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.L.,:asuslar Casus_u_ 

Trebiç Linkoln'u 
Hayat ve 
Maceraları 

Toplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 
- BHmek mi istiyonrun. oe· istediğini anlamı~ı. Bir 18ım mı

,ı. ~cnın memleketin; ıkurtarma- . rıldandı: F ethan. F crhan, Li.vrens 
ya geldık . Ne i.teroen yapabilir- hesabına çalışan bir casustu. Bu 
s:n. Benden daha fazla bir şey c .. us rahibin karargahında bulu. 
~renemiyeceksin . . nuyor, Budistlerin plinların.dan 

ı ek daha fazla söyliyemedi, Lavrensi gizlice haberdar ediyor
) ere yuvarlandı. Efganlı subay du. Llvren.s zarfı yüzbaşıya ver ... 
ntrsından, ölmüş Tek' in yüzüne di ve emir erine döm::lü: 
.J ı l· ı: .n ru'k indirdi. - Bu zarfı kim getirdi~ 

Ld vrenş: - Bir atlı. 
- l:.h bu kadar yeler, dedi, - Burada mı} 

i:Ör~orsun ki söylemek.tense öl- - Evet, 
nıt>yi tercih ettiler. Bunlar erkek - Derhal buraya getir. 
•damlaıdır. Ba,tan tırnağa kadar silahlı, 

La.vrenııs Chao Kung' un ycrınt koca gövdeli bir mu'harip girdi. 
öğrenemedi. Birkaç gün aonra - Sen misin Halk? 
fena bir haber aldı: Hintkuş dağ - Evet kumandanım. 
ı arından gelen bazı atlılar KAbi.l - Ferhan nerede? 
şehrinde sokak ortasında iki El- Efganlı bir işaret yaparak kı-
ganlı muhafız oubayı dağa kal- saca cdağdu dedi. 
dırmı~lar ... Uç. gün ısonra ceset· - F ethan seni haberdar etti 
lerini dağda hir .ağacın dallarını- mi? Bizi oraya götürebilir misin? 
da asılı •buldular. - Evet kumandanını. 

lJ 'bununla bitmedi: Meçhul - Ala. Yüibaşı Young bu a-
atlılar1 bir an.glikan rahibi, iki damı göz aitında bulundur. Kim. 
maden mühcndi>ini de dağa kal- ec ile konu,.,,asın. 
dırarak " tılar. Bir lnı;iliz mücs- - Peki. 
sescaini basarak altı lngiliz mü- Lmene süratlc kalktı. Seneler 
hcndiaini ve tyÜz işçiyi öldürdü- denberi tqıdığı burnuounu ııiye
ler ve mü-coeyi yaktılar. rek dı~arı çıktı. Bet daklka oon-

Artık ô..si ka.bilelerin Kabil ıeh ra Kral Amanullahın emir su'ba
rine ·birkaç kilometreye kadar yile huzura kabul edildL 
yalcla,tıkları ve müeait zamanda X 
,ehre hücum ederek kralı esir e
elcceklcri aöylcniyordu. l..aVTcns, 
biitiin l:ıu faciaları <l>ao Kun-g' dan 
bili.yordu. En az bOJ ·hin adamla 
Hintlı:uş dağların.da bulunduğunu 
enlaıml§tı; daha cenu.pta ona iltı· 
hak olımck üzere binlerce ki~inin 
hazırlan.clı.ğmı da haber alrnsştı. 

(Chao Kung} un ti.biyesi açık_ 
tı. l<Abil ıehrini almak için bir a· 
ya kadar eline epeyce kuvvet ge 
çccektL Şehri alınca, lngilizleri, 
kralı ve Emirleri Efganistandan 
kovacak. halkın arasından gelişi 
güzel seçilmiş bir Efganlıyı kral 
yapacaktı. 

Albay Ll.vrens de Kô.bil §Chri
ni müdafaa için .kuvvetler Loplu· 
yordu. Uvrens rahibin ıp lanını 
ıanlamıştı: Rahip Kabil şehrini a
lacak, sonra Şimali Hindistanla 
Efgan ve Tıbet arasında büyük 
bir İ')'an koparacaktı. 

