attılar: Yunan 
hları teslim olmağa davet ettiler. 
Y Jnanlıların cevabı ııu oldu: 

- Gelin de tt~elim a.Iın 1 
Rupel geçidinde 150 Yunan· 

lı dini ayin yaptılar. ve sonra 
1 50 inci Yunanlı ölünceye ka· 
dar dayan<lılar. Almanlar an· 
cak ıbunun üzerine Rupel ıreçi· 
dini geçebildiler ... 

T er.mopil ve Rupel ıimdi kol 
koladır. 

2400 sene sonra bütün tarih 
yalnız Leonidu"la, 300 vatan· 
perveri, ve T ermoibil'i hatırlı· 
yor. Bundan 2400 sene sonra 
da yine ayni tarih Rupel'i ve o· 
rada can veren 150 Leonidaı 
torununu ıhaıtırltyaGak. Serhu
sun ismini bile unutacaktır. si timdi •bir oklu. kisi de arpa• 

dan yapılıyor. Galiba kahveci· 
ler, arpalara vazıyed ettiklerin· 
den bira ondan bukınamıyorl 

JiJdkiaine gore hayıtt ohası idi. 
Fakat orada anudane lbir muka
vemet gördü. 300 ıtane l91>arta· 
Jı b~larında Lı onidas olmak ü. Kauçuk 
zere denizle bir dağ araeındaki 
Temnopil geçidini tutmutlardı. 
Leonidaa

0

ın kararı ~ idi: Bura
da herkes ölecek ve İran ordu
ları on-d'an "Sonra geçecekti 

• 
Tramvaylarda Kadınlar 

Artık kadmlar da tramvay· Serhm baıber gÖnderdi: 
!arda biletÇilik yapıyorlar. Bu _ Sililhlarını teslim el 1 
yeni •bir icat Leonidas cevap verdi: 
değildir; dün· _ Gel el~ al ... 
yanın !her ta- Serhuı aakerler.i neden sonra 
rafında var· ancak 300 ölünün ellerindeki 
dır. Hatta silahları alaıbildiler. Ve Yuna-
traımvaylar i· niıtanı ifga)e batladılar ... 
cat edilmeden Bugün Ter.mopil geçidinde 
de kadınlar şu kitabe yazıl.dır: Yolcu, iJİt va 
erkeklere ha- tana selim .C>ylel Burada onun 
yat yoiunca kanunlarına itaat için öienler ya 
beraıl>er git- tıyıorl 
mele ve hazan Bu tar:hten bir ıayfadır. 
cehenneme kadar uzanmak için Şimdi bir ajanı telgrafı oku-
bileıt k~lerdir. Şimdi iıe kes· yahm: 
tikleri 'bikıt m~ut bir mınta· Alman orduları Yunanİata· 
ka dahilindedir. na hücum ettiler. Çünkü Yuna· 

lstanbulda kauçuk ihtikarı 
yüzünden ik.i Müsevi yakalan· 
mış. !BL111)a. 
r ı n ihtikar 
mevzuu şu~ 

dur: ıl...a.atik 
don fabrikası 
açacağız de
mi§ler, ve 1bir 
yerden kau· ...._ 
çuk a~mışlar, sonra iabri.kayı 
açmam.şiar ve kauçukları da 
elden ele ge~e.rek fiyatı]annı 
yükselterek 11atmışlarl 

Zaten ihtilcar listi'kli bir mev 
zu değil midir} Kauçuklar tam 
yerine dÜ§mütl Fakat lattik don 
da maıhkemede muhtekirlerin 
kafaeına küliıh olarak .geçirilmi§ 
tir. Mal\im ya kauçuk istenilen 
yere kadar uzanır! 

"HPAP 
Mcthur bir eöz varciır: Ka· _ 

dın tramvay gibidir derler; a~-ı ·---------------------..,.------

kasından ıkofl'l&ya tıelmez. Bı· D o K T o R 
ri kaçarsa diferi gelir. Bu eözü 
şimdi \bir .defa da·ha tekrar e• _ 

diyıor. Fakat tramvaya da bir D ["' y o R Ki 
defa bindiniz mi} Bazan ıbir ka . 
dm yüzünden iomediğiniz çok 
olur. Amma bir kadınla lakırdı
ya dalıp da arka arkaya b.ir sü· 
rü ıtramvay kaçıranlar da yok 

Mide Yarası Neden Olur? 
Mide yaraaı neden olur:. Ba aual, ' ~-qın ,.e clnsJa de teelrl ,·ar gibi ıö-

değil midir} $imdi eğer güzel uzun zaman, hekimler aramda, mü· rünUr: Mide yaralan, daha ziyade, 
kadınlar tramvaylarda biletçilik 
edene, tramvaylara da raf&et 
artacaktır. 

Yanan Roma 

İngiliz tayyareleri Berlini a· 
da?Y' akıllı !bombardıman ettiler. 

tf ..,\ Birçok yerler-
l ' de yangın çıktı. 

Birçok binalar 
yand'ı, bu me· 
yanda Berlinin 

~ en ~yük oT>e· 
a==:::;::a;. ... rası da yıkıl· 

mı" ve harabe 
ye dönmü,tür. A~tık Berlinden 
biç olmazea tenörlerin ee9i yük 
aelmiyecektirl &,İn garibine ba· 
kınız ki, yıkılan yerde Roma 
isminde bir opera oynanacak· 
mış. Bina ma•hvolduktan aonra 
bu temsil için satılan biletlerin 
parası iade edilmi§. Fakat hu 
sefer ya.kılan ~oma, Neron'un 
yak.tığı Roma deiildir, çünkü 
asri Neronlar, bütün Avrupayı 
ve hatta cihanı vakarken, Ro· 
manın ya1u1111nı Neron'a ithaf 
edemeyiz. Sonra hakiki Neron 
mahcup kalır 

EDEBi ROMAN 

O o4ada ne tatlı ve acı gUnler ya· 
şam.ı! Bir •aniye kendi!linl o ha· 
liralara dogru kaydırdı fakat bunla· 
ra tamamlie gömülmeden gö:dlerinl 
açtı, etraflna baktı. 

Hketalan madp elmut&ar. Kide :F&
......... .._.. dOrt 1-fl mAanlr ... 
lrUde. llebep1erl l)'lee b.ıanap ortaya 
fıbnlamamlt}. meaele tamamen ve 

•eao y .. talq fDftnlanla ela,yor. -a.. 
dlllJarda Cte - N), .tnılderde (19 -
40> 711flan anamda bu yanlara ~k 
tesadüf edllmekt.ecllr. 

kat'I olarak aydınJanmarmş ise de Kadm1arda erkeklerden fazla olu 
midenin l~lnJ kaplıyan ince zarın ba· diyenler ''eya buaua akalnl iddia e
zı noktalanada, birçok aebeplerden dealer de vardır. bıUyar ,..,ıaraa 

dolayı, muk•'·emehılzllk husuJe &'el· 
dltl; bu mukavemet-iz noktalarda 
midenin, Adeta, kendi kendisini haz· 
mederft( bu tesirle yaralann ortaya 
~ıktrğt anlaşılmaktadır. Sık aık tek· 

rarlıyıuı mide Utlhaplarmın ve hulm 
aızhklann mide yaralarmın buıuJlln· 
de ebemml31etll rolU , .. rdır. 

Çok alkol kullanmak. midenin i· 
rlndekl zan talarit edea yaklCI pda
lar ve maddeler atmak, mide yara
lannı JıaarlıyH aebepler arumdadır. 
Flreasl metl, midede yaralar yapan 
en mefhur bir Jaaetabldır. Hekimler, 
mide yarasına tutulınut bar.ı insan· 
ların kanını mua7ene ettikleri za• 
ma bunlan• rıren,W olduklan an
laşıbnıt ve bunlarda l&dece flrt'lnp 
tedavild yapılmalkla mide yarıuımn 
da petltl -röJnlilft:tlr· Füat her 
mide :J8dlllllD ma&laka sebebi nren· 
gi cletlldir• baaa 9Upbe yok. 

d -·ııun Jıaııl oJmasında MI e yaı-
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demedi. Kapaklar açdmca dolabın 
tçl, görülmeyen bir elin yaktığı bir 
lAmba lle aydınlanlll1' ve aynalarda 
Kezban kendiılnl görmU,,tU. 

görWmekte olan ırılde yaraları, JCRÇ 

YIM}ta bal}lanut ve lhtlyarhkta Uer
Jemlt yaralardır ki bun1ann ıllrlln· 
cemede kalmalan, )'ara halinden kan 

aer haline l'~ek llltldadım göste
ren fena ve azpn yaralar auutıad~ 
olmalan ,ilpbeıılnl ayaadmr. Çllnkü 
ihtiyarlıkta lltl)Japlanan bazı büere
Jertn kamer cfbl tebllkell urlara te
beddtlltl lbtlmaDerl daha fazlalllf
mı~tır. 

Dr. Nuri ERGENE 

T uring Klüp Reisinin 
Tetkikleri 

T uri~ otomobil kulübü reısı 
Reşit Saffet Atapinen., ıbazı tet· 
kiklerde bulumnak üzere lskende. 
run y:olile Hataya gitmiştir. Reııt 
Saffe't Hat.ayıdan sonra garbi A· 
nad-oluda da <loi.apca.k ve .turizm 
bakımtndan tetkikler yapacaktır. 

Bu kararını teyit etmek ietlyen 
azimkAr bir tavırla tuvalet masası 
nın önündeki alçak lBkemleye otur
du, kumral dalgalı saçlarını ağır a
ğır taradı, iki kaim örgll halinde o
muzlarından sarkıttı. 

- Kalktın mı Kezban? 
Aralık kapıdan Flzile Hanımın 

gUIUmseyen yUzll görUnmU.tU. 
- Evet efendim. 
- Sen de benim gibi erken uya-

nıyorsun demek... Bir parça dinlen· 
din mi! 

- Te'Jekkllr ederim, çok iyi uyu. 
dum. 

- Dlln aktamki kara dUşUncele· 
rin dafıldı inşallah? .. 

ANADOLU•& YA'l'&K 

Kilikya'nın 
Güzel Efsanesi 

Dikbaşlı T erosların Dilber Kızı 
Türk Oğlu ile Evlenince ... 

KiJikya'nın Alnının Kara Yazısı 
1922 Yılında Tamamıyle Silindi 

Yazan: Cemal BABDA&CI 
Eski Konya Valisi 

.A:danaya yak\.a.§ırken Kfükya-, lranın Daralan, takip ediyor. 
nın güce) efsanesi haıtırıma geldi: Milattan önce 332 yılında, Ma 

A'k saçlı, fakat dik ha§lı To· kedonyalı lskender Gülek boğa-: 
roslar: karlu, yağmurlar: bora-ı zmı zorluyarak İranlılaıı geldik· ı 
l~r, ve fırtınal.ar)a ev]enıy:or:. Bu 

1 

leri yerlere sürüp ctötürüyor. Is· 
bırl~meden bır kız ~cuk dun ya kenderin ölümünden sonra Selef. 
Ya geliyor. Milyonlarca yıl ıbo- küsler, o:tların ar<lından da Romu 
yunca bu çocuk ağır ağır büyü- lı Pompe')er bu güzel yurda mu· 
yor, geliıriy:or, serpiliyor, güzelle- sallat oluyor. Daha sonraları A· 
ıiyıor, nihayet gelinlik çasına giri- raı;>larla Bizans imparatorlarının 
yor .. ~.u dilber ~ız, tarihin kaydet boğwımaları başlıyor. 
medıgı çolk eskı zamanlarda, tn· Nihayct Türkün, Orta Al'lyada
b~attn ~~.asil ev~adı ol~ı_ı Türkün ki hısım ve akrabaları, Selçuk o· 
oglu Sulun Han ıle ııevı~ıyor. Ôy- ğullarının kumandası altında Ki· 
le yaman bir evlat ki şu şekikle likyanın yaroımına kostula.r. Kar
vasfolunmu!!tur: ~Düı1mana saldı. şılarına çıkan Bizans imparatoru
rırken ~man~ız ıb~r ka~ırga!a, kor nu Malazgirlle mağlup ve esir etli 
kunç :bır denrze, ınsaf'sız bır yıldı- ler ( 1O71 ) • Yeğenlerini ve gelin
rıma benzer, fakat dost yanında lerini yabancıların bücum ve teca 
ve silahsız kalmı~ düşman karşı· vüzlerinden kurtardılar. 
sında berrak bir (\'Ölü, kokusun- Fakat bu ailenin hazin ve acık 
da asalet uçan ~ir gül~ a~dırır. lı '!:1.aceraaı bu kadarla sona ermiş 
Harpte ııulhte hıle ncdır q,ıJmez. degıldı. Bizanslıların koğulmala· 
Fırsattan istifadeye tenezzül et· rından az ıonra Avrupamn her 
mez. Özü eözü doğrudur. Dalka- buca~ından ıökün eden ve {Ha • 
vukluk, zem, casusluk yapması. . ç 
kibir ş_aıtması tauvvur bile edil· lı) adını takınan mıl)"onlarca aç, 
mez.> Dilber Kilikya, hayat ve ta çıpl~ insan sürüleri ıbu fey.İz ve 
liini ~e bu vasıflardalci Türk oğ bereket kıey-nağının üzerine saldıT
luna bağlıyor, ve bir daha bırak- dılar. Bunlarla <la yıllarca kanlı 
mamak Ü'zere onun adını ahyor, aav&f}ar yapıldı. 
bu 8Uretle mes"ut bir yuva kuru· Enı son olarak Fransızlar. 24 
h.ryor. birinci lcıanun 1918 de Kilikyanın 

Babaları; Seyhan, Ceyhan ve (h . . . t' , kuhn k · . .. artmı ısme ıne so a un· 
(T araus • Berdan) demlen gümu§ kA .._ 1 l d O ı d . . anını ou mu~ ar ı. n ar a 
oluklarla kendılerıne durmadan 1912 l 'k ' : ~-A b · .. . .. yı ı ı ıncı ~anununun eşın 
servet ve refah gonder~or, !lef- ı . .. .. b .. l kl b . .. . . .. cı gunu u .guze topra arı ıra· 
katlı, .koruyucu gozlerını uzerle· k . k d k ld l A · d ıp Grtme zorun a a ı ar. r-
flil! en ayırımıyor. .. . 

Fakat hayatta hiç bir şey b\r tık o gunde ba~lıyarak Kd.ikyanın 
kaıarda -clurmu,yor.:_..Gündüzü ,ae. alnının !kara yazısı tamamile si· 
ce, ... cleti feJ&ket, ikıbali idbar, Jinmiftir. Karaalak devremi kapan. 
genç.Jiii ihtiyarlık, kovalıy.or. Son mı,. huzur ve refah pfaldarı eök 
ra bir zaman da gdiyor ki bu aklf mÜ§tiir. Binlerce yıllar süren bo
tcraine dönir'!Or: Karanlıklar, ay- ğutımalar yüzünden harap olan 
dınlığa, ıstıraplar zevke, elemler, evin, bağ ve bahçelerin, tarlala· 
futurlar, sevim:e, ümide çevrili- rın. zümrüt ormanların imarına, 
yor. Sinan Paşanın '.dediği -gibi: ıslahına. j§)ctilmeırine sıra gelmL1-
cBu alemin yükselffiini inissiz, tir. Hummalı bir çalı~a ba§la
inişini yıokuşsuz. ııulhünü kavga- mıştır. (Toroı) babanın eksilme 
aız, devletini zevalsiz, fera. den devam eden lutuflarından 
hını belasız, sevincini mihnetsiz, cömertliklerinden hakkile fayda_ 
bekasını fcnasız, nimetini gamsız, lanmak çareleri aranını~. bulun· 
§erbetini zehirsiz, lutfunu kahır- mu1tur. Cümüt olukların sayısı 
sız, vu•latını fırak1tz, dostluğunu çoğaltılmıttır. Sulama kanalları 
nifauın gören yoktur. «Her kim açıldı, açılıy.or. Boş topraklar 
ki ZıJman bahç.esinıden rahatça meyveli ağaçlarla süsleniyor. 
gülü kokladı, elbet diken yarası Bu yirmi senelik fr&yretlerden 
çekse gerek ... :. Kilikyada elde edilen hayırlı ne· 

l§te bu deği~mez, §atmaz ka,· ticeleri gelecek mektuplarımda 
nun bu ~n ve muhabbetli evliler açığa. vurmağa çalışacağım. 
hak'kında da hüatümlerini tatb!k 
ve icrada .cıecikmiyıor. Kem gözler 
bu mesut yuva üzerine çevriliyoı. 
Daha evvellerini bilemiyoruz; 
yalnı.z bundan beş bin sene önce, 
Toürkün yWlcıtığı bu ocağı aönıdür· 
mek, kurduğu yuwayı yıkarak 
ıevgili ve aadıik eşini elinden al
mak istiyen kötü niyetli 'bir takım 
insanlar ıtürüyor. Onun üzerine 
aaldırmağa ba~lı.yor. Kaldeli {Sar 
gon) u Mısırın Fıraunları; onları, 

llyık olduğumu söyledi? 
- Ferit mi? Doğrusunu istersen 

ben onwı sözlerine biraz şqtım. Her 
zaman cfddJ, ağır bqlr ve muhakc· 
meli olan bu ge~ nasıl oldu da Vic
dana uydu? Bunu anhyamadnn. Mut 
laka onun kıskançlıfmı yatı~tırmak 
mecburiyetini hias~ o!acak; yok 
sa böyle ıaçma sözler söy1lyecek bir 
insan değildir. Onu yakından tanıdı· 
ğın zaman ne kadar başka olduğunu 
görecekırln ve hakkındaki fikrin de· 
ğlşecek. 

- Onu görmek istemiyorum ar
tıl<. 

Sesinde vahşi bir kin tltreyordu. 
- Meseleyi zı1ınfnde büyütme! Fe 

Temizlik lılerinin Dört 
Hayvanı Zehirlendi 

Fatih temizlik işlerinde çaiııııan 1 
hayvan fazla çalışmaktan zehirlene
rek ölmUftUr. 

Vali ve belediye reisi doktor LQt
fi Kırdar bUtlln kazalara bir tanı.im 
göndererek hayvantann fazla çalıf
tmlmamalannr blldirmlı1t1r. 

öğrenmelerini kat'fyyen latemem. 
Bunu ııizden rica ediyorum. Vicdan 
kOçUk bir kıZdrr, belki de dUn ak
film beni çok &1llUnç buldu, belki de 
decHttniz gibi beni knıkan4ı. Ona 
mazur g'ÖrebOirinı ama Fertt Beyi 
asla... O Z&lbn bir adamdır. Onun 
hareketi affedilemez. 

FA.zile Ha.nını cevap vermedi. Kez 
banm çok hassas 'bir Yerinden yara
lanm111 oldu#unll anlamn,tı. SözU de
ğlfth'dl. 

- BugUn ~l'leden 80Dl'a rnı.a.tır 
l'~ek, bahçede otur.catız. sen de 
....ıt inersin Kelhn~ 

Genç kız ha~ yerinden sıçra~ 
dt. • 

Bu oda da onundu ama blrinclalne 
hiç benzemiyordu: Genif bir ceviz 
karyola, Utwtl keten çarptlar, bir .. 
çok yutıklar, btlyUk bir dolap, önUn 
de mavt ipekle kaplanmı'J alçak bir 
f&kemleel olan bir ayn&. .. 

İlk ~mlıktan sonra tekrar do· 
taba yaklaştı. Penbe ipekli esvabı ve 
anneainin dokuduğu bez üzerine ellle 
lfledlğl çiçeklerle sUslenmlf olan 
beyaz entarlsl 1mrada asılı idi. 

Hafifçe gmnmatyerek aynaya bak
tı. Bol geceliğinin içinde uzun boyu 
daha uzun, zayıf omuzları daha za
yıf, iri giSzlerl daha iri görUntlyor
du. Hele saçları vUcudUnUn yarı11nı 
kaplamış gibi idi. Gevşek örgüleri 
gece bUsbUtUn çözutmu,. alnının Uze 
rinde, kulaklarının arkıuıında ltUçU
cUk bukleler peyda olmuştu. 

Genç kız göz kapaklarını eğdi, du rldln sözleri, şımank bir çocuğu a
daldarını Umitalz bir laVn1a bUkttl. vutmak içlin dllşUnmeden söylenilen 

- Hltl korkuyor muaun Y&YnJm? alellde cllmlelerden bll!Jka bir ,ey 
- Korkmuyorum .. Yani bent kim· 

- Ben mi? Kabn detft ... 
- Niçin? 

- Yine çingene penbesl entariyle 
eğlensinler, ö)'3e mi? O entariyi çok 
aevdlğlm halde bir daha arkama 
koymıyacatmı. 

Bir rece evvel Flzlle Hanım onun 
vali.sinden çrkardılt taratını bu ay 
nanın önllndekl cam üzerine koy
rnu,tu. Demek odanın eaç taramata 
maıbSUS yeri oraaı olacak. 

Yerde mavl çiçekli l&clvert bir ha· 
ıı, duvarlarda incecik tt\lden perde· 
ler, tavanda kordonlarla uılı mavi 
avtıe. Aynalı dolabın yanıtıda geni• 
bir koltuk, ka~da bır koltuk daha .. 

Bu ka.kocaman oda, içindeki bun· 
ca eşyasUe beraber onundu .. Odanın 
yarısını kaplıyan bu dolabı o hangi 
elbl8elerlle dolduracaktı! 

Yava yav8' kalktı, gardroba yak· 
laflı, kapımnı açtı. Ayni saniyede 
.,.,, ., ,.tl,. S!'l'l'l1f'ml'ktt!n krnilınl mene· 

_ Acaba benim de saçlarımı kese 
cekler mi? DUn gece gördUğUm ha
nımlann hepsinin saçtan kısa idi . 

Bu dUşUnce JÖZ!erinde birden bire 
blr öfke şimşeği çaktırdı . 

_ Hayır, her şeyi yaparım ama 
onları kesmem. Annem onları çok 
severdi; hattA bir defa keemeğe kal 
kıfDUflım da zavallı anneciğim ne 
lmdar ııtlamıtıtı! 

değildi. 

ııe korkubnuyor ama kendimi dilııın- - KUı;Uk bir kızı teselli etmek i· 
nUyorum. çekiniyorum. Bu hayata a-
h11amıyacağım sanıyorum, her saniye 
dUn geceki gfıbi aptallqacatımı, et
rafımdakilerin yine benimle alay ede
ceklerini görüyorum. 

_ DUn ııen bir şey yapmamlflın 

kızm. Senin yerinde kim olsa o eöz.. 
leri duyunca üzWUrdll. Dedıtım gibi 
Vicdanın şımarıkhklanna baknıama

hsm. 
- Ya yanındaki Bey neden o ce

vaplan verdi? Niçin benim aptal, ca 
bil oldulumu. tm e'Vde bir !akir ak· 
raba, 'bir ev\lttrk mıııtmeleııl görmf'jtP 

çin bl\e olsa, ciddi \'e muhakemeli 
bir. adam. hiç tannnadığı bir kimse 
hakkında böyle hakaret dolu sözler 
s!Sy'lemez. 

FtzHe hayretle başını kaldırdı, 

k&l"fWlldaki mağrur yüze baktı. Kez 
ban tahminlerinden çok daha zeki 
ve anlayışlı idi. 

- Hakkın ''ar, Ferit kabahatlidir. 
Bunu kendisine bildireceğim ve sen
den af dilemesini fstiyeceğim. 

- Onu hiç bir zaman affedemem. 
ICluen ne onun ne de bqk& blrlnin 
benim o Alizlrri tl'Mıfüfen lşittl~ml 

- Esasen sana başka elbiseler ya. 
pacağtz kızım. 

- O vakte ka~ar da, rnUsaade e
derseniz, ben odamda kala,,_. in ,, .... , san 
yamna çıkmıyaynn. 

- Niçin? Beyaz esvabını giyersin. 
Hem sana bir şey sÖyliyeylrn . ., 
Onlardan kaçarsan bu s erer ko:~ 
diye seninle büst>ütün alay ederi 
BllA.kis sen onlann BÖ2Jferfne ebe:~ 
miyet vermediğini ispat etmeli•ln. 
Kezbanın mağrur ibqı clofruldu, 

çeneııı hafifçe havaya b1Jdı. 
(Al'b8r Vlll') 

1 SiY ASi ICMA~ 1 
Amerikadaki 

Grevlerin 
Akıbeti 
Yazan: M. H. ZAL 

«Balkanlardaki yanıı kim ka
zanacak, hangi taraf daha evvel 
birlik ve üstünlük kuı acak ?• 
diye uzun boylu durup dikkat 
etmeğe imkan var mı? Haydi 
Bardia, Sellum diye insanın sö. 
zü ıimali Afrikaya kayıyor. Fa
kat orada da duramıyor. Sov• 
yet • Japon anlaımasmın Uzak 
ıark itleri üzerine yapabileceii 
tesirler, Amerikanın Büyük Ok. 
yanusta harbe tutuıup lngiltere
ye malzeme gönderememeıine J 
ait enditeler insanın zıhnini kur-i 
calıyor • 

Bu da kafi değil-. Vaziyete' 
ait bütün imkanlar •ni zaman· 
da ihata edebilmek çİn Ameri· 
kanın grevlerini de düşünrneie 
mecbursunuz. Amerikan fabri· 
kalan ve tez ahlan grev yüzün. 
den muattal kalına lngiltereye 
tayyare, cephane, gemi nasıl ye
tişecek? 

Siz, zihninizde, bu meseleye 
Jiyık oldugu derecede mühim 
bir yer ayırdıgınız gibi, Mihver 
lCfkilah da eJbette ayırıyor. A· 
'merikada olup biten işlerde on· 
lann parmağı var. Amerikadan 
bol malzeme gelmesinin bqlan
na ne gibi İ§ler açacağını pek ili 
bildikleri için Amerikada adeta 
dahili bir harp cephesi kurmut· 
]ardır. Amerikanın maden ve 
aanayi istihsallerini durdurmak 
için olukla para sarfediyorlar 
ve geceli gündüzlü çabııyorlar. 

Fakat Amerikahlann ıabl'J 
50nuna gelmiftir. Geçenlerde 
GalJup müeaseaai grev meaele· 
leri hakkmda Amerikan efün 
umumiyesinin reyini yoklaclıiı 
zaman fU neticeye varmlflır: 
Amerika halkmm yÜzde yetmit 
sekizi milli müdafaa malzemesi 
yapan fabrika aımelesinin grev 
yapamamasına taraftard1r. 

Rooaeve1t tarafından teıkil 
edilen tavassut heyetinin müda
halesile Ford, ADis-chahnerıı ve 
difer fabrikalardaki grevlerin 
önü alınmqtır. Bazı senclikala
nn reisleri bu tavassutla iktife 
ebniyerek ecnebi tesirleri altın· 
da dik kafalıhk edecek olurlar· 
aa Dek sert tedbirler ahmnaa 
beklenebilir. 

Surunu unutmamak lizmıdll' 
ki Amerika.da fert itibarile İfçİ 
grev taraftan değildir, istiluan 
aever, fakat aendikalarda öyle 
phıi istibdatlar kwu1muflur ki 
fertlerin reyinin hiç hükmü kal
mamııtır. Garibi 4u ki Amerika 
aendika reislerinden çoğu, ha· 
riçten gelen, Amerikada dikili 
tQı olmıyan adamlardır. Bu ai· 
bi unsurlar vasıtuile Mihver 
Amerikada hali entn"kalar çevir
meğe muvaffak oluyor. ROOM
velt'in İfÇİ teşkilitına karıı aç· 
tığı genit müsamaha kötü un
aurlann işini kolayla•t nyor. 

Fakat Amerikada endikala
nn entrikalarına kartı yeni ve 
sıla bir nizam bat göıtereceiini 
zannettiren alametler gittikçe 
çoialıyor. İıc;ilerin grev hakkını 
en gen.İf bir tekilde tanıyan Ore. 
gon hükiımeti, geçenlerde bu 
mesele hakkmda bütün balkan 
reyine mürac:aat etmİf, neticede 
grevi imkinsız bir hale koyacak 
yeni bir kanun haztrlamıfbr. 
Birletik Amerikaınm diğer hii
ldimetleri de herhalde ayni yo
lu tutacaklar, federal hükUmet 
de milli müdafaayı konnmık 
için icap eden tedbirleri elbette 
alacaktrr. 

Amerika grevciliği hi1i Jo. 
mıldamyor, fakat bu kurutdan· 
ma can çekiane tarzındadır. 

Gazoz imalathanelerinde 
Yeni Hükümler 

Maliyet fiyatı dok.an paraya 
baliğ olduğu h alde ötede beride 
yüz paraya gaı.oz satı dığını göz 
önüne alan Bd ediye, ıgazoz jma
~aneleri İçin belediye zabıtası 
tabmatnamcsine bazı hükümler 
ilavesini karar altına almıştır. Öğ. 
rcndiğimiıe göre gazoz imalatçı· 
larından bazıları &<>n günlerde ga
zoz formüllerinde yaptıkları bazı 
<!eğh~iklık1t-rle bir !Jİse gazozun 
maliyetini 68 paraya düsürmeğe 
muvaffak olmu17lardır. Bu kab 1 
forrnül~rle yapılacak gazozların 
belediyece muayene ve tahlıller·. 
ne başlanılmışhr. 

Bazı gazoz imalathanelerin ·n 
de, piyasada mevcuciü azalan fi· 
18 kapeiil fiyatların otuz paraya 
kadar yüJa,elmesindcn dolayı, su. 
cularla gazinolardan toplattıkları 
kullanılmış kapsül'leri kuilandık· 
lan da ha:her almmıftn. Sağlık 
bakımından mahzurlu görülen bu 
~· meee!esi de haMedilecek
t'r 
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Aşk Her Fedakarlığı Öder 
1 Ya~an : Cevat PALAND6KER 1 

Amerikanın Büyük Harbe Girmesinde. lngiliz 

Entellijens Servis Teşkilatının En Büyük Hizmeti 
Ye.şıl Bursa, rengArenk çiçeklerle Onu böyle akar sularda tanunış ve C'.:. 1· 1 E il" · 'ı L.l>er n:gi iz nte ıJens servıs ber meseleye bir resmiyet verıı· 

!Jezenmıs. Se\'dalı kelebekler, tcmlz bulmuştum .. Onun gtlzclliklcrl bu SU• te~kilatı Alman hariciye nezareti- Toplayan: mcsmi arzu bttiğind.en, lngiltere 
Ja.ğ havası içinde çırpınıyorlar- Ça.· Jar gibi pa.rlak ve masumdu.. nin telsiz şifre a~ahtannı ele ge· " bu ınühim vesikayı Amerikanın 
~ıılar hafıf hafif esen meltem altın· - Nerede kalıyorsunuz? çirmcse~i. Alman hükumetinin 

1 
lll18D BORAN Londra sefiri Mösyö (Page) a 

da hareli bir kumaş gibi d:ılgalant· - Çcldrı;e P 9 lasta. Amerika hakkmdaki fena mak· ı bu sefer re5men bildirdi ve gaze· 
ıor Sizi gelip görmeme mUsaade e ti 1 1 k A 'k d )d V 'k ... • sa arı an aşı mıyaca , mcrı a .:c 1. t l f 1 ·1· t l . t l t erde neşrine razı o u. esi' a 

Nılllfer Çayı, bugUn boğaz sulan· der misiniz? haıbe girmekte belki de çok ;geç ~re 1 ':ı~r~ 1~ ngıfu:d e SILl e • Amerikan gazetelerinde neşredil. 
k t k b · ·or Bı·r rAk k 1 , k l kt D 1 t ' b" nı. l graf menr.ez1erı tara ın an ça ına· 

nm a ın ısına ne ço enzı;) ... - vv memnun a ırnn.. a a~1 - ı. e
1
v edın ukyl""' skır a- bileceğini düşünmüştü. Bu se'bep- dikten sonra Amerika ile Alman· 

a acın altında yUzU gibi saçları da - MU50adenizle, rını roı e casus ar an sa • ama· ve l I f · . yanın büsbütün arası açıklı. Bu 
b ı... bı lsl turmuş Bu.ıı.·ıu GUI mil k O 1 k t -'- k .. .. e te gra metnını parça parça 1 1 em..,.,yaz r o ·· o"' - e h" c ızım.. nun yanın- on ara ap ırmam~ ço güçtur. k . f 1 d k sırada Almanyadan -ge en bir te • 

1 il t b t b ... u~ÖUı'klerı'ne 1 da rr ld'.ıı.lni d b k d A wıd k' '- b b" "k çe mış ve araya az a an rak am M . ı:-oz C" P a ı:ı ın u e .... n .,e 16 z, on an ana bu a ar şagl"d~ ı va.rn, unun en uyu grupları koym~tu. Parç.a parça grafta Alman hariciye naztrı os-
dalıyor .. Sanki dua eder gibi!.. cık haber getirdiğiniz için Tanrı si· mısa ı ır: k'l t ı f b' b" .. ld yö (Zimmermann) ın bu vesika· 

Bak şimdi mendilini çıkardı .. Göz· ze en bUyUk sa.adetlenni versin. 2 3 Şubat 191 7 günü. Gece saat ~e 1 
en d g~~ ;n 1 ır kktun ° u· yı inkar etmediği bildirildi. Al· 

ıerlnl, sonra yllzUnden ellerine ka- - (İrini çektikten sonra} Te•ek "J 3 d 1 'it h · · gu ve ara a 
1 

aza ra am grup· h · · b kla w " ., . ~l erv1 ·~gı .. e(rBe lf arıc)ıyAe n~kzırı !arının fazlalığı kolay kolay anla. man , arıcıye nalzırı a ~kı agzb ın. 
dar lnml~ olan gözyaşlannı s.ıliyCJr.. kür ederim efendim .• Allaha ısmar· o an osyo a our merı a- I d dan çıkarmı .. tı. :Jte Amerı a un· 
Derin derin içini çektikten sonra sa- ladık.. nın Londra sefiri. ~lan Mös~ şı F:k.:t 1 İngiliz teltıiz merkezlerı 1 dan sonra harbe girdi. 
zını aldı ve çalmağa başladı: - Güle gUle yavnım. (Page) ı acı:le 1harıcı.ye nezaretı· 19 "k' ik·"nwı 1917 d k'l Almanlar mahrem •ifrenin na. 

w l .
1 

h . · ı ulC a e çe ı en , ,. . 
ne çagı~tı. ngı tere ~~ıye na· bu Alman şifreli telgrafını aldılar. sıl çalındığını Ö~tenmek için bıl-

l'ad cl lcr aldı belli 
Taşlara ~ldı beni 
Yardan nyır<lr Felek 
Gurbete aldı beni 

Yol \erin geç.,.ylıP 
Dwnaıah dağlar 

Dağların ardında 

Nazlı ~ar aglnr 

l>Ü!~tünı unulnıa7. derde 
Sideylnı içim dertte 
l'ol uzun g-urbct ac.ı 
Dağlar ,·ar ara yerde. 