Uvrens kuvvet topl~akta güç 
İıiı< çekiırordu. Birbirine d'iş bilc
ven emirlerden kuvvet getirtmek 
koıay değildi. Emirler araoında 
l.aset ve kıakançlık vardı. Onla· 
tı yola getirmek için Lavrens ma 
!yetinde bulunan 50 kadar Jngi-

1
..z zabitlerile faaliyete geçti. On
an vakıf olduğu şarka mahsus 

(-sucoloji: hilelcrile yola getirmeye 
~aiı~tı. Bu sırada r~hibin kuvvet
leri gittikçe artıyordu. Hatta Lav 
rcns, rah lbin Kabil ~ehrine hücum 
etmediğine bir parça hayret edi
yordu. 

Li..vrensc cenuptan fena haber 
.!er geliyordu. Kandehar Emiri 
Lavrcnsin. emrine girmek üzere 
Kabil şehrine 3000 süvari gönde
recekti; bu fkrinden vazgeçtiğini 
kenıdi mıntakasında rahibe bağlı 
haydutların dola~tığını ve kcndi
•ini ölümle tch.dit ettiklerini bil
diriyordu. 

LAvrens çalı ma masasına otur 
mus. vekili ve dostu olan Young 
ismlndeki l•koçyalı bir yüıfuaşıya 
bazı emirler not ettiriyordu. Bu 
yüzba~ı, Albay LaVTcnsin Filistin 
de Türklere ve Cebeliduruzda 
Fransızlara ker,ı yaptığ1 casu:11luk 
qlerinde beraber çal.;ınıştı. 

Bu ııra.da. Efganlı bir emir eri 
bır zarf getirdi. UVTens kağıdı 
dikkatle okudu. Gözlerine musal 
lat olan bir sineği clile koiduk
tan sonra lngirrz:ce: 

- Bu hahcr işlerimizi yoluna 
koymamıza yarıyacak dedi. 

Yüzıba!ı Li.vrensin ne demek 

LiVTenı ile Rahip Chııo Kunıı'un 
Muharebesi 

Kabil §Chrinde, bilhasoa sara
yın önündeki meırdanda bir fev
kaladelik vardı. Bir Efgan piyade 
bölüğü meydanı işaal etmişlerdi, 
bö!Uk bir lngiliz zabitin emrine 
:vcrilmqti. Şehir halkı, gittikçe 
kayn~ryor, Rahibin Kabil şehri
ni 2aptetmesine intizar ediyordu. 
Geceleyin duvarlara esrarengiz 
ilanla",. aaılmc,tı. Bu ilanlarda ra
hip, Kral Amanullahı ve lngiliz
lcri tehdit ediyordu. 

Öğle vakti herkee uykuyo çe
lcildi. Fakat Efgan bölüğü saray 
önün-.deki meydandan aynim.adı. 
Saat 14 e doğru yüııb~ı Koung 
at üstünde yaptığı kısa bir keşif
ten kan ve ter içinde döndü. Üs
tü başı toz ve loprak içillde kal
mı~tı. Acele bölüı başında bulu
nan lngiliz zabit:lc korwştu. Son. 
ra ıar~"ln kapısını muhafaza e
den parmaklığı açtırarak hızlı a
d,jınlarla içeri gitti. 

Kabil şehri sükünet içinde gi
biydi. Fakat harp ba~lamı:ıtı ve 
halk farkında değildL Rohibin 
kuvvetleri şehrin ıimalinde, ıar· 
kında ve garbında bulun.an tepe
lerin hepşini tutmu:ı, bir muhasa
ra çemb_t"ri !kurmu.,tu. Geceden 
evvel, bei'ki de şehre girecekler
di. Yüzlbaşı Y oung, ya2tığı keşif 
le bu· vaziyeti görmüş, haber ver 
mek üzere kralın huzuruna. çık-
mıştı. 

Lavrens, Fili.tin galib~ Abdül 
kerimin dostu, Londralılann göz 
bebeği idi Fa!:.at bu sefer kendi
sinden daha şeytan, daha kuvvet
li bir meslektaşına çatmı~tı. Ve 
rahibin bu sefer kurduğu plan, 
cvvel·ki planlarından çok mükem 
meldi. Oltasını iyi yere atmıştı; ba 
lığın tutulmamasına imkan yoktu. 
Rahibin karargih1na giıtmeye mu 
vaffak olan casus Ferhan az da ol
sa vaktinıde haber vermeııcydi, 
LlVTensin, kralın ve Kabil ~ehri
nın aldbeti çok feci olacaktı. 

Rahip Chao Kung'un hücum 
plô.ru şö)"le idi: 

Az kuvvetlerle şehre garptan 
hücum edecek, Lavrensin kuvvet 
lerini o tarafa çekerek oyalıya· 
cak, bu aırada kendisi ba~ta ol
mak üzere 5000 süvari ile fehre 
şarktan yani Livrcnıac geriden 
taarruz ec!ecektL 

(Arkut TV) 

· tara.fa doğru akın ettiler. ------ı mı' ve gazeteyi lhtıyarla ayol sa-
A.ralarında bir ııakallı yahut sa- nlyede muşterlye &unmuşt1L i'llU.'

kal denecek kadar uzun tra,ıı bir ı · teri tabii çocuğu himaye etti ve 
bliyilk adam da vardı. Elllyl ıeı:· oakallmın buna canı &ıkılır gibi ol
n1ır,. ya~ıno. rağmen ayn1 neşe ve du. 

•eveble c:ocuklarrn Yat'l'1n& J7Urak OtekJ, çocuklardan blrJnlo getir~ 
edlybr ,.o bacakları uzun olduğu dlği pabucu ayağına. giyerken Mty
";ln ııatta.. onları &"e(lyordu. Sakal· ıendJ: 

lı mUveı.zl mUsabakayı hemen he· 
- Ueım f;&ğırırlar; hem böyle 

meıı kazanıy~rdo. Fakat bl~arentn 
yaparlar. tJste.lik fOrabnn da ~a· 

)'ılrDll pabuçJarmdan btrl ayatın.. ınuro. battı. 
dan fırlryarak fena halde ~ndele· 
dl ve tepesi üzerine korkunç bir 
akrobat taklağı atacak gibi corün 

dU. 
l-'akat bana rağmen )·Jne ya .ın

dan nmulmıyacak bir rcvlkllkle 'e 
~ağa. '61& birkaç boş sıçrayışla mu 
,·azene.inl tekrar buldu 1·e bir an 
ha\'&)"·& frrlayacak gibi otan pze
telf'rlnl zaptettl. Ancak bu esnada 
nfak bir ÇO<'ok ~oytan gibi sakal
lının bacakları ara ından sıyrll-

Gazeteyi alan kızdı: 

- Yahu parmak kadar çocuk 
dedi, koskoca saçlı sakallı adam 
onunla. baş ko,maya, kazanacağı 

birkaç para.ya göz dikmeye utan~ 
ınıyor musun~ 

Sakallı mü\.·ezz.I ba.şrm salladı: 
- Doğru ffdylUyonun Bay amma 

benim e\~de onun stbl kaç ta.ne var 
biliyor ffi(J!)un !' 

REŞAT NURİ 

VATAN 2-4.941 

Belediyede.

Sular 
940 

İdaresinin 
Faaliyeti 

'Umumi Meclisin Nisan içtimaı Piyasa Haberleri: 
Bir Günde 

1 Gl1~DEN 
6tLlNIE 

Afiyet Olsun 

9185 Abone Mi~tarı 
Kişiyi Buldu 

lotanbul Beled iyesi Sular ida· 
rcsl geçen sene ~ehir halkının su 
ihtiyacını temin etmek için geni-ı 
faaliyette ·bulunmuflur. 

940 yılında lstanbul, Beyoğlu, 
Boğaziçi ve havalisi sulaıı ıçin ~u 
tea.iı:sat yapılmıştır: 

1 - Tcrkoıta eoki iki kazan 
lngiltereden gelen yeni iki ka
zanla tebdıl olunmuştur. 

2 - Yeni alınan dlnamon~;1 
montajı yapılmış, elektrik tesisa
tının. icap c;_den kıeımları değişti· 
rilm~ir. 

3 - Şebekenin ımuhtelil nok
talarına. yeniden 19 tane yangın 
nıu3'luğu 1konmuştur. 

4 - Beyoğlu cihetind'e yeni
den üç halk .11eıımesi yapılarak 
çeııme miktarı 20 1 e çıkarılmış
tır. 