Bıı oınada uzaktan bir kadın gc
lıyor. Ona yaklaşıyor. l.Jite geldi. Onu 
dinll:,•or. Sonra tanıştılar ve konu.,tu 
yorlar.. Erkek: 

O nasıl, sıhhatte mi, mesut mu? 
Kadın: 

- Yine hasta. mes'ut mu diyor
sunuz, nerede .. İkinci kocasından da 
ayrıldı. Artık crkckl&den kaçıyor

Erkek yUzU görmek istemiyor .. Sizin 
sattığınız evin blr odasına ta.şındı. 

F..ski hatıralarınızla bşaba.şa .. Kimse. 
sız, zavallı, dalma ağlıyor. dalma 
gamlı, beliti detn. IJUphooiz sizi bek· 
Jlyor. 

Erkek: (İçini çektikten sonra: 
- Art'.:rk neye yarar. kırılan .gön

IUmUn tamir edilecek nesi kaldı. O 
bir tür!U beni nnlıyamadı. ~ hırçm
lıklardı Allahrm. Bo.ş bir grur için, 
eller için sade beni değil, kendini de 
feda etti .. Onu ne derin, ne çılgınca 
sevfyordum.. ömrümün, ömür kita· 

* Tclgra!: zırı, telaş ve heyecan lÇlnde bu- E t 11.. ervı's'n 'f "t ·,_ hassa Meksikada --L. ara•tırma l Anı 'k f · · .. 1.. n e ı1ens s ı §1 re mu cınas- ...,..... ,, 
Mübeccel, Bursadayım, hemen gel! unan erı an seı ırlı.nı ~.umse.f stsları derhal işe koyuldu. Uzun yaptılar; fakat bir şey çıkarama· 

LA.life ycrek karşıladı ve e ıne •oır zar . .ı... • çal- 8 .J k dılar ln<Yı·liz Entelliı' ens servisin· 
k B 

. . I ve ınce oır •sm 'Qan sonra ra • • ··o 
Şimdi kboJvond "'Ö!Unde. her iki sı ıştırdı. u zarfın tc;ınde, A man le 'f ·ı Y""" im hn den asla şüphelenmediler Bunun ·' "" h · · ( y . ) am şı resı e -.ı ış a anca • 

sahilden karşılrkh iki sıı.ndal hare- d~!_ı~ıye l nazırını?. K a~ngt~n telografı açtılar ve yıtkarıdaki met· se'he!bi şudur: 
ket ebniştir. IAtlfenin hazırladı"'"' CUl.I Aman sefirı ont \ on · k ~ muvaff k )d 1 Amerika cümhurreis'ı. Alman 0 ' B nst ff .. nd ,,ı:::.· k h nı çı armaga a o u ar. 
bir sürpriz bu ... Onları çok se\•dik}e- er or a go er~ı ço . ma • Amerikanın Berlin sefiri Mös· vesikasının metnini Am~rikan 
ri suda karşılaştırmak ve barıştır- rem vesika vardı. Bu vesıkanın ·· (P ) bu mühim Alm matbuatına verdiği zaman lngiliz metni u id" yo age . an ve- •. . . • .. h 
mak için bu JllAnı tertip etmiştir , ş . 1 • • sikasını Amerıkan hükumetine ye_ Entelliıens servısı Alman şup e· 
Sandallarda beyaz saçlı adamla, MU· c\ ıı;ngton Alm~n k s~arett~ tiştirdi. Fa1'at başta o zaman A- !erini söndürmek iç.in İngiliz ga· 
bcceelden ~ka kimse yoktur .. UıU - manyanın. e ·sı a .se ır! merika cümhurreisi (Vilson) ol· zetelerinde bu meseleye dair he· 
fe heyecan içinde, biraz sonra otele (~ckhardt). a verılecek. Şlfreyı mak üzere kimse jnanmadı. (Vil- yecanlı 1hEkaycler neşrettirdi. Bu 
gelecek bu çifti bekliyor .. Gölde çe· bızzat ke~dı aça-caktır, son derece son) vesikanın Amerikan gazete. hikayelere göre Amer~kan gizli 
kilen hafif küreklerle sandalları bir· mahremclır. -. . . . )erinde derhal ne§l'ini istedi. Diğer ajanları Meksikada Alman eefiri 
birine yaklaşmakUı.dır. Artık mutlak I ~batta şıddetlı bır ~enıza.ltı taraftan da lngiıtereden bu vesi- Mösyö Eckhardt' ın bürolarınd 
olacak saadet yalundrr. İşte bak, .san harbıne ib~l_amak emelı~eyız. kaya dair müsbet delHler talebin. girmişler, sefaret katibi Mösyö 
dallar nrnsında. ancak elli metrelik l~er §eye ragmen, Amer_ıkanm de bulundu. (•Ma.gnus) un kasasını açarak şif. 
mesafe kaldı .. Bedbaht adam yine ~ıtara! kalmaşına ga!ret edılecek. İngiliz E.ntellijens servisi vcai- reyi a~ırmağa muvaffak olmu~lar. 
okuyor. (Yad eller aldı ben) .. i MU- tır. Eger bunu t~mıne .. m~vaf~ak kanın gazeteleııde derhal neşrine Yakanın burası lng.iliz Entellijens 
beccel de onun çok sevdiği ve a.şk- ol~ıta.k, Mek!li.ka . ~ukum:tı~e razı olmadı; Almanlar İ§İ anlıya- servisi tarafından uydurulmuş ve 
larının sem'bolU olan tangoyu söylU· a._şagıd~ §artlar w~ahıl~n~e bır ıt· cak, ıhariciye nezaretinin §İfre Almanlar tekrar kandırılmıştır. 
yor. Onlar iyice yakl~lar, Artık tıfak ~C'\~f l~:eceg~: Bırlıktek.ha~p anahtarını değiştirecekler, Entel- Alman hariciye nezareti, Lon· 

etmcba-.I ır ıMtcluıs'uk yha'pm'k_a · . u liı'ens servisin eli kolu bagwlaıun"' dra gazetelerinde rıkan bu masal. mUtehnssit' kalpler birleşmek Uz&e. t - t oy Y" 
ma

1
• ~.J .Jc ibı 

1
a ti' ·umekıne olacaktı. F.a'kat Amerik.anın ( Ber. !ardan sonra, Meksikadaki Alman 

Hemen biı'birlcrini görmeğe ramak ra uc mb a ı ~.a ılmd ~ u uTnmkayı veyay •• lin) sefiri Mö..,,,·ö (Paıae), cüm- sefiri (Eekhardt) dan izahat j11te. 
kaldı .. Fakat ı..+A aksi bir tcsadUf! t - ( -J ,., ...,..... e mış o ugu e·sas enı h · · ( \ f'I ) .. _._ 1 · · d' J.J - 1 .. · a_· Gölün ortasında bln1dntilerden mUte Mek 'k A . ) ' . . urreısı ı son un §Upue erını ı; a -oıgı cevap ar uzerınc oır şey 

k 
sı a ~e l nz~na araı;ı:'1ne gider:mek için güzel bir çare bu!· öğrenemedi. Fakat sefirden ve 

şekki! bir adacık .. Sandallar bu ada· te rar sll!lup o acagını vaıııded1yo. d 1 ·üz E t ır· · . ·ı k. ,L. d d 1 .. h d' 
e1ıı-. 11 iki tarafından g,...luorlar. 0 ...,._ Jttif k d'w f b' . u. ngı :.n e ııens servısı ı c ·atwın en e as a şup e etme ı. 

6 • ..,, ., ~.,. r u%. a ın ıger te erru a.tı ız· 1 şef k • ib · 1 M" · 
tiler. Çalılar, onların biriblrlc:rlni gör zat 6İzin tarafınızdan tdbit ed ile. ·~ İf~ ;e d' .aEet ır~ ı o an . ~j" .. In-g:ilizler bu sırada ~iman ha· 
melerine mini oluyordu. Ynlnız s~ kf M k ik h .. k • · • · yo w ar 1 nte ıJCns servıs ı e ncıye nezaretilc Vaşıngton ve 

• bce ırı.:_ fet s ~ 
1
. uh umb edt reısdını b u vesika hakkmda temasa me· Meksika Alman sefaretleri arasın-

leri duydular. !kisi de aranıyorlar.. u teq;ra an gız tee a er ar e e · 1 T E 11.. · . . . uh b 1 · · 
Anl~ılmaz bir hisle birbirlerini gör- k A 'k h b · · mur eLtı. ngı ız nte ııens servısı daki ~ıfreli telsız m a ere ermı 

ce veM '~kerı h~·k·ar' e. g_ır1er gır· Amerikan sefaret katibine Alınan tamamile alm~tır. Almanlar tel-
mek için çırpmıyorlar .. Fakat hey- mez, e~ı a u umetını apon- h · · · . ııll 'f . . w. • ~ 

ha.ti Sand~•1ar ııerlcrnl"Ur .• İkisi de .J · _ .ı • t w t arıcıye nezaretiıun me. ur §1 re sız şıfre anahtarını degıştırme&e 
.., ., ya-uıtn sen yal'amı ıs erneie eş- k't.ıb .. d' ' f · 1 · · 1 _.J, 

- Fako.t bu Sel! diyorlar". 11dsl de vik edeceğsiniz. k 1 il ınld ~st~r Jc.İc v~ §1 rfun na~ lürzum gotmemış eııw. . k 

P
<'ri,.anllk irinde, hüsranla. bo'"•l- Denizaltı harbinin İn .. ilterey· u anı ıgı a ın a tc arruatı e Bu vakanın meçhul bır no tası 

v " b" .. • w 0 1 malumat verdi. k ld • 
muşlar gıbl! .. Bedbaht o.damın ~ suratle su~h 1Stemege mecbur ede- B d . a ı. . • 
hammUIU son haddi bulmu.,t.ur .. He- ceği meselesinde Meksika hüku· t .~n0.,__ıı:ıMö~nr.~ EAmd erik.ad n 

1
sefa· Acaba lngiliz Entellijens se!· 

t · · • 'k l re x a 'oı $,)"<> Wa r , A man visi Ahnan Juıric.İye nczaretinm 
bnnın onunla geçen heyecanlarını es- meıf o gUn lstanbula bar<'ket ediyor. mc rcısını i naa z· lfln lZ. 'frcli tcbiz. telgrafını ckrar ken. .rure kitaıbmı na ıl ele :g irdi} 
kitmekten korkardrm .. Ne dedimse, Mübeccele koşuyor, helecandan kal· _. mza: ımmerma'.111, di açtı ve yukarıda geçen metni f,ğer ıbu ellerin.de -0lmasaydı, o 
ne yaptrmsa beni dınlemedi, bari bl duracak. Kapıyr çalıyor, onu so- Zımmer~~nn, ! ~ 1 7 dekı :1-!· aynen çıkardı. .Bu yeni metin fazla rak.'kam gruplarile karıştırıL 
mes'ut olsaydı. Hiç olmazsa onunla ruyor, taltat onun meçhul bir sem- .ma~ devletu~m hancıye nazın ı~ı. Amerikan sefirinin iza'hatiie bir· mııı olan Alman telsiz şifrelerini 
teselli bulurdum .. Bu da olmadı .. Ah. te hareket ettiğini söylUyorlar. Yi· V esıkan~n ~~nası ş~: Amerika ıle likte Amerikaya gönderildi. Fa· açama.z.dı. Bu da ayrı ve uzun bir 
Ne kadar ağladım. Ne çok göz yaşla- ne kavuşamamışlardır. harb~ gırdıgı takdırde Almanya kat Amerika .inanmamakla bera- vakadır. 
n döktüm. Bunu bHmczsini.z, bile- Şimdi bilmeyen bu ayrılığın ıstıra. Meksıkayı ve Japonyayı da harbe 
mezsinl.z .. Bakın IJU halime! .. On se
nedenberi bir serseri gibi geziyorum. 
Görmedığim, doln.şmndığım mernle· 
ket kalmadı .. Fakat bir tlirlU onu 
unutamıyorum. 

BllAk~ zaman geçtikçe sevgim 
daha çoğaldı. daha bU)1idU .. Nihayet 
'1cr vey, bu kllinat hep o oldu. Fn· 
kat o, binlerce kAlnatn bedeldi. O 
benim cbı>di gtineşimdl .. Onu her ~e 
ye rağrn"n bir çılgın gibi seviyordum 
\'e scvlyorurn. Bu ne temiz, ne tU· 
kenmC'T. hh sevgiymiş Allahım ... Onu 
opmek, koklamak isterdım, benden 
kaçardı. Halbuki yaklaşmış olsaydı 
solmasın, diye onu koklamıyacaktı:n. 

Onu böyle uzaklardan gelen he· 
~ccanlarımla sevmek, sevgimi bUyUt 
n'ek ısterdlm. Kısmet değilmiş, el· 
den ili' gelir. <SUk<lt) yine gUr.rl, 
genç mi? 

Nerede o eski gllzclllği, genç-

bı altında, perişan hallle Mlibeccelln sürüklemek istiyor ve her ih tima
odıısmdıı.drr. Derin derin onun sinen le karşı Amerika topraklarında 
kokusunu alıyor, eşyalarını öpüyor, harp etmek için hazırlıkta bulu
ağlıyor, saçlannı yoluyor. Bu ıstırap nuyordu. 
içinde ona yazıyor .. Arlık akpm ol· Bu vesika Alman h ariciye ne· 
muştur. Gitmeğıı hazırlanıyor, Bun· zaretinin 'te}$iz telgraf şifresile 
dan sonra Kızılırmak boylannda yi- yazıhnıştı. lngilizler lbu telsiz. ~
ne onsuz geçecek zehirli ha.yatınt resini na.3ıl ele geçırdilcr ve o ka_ 
dUşUnmektedir. Gözlerini sildi. Bitkin dar mahrem olan şifreyi nasıl aç
haU::,.·Ie ayağa ke.lkmak nzere fken mağa muvaffak oldular? işte va. 
omuzuna bir el değdi.. Bqmı çevir- kanın can alacak nol..-tası budur. 
di.. Karşısrnda Mübeccel, yanında da Alman devletinin hüyük sırrını 
I.Atlfe a~lamaktadırlar. BUtun has- İngiliz Entcllijens Servisi çözmüş 
retne kollarını açtı. Mübeccel onun ve Arrterikanın biran evvel harbe 
kolları arasına atılırken Lfitifc de girmesine büyük hizmet etmiştir,: 
seV'\nçle kapıyı kapıyaro.k oradan u
zaklaşıyordu .. 