Üsküdar, Kadrköy ve havali
sindeki abone sayıaı 9 1 85 ki~iyi 
bulmuştur. Bu suretle 9 39 sene
sine nazaran 798 abonelik b ir 
fazlalık kaydedilmiştir. 

Koska Yolu Yakında 
Aısılıyor 

Vali ve Belediye Reioi doktor 
Ltitfi Kırdar dün öğleden sonra 
yanında Fen hicri müdürü ol
duğu halde Beyazıt meydanile 
Ko•ka yolu üzerinde tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Ko.ıka yolundaki iotimlalc mu
ameleleri tamamlanmıştır. Ve 
~i:mdiki halde iki evin enkazı kal
mıştır. Bunlar da bir kaç güne 
kadar kaldırılmı~ olacaktır. 

Emniyet 
Müdür~üğüne 

8. Sa'.ahattin 
Vekalet Edacek 

Çorum valiliğine tayin edilen 
Muzaffer A1kalından açık kalan 
lstanbul Emniyet müdürlüğüne 
müdür muavini Satahattin veka .. 
!et ed~tir. 

Salahattin senelerce idare i..mir 
llklcrindc bulunduktan sonra, 
Bursa ve lzmir Emniyet müdür
lüklerinde çalı~mış ve muvaffakL 
yetler göstermiştir. Ve bundan 
iki sene evvel de lstanbul Emni
yet müdür muavinliğine getiril· 
miştir. 

On be, gün 1cadar lstanbul Em
n~ct müdürlüğüne vekalet ettik
ten sonra a.saletcn t.ayinıi. kuvvet· 
le muhtemeldir. 

TA KVİM 
2 NİSAN 941 
ÇARŞAMBA 

AY: 4. Gtll\: 92 ·Kasım: 116 
Rtnfl: 1857 - MART: 20 
IDCRI: 1860 - ReblUlevvel: 3 

VARJT ZAVAU EZ<L'l 

GüNEŞ: 6,42 11,08 
öGLE: 13,18 5,44 
lKtNDt: 16,53 9,19 
AKŞAM: 19,35 12,00 
YATSI: 20,08 1,33 
İMSAK: 4,59 9,24 

Gıda Maddeleri Hazırlıyan 
Yerler Çok Temiz Olacak 

Belediye Umumi meclisi dün 
Vali doktor Lütfi Kınların baş
kan l ığı altında nisan devresi ilk 
içt ; ınaını yaptı, 

Bu toplantıda belediye zabıta
sı talimatnamesi tet;ktk mevzuu 
oldu . 

l lazırlanan ve dün kabul edi
len talimatnaımeyc göre gıda 
maddeleri depoları, mc~kenlcr ve 
diğer İŞ yerlerinden uzak yerlerde 
olacak ve kapı ve pencereleri 
mazbut lkargir binalar olacaktır. 

Bu depolarda akar su olacak, 
nakliyat ambarlarında gıda mad. 
delerinin konacağı yerler yalnız 
açık olanlar için bölmeler bulun
durulacaktır. 

Tütün depolarının evlerle iş 
yerlerinden uzak mınta:kalarda 
olması, yangın aön<iünne tertibatı 
konulme.eıJı, işçiler iç.in soyunup 
giyinme ve yJı}canm~ yerleri yap· 
tırılmuı mecburi tutulmak-tadır. 

Fabrika ve imalathanelerde 
aı'hhi tesisata. dikkat edilmesi ve 
amelenin sıkı bir .kontrol altında 
bulunduru\mHı talimatname hü
kümleri arasındadır. 

Umumi garajlar için de bele

diye zabıtası talimatnamesine 

kat'i hüikümler konmuştur. 
Meıchs tekrar cuma günü öğ

]ed.en sonra toplanarak müza'ke
relerine devam edecektir. 