Ceva t PALA~'DÖKEX 

Alman harkiye nezaretinin 

r 
1 
\... • 

Şundan - Bundan ' 1 
I 

Amerikada Her Üç Çeyrek 
Saatta Bir Adam Öldürülüyor! 
~on l!lfatte;tlklcre göre, Aınerlkada tlap edecek derecede hliyUktUr. Şu 

her 3 ~f'yrek saatte bir c·lnayet işlen halde, K omada tehlike ı,aretf \·eri

diği, bir adam öldlirüldüğli t esblt e- Unce halk, sığınaklara ilticaya IUzunı 

dilmiş. gömılyecek, soluğu Sen PJyer k UIM> 

Bundan ba.,ka, her 1 dakika 110 sinde alaeak. Fakat, ya kazara bu 

saniyede btr karmanyolacılık, her kilisenin üzerine bir bomba dtı.,er

M saniyede bir ufak hırsızlık, h er se'? O da bahta!. 

10 dakikada btr mühim hın11:ıhk, her 

Karadeniz Haftı Yaz 
Tarifesinin Tatbikine 

Başlandı 

Meksikadaki sefiri ile doğrudan 
doğruya .irtibatı yoktu . Bu sc'bq>
le telgrafı önce Vaşingtondaki AL 
man sefiri Kont Yon Bernstorff 
alacak. o da Meksika<laki Alman üç dakikada hlr teca\il7. oluyor \O • 

Uyum ıyan Adam sefiri Eckhardt' da gönderecekti. her on daklkaıla tilr otomobil •:alııı ı -
Alman hariciye nazırı her lhtima- 1 

Karadeniz hattı yaz tarlfeleıinin 

tatbtklne bu sabahtan ftfbpren baş
lnnacaktır. Yeni tarifeye göre, Ka· 

li d~ünerck bu §İfreli telgrafı 
dört muhtelif vasıta ile Vaşing· 
ton'a göndermi~ir. O dört vası• 
ta ~nlardır: .L 

1 - Va~ington telsiz telgraf 
yolile, 

2 - lsv~en lst.okholm • Bo
enos Aires - ~ Jl§ington yıoÜlc, 

radeniz hattında işliyeıı ,·apurlar, 
bulundukları iskelelerden blr gUn ev 

vel hareketle tstanbula bir gtln evvel 3 - cAhnany.a> adlı denizaltı 
gelmiş olacaklardır. Gidiş tarihlerin- gemisi ile, 

yomıu, ... 

• Roma Bombardıman 
Edilirse? 

Ummni Harpte, t>a,ından yarala

nan bir 1\lal•ar a kerl, o \ 'akltten

b~rl bir ılaklka<'ık olsun gözlerini ka-

payıp ta oyuya:nıanuştır. 

Bu adanı, yalnız yirmi altı ııenc-

İngiltere hükfinıetl, İtalyan tayya- dcnberi uyanık yaşıyor. Uyku uzluk, 

relerinin Londra bombardımanına L,_ normal bir hayat yaşamasına, çah!}· 

tlraklerl üzerine. mukabele! hllmfsil anasına, iş , .e kUeü Ue ~ olma· 

ına mani dejt'llmtş. SıhhaH de yerin-

Dün eaki iaşe nazırı ve Kızıl· 
ayın eaki umumi müfett~ Dr. 
Coial Muhtar matbaarn)Za geldi. 
Eık.mclt ve francala meselesinin 
zihnini imal eden bir noktası hak· 
.kında hize şunları anlattı: 

cŞehrimiz.in ekm~ ve francala 
İht.iyncı T o.prak Ofisi tarafın<ian 
miktar ve kaliteleri t~.in ve ita 
edilen lbuğday ve çavdarla temin 
edilmektedir. Bu buğdaylar, de· 
ğirmenlerıde Of.isin tayin ettiği 
miktarda çavdarla karıştırılarak 
öğütülmekte ve hasıl olan un fı· 
rıncılara tevzi olunmaktadır. Bü. 
tün f ırınltı.r da ıbu unları işlemek· 
tedir. Halbuki, ayni undan •yapıl. 
dığı bilinen ekmekler, muhtelif 
semtlerde renk ve çe~ni itibarile 
hiç de .birfbirine benzememekte· 
dir Bu de~ikliklere hem değir· 
menciler ve hem de fırıncılaı 
a~il olmaıktadır. Bazı değirmen· 
cıler, Ofis tarafından verilen buğ. 
daylardan bir kısmını arttırmak
ta ve yapılan halitadaki ·buğday 
nıobamnı fazla çavdarla telifi et
mektedirler. Bazı fırıncılar da al· 
dtkları bugünkü muayyen halita· 
ya uygun' unlardan b.ir kısmını ıpe. 
rakende un satıcılarına satmakta 
ve ckısiklerini perakendeci uncu· 
!ardan tedarik et.tikleri çavdar un
ları ile tamamlıyarak ekmek. yap. 
m~tadırlar. Bu hile seıbebiledir 

ki şehirdeki ekmekler muhtelı.ı 
renk ve kalitelerde olmaktadır. 

T opra'k Ofisi francalacılıırn 
yevmi 200 çuval ekstra ekstı:ı 
un verilmesine karar vermişti 
Bu unlar tüccara verilmektedir. 
Un tüccarları bu unları yıüzde ÜÇ 
karla perakendecilere vermekte. 
onlar da yüzde üç karla pastacı. 
börekçi, l<>kmacı gibi esnafa dev· 
rctme!ktedirler. Bu vazıyet.te Top. 
rak Ofis ile un işleyen esnaf ara· 
sında iki mu.tavasstt el bulunmak· 
ta ve ıbu yüzden esnafın ve dola· 
yı-sile müstehlikin cebinden yüzde 
altı nis!betinde fazla bır para aıın· 
maktadır. Bu yüzde altı gerçı dı· 
le kolay geliyorsa da unun beher 
lcilosunu müstehlik zararına otuı. 
para fazlala~tırıyor. 

Bu saobepledir ki, bugün şehrı· 
rnizdeki francalala.r hiç de el.-6"' 
tra ekstra undan yapılmamakl• 
ve bu unlara krsmen ekmek ya· 
pılan adi unlar kan§tırılmaktadır· 

Bu hale nihayet vermek için 
yegane çare, Toprak Ofis tarafın• 
dan değirmenlere verilen buğda;' 
ve çavdarların resmi bir nezaret 
a)tında öğüdülmesi ve hasıl ola 
c.ak unların kurşun mühürlü ol6 

bi rak tüccar ve perakendeci gi 
mutavassıt eUere geçirilmeden 
doğrudan doğruya hrıncılnra te" 
zi edilmesi hatıra selrnektedir.» 

Anadoluya Gidecek Emekli 
Ve Dulların Maaşları 

İhtiyari ~larak İatanbulda? J lak ve Eytam ıbankasına kırdır 
Anadoluya gidecek olan eme'kü, mak suretile alanlar yukarıd3 
dul ve yetimterin İstan\bulda al· yaz.chğımıız v~ malmüdürliik 
dıldarı maatıı git.tikleri yerlerde lerine mürBGB.8.tten sonra. maa~la 
nasıl alabilocekteri mera k celil- nnı mahaHi Zira.at balıkasındal1 
melkteıdir. Alakadarlardan yaptı- alacaklardır. Mütelcrri malurnıı 
ğunız tahkikat neticesinde edin· olma.mak.Ca beraber.. Ziraat ban 
diğiıniz malumata göre. bu gibi kalannın hu ma~ları. Emlak ,·e 
maa, ısanip.Jeri Anadoluda gide· Ey.tam bankasının yaıp0;;.1 gibi '-:ı 
ceklcri vilayetlerin malmüdürlük. rarak. yani lsıtarıbukla. olduğu gı 
ler~nc müracaat edeceklerdir. bi üç ay cvırelden vcrecelder 

hrtanbulda ıken maa~larmı Em- kuvvetle sanUınaklachr. 

Gömlek, Kravat Vesair 1 Taksim - Harbiye Yolunun 
Tuhafiye Eşyalarının Kar f nşaatı Başka Müteahhide 

Hadleri mi Verilecek? 
!<'!yat '..\lurakabe Komisyonu, dlin Vaziyeti hazıra dolayıs!Je ma1zc111 

öğleden sonra, vnli muavini Ahmet fiyaUarmm )ilksıılmesinl ileri stirt' 
Kınık'ın reisliği altında Mmta.ka uca rek Taltslm • Harbiye yolunu ;)11P° 

ret :mUdUrlUğündc toplanm~tır. makta olan müteahhit, İstanbul J3t" 
Bazı lhllkAr hAdlselerl hakkmdakl ledlyeslnc mUracaaUa zam tatebindl' 

tetkiklerin karara bağlanması gc- bulunmuş, fakat bu talebi rcddcd1 

lccek toplantıya bırakılmış ve göm- mlştir. 
!ek, kravat ve.sair tuhafiye ~BSI l· İstanbul belediyesi, bu zam ~,. 
çln Azami .kAr haddi tesbiti görU~Ul- t den sonra müteahhidi aratmı~. fi 
mU;ı ve biı' krsmı netieelendiıilmlş· knt kendisinin hAlen Ankara.da tııı 
tir. luııc!uğu anlaşılmıştır. 'Müteahhit. e 

( cı mukavele şartlarına .. ore. bil Komisyonun verdiği karara göre, ., 
f!"ı-aatr yapamadığı takdirde boŞ1'11 

bundan sonra her nevi gömlek yUzde bir mUlcahhide ihalesi dUşUnUlıncı: 
otuz klrla satılacaktır. Komisyon, hdir. Onun içindir ki. kendisinde~ 
her nevi malın maliyetlnl lesblt için l~~aata devam edip cdemlyccc-ti r 
kırtaa kabul edecektir. Müteakip top ' ı n sorulacaktır. 

lantılarda diğer bazı tuha!i~·e eşya.

lannın satış fiyatlan kararlaştırılo.

caktır. 

Komisyonun et ve peynir istlhsal 
mıntakalarından istediği yeni rna· 
Jt'.lmat gelmiştir. Bu malt'.lmata göre, 
et ve p..ynir flyatillnnın yeniden tes
bit edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

-o----

Deri Akreditifi 
Ticaret V eklllnin buradald temas

ları neticesinde 1stanbul Dericiler 
Blrllgine 125000 dolar, 7SOOO ııterlln
lfk akreditif açılmasına karar veril
miştir. 

Bu para ile derhal Amerika. vo 
!ngiıtcreye müstemlekelerinden ltha
ıa.t yapılacaktır. 

Bundan başka İzmir Dert İtlıalAt
çılar Birliği için de 125 bin dolarlrk 
akreditif tahsis edilmiştir. 

~-ORUNUZ 

---,o-
Yangın Başı · nr ıç !.-rı 

DUn sabah Sirkecide Muradı~ 
caddesinde Davidin kolacı dU1'1'4 

nında UtU ısıtmak içın yakılan ııa\' 
gazı ocağının parlaması ncticcsi.lld• 
yangın çıkmış. derhal yetişen ıtf•1 

ye tarafından, dUkk!n krsmcn yarı 
dığı halde södUnrUlmUştUr. zabıt• 
tahkikata devam etmektedir 
* Tahtakalede Llyon • Melba fs'D" 

rikasında dUn bir yangın çı)Ctf\1~ 
fabrikanın çatısı henUz anıa.şı1Bfl11' 
yan bir sebepten tutuşmuş, ıtcıı~~ 
tarafından etrafa sirayetine ıntı. 
dan verilmeden söndllrUlmUştOr. 'fllJı 
klkata devam edilmektedir. 
* Taksimde Kurabiye ca.ddeııitld~ 

Agop kızı Amiğo alt 34 numarıı.11 e
vin bacası tutuşmuş, etrafa sıra~ 
tine meydan ven1meden söndOrD 
m~Ur. 

!iği!. a<>rseniz belki tanıyamazsınız .. 
o kadar sarardı ve soldu ki ... Belki 1 
sız ondan daha genç görUnUyorsu
nıız .. Baztrn sahilde rnsUıyorum. Dal 
gm, dalgın denize bakıyor. Yürüme· 
ğl' mecali yok .. O başka bir Alemin 
kadını oldu. Bana sizi sordu. Bulmak 
için kendisine yardım etmekliğimi 
hep rica ediyordu. Görseniz ne çok 
yalvardı .. Ne çok ağladı .. Zaten bu
raya gelmem de bunun için değil 

mi? Bursada olduğunuzu tesadUfcn 
o~rl'.'nmlştlnı .. Ne olur, artık barışı· 
nız, ona git.lelim.. Bu kadar ıstıro.p 

de hiçbir de~lşlklik yapılmamıştır. 

Vapurlnr, gidiş gelişte haftada bir 

4 - Amerikanın Berlfo sefa
reti vasıtasile Amerika hükUnıeti 
elile Vaşington Alman sefaretine. 

olarak Romayı bomhalaımya karar 
'verml!} , .e bu kararını papalık hükfi. 
metine bildirmiş \ e '\'atlkan sarayı

nı, Sen Plyer klliııeslnl hedd lttlhaı; 
etmlyeeeğinl de llt\\ e eyJenıif!· 

de Jnılş. Bilhassa gece bekçiliği için so"· YL . .M 
bir çok büyllk nıüe8Se!lelerden yük- r' _____ .,.; ----111~ l YEL l 

yetmez mi? 
Ah, bunu lstcrnez miyim, sanı· 

) orııunuz. Fakat art.ık imklnı yok 
kızım .. O, gururumu kırdı .. Bcnl bir 
dilenciye döndUrdU.. Hem kendine, 
hem de bnna kıydı .. (SUkQt). LA.life 
Hanını, hayat ne acı değil mi? San· 
ki o, ııevilenlerl ayırmak için dur· 
ınadar çalıfan bir ku\"\'et! .. 

Yapma, pişman olJ.ea:ksın, derdim 
O zaman yapmıyacağı varsa yapar
dı.. ıstırabı icat ederdi. ÇUnkll, o, Is· 
'irabın çocuğu olmu11tu ... 

Onunla görOşscıılz, belki affe
dt'rsinlz.. A~k her fedıı'ldi.rlığı öder, 
drrkr ... 

Hayır. madı•mkl artık yalnız ya 
ş3mal• onsuz kalmak mukaddermiş .. 
Yln<' böyle knlalım. Zaten istlrnba 
alıştı .. Bu hayatın daı kendisjne gö
re bır kıymt'tı var! Her gün kahro
lıır ık yaşamak :nr iyi dl'ğil mi 7 ! 

Burııd:ı n(' kadar kalacaksınız~ 
Bır hafta. 
Sonra? 
KızılJrmo.ktar. ::u lçcce~m. za. 

ten en çok hoşlandığım yerler. gllzel 
yurdum:.ızur., doyulmaz ırmakları! .. 

gfln olmak ilzerc Arhaviyc de uğra- Alman hariciye nezareti Va. 
Sen rıyer kilisesi, M hin kı,ı is- ~·enler IK'k çok fmlş ... 

ı;ı>k aylıkla kendisine iş ,·ermek isti-

ya.caklardır. şington telsi-:ı: telgraf yıolile çektiği 
Diğer taraftan dtnolet deniz yolları 

bu nyın yedisinden itibaren Çanak· 
kale - İstanbul arasında. yeni bir va
pur seferi ihdas etmiştir. 

Bu tarifeye ı;-öro vapurlar Tekir· 
4ağ, Gelibolu ve Çanakkaleye uğra
yarak gidecek vfl avdetle ayni iske
lelere uğrayarak 1stanbula. cclecclt
lcrdir. Bu seferler haftada Uç defa. 
tekrar edilecektir. 

Akıl Hastahanesi 
GenişletiliyOl' 

Bakırköyündeki A'kıl hastalık
ları hastahanesinin görülen lürum 
üzerine, yeni paviyonlar ilavesile 
tcvaü karnrlnştırılmtırtır. lnşaat sı· 
rasında şimdiki paviy:onların da· 
bili ktsımlnnnda da bazı tadilat 
)":tlpılacak. ve kovu lar daha mo· 
dem lbir ~e'klr konulacaktn. T ev. 
si meselesi ile bütçe ve kadro iş
leri hakkında V ekaletle temas et
mek üzere Ankaraya giden baş 
hekim Rüştü Recep şe'hrimize 
dönmü~ür. 