Kasalar Soyan Kadın 
Tahta kalede Arsenlüpenvari 

Failleri Arasında Hırsızlığın 

iki Kadın da Var 
Evvelce kadınlar yalnız ev iş- vap edilmiştir. Asansörcü Şaban, 

!erine karışırlardı. Zamanımızda hamal Halil ve Mustafanın pazar 
alim olmağa da başladılar ama günü erkenden. dışarı çıktrkları 
şimdiye kadar hiç bir kadının ka- te>bit cdilmi<"tir. B_u i:ıi han oda
aa. hırsızlığında. rol oynadığını baş.ısı Yu!uf ve kızı Aliyenin, 
duymarnı~tı..k. hemşerileri Aziz ve Azizin karısı 

Pazar günü iki kadın kocala· Hımhım Fatma ile uyuşarak yap .. 
rile i~birliği ederek bir kasadan tıklan anlaşılmıştır. Yusuf o gün 
2500 lira çalmışlardır. kendini sa-klamak için kahveye 

T ahtakalede Menasc hanında erkenden gidip akflma kadar 
37 numarada Mizrahinin yazıha· tavla oynamı,tır. Alrye, Aziz ve 
neaindd<i kaıanın kapağı kırılmış, karıaı ile hana giderek Mizrahinin 
içindeki 2500 liranın aşırıldığı yazrhancsinl açm:ışlar ve Yusufun 
görü.lnüııtür. Mizrahi derhal po- evvelce hazırladığı aletle kasayı 
lise müracaat ederek vak"ayı an- da açıp içeritiinden 2500 lirayı 
!atmış ve polie işe vazıyet etmiş~ aldıkları anlaşılmıştır. 
tir. Kasanın üzerindeki parmak Yapılan soru~turma neticesin· 
izleri tctklk edilince bunla.tın rna- de suçlular suçlarını itiraf cıtmi:t: 
ğaZd sahiplerine ait o!dugu gö- !erdir. Paralar A liyenin Tahtaka. 
rülmüştiir. Neticede bu i~iıı. meş- ledeki evinin bodrumunda bir te
hur bir kasa hırsızı tarafından ya· ncke içerisinde bulunmu~ur. 
pıldığı zannı hasıl olmu~tur. Yapı.. Dün suçlular Adliyeye veril
lan araştırmalar sonunda han miş ve haklarında tahkikata baş .. 
odabaıııeının kızı Aliyeden ~üp- lanmıştır. Bunlardan Aliye Adli
he ı-dilmiştir. Bunun üzerine han- ye koridorlarında döğüne döğüne 
da bulunan hamal Halil, kahveci 1 ağlamış ve ortalığı yaygaraya 
t\1ustafa, asansörcü Şa:ban istic· venni~ir. 

Belediye Petrol Limiteddeki 
Hissesini Ofise devredecek 1 

Vekl!ler Heyett 18 Şubat 19U ta
rihli kararUe Petrol Llmlted şirketl
nln doğrudan doğruya Petrol Ofise 
satdma.sına karar vermif bulunmak
tadır. 

Pehol Llmiledln yüzde seksen beş 
hissesine İstanbul beledlyesl sahip 
olduğundan hissesinin tamamen Pet
rol Ofise satılmasını kabul etmi11tır. 
Şirket hlmedarları 21 mayısta top
lanarak bu satı9 muamelesini te· 
kemmUl ettirecekler ve Petrol L!rni
ted Petrol Ofise intikal edecektir. 

Mıntaka Ticaret Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Ticaret Mıntaka müdürü Sait 

Rauf mıntakaya ait bazı işler hak

kında Vekaletle tem•• etmek 

üzere Ankaraya gitmiştir._ _ 

Haliıs Vapurlarına Neden 
Rağbet Edilmiyor? 

Haliç vapurlarının ldare tarzını, 
hesap ve muameıa.tını tetkik etmek 
Uzere Münakalat Vekatett tarafın
dan İstanbula blr heyet gönderil· 
miştlr. Heyet, Haliç halkının vapur. 
lara rağbet etmemesi sebeplerini de 

ayrıca ara.ştıracak ve elde edeceği 
neticeleri bir raporla :VekAl~te btldi· 
recekUr. Edindlğtmlz ma!Qmata gö
re Haliç vapurlanna karfr esirge
nen rağbete vapurların yotsuzluğ"u 

ve mU~terilere zaman kaybetUrmesl 
sebep gösterilmektedir. Halicin bil
hassa EyUple Ciball arasındaki sa

hasında ikamet eden iş sahipleri 
umınniyetle ·vapuı"daa daha. ziyade 
otobUs yolculuğunu tercih etmekte 
ve bu sebeple bilhassa. sabahlan er
ken ve akşamları geç va.kitlerde Ha.

Uç ''apuria.rma pek az yolcu bin
mekte olduğu söylenilmektedir. 

fi 

1,250.000 
Liralık ihracat 

Yapıldı 
DünAlmanyaya 978,191 lira. 

ltk yaprak tütün. ihracı için men15c 
,ehadetnamesi verilmL'!'lir. Al
manlar ayrıca diğer maddeler 
için de görü~eler yapmaıktadır
lar. lsviçreye koyun deri-si, fındrk, 
afyon, kepek, kumdan ve tütün, 
ltalyaya keçi deria~ Jngiltereye 
ketentoh.umu, Filistine fındık, 
Bulgarirtana balık, balmumu, zey
tin, Yugoolavyaya lkepe1c, Ro
manya.ya yerfıetığı· ve bahk ıgÖn· 
derilmiştir. Bütün bu ihraca.tın 
yekünu 1,250,000 lira tutmu9tur. 
Amerilcaya sıgala yağ gi:inderil
mektedir. 

Breslav Sergi.İne İttirak Ediyoruz 

Breslavda açılacak sergiye ş• 
tira·kltntt tabrrür etmiştir. Bu 
'Sergide rmallarnnızdan. ezcümle 
koza, ipek, yün, tiftik ve keçi kılı 
ile pamuk tlplerimiz te~hir edile
cektir. Nümunelerin hazırlanması
na ·ba,lanılmı~tır, 

Dokumacılar Kooperatifi Umumi 
Heyet Toplantısı 

Yazma ve Doıkuma kooperatL 
fi umumi heyeti dün Ticaret Oda
sında toplanmupltr. Eski ve yeni 
idare heyetlerinin mesailerine ve 
hesaplarına. aiıt iki rnura-kıp ra· 
poru okunmuş ve eski idare he
ye.ti raporu k"bul edilerek heyet 
ibra edilmiştir. Bundan 110nra ha
raretli müna1kal}B.lar olmuş. C1Jki 
idare heyeti reisi Yahya Yılımaz
tüı'k söz alarak kooperatifin hiz
met ve gayretle.ri:nd.en ortaklara 
temin edilen istifadelerden ba.h
eetmiı:ıtir. Görü.,.cmelerin sonunda 
yeni idare heyeti seçimine baş· 
lan:mış ve geç vakte kadar devam 
etm~tir. 

Mısıra Konserve ihraç Ediyoruz 

1ngiliz koorporalJ)'on heyeti ta. 
rafından pjyasamızdan toplanan 
k·on:tervaların Mısır.a ihracı baş
lamı~ır. Jhraç. edilen ve edilecek 
olan konservalar mukabilinde pi .. 
yasamıza fcneke ı hal eailcccktir. 

Y erfıatıfı ihracatı 

Y crfıstığı ihracatı ehemmiyet 
kazanmağa ba~lamıŞtır. Bilhana 
Romanyadlln kabuklu ve kabuk. 
suz iç yerfıetıkları için bir çok ta
lepler gelmcıktedir. Dün. de mü
h1m bir parti iç ycrfı.tığı kilosu 
120 kınuştan sOJtılmı~tır. Bu mad
denin yakında en~ mühi~- ihraç 
malları_rrıız. arasında yer tutacağı 
tahmin edilmektedir. 

iki Muhtekir Bakkal Adliyeye 

Verildi 

fiyat Mürakı>'be bürosu yapı
lan bir ihbar üzerine Bebek ve 
Arnavutköyünde iki bakkal hak
kında zabıt varakası tutarak her 
ıki bakılcalı Müddeiumumiliğe 
vermiştir. iki bakkal da beyaz 
peynirleri pahalrya satttkları için 
ihtikar suç.ile ilham edilmektedir. 

Keçi Kılı Satıtları 

Tiftik ve keçi kıllarının tüccar
lara tevzii için. her tüccarın 1937, 
1938, 1939 senelerinde ihraç et
tikleri bu cins malların miktarını 
Birliğe bildirmeğe davet ediimiş. 
tir. Tüccarlardan alınacak mik
tarlar üzerine kendilerine tevziat 
nis'betleri ayrılacaktır. Tüccar bu 
nisbetler dahilinde Almanyaya 
tiftik ve keçi kılı satacaklardır. 