17 N isan Perşembe Matinelerden İtibaren i PEK 'te 
Memleketbnlzde ilk defa olarak 

T n R K ç E ve T E K N ı K o L o R (TABU RE~"KLERl.E) 
Sinema dünyasının son 5 senede yarattığı EN MUAZZAM FlLı.t 

NAMUS BORCU 
(KAHRAMAN FEDAi) 

2 Devre 16 Kısrm ( 4000 metre) H<ıpsi !birden 
Kahraman bir subayın Ş<-rııf ve namusu için göze aldığı mUthbj !edıd;:Arlıklar .. Aşk ve Vazife mUcuddcsl ... 

BITAZ PBBDENl• EN SON MUCiZESi 

TA 81 N 
AKŞAM 

Bu Filmin Fransızca ve 'reknikolor (Tabi• ncnkli) nüshası 

MELEK Sinemasında 
DİKKAT: 1P1'JK'tc Türkçesi her giln: 3, 6 \'e 8,45 de. 

MEI.EK'te Fransızcası Her glin: 2 • 4.15 • 6,30 ve 9 da. 
Numaralı kolluklar her iki sinema gişesinde şimdiden satılmaktadır. -.............................................. -. 

İki Sene Sınıf taK alanlar 
Girebilirler mi? 

İmtihana 

Oğlum iki fit ne üstüııf e Jlsenln 
dokuZUn('ll lllmfında kaldığı için 
geı;en SCJıe İstanbul Erkek llsesln· 
den çıkarılınıştır. Bitaraf bir mu
allim heyeti tarafmdau imtihan • 

• dOmeslnl talep ettbn, r ed cevabı 
aldım. Çocuğum bir sene mektep
ten dılJ&rl kalmıştır. Bu eene im· 
t lhana glnnest için ve mnıfmı geç 
nıeııi iç in Maarif VekAletine mü
raeaat etttmse do: cŞhndl ba gl· 
hl talebelerle uğra.,amayız. gitsin 
çalı~m, ekmeğini kazansm. Bütün 
çcx•uklar okuy&<'ak olurlarsa ame· 
le k im ol!M'.aktır» diye ce\'llJ• aldım. 

Kanon ve talimatname sarlhtJ r: ' 
t kl tıene üetü11te sınıfta kalan hl r 
talehe mek tepten çıkarılır , .e fa
kat bir sene sonra tekrar :,•ti· 
ıiana ,girer, bütün derslerden imtJ· 
hanını verirse üçüncü srnıfa ge· 
çer. Benim bildiğim böyledir. 

Sonra bir de 'urasını ara'lhr· 
mak IA:ı:ınıdır: Kabahat mutlaka 

talebenin m idir t Muallhn. ötrei
me \ıu;lfcslnl normal surette .,.
pabllmit mlcllr ! 

Kanon \ "e talimatname ~ 
rı dahWnde ~ujıınıon lDl~ 
lara kabal edllmesl için )I~. 
\ "eklletlnJn dlkkatlnl ceH>etııı-"" 

zı dilerim. 
Aksarayda Hueki Oadd~ 
Xo. 7 de Ahmet TuianoJl0 

Ce\'ap - Bizim bildlğiıniZ ftl: 
dur: Mektepte orta tedrh' ~
kllniarı ihtiyaca nisbetle aZ ,·e 
duğu için bunu en istidatııtara t 
çalışkanlara ayırmak 111en1te1<e 
hesabına faydalı görUınıtl.Ş. ıki ~ 
ne sınıfta kalış ta umunıl bit et 
çU dlyc kabul olunmuştur. ~ 
talebenin mekte~ yük ol.Jtl tı&
harlçte derslere çatışmam ve .,si 
tUn imtihanlara yeniden giTJJ\ bıl 
gibi bir usul varsa maarif1ıı 
sarahat haricinde hareket edeC" 
ğine ihtimal vcreıniyonı.z. _-' 



!_ A YINLER: ÖLENLER: 

, Vize Kaymakamı Zeki K6ymen J Eski Maarif nazırı Zühtü 
ııurus işleri umum mUdUrlUğU şube 1

1 

Paşa oğlu ve vilayet mecHsi aza· 
mlidUrlUğllne, Trakya umum mUCet- sandan Zahit Ural'ın kardeıi Ri
lı,ııgı evrak mlldUrU Cavit Okyavuz fat Zühtü Amerikan haatahaneain
\ •te kaymakamlığına, Kara9ınar de vefat etmiştir. Cenazesi bu-
1.aynıakamı Recep Aydın Trakya. u- günkü salı günü saat 1 3 de Ame. 
ınurn rr Urettı"l}ğl evrak mUdUrlUC;U- rikan hastahanesinden kaldırıla. 
ne tayın tdllmlıılerd!r. rak T etvikiye camiinde namazı 
NlşANLANA kılındıktan sonra Beıiktaş Hay· 

Bitaraflık Paktı 
(llAfı l IDClcle) *=* 

mekle sevlnç duymaktayız.> 

AMERİKA MANiDAR BiR 
HADiSE TELAKKi EDiYOR 
Nevyork, 14 (A.A.) - Sovyet -

Japon paktr her ne kadar Amerlka· 
da mtnlclar bir htı.dlse olarak telAk· 
ki edilmekte ise de paktın ifade et· 
tıği mAna etrafında muhtelif fikir· 
ler yUrUtUlmektedlr. 

o 
Hava Harbi 

Maltaya 500 cü 
Akın Yapıldı 

F ransadaki Üsler 
'ekrar Bo:nbalandı 

Vapur Kafilelerineı 
Amerikan Harp 

Gemilerinin Terfiki 
Tercih Ediliyor 

Haile Selasiye 
Bir Müddet Sonra 

Adisababaya 
GitmeyeHaz1rlanıyor 

Vaşington, 14 (A.A.) - A· Nevyork, 14 (A.A.) - Nev 

Suriye Vaziyeti 

Yeni Kabinenin 
Beyannamesi ____ ... 

Suriye istiklale Ka
vuşacağı Ümidinde 

-.c NLAR: rettin iskelesinden motörle Üskü· 
'rrakya Umum MUfcttışllğl me- dara llakledilecek ve oradcm Kıt. 

lllurıarından Kadri Oğuzun yeğeni racaahmet mezarlığına getirilerek 
~hal Yayman ne mUhendls Yavuz aile makberesine defnolunacak· 

gnn Edlrncdc nl9ıınlanmışlnrdır. tır. 

Ncvyork Tlmes gazetesi şimdi Ja· 
ponların cenubi Asyada serbest kal· 
dıklarınr tahmin etmekte, fakat Sov 
yetler birliğinin bu pakttan ancak 
Almanya tarafından bir hUcuma ma. 
ruz kaldığı takdirde istifade edece
ğini yazmaktadır. 

merika harp gemilerinin vapur york Times gazetesi Habe~i9tan 
kafilelerine rcf akat edip etmeme- İmparatoru Haile Selasiye' nin 
si meselesi ehemmiyetle teemmül Mavi Nili geçtiğini ve asayi~ te· 

Londra, 14 (A.A.) - Hnva Ne· edilmektedir. Vaşington'dnki ka- essüs eder etmez Adisababaya git KudUs, 14 (A.A >- MUstakll Fru 
zaretınin istihbarat servisi blldlrl· naate .Mrc, malzemenin Kızılde- mek niyetinde olduğunu bildir- sız ajan~ı blldırlyor: 

'Nevyork Herald Trlbune. Japonya
nın bu pakttan rayda temin edeceği· 
nl şUphell görmekte \'e Sovyet - Ja· 
pon paktının Sovyetlerln birliğini 

Hltıere karşı takviye ettiğini bildir-

yor: ~- k d niz yolu ile gönderilmesi glbi bil· me te ir, Suriye gazeteleri Azen kabinesJ-
DUn gece İngiliz bomb:ırdımıın toy vasıta bir yardım faydalı bir ted. ııln beyannamesindeki şu kısmı bU· 

* Adalar kııymakamı Şevket Al-
~lk MUHABERE: tınalevln hemşiresi Fatma Zehra Al· 
J> ÜıkUdarda lhsnnlycde Hacı Emin tınalcv yapılan bir ameliyat neUce
'N aşa tıokofındo ::o numarada Bayaı. sinde !ilmUş Bo.şlktaşta Yahya ıı:ten-

yarelerlnin Bordo civarındaki Me- bir olmakla beraber kafi değildir. R d hassa tcbnrtız ettirmektedirler: 
rignac hava meydanına yaptıkları Mesele, ameli bir tarzda halledil- Omanya a <Çok nazik olan şu anlarda hUkQ· 

erımıın Akça. Amasya emniyet 4.- dl dergAhındakl aile kabristanına g!i· 
:ırı c'ıu Orhan Akkoç UskUdiir<\ıı. mUlınUştür. 

mektedlr. 
Radyo mUta!Aalarına göre. Sovyet. 

hUcum. bu meydana Uç gUnde yapı· mek ist"-nildiği ta.kdirde Amcri- -- - - met nıcsuliyetlnl ilzerlmlZe aldık., 
lan lkıncl hilcumur. Merlgnac hava kan hükumeti ya lngiltereye harp M .. h • I M dd I . d Vatanımıza hizmet etmek ,.e onu 
Ussu. Atlar.tlktekl vapur kafileleri- gemiıi vermek veya İngiltereye u ım aşe a e erın e yUksek istlkllll \'C hUrrlyet emelle-

•lkevı arkasrnda 16 numarada Şer- tstırnhul Öğretmenleri l'ardım Ce-
l'rıln TeınlzyUz. nılyetlnden: 

Japon palttt hUkümlerlnde Sovyetler 
blrll~i hı'lklm \'azlyette bulunmak· 
tadır. ümumt bir tarzda lf'Rde edl· 
ten kanşııtıerine nazaran da Sovyet
ler blrliıtfnl bu paktr imzaya se\•ke· 
den Amil Avrupa hudutlRrrnı Alman
lara karşı korumak olmuııtur. 

mlze hUcurn eden uzun mesafeli Foc- malzeme taınyacak vapurları A· ı Sıkıntı Ba§gÖsterdi 1 rlne kavuşturmak için her iedaklr-
k~vvuıre bombardıman tayyarclcrl- merikan harp gemilcrınin hima· B .. k . . lığa hazır bulunuyoruz. Bu gUnkU 
nın başlıca llssildlir. Bu hUcum gll· yesindc göndermek şıklarından . u lbe~d· 1.4 (A.A. ) - l ass ! şartlar bUtUıı ümiUerlmizl şimdi ta 

l<ırn kiminle evlenmeli mUsabaka- Cemiyetimizin 1941 yılı kongresi 
•ına l ti t 
1 • rak için gönderdlfinlz zarf- 19/ Nlsan/ 1941 Cumartesi gllnU saa 
;rda mUsabaka kuponlan yoktur. 14 de EmlnönU Halkevl salonunda 
atınıre lthol edilmek Uzere bunla· toplanacaktır. Cemiyet azalarının teş 

rın fönderllmesl JAzımdır. ritlerl rica olunur. Paktın Japon sıvasetı Uzerindekl 
tesiri tAli ehemmiyette te!Akkl edil· 
mekle beraber bozı radyo muharrir
leri Japonyanın cenubt Paıılf'lkte ha
reket serbestlslnl kazandığını iddia 

zel bir havada mUsalt rUyet şatt·ı birini intihap mecburiyetinde ka- ı aıaR" ı ırJor:b 'lh 
8

.. hııkkuk ettirmek lmkAnını venne
ları dahlllnde yapılmıştır. Ağır bom· laca:ktır. Söylendiğine göre, A· . omany~ a: ~. assa . ukreş· mektedlr. Bununla beraber en bil)'Qk 
balar hangarlar arıı!ında patlamış,, merikan ~fonanması .. bir ~iktar ~:ı~a~:ıa~~1eti Emutema.~ıyen ~e- gay~mlaln memleketin istikllll oldu. 
ve yangın bombalan hangarların dl· daha torpılo rmuhrıbı verılmek ş , ır. t, un, s~~ ve sut. ğunu odilş\lncrck dalma mUteyakka 
ğer blnalard.a bfiy\lk yangınlar çıkar- surLliyle zayıflatıbnak istenilme- ~:d~umn. m~d~:l~rle .dıger b~zı bulunacağız. Bu lstlklil için uzun.,._ 
mışır. Brt"st de Scharnhorst ve Gnel· mektc ve vapur kafılelerine Ame- z . ele~ın ıkıtııgı çekılrnektedıT: ndeı'dcnbr?ı çok kıymetli fedak&rldr 
senau muharebe kru\·azörlerlnln ya- rikan harp gemilerinin terfik edil- -.eytın~agı, bulgur, sabun: p~tr.oı ıar yapıldığını biliyoruz. Bu hakkt· 
nına b:r çok bomba dUı,mUştUr. Fa- mesi •tercıh edib1cktcdir. Fakat pıy~sa an tamamen çekılmıc:tır. 
kat gök bulutlu olduğu için netice- bahriye nezareti pıemleketi har- ~ngaza ve haller önünde bır çok 
!eri tcsbit etmek ı,-Uç olmuştur. Lo· be sürüklemek tehlikesine maruz 1 kı,~cler sıra bekl.emektedir. 
rlent'de hava dahn gllzel oldug-tı el· bırakmış olma tenktdi karııısında ıı:npu) gazotesı, bazı ıaşe mad. 

SOVYET • JAPON DOSTLUK hetle doklar kısmında ve denizaltı mütereddit. bulunmaktadır.~ dh e~~krı ıdçin. vesıka usulünün ihdası 
etmektedirler. B. M. Meclisi Top!antısı 

lla Ankara, li (A.A.) - B. M. Mcc
k 1 burtın Şemsettin GUnaltayın baş
lıilıtınaa toplanıı.ı-ak belediye ka

nununun 23 Uncu maddesine bir fık
ra. k 
1 

e lenmeıılne dair kanun teklifine 
~lt I:>ahlliye encUmeni mazbataslle 
t kilnunuovvel 939 tarihinde ve mU
;:ır.ıp trUnlerde vuku bulan zelzele· 

fevkaJAde htmneUeri g~rUlen bazı 
:lhk<Unıarın cezalannın lnc!irilmesl-
1~it kanuna ek 'kanun lAylhasrnı 
etın l ınUzakereslnl yaparak kabul 

ittir. 

miryollarr ve limanları tckaUt san· l . . aK" ın a a •• t J w b ' PAKTI AMER KADA Ussündc bUyllk yangınlar çıklı~ı gö· Maamaf,Jı, baş muharrırler ve k ı .t~ muı Cf&~ ı~ının ır 
dığına alt kanunlann bazı madde- HAYRET UYANDIRMADI rUlmUştür. Bahriye top t:abrikasına radyo gazetelerinin muharrirleri ararnamesını nc.§ret:mlflir. 
!erinin deftştlrllmeslne ve bazı mad· d 1 b' 1 Vaşington, 14 (A.A.) - Ofl: a ateş Yerilmiş ve çok bUyllk bir bu mese enin ıran evve teem- • • • • 
deler eklenmesine ait kanun lAylha- Sovyetlt'r birliği ile Japonya ara· yangın çıktığı ml\şahade edilmiştir. mül edılmesi lüzumunu. hükumete Yunan l eblıg ... erı 
sile ordu subaylar heyetine mahsuı h b k k ~ 
terfi kanununun birinci maddesinin srnda bltaranık paktının imzası ha- fNCİLTERE ÜSTÜNDE 1 a er verme ten gen a mıyor·, Atına, 14 (A.A.) - Yunan ordu· 
tadlllnc, TUrklye \'e Irak hUkQmet- beri resmi mah!lllerde hiç hayret U· L~ndra, 14 (A.A.) - lngtılz Hava AaMr. ERlKAN KUVVETLERlNlN lan baş kumandanlığının dUn ak9am 

yandırmamıştır. Fakat bu mahfiller, n h'll , 
lerl arasında akt:edllen veteriner mu "e a ı Emniyet ~czarcllerlnln bu MOıo:.TEREK MANEVRASI ı neşredilen 171 numaralı tebuı•ı: 

,imdilik her tUrlU tefsirden içtinap b hkl -? 0 

kaveleslnln tasdiki hakkındaki ka· sa a tebliği: Nev.vork, ı 4 ( A.A.) _ Uni- j Mahdut ''e mahalli harcklt vukua 
nun J!lvlhalarının birinci mUzakere· ediyorlar. Gece, dUşmanın lnglltere Uzertn- d p · ·· b"Jd" d·w · ·· e gelml9Ur 

J 

1 

tc rcss ın t ır ıgıne gor • · 
lerlnl yııpmış, lçtimaına son vermiş· REUTER DiPLOMATiK deki !aallyetl bir kere daha hafif ol· AmNik'<ln ordusu sözcüleri kartı Atına, 14 (A.A.) -- Sallhlyettar 
tir. MUHABiRİNE GÖRE muştur. Sahilde bir \•eya iki nokta- ve hava kuvvetlerinin 15 mayıs- sözcU, Makedonya cephesinde Al-

Meclis, gelecek toplantısını çar- JAPONY ANIN KART PEK AZ ya pek az miktarda bomba atılmış- 1 tan 24 mayısa kadar Dahou ada. mnnların dUn hiç bir faaliyette bu· 
de- şamba gUnU yapııcaktrr. Londrn, 14 (A.A.) - Reuter'in tır. Bu bo'ITlbalar umumiyetle hiçbir sında manevra yapacaklarım söy- lunmadığını, ArnavuUuk cephesinde 

diplomatik muhabiri yazıyor: tesir yapmamış, fakat tngfltcren!n l lemişleıdir. Bu manevralara i~tı · çok haflf İtalyan k~lr faaliyeti kay-
?.tecııs, bundan sonra De\'lct 

Vaklflara Ait 
Kanun Projesi 

Bergamada 
Atatürk Gunu 

Sovyet • Japon dostluk ve blta- şimali garblslnde bir şehirde, pt'k az rak edecek asker ve tayyare mik- dedlldiğlnl bildirmiştir. 
raflık muahedesi, oldukça yeni bir hasar olmuş ve bir kaç kişi lilmUştUr. ı tarı bildirilmemi~tir. Fakat ajan· ' ALMAN VE İTALYAN 
şekilde bir diplomatik vesikadır ve MALTA ÜSTÜNDE sa göre manevralara en az 20.000 I TAYYARELERiNiN 
Matsuoka'nın Moskovaya yaptığı i-ı Malta, 14 <A.A.) _ DUn Mnltadaı atker ile 1940 ilk~anununda Ha. AKINLARI 
ki ziyaret için pek az klr temin et:- beş yUzUncU tayyare hUcumu aıtrmı vai adalarına gelmı'} bulunan top· Atına, 14 (A.A .) - Yunan umumi 

.,. .\nkara, 14 (Telefonla) - lJmuml Bergama, 1' (A.A.) - DUn Ata
a:ı l'rıUlhak bUl.çell, daire ve mUesae- tUrkün Bergamaya ilk gelişlerinin 
lı erın tasarrufu altındaki ıcareteyn- yıldönümü idi. Bu münasebetle Bcr· 
'"a~e !lıukcı.taalı gayri menkuller için gamalılar halkevinde yaptıklan bir 
cleı 10ar kanununun 27, 28 inci mad- tl!renle 1'Jbedl Şefin hatırasını bir de· 
deıerınc tevfıkıın hazine mukntııa be· fa daha taziz ettiler. Söz alan bir 
~~Olarak her sene Vakıflar Umum çok hatipler, AtaturkUn muhafaza
)' lltlUğtıne mUhlm miktarda t.U- sıru gençliğe emanet ettlğt yuQek e
~ llta buhmmaktadrr. Bugtlne kadar serleri, bunları korumak lçtn 18 mil· 

7 '!tat Umum MlldUrlUg1lnc 8S9 bin yon TUrkUn andını ve kalbinde ya. 
~rı lira tediye cctllmiştir. Devletin şattığı imanı belirtmişlerdir. 
ltı Ulkıyeu altında mllyonlarcn lira 1 Bergamalılar bu vesile ile başta 
rı ~etinde ve 10 binlerce parça gay- Mıllf Şef 1nönU olmak Uzcre büyük· 
llJ l'rıtnkul bulunduğunu gören lıUltü· !erimize karşı duydukları sevgi ve i· 
la et, bu gayri menkullerin vakıflar- nancı da bir defa daha izhar ve te
l'!!( &lakası olnnlannın birer birer tef. yit eylemişlerdir. 

mlşe benzemektedir. Filhakika, ha· verilmiştir. j çu kuvvetleri ıştirak edecektir. Emniyet Nezaretinin dl1n akşam ncş 
11 hazır ile bu bitaraflık muahedesi, rcdllen tebliği: 

Dtın Maltada neşredilen resmi teb. 
bir ademi tecnvUz muahedesi ve bil- Yugoslavlar Almnn tayyareleri, bug1ln üç dal-llğ şöyle demektedir: 
hassa son zamanlarda Sovyetıer ile ga halinde, Volos'a hllcum yapmış-
Yugosıavya arasında imzalanmış O· 12113 nisan gecesi, dUşman tay- tır. Atılan bombalar. h iç blr hasan 
lan ademi tecavUz muahedesi kadar yarclerlnln Maltnya yaklaşmaları ve lBao:ı 1 lm•lıte) /§/ mucip olmamıştır. 'üç dUşman tay-
ileri gitmemektedir. Bu son muahe- muhtelif noktalara bombnlnr atılma. I harekatında tanzim edilmiş bu- yaresi, hava da!l bataryaları tara
de-.de. iki hilkQınet, ıcıerlnden birisi sı llzcrlne Uç aldrm lşarell verilmiş: lunmaktndırlar .• Ylezkur kuvvetler !ından tahrip edilmiş \'e alevler i-
blr tecavUJ: kurbanı oldutu takdirde tir. tamam.le . w motC?,r~~ olup .. b~ ba- çlnde denize dllfmilftUr. 
dahi, dostluk sl;vuetlerlne de\'&m e- kımdan dıger butun motor!~ Al-1 Bir Alman tayyaresi, Samadt-rek 
dcceklerlni taat}hUt etmı,ıerdlr. SO\'. Amerı·ka man kı~alarma benzemektedırler. clvarında kUçllk bir motörlU kayığa 
yet • Japon muahedesinde ise, iki Draç ın Yugoslavlar.. t~rafı~ · mltralyl!z açmış. fakat hiç bir hasar 
hükQmet i"lerlnden birisi UçUncU bir dan zaptı etrafında ımutalaa yu· . t 1 1 " .. L d hf' ll . . d ' \C zayıa ı muc p o mamıştır. 
devletin bir askeri hareketine ma- ruten on ra ma 1 erı şım 1 1 Dll t • ı 

Kopenhag Hükümetine Bir ltalyanlann Arnavutlukta yalnız 
1 1 

tşmkal n doyyndr 
1 

'
1
'
1
' gheclei bdlrl~-

ruz kalırsa, bitaraflığı muhafazayı b. I' A I h . b r n a. p e en a ga ar a n e ı·I· 
taahhüt eylemektedir. Nota Verdi l 

1 
ır ...ı ımk ana fvkonttybaya

1
.sa ıp du- 1 re mm takımı Uzerinde uçmuş' ve 

1 itib ıı ~ • unuu 1arını a a u ımanın a 
Blnnetlce, nazar ye ar e, ee;er Vaşington, 11 (A.A.) - Blrleflk İngiıiz !hava kuvvdleri tarafın- muhtelif noktalara bombalar atmış-

Sovyetler Birliği Japonyanın mihver Amerika, Kopephag hUkOmetlnln dan mütemadiyen bombaııdıman tır. Bu bombalardan birisi bir polis tib edilmesindeki gUç!UğU g!irdUğU ------------
"' 

1 Vakıflarla aUı.kası olan gnvri 
·••enk • 
v, Ulleri satmak, bir tarata tahsis 
ltuı tescıı etmek hususundaki mUş
bu ltı da nazarr itibara aldığından 
b r k!art mUşkllllerl berta.ra! edecek 

l" kanun projesi hazırlamıştır. 
dl, apılan tetkikata nazaran ı,lm
tıı tahakkuk edip te tıenUz Hden
lıtıtını, ınukataa vesalr bedellerin ye-

1\tı 2 
dır. milyon liraya baliğ olmakta· 

rıı!lltırıanan projeye nazaran bu 
''~ llllğ her sene 300 bin liradan a
lfutl 01tnaınak Uzcre Vakıflar Umum 
cıııec UtlUğt!nc dört senede tesviye e
rııuıhelt, buna mukabll umumi ''e 
lerııı aıc bUtçell daire ve mUessese
lltt tapulu veya tapusuz tasarrufu 
cı 11 l\C1aJcı Ve Maliye Veklletıne mev
tatrıg8Yrl menkullerle EmUl.k ve Ey
ıt1111 Bankası emrindeki ga;)TI men
• ı~~ Vakıflar idaresi!• alil.kası ke· 

tktir' 

P.1A.LtYE VEKALETİNiN 
"1ı İKi TAMiMi 

v,lct~ara, 11 (Telefonla) - Maliye 
~ı: etınce yapılan bir tamimde, ka
ıtara teınyız komisyonunun bozma 
~ları Uzerlne itiraz komisyonla
t~ "erııen ısrar kararlarının, ta
"1rı~(a itiraz edilmedikçe tekrar 
lıt, ~ gönderilmemesi bildirilmiş· 

"1ıka . V''lttl ra, 14 <Telefonla) - Malıye 
bı tıı etı, karne usulUnde vergiye tA· 
llJıııtlııtaht'lcmlerin, karnesiz olarak 
~ 1\ aınıarı halinde, iatihdam eden
<\ııtu &.ınına ne gibi '8rtlarm tahak
~~ ncta cezalı vergi ve harç tahak· 
1:ı l' ~tttrıleceğinl. vlllyetlere yaptığı 
'iınde izah etmiştir. 

Çok Ağır 
Basan Kuvvet 

arkadaşları tarafından hUcuma uğ- Danimarka elçisi Dekaut'rmann'ı ge- edııdiğini tebarüz ettiriyor. karakolunda hatıl hasaratı mucip 
tarsa, Japonya elleri bağlı kalmak- rl çafınna kararını tanımamı,tır \'e Londra, 14 (A.A.) _ Yugos- olmuştur. 
tadır. Buna mukabil, eğer Japonya, Dekauffmann'a Vaşingtonda. sallhl- lavya .muharebeleri hakkında bu Bir ltalyan tayyaresi, Lisuri'yl 
herhangi birisi tarafından hlleuma yetli Danimarka sefiri olarak tanı- sabah alınan haberler biraz daha bombardıman etmlşUr. Zayiat yok
uğrarsa, Sovyetıer birliğinin bitaraf- masına devam edileceğini tebliğ ey- sarihtir. Bu haberler Draç"ın mu- tur. Bet evde pek az hasar vukua 

(Dafi 1 incide) XX lığı temin edilmiş bulunmaktadır. Fa !emiştir. hakkak surette düşeceği kanaati- ı gelmiştir. Diğer bir İtalyan tayya-
lanna saldırmai?a cUret edecek kat. muahede, bir askeri hareketin Taati edilerek Hıı.rıciye Nezareti ni verecek mahiyettedirler. Şimdi resi. Sısnm ndası sahili civarında bir 

ilk teşebbUsUnU iki Akitten birisi alır tarafından neşredilen notalarda, Bir- Yug0tılav kıtaları buraya daha 'ı kn),ğa mitralyöz ateşi açmış, fakat 
mi? Amerika ile de harbi göze sa, karşıl!klı hattı harekeUerinin ne lt'Şik Amerika hUkQmeti Dekauff- evvel varmak için biribirlerile ı hasarı mucip olmamıştır. Bir dilş
alacak mı? Böyle bir harbe ta- olacatJnt blldirmemlı,e benzemekte- mann Kopenhag hllkfımetlnin bu em- yarı§ etmektedir. Şarkrtan garbe ı man tayyaresi, Trlpolis mıntaka.sma 
raftar olmıyan imparatora ve dir. Unutulmuf olamıyan bu noksan, dol;ru ke- ..ı 1·nı· "-. ' 0 aettiren Alman bombalar atmış. fakat hasar \'e za-

ht 1 ( rl verirken nazı tazyiklle hareket et- o l1'Cl ~°'""" 
l · ınıflar k çok mAnldardır. ÇUnkU, mu e i ih- tazyı·k kıtalarından daha su"rat"ıe ylntı mucip olmamıştır. ona san an zengın s a ar- tlğinde mutabık kalmaktadır'. 

şı Japon nazileri harekete gc- tlmallere karşı açık kapı bırakmak· Birleşik Amerika notasında şun- hareket etmek için Yugoslavlar FLORINA VE YENiCE 
çebilecekler mi? tadır. !arı lUive etmektedir: büyük ıbir gayret sarfetmektcdir. DÜŞMEDİ 

As,,a işi birdenbire bu kadar MA TSUOKA MOLOTOF'U Birleşik Amerika hUkOmeti, Da· ler. Londra, 14 <A.A.) - Afi: 
TOKYAYA DAVET EITI U ti k Yugoslav muvaffakıyetleri bü- Öğrenildiğine göre, Berlln Balkan-

chemmiyet knanırken, teessüf nlmarkarun s ra e urtuıacaft u- _ .L • • h . d' Ç" 
4 (AA) D N B. midini teyit eyler. yük oır c:ne;nmıyetı aız ır. u.n- !ardaki mUşkUlltı yenilmiş addet-

edilecek bir nokta vardır ki, o Nevyork, 1 · · - · · ·• kü Draç hmanı ltalyan kıtaları ıle memelttcdir. Florlna ne Yenicenin a-
Domel ajansının bildirdiğine göre, dd 1 • 

da İngiltere ile Hindistan araw M ta k ma~zemesının ve iaşe rna e erı· lındığı Berllndc teyit edilmemiştir 
Japon Hariciye Nazın a uo a, B Jk J d V nın ıhrar. edımıekte .olduğu başlt.- • 

sındaki dargınlıktır. Bunun bir da sovyet komiserler a an ar a e ,.. ATINA RADYOS Moskova garın ca limandır. Bundan ba§ka bu U 
an evvel kalkmasına Amerikada heyeti reisi ve Hariciye komiaerl Mo- L•b d S muvaftakıyetin Yugoslav kıtala- ALMANLARI NEYE 
da çok ehemmiyet veriliyor. İn- 1 lototıa vedatatırken «her halde ya- 1 ya 8 00 rınını zaten yüksek oıan kuvvei BENZETİYOR? 
giltere, lüzumsuz hatalarla Hint kında Tokyoya geliniz» demlftlr. V · • t mancyiyelerini arttıracağı da mu- Atina, 14 (A.A.) - Dün ak-
. . •. . Dllf.er taraftan Stallnle Molotof, azıye ·L-kk k ..:>m matbuat t" . At" lilen guccndırmlş ve geçen . e 

1 
Nazırı ile son bir ma a tır. ...-·· nezare ının ınca 

. Japon Harfe ye Nit'in şimal ımıntakasında Yu- radyosu ile neşredilen ıharekit 
harpte ınsan ve ıoaraca çok f e- cie!a daha vedala..şmak için Hariciye Lon.clra, 14 (A.A.) - Tebliğ: goslav kuvvetleri Belgrad düt- h.~ldcır -'a~i beyanatında ezcümle 
dakarlık gösteren bir mUttefik- Na .1 ının vagonuna girmişlerdi. Yunanistanda 12/ 13 nisan gc- müıt olduğu halde mukabil taar· ~ovle denılmekteclir: 
ten kendi kendini mahrum bı- KANADA BAHRİYE cesi kuvvetlerimiz yeni mevzile· ruzlarına devam etmektedirler. «Makedonya cephesinden dö-
rakmıştır. NAZIRINA GÖRE rine çckilmi!tlerdir. Setir kıtaları- Bazı haberlere göre Yugoslavlar nen Yunan yaralılarının bildirdi. 

Harbin yeni safhasında, Asya Sydney, 14 (A.A.) - Kan~- mız düflllana ağır zayiat verdir- Karaguyevaç kasabasını istirdat ğine !lÖre. Almanlar bir «toför-

d b . d b" da bahriye naztrı B. Husfıea hır b etmı"•lerdir. Bu mevki dün eaba- ler cüzütamınu ıbenzemekted,'r avası ır en ıre ön nlana çı- d b mi .. Jer_l!r Düımman u çekı'lme 11 " ı- mülakat cenaıın a fU eyanatta 7 w · ~··· e • ha :kadar Yugosiavların elinde 
karken, İngilterenin Hindistan- nasında doğu bölgemiz üzerine f d bulunmuttur: bulunuyordu. Uü;tman tara ın an 
daki hatalarını bir an evvel ta- Japon _ Sovyet paktının ilk devaımlı tuYikini muhafaza eyle- tekrar alındığı hakkında hiçbir 
mir etmesi ve Hintlilerle tam neticesi Balkanlardaki vaziyetin mittir. Ha.tlanmızın ıağında ol- haber eehncmİ§ olduğuna göre 
biri§ birliği yapması, kendi he- inkiıafından 

1
sonr.a 

1 
a~laı~~kkkt.ır: dUkça büyük bir faaliyet kay<le- hiıi. Yugosla.vıarın elinde bulun. 

sabına da, insanlık hesabına da Bu pakt ngihz erın ı atını damifse de ciddi hiçbir kar•ıla 11• duğuna hükmedilebilir. 
Orta Şar1'tan uzaklattırmak için .,. - Roma, J 4 (A.A. - (Stefani) 

çok temenni edilecek bir şeydir. Almanlann .arfettıiği gayretler ma vuku bulmamıştır. Bölgemi. Reute.r ajanın [iraç'ın Sırp kıta-
Ahrnet Emin YALMAN cümlesindendir. zin merkez kısmın~a ısrarla vu- lan tarafından işgal cdikliğini bl•

JAPON BAHRİYE NAZIRININ lrubulan Alman hücumları ıiddet- ün iki defa b'ildinn~h. Roma-
ANATI g •. q f' ll •_..) b 

BEY Ji topçu ateşimiz üzerine tamamen nın salahyet11 ma.1 ı em'We u 
Tokyo, 14 (A.A.) - D.N.B.: akim kalmı~tır. Hava fevkalade hıııber kati surette yalanlanrnak-
Japon Bahriye Nazın Amiral Vi- soğuktur, kar yağmaktadır. tadır. 

kana, valiler toplantısında yaptığı be 

GI. Dö Goll 
(Safı 1 lnclcle) ** 

deleye lşUrak etmek Uzere Yuan!S· 
tana gitmek ümidinde olduklarına 
dair çektikleri blr telgrafı nqretmlf
tlr. 

Nikl ismindeki Yunan haftalık 
mecmuasının lskenderıye muhabiri, 
lle gorUştUğU esnada Almanyamn 
Yunanlstana harp ilAn etmesinden 
bahseden general de Gauııe demiştir 
ki: 

- Ahmet, bana en faytlalılarından Uç l<'at aay. 

yanatta demiştir ki: Libya' da: Bu sabah tanklarla 
Japon bahrlye81, kendisine dUşen takviye edilen diişman piyadesı 

bUyUk vazifelere !Ayık olmak içine- Tobruk'a hücum etmiştir. Bir 
!inden geleni yapmaktadır. İstikbalin noktada yirmi kadar tank dış mü. 

Türk Argosu 
Kitabı Çıktı 

«İtalya, harp istemediğini ilAn et
miştir. Pakat hakikatte İtalya Yal
nız bir şey istemiştir. o da Alman
ların Balkanlarda mUdahale etmesi
dlr. Bu sureUe İtalya bulunduğu ü
mitsiz \'nziyctln ıslah edileceğini zan 
netmiştir. Bl1tnn dUnyanın kurtulma
sı için açılan mücadelede hUr Fran
sızlar Yunanistanın yanı b&fmda 
harp etmek istemektedirler. Yuna
nlstanın bugün bize gösterdiği mısa.. 
lln tarihte benzeri yoktur.> 

- Dinamit, tayyare n .radyo bay ötretmen. 

- Neden faydalı bunlar! 
- l\laden ocakları, tUneller dinamitle aı;-ılır. Seri 19 ,.e seyahatler 
tayyare ile yapılır. lllm, fen \"e sanat radyo De yayılır. 

- Mehnıet, sen de bana en zararhlarmdan tıç foat say. 
- Dinamit, tayyare ,.e radyo bay öğretmen. 

- Neden zararb bunlar! 
- :.recıenıyet Te insanlık dinamitle uçaralur. Ç.ohık çocuk tanare 
ile öldllrWllr. Zehirli dü,llnceler radyo ile saçılır. 

.ıw d ...ıfiklikler her ı · · T k1 Ankara, 14 (A.A.) - Tür Dil Ku-gıseterece&• ee• ne o ur- dafaaları geçımtştır. an arımız 
ıu~ olsun bahriyemizin, milletin Umlt- derhal mukabil bir hücum yap· rumu Genci Sekreterliğinden bllditil-
ıerlni aııla boşa çıkarmıyaca,ğına ka- mış ve düşman gerek tank ve ge- mlştlr: 

E ternasyonal vaziyet •• hl k ... · Dilimizde kullnnılan argo tAbirle-nUm. n .a m- rek insanc.a ço agır zayıat vere-
lef111ektedlr ve hldiaelerin nasıl bir rek tardedilmiştir. Kıta.larımız rini içinde topl~ıak üzer~ kurumu
gidlf alacağını kimse keatlrernez. An Sollum civarında düşmanın ilerı muz sekreterlerınden Ferıt Deveıu
cak Japonyanm haklkt kuvveUerJdir müfrezeleri ile temastadır ve bu 1 nUn yazdığ"J Tllrk argosu kltabr ku
Jd, devamlı refah yolundaki mAnla- müfrezelere çok mühim zayiat rumca bastırılıp ortaya ··1<arılmrş-
1arı yenebilir. verdirmişlerd ir. tır. 

mızı :Fı :ınsanın nıUmessıli de yaptığr 
bC'yanalta. tanımıı; bulunmaktadır.> 

DÜRZÜ CEMAATi GAYRİ
MEMNUN 

Kudl\s, 14 (A.A.) - Beyruttan bil 
dirildiğine göre, LUbnandaki OOrztl 

1 
cemaati yeni Lübnan kabinesinde! 
kendilerine hiçbir nezaret \'erllmedl· 
ği için hayret ve infial izhar etmek· 
tedlrler. General Dentz'I ziyaret e
den heyet Jo~mlr Muhlbblye Arslan 
Hikmet Canbulat'dan mUrekkep bu
lunmaktadır. Bu zevat muhalif DUr
zll partılcrınin reisleridir. 

LÜBNAN HÜK0MET1 REiS! 
NE DiYOR? 

KudUs, 14 (A.A.) - on ajaı1A11 
bildiriyor: 
Beynıttan blldirlldıği~e göre, Lüb

nan hUkOmetı :reisi Naocache bir be
yanname netretml9tır. Bu beyanna· 
mede eacUmle şöyle denilmektedir: 

«Devlet teşkllllında yapılacak 11-

lahata hemen baf!anaeak olmakla be 
ı·aber bu iş bir gilnde bitecek btr ı, 
değildir. Fakat bu ıslahat muUaka 
yapılacaktır. Bu i şi muvaffakıyetl4ı 

başarmak fı;ln yeni adamlar lbım
dır.> 

BEYRUTr A İDARi 
MUHTARIYF.T 

Beynıt, H (A.A .) - D . N. B. a 
Janir bildiriyor: 

Franauı fe\•Jtaltde komlaeri rene
ral Dent&, halin mUtehaasıslarla pn~ 
elemanlardan nıUtetekkll yen[ hUku
metc müzaherete davet etml~. 

Neşl'edllen bir kararnameye göre, 
Beyrut şehri bundan sonra LUbnan 
hUkQmetı içinde idari muhtariyete 
malik müstakil bir mıııtaka teşkil e
decektir. Bu suretle Beyrut beledi
yesine hususi bazı icra sallhlyetterl 
verilmektedir. Bundan ba.şka Bey. 
rutta iaşe ofisleri de lqkll edilmek
tedir. 

General Simoviç 
Diyor ki: 

ALMANYA, MEMLEKETtMI. 
ZlN BİR KISMINI ZAPTEDE
BlUR. FAKAT MOTTEHtr 

KALMAMIZA MANt 
OLAMAZ. 

Yugoslavya'da bir ~al, 141 
(A.A.) - Yugoslav bllfVek~iH 
ve Yugoelav ordul.r:ı bafkuman• 
dam General Simoviç. Timea .. 
huıusi muhabirine apiıdaki be
yanatta bulunmuttur: 

cAlmanya, vilayotlerimizden 
bir kısmını zaptede-bilir, fakat bi
zim müttehit blmamtza mlnı 
olamaz. Riyaset ettiiim hükiimet. 
Sırpların, Hırvatlal)n ve Sloven
lerin milli arzuları ile vücucle a~ 
til'.D'liş oldukları yegane hür hiikG. 
mettir. Arasında doktor Maçelt'i 
bulundurmakla mü~hiı ofocluğum 
hükumet, ~hiçbir vakit teslim ol 
mıyacakbr, 

Times, bu beyanatın sonunda. 
cbu sözler bucün Yugoslav mil· 
letindek; yübek maneviyatı .. 
müttıefilderine kal'lı olan itimadı
nı gösteren yük8Ck faziletlerin bir 

1 
teuhürüdür> demektedir. 

MACAR KUVVETLERi 
UJIVlDEK'E VARDI 

Budapeıte, 14 jA.A.) - Ma
car genel kurmay ba,kanlıiın11 
dün öğle üzeri ncıredilen tebliiiı 

12 nisan akşamına kadar Ba
ranya müsellcsini tarnamiyle İf 
gal ettik. Zır1ılı ve motörlü kıta• 
larrmız bu saıbah Tuna ile Fiaz~ 
arasında Ujivıiıdek' e vannıtlardır. 
Paraıütçi.i )utalarımız ilerde bu
lunan bir kaç mühim köprüyü el· 
}erine geçirerek motôrlü kıtaları 
mız gelinciye kadar muhafaza et• 
mitlerıdir. 

Ricat etmekte olan diitman de. 
vamlı ileri hareketimize mani ol
mak için Tuna ile Fma araıında
ki köprüleri berhava etmektedir. 

Şimdiye kadar zayiatımız çolc 
d~l!ildir 
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Kıskançlık Yüzünden Cinayet 
Ayrılmak f stiyen Karısının Gönlünü 
.11."apamayınca Tabancasını Çekip Vurmuş 

Bey§ehir Gölünün Suyu 
Arttırıldı 

Konya (Hususi} - Beyşeihir 
gölü K.onyanın en mühim hubu
bat mıntakası olan Çumra kaza
sındaki ovayı suiama t~kilatının 
en mühim mem'baıdır. Bir kaç 
sene evvel su seviyesi düşmüş ol-

1 l:VLKACA 

Dün sabah saat dokuzda Be- mamıştır. Bu suretle yeise kapı- duğu için kanallara su alınamıyor 
yoğlunda Fcriköyündc kıskançlık l lan Mehmet, i~ni zorbalıkla hal- ve aroz.i sulanmak~~~- .~ahrum 
yüzünden bir cinayet işlenmiştir. letmeğe karar vermiş, günlerce kalıyo~du. Bunu gozonunde t~-

Ha-slköyd.e Ara'bacılar cadde- ı·s·ru· oerücünü bırakarak Ferikö"· tan alakalı makamların Beyşehır 
1 

-.ı e "' ··1·· d k" ~ l k b 
sinde 12 numaralı hanede oturan soka!klarında gezmeğe, karısını go un e 1 suyu çoga t.ma ve u 
seyyar 5atıcılardan lbrahim oğlu 1 beklemeğe başlamıştır. Dün sa· suretle kanall.arda daıma su bu
Mehmedin karısı Fatma, bir müd- bah saat dol..;ızda tesadüfün kar- ı lundurmak ıçın baş vurdukları 
dettenberi kocası ile dargın bu şısına çıkardığı ~arısına güzelhkle ~edhirler müsbet neticeler verm~
lunmak-ta "lie Feriköyünde tanıdı- sokularak bir hayli yalvarmış, ge başlamıştı~. !"lalen Nevşchır 
ğı bir kadının evin"de yaşamakta. evine götürmeğe uğraşmıştır. İk- gölünün sevıyesı ıyükselmiş ve 
dır. Kansını nrasıra hırpalamak- naa mll1Vaffa olamayınca taban- Çumra kazası ile Yarma nahiye
la ıberaber çok seven ve gözün- casını çekerek bir.biri ardına attı. sindeki sulama teşkilatına nafi 
den bıle kıskanan Mehmet, çok ğı ıbeş kurşunla zavallı kadını olacak bir hale gelmiştir. Bade
uzun suren bu ayrılığn tahammül muhtelif yerlerinden yaralamış ve ma Nevşehir gölünden azami isti-

d k 1 b k 
. fade temin edilecek ve o ıhavali-

e ememış, arısi e arışma içın ka""'ıştır. Yaraları ag· ır olan F at-
b 

__ ı. 1 .L_ ...... de kurı&lığın önüne kati surette 

Soldan ~ağa: 1 - Bir lrfa.n oca
ğunız, 2 -~ Kadın ismi • Ağa.cm kı· 
sımlanndan, 3 - Habeş komutanı • 
Bir rengin tersi • Kayıp, 4 - Ya· 
vaş, 5 - Teslim olması veya muk~ 
belede bulunamaması istenilene edi
len tehdit:, 6 - BUyUk otel, 7 -
Bir renk - Tatlı bir madde - Hamam. 
8 - Bir hastalık, 9 - Sofra, 10 -
Babanın eşi • Tutkal, 11 - Bir ida· 
re tarzı. 

ır V'->A çare ere V<ıŞ vurmuş, ar~- ma hastahaneye kaldırılmıştır. geçilecektir. 
ya aracılar koymuştur. Fa-kat, hır ~ d . 
türlü knrısmın gönlünü yapmağa, Kıskanç koca da ha ısenın vu• 
yine bera:berce yaşamak için mu- ı k'Uundan biraz sonra yakalanmış
vafak<ıtini almağa muvaffak ola- tır. 

Ak şehirde 
Akşehir (Vatan) - Bugün 

şcıhrimız Halk.evinde saat 1 7, 5 da 
Dr. Aziz Perkün tarafından cdi.in. 
ya h.:ıd..selcri karşısında Türki
ye> mevzulu dikkate d<'ğer bir 
konferans verihni tir. 

Salon şimdiye kadar gorülme
miş bir şekilde kapılardan ta~an 
hakla miadından saatlerce cvvc:i 
do~ bulunuyoııdu. 

Hatip ilk sözlerinde bugün Bal 
kanlarda vukuagelen hadiseler
den krsa bahsettikten sonra yen& 
nizam adı verilen menhus salgı
nın; ancak ~er devletlerinin 
yirminci urın medeniyetini yaşı• 
yan insan tıop]uhıklanm, kendile
rine ram ederek bunların kazanç
larını, alın terlerini ve ellerinin 
emeklerini ımilletlerinin zevk ve 
eğlencelerine yarayıcı birer kay
r.ak ıhabne sokarak kullanmak ar
zuları olduğunu tdbarüz ettirmiş
tir. 

Böyle lbir zillete boyun eğme
m~ içfn kendisinden kat 'kat ikuv. 
vedi olan d~an.lan ile .kahra
manca d'övıüşen, fCl'ef ve milli 
gurur zevkini .içinden duyan 
komşumuz ve müttdik.imiz Elen 
miHeti gibi lbir gün ibizim de 

kaprrnızın çalınması mukadder 
-:>lursa ıhükumetinıizin de ken
di hükümranlık ıhaklaTına hiç 
bir milleti aoknuyacağını her çağ· 
da ayrı ayn birer tar.ih yaratan 
Türkün. sarsılmaz bir iman oldu
ğunu pısırık ecdatları gibi bunla
ra da ıbir daha öğreteceğini söy
lemiştir. 

Bundan sonra lnönünde mille· 
tin makus talihini yenen koca 
kahraman İsmet lnönü"nün •başın
dan doğan Tü& • İngiliz ittifakı-

lzmitte Sıtma Kalmıyor 

İzmit (Hususi) - Sıtma mü
cadele teşkilatının muvaffakıyet
le devam etmekte olan faaliyeti 
neticesi olarak. evvelce bir sıtma 
yatağı addolunan lzmit, bu afet
ten tamarnile kurtulmuş denile
cek bir vaziyete girmiştir. Elyevm 
sıtma ni5beti yüzde altıya düşü
rülmüştür. Adapazar civarında 
bulunan T esbilıli gölü bataklığı
nın do'kuz bin metre uzunluğunda 
kanallar açılmak suretile kurutul 
muş •bulunması bu niabeti yüzde 
bir kaç nisbetinde daha düşüre· 
cektir. iki aenedenberi kurutulma. 
sına uğraşılan Gökçeören batak
lığındaki rnmcliyat da !bitirildiği 
takdiııde yurdun bu kısmında sıt· 
madan eser kalmıyacaktır. Kuru
tuıan arazi köylülere tevzi edile

cektir. 

Bereketli Yaz Yağmurları 
Edirne {Hususi muhabirimiz~ 

den) - Trakya ve havalisine ilk 
bahar yağmurlan düşmeye başla. 
mıştır. Havalar mevaİ:m yağmur
larının haş:amruıile derhal kendi
ni ıhıssettırecek derecede serinle
mış ve bu yüzden evlerdeki soba
lar tekrar yanmağa, kışlık palto
lar giyilmeğe medbur kalınmıştır. 

Mezruat itibarile bu yağmurla. 
ra son günlerde oldukça ihtiyaç 
vardı. Bilhassa yazlık ekimin ari
f esinde düşen bu yağmurlar çift

çinin ~ünü güldürmüştür. Ha
vaların açmasile toprak beklenen 
tavı bulmuş olacağından derhal 
yazlık nadas ve ekimlere ba;lana

caktır. Bum:lan sonra hassatan 
yazlık buğday ile pancar, arpa, 

Julaf, mısır, susşm gibi hububat 

ve kavun karpuz ekilecektir. 

Konferans 

Bu Akşam 

Sehlr Tiyatrosu Konıedi Krsmmda 

İlk Operet Sanatkarımız 

CE.!IAL SAHiR 

JUbllesi 

Muazzam Program: 

Şehir Tiyatrosu - Cemal Sahir o
pereti - Muhlis Sabahattin Heyeti

İsmail DUmbWlU - Kapuçelll orkes
trası. 

1 - Konuşma: Muharrir Nusret 

Yukar•1an Aşağıya: 1 - üstlln 
körU, 2 - Fakat - Yemin, 3 - U
fak kitap - GöğUs, 4 - Şöhret - Er· 
meni şivcsllc tllrkçe tasdik - Bir 
meyva, 5 - Bir nevi tatlı, 6 - Beş 

kıtadan birinin halkı • Eskl bir s!
IAh, 7 - Katmer - Uzunluk, 8 - Fe 
raset: • Çoğun zıddının tersi, 9 -
Kara parçası - Abus - Bir oyun la\
ğıdı, 10 - Nal • Nota, 11 - Bir 
erkek ismı - Isırmadan mUtevelllt. 

D0.SK0 BULMACA~I~ HALLİ Sıı!a Coşkun. (JUbileyl açış) 
2 - Cemal Sahlrin ilk opereti· Soldan sağa: l - Beynelmilel, 2-

. üs - AlA.ka, 3 - Yankı • Sil, <t -

1 
Çardaş I<,örstın - Şehir Tiyatrosu • ümit _ Ekmek, 5 _ Klsarna • zar, 
(Kıymetli Prlmııdonna Nuvart) ne., 6 _ Re _ At, 7 - Diz - Fayrap, 

1 3 - S;ı.z • Caz • Hazım, Vasfi, Bcdıa s - Ameli - Re, 9 - Drama - Sl, 

Dr. Aziz Pcrkün 

m canlandırmış, cyurdda sulh, 
cihanda sulh> vecizesinin Türk 
~illetinde yegane şıar olduğuna 
~ret ctm~ir. Bununla beraber 
sözlerine; «muhtemel bir tecavüz 
vukuunda yurt ve millet müda
faası için kahraman 'kumandan 
ve mehmetçiklerimiz sınırlarda 
savaşırken en küçüğümüzden en 
b~ğümüze kadar hepimizin 
Milli Şefin etrafında tek bir VÜ· 
cut gibi roplanarak onun verece
ği her emre uyarak muvaff akı
ydlerimizi daha çok, daha ve
rimli, daha sistemli ve azimli ça
lışmamıızla kolaylaştıracağız!> di. 
yerek nihayet vermiştir. 

Memleketin sevgi ve hürmeti
ni kazanmış olan ateşin hatip kür. 
aüde ço\k tezahürata anaihar ol
muş ve Tıilrkün olgunlaşmış, tıop· 
lula mı.ş birliğinden doğan bissi
yatile .sık sık alkışlanmıştır. Kon· 
ferans çok feydalı olmuştur. 

""' 

Bir Kız Kaçırma Hadisesi 

Kandra kazasına bağlı Koy· 
maz nahiyesinin Davullar köyün
de kanlı bir şekilde neticelenen 
bir ıkız lkaçırma vakası olmuştur. 

Köy ha1kıncLan Keleş oğullann
dan Mehmet oğlu Topal Zülkade 
adındaki şahıs, ötedenberi göz 
koyduğu ayni köy.den İbrahim 
oğlu Kazımm kızı on Ü'ç yaşında 

Seheri zorla kaçmnağa kalkmış
trr. V.aki şikayet üzerine kızcağız 
bu başı dönüğün elinden kurtarı. 
]arak babasına teslim edilmiştir. 

Muhtarın ibu müdahalesini haz• 
anedemiyen Topal Zülkade yanı
na aldığı dört k:ardeşilc birlikte 
gece yarısı Kazımın evine dayan. 
mı~ ve Seherin kendisine teslimi
ni istemiş, verilmediği takdirde 
evi yakacağını, Seı'heri de boğaz
lıyacağını söyl~iştir. Bu vaziyet 
kaışısında gügreyen baba :taban
casını kullanmak lüzumunu his
setmiştir. Bir kaç kurşunla 'kapı
sını zorlıyan ırz dü~manını yere 
se~miş. maktulün kardeşlerinden 
Rasimi de ağır surette yaralamış

tır. 

•• 
Abone Ucreti 

Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık 8 ayldr Aylık 

-------------
uoo '750 400 15l~ 

Hariç menlleketler: 

Senelik 6 aylık Saylı~ Aylık 

(Kıymetli sanatkArlıı.r tarafından) ı 10 - La • Lando • Me, 11 - At • 

4 - Muhlis Saba.hattlnln şahescrı Er • Onbir. 
Kerem _ Asli. Yukıırdan aşağıya: 1 - BUytlka-

da - La, 2 - Esami • İmdat, 8 -
5 - Halk sanatkdrı İsmail Dllm· Nis _ zer, 4 _ Nektar • LA.le, fi -

bW!1!. Re. İmar, 6 - En· An, 7 - Mas-

r 

Gişe açıktır. Her tarafa otoblis kara - Do, 8 - İlim - Son, 9 - IA
lezar, 10 - Ek; Katar • .ML U -

vardır 

VAt'AK Onetld 
lLAX FİYATLARI 

Başlık maktu olarak 
1 lncl Sayfa Santimi 
2» J) J) 

LU ·Peder. 

Yeni Neşriyat: 
Bu Harbin Kitabı 

Mümtaz Fııik Fenik tarafmda.n 
yazılan bu mühim eser bUtün mille
timizin okuması icıı.p eden bir kitap
tır. 

Tllrkiye - İngiltere ittifakı ve BU
yUk Britanyn imparatorluğu hak
kında çok esaslı bilgiler veren bu 
kitap wgUnk\1 hAdlselerl en iyi an
latan bir eserdir. 125 kuruştur. Satış 
yt .Ahmet Halit Kitabevi. 

Devlet Demiryollan llanlan 

D. D. YoIIarı lOcu İşletme 
Müdürlüğünden : 

işletmemizce kapalı zarf usullle eksiltmeye konulan beş bin beş yüz 
metre mikAp çam tomruğa talip çıkmadığından (şartnamede müteah
hitler lehine tadilM icra edilerek) 2490 sayılı kanunun 10 cu. madde
sine tevfikan yeniden kapalı zar! usulile eksllt'meye konulmuştur. Mez
kftr beş bin beş yUz metre mikAp tomruğun muhanunen bedell yüz yir
mi bir bin lira olup ihalesi 20.4.941 salı gllnU saat 15 te Erzunımda. 10. 
cu işletme mUdUrlUğQ binasında yaprlacaktrr. 

Bu işe girmek ıstıyenlerln yedi bln Uç yüz liralık muvakkat temi
natlarile kanunun tayin ettiği vesaiki ve bu işi becerebileceklerine dair 
olan bir belgeyi ve teklif mektuplarını ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon relsllğ!ne vermeleri 16.zrmdrr. 

Beş 'bin beş yüz metre mfklıp tomruk orman mUdllrlUğUnce işlet
memize tahsis edilen Olutunun Köroğlu ormanlarından tefrik edilen 16 
a ve 29 a No. lr maktnlarrndan katedilecektlr. 

Teslim yeri Sarıkamış Hızar fabrikasıdır. 
Şartnameler Haydarpnşada 1. ci, Ankarada 2. el, Erzurumda 10, cu 

işletme mUdUr!Uklerlnden ve Sarıkamış, Kars, Trabzon istasyonlanndan 
6 lira mukabilinde tedarik edilir. (2921) 

Gayrimenkul Sat1ş ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Fatma. Behirenin 482/14260 hesap No. slle Sıı.ndrğımızdıın aldığı 
300 liraya. karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 N'o. 1r kanunun 46 cı mad
desinjn matufu 40 er maddesine göre satılması icap eden üskUdarda 
Anndoluhisarı Göksu caddesi eski 7 MU. yeni 41 No. lı kayden 410 arşın 
mesahnsı olan bahçeli ıı.hşa.p evin tamamı bir buçuk ay mUddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına. göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek lstiyen (112) lira pey akçası verecektir. :Milli Ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu dil kabul olunur. Birikm1' bU· 
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresi ve taviz bedeli ve tel
lAliye rUsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 12.4.941 tarihinden 
itibaren tetkik etmek istlyenlere sandık hukuk işleri servlsinde a
çık bulundurulacaktır. Tapu sk:n kaydı ve sair mzumlu malftmat ta şart
namede ve to.klp dosyasında vardı~. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları 
tetkik ederek satılığa çrkanlan gayri menkul hakkında her şeyi öğ
renmiş ad ve teldkkl o1unur. Birinci arttırma 9.6.941 tarihine mUsa
dif Pazartesi Cağaloğlunda klıjn Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yaprlabllmesl için tekllf edilecek bedelin 
tercihan alınması icap eden gayri menkul mUkellefiyetile sandık alaca
ğını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttrranrn ta
ahhüdU baki kalmak şartlle 24.6.941 ta.rjhlne mUsadif salı gOnU ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayri menkul en çok arttıranın Usttlnde bırakılacaktır. Haklan tapu 
sicillerile sabit olmıyan aldkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklnrını ve hususne faiz ve masarlfe dair tddlalannı nrın tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı mUsbttelerile beraber dairemize bil
dirmeleri lAzrmdrr. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu stcnıcrile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malQmat: almak tstlyenlerln 40 /1706 dosva No. sne 
Sandığımız hukuk fşlert servisine mUracaa.t etmeleri ıuzumu UAn olunur. 

* DfKltı'T 

Z700 Hl O 800 Kıj. .~ı 
Emniyet Sandıih . Sandıktan nlrnan ırsvr; menlmm tnotek 1!'5stermek 

ıstive!llere muhsmmln1erimlzin kovmu!I oldul!ı.ı kıvm~tln vtı:r.d~ 40 ını 
tC<"avUz etmemek Uzere ihale bı><lellnln yarısına kadar borç vermek su
rctlle kolaylık glSstrmektedir. (2943) 

Romanya ile l~gisi 
Olanlann Dikkatine 

Hariciye Veka'letinden tebliğ 
ec:l ilmiştir: 

Romanyada ahir~ neşredilen 
bir kararname mucibince, ecne· 
bilerin Milli İktısat N~zaretinden 

ZARfF', f<UVVETLl ve SEOAS' 
AAUKE.Mt..4E.L. BlR CiHAZ 

verilmiş bir müsaade olmadıkça 
Romanyadaki emlak. hukuk ve 
menafiine ait tasarruf muamele- ' 
lerind-e bıulunamıyacaklan; bo.> ..... 

Perakende aabf yeri: ODEON mafmsı. lıtanbul, Beyoğlu, latiJJAI 
Caddesi. No. 48/ l . Toptan aabt yeri: Sultanbamam HamdibeY 

Geçidi No. 48/56 

le bir müsaade istihsal edilmeksi
zin yapılacak tasarruf muamele
leri ile normal idare muameleleri 

ve bankalarda mevdu kıymetlere 
müteallik tasarruf muamelderinin 
hukukan batıl addedileceği; Ro
manyada ikamet ebnemekle be
raber orada bu gibi emİik, hu
kuk ve menafie malik bulunan 
ecnebilerin ise, Romanya arazi· 
sinde tedavüle çıkartılmı§ bulu· 
nan biliirnum tahvillerle nama 
muharrer olmıyan kıymetli aenet· 
ler.i hamil olduklan takdirde bun
lar hakkın.da nisan 1941 nihaye. 
tine kaıdar, Romanya sefareti ile 
loonsolos1uklarına bir beyanname 
vermekle müketlcf okh.ildarı: ay
ni mükeltefiyetin bu gibi esham, 
tahvilat ve senetleri mevduat o
larak kabul ebn~ bulunan ban- ---------------------------------------
kalına da şamil olduğu Ankara- Yed 1• k ı 
daki Romanya sefareti tarafın- --- u e 
dan b.i'lıdirilmi.ştir ı• 1 1 k 

KeyfiyetalakadarTütkvatan- pi Fabrikası T. A. Şirketi 
daş.l'arunn ıttılaına va2>0kınur. 

Bunada Buğday Stoku 

DOaTOB 

BOBBOBONİ 

DOEl'08 ----Ç l F R UT 
OOdJ1e ve 7AUarfl'ri;re ~. 

uaa BeyolfU Yel'll llallaa· h
ır.an karpıD6a ...... llOblı 

k.,.ar• Me)U •O apert;ımanı .. __ ~: '38&ı: __ ... 

DOK.TOB-KDIYAGD ~ 

CEVAI TABiİN 
lDBAB - KA!ıi • KAZUBAr 

veaaireıılı• ta.i:ılllierlnl y&11ar. Dl
\'anvoi" ortasmo=ı Tel. 2333-t 

S&hib. \L ~ı:.şr!ya• .Müdllr{ ,\.:.lı:aıt& 

a.ıauı -_·ALMA!" • Buıldıtı ,_..._ 

V .6.T~ JıılATBAASI 

Faıbrika Teslimi İpl:k Satı~ Fiyatlan: 
Vater No. 12 Paketi 577,5 kurut 

» » 20 > 682,5 > ,, lt 24 > '.732,5 • 
T'ıre lt 20/ 2 lt 752.5 > 

Y edikule iplik Fabrikası 
T. A. Şirketinden: 

1941 martının 20 sinde Adi surette toplanan hissedarlar umuırıl Jıe" 
yetinde 19'0 senesi san kA.nndan tediyesi tasvip edilen temetti1 JıiSSe" 
terinin tevzi! tarihinin tayini hususu İdare Meclisine bıra.kılm1' oldU" 
fundan şirketin hisse senetlerine 30 numaralı kupon ve müessis ııısse 
N11etlerlne 10 numaralı kupon mukablllnde tediye edilecek ternettilll\I 
15 Nisan lHl tarihinden itibaren her gün saat 10 Dtı 12 arasmda te~
ye edilmesi bu kere İdare Meclisince karar altına alındığı al!kadarlllrı11 
maıamu olmak Uzere flA.n olunur. 

tDABB MECLtSf 

~----------~-------------.;..._---------------~ 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
MüdUriyetimlz sivll zabıta memurları için :550 takıın elblc;enin •· 

lbl• 
ıınınası kapalı zarf usulile ekslltmeye konulmuştur. Bir takım e 
senin muhammen bedeli <25> lira muvakkat teminatı «1031> Ura c2!i' 
kuruştur. Eksiltme 22.4.9'1 salı gllnU saat 115 te mUdQrlyetimlz btnaS1 
içinde yapılacaktır. Tekli! mektupları eksiltme günü saat 1' • Jcadatr r. 
kabul edllecektlr, İsteklilerin mezıror glln ve saatte konıiSyona, '8 
nameyi görmek için de ş. 3 mUdUrlllğüne mUracaatlarr. (2686). 