«Nisan balığı» denilen kötii 
muziplik ve aldatma idetiniı> 
aon derece aleyhindeyim. Fa• 
kat ba,,. dün bir «nisan balığııı 
hadisesi anlattılar ki eımali ara. 
sında taheıer diyeceğim bu hi· 
dise ben.imle «nisan balıiı• '"" 
rasmdaki aoğulcluğu biraz si· 
derdi. Size de anlatayım: 

Biri yirmi dört, diğeri yirrıı~ 
iki yaıında, iki genç birbirlerin• 
çıldırasıya seviyorlar. Fakat da· 
ha yaılı olan lrkek, çok fakir bir 
ailenin oğlu. Kızın ailesi ise, ta: 
kir delikanlının yedi silsilesini 
beıliyecek zenginlikte ••• 

iki aile de bu sevişmeye IJlll' 
teriz.. Fakir taraf diyor ki: cOi· 
lum, zengin bir kıza sahhıı
ailemiz tarihinde vaki deiilb 

Zengin taraf diyor ki: cKı
zım, karısını geçindinn.*18'1 
aciz biT adamı kendimize had 
yeyici mi alacağız?ıt 

Medeni kanun müsait olınal<
la beraber, -biraz garip ,...,a
iki genç te ailelerinin rızasını 
almadan evlenmeğe taraftar de
ğil. Fakat inatçı aileleri de ı.ao· 
dırmak imkanı yok. 

Bundan on bey gün evvel, ıre• 
rek delikanlının, gerek kızın 81"'. 
kadaıı olan bir ıenç iki aileY' 
ziyaret ediyor ve her iki aileY" 
ezberlemş gibi §U cümleleri O' 

kuyor: 
- Siz çocuklannızın evlen' 

mesine rıza gÖstermiyonunuı· 
serdettiğiniz sebepler de çok 
makul. Bu makul ıcbepleri bel! 
takviye ettim ve kendilerÜ" 
kandrdun: Saadetlerini ~ı.
y«de arayacaklar. 

Yalnız sizden bir ricamız v-1: 
On bet gÜn sonra bir nisıu1ch11 
Biz de hepimiz ayni mektepte<' 
yetiftik. Arkadaşlara nisan ~· 
lığı yapacağız. Filan daireııi" 
nikah memuru benim dayımclJ!'· 
Onu da kandırdık. Şimdi a.;.ı· 
nin yalandan evlenme kağıtlat'' 
nı asacağız ve bütün mektel' 
arkadaılannı nikaha çağırac'' 
ğız. Düıünün bir kere, ne nı•· 
azzam nisan balığı ! .. 

Aileler razı oluyorlar, ..aJl' 
kıyılıyor ve kıyılınca da ak~ 
iki aileye düğün sofrasında .~ı· 
ıan balığı• nı mayonezi\ le~ 
ıefdinde yemekten J;a,lul y•P'

0 

çak fCY kalmıyor! 
Kör Kadı 

Ankara Halkevinde 
• 
in önü Zaferi 

. Ankara, 1 (Tele!onla) - Btlıa: 
Ankara Hall<evi salonlannda ln~~ 
zaferinin yıl dönUmU rnUnasebct~ 
muazzam bir tören yapıtmı.!J ve 
törende, lnönli zaferlerinin Türk ıı•"" 
yatmda. tuttuğu milhim noktalar le" 
barUz ettirilmiştir. 

Talebenin SelAm ş-k~~ 
Ankara, •l (Telefonla) - ?>it• 

VekAleti, talebenin selılm verrn:,ı:: 
kUlerl hakkındaki talimat hUl< "ol' 
rine husust mekteplerde de rl 4ı.t 
edilmesini alt\.kadarlara tebliğ 

- 6 . Sandalların Muayenesırı 

Ba§lanıyor ı;ı 
İstanbul Liman idaresine ~ııS1~ 

bulunan sandallarla tenezzüh ııı0 ıc-' 
terinin mutat muayenelerine bit ti' 
güne kadar başlanılacaktrr. su,. ı<' 
ile kUrekçileı-le yelkenci ve döŞC~J 
dükkAnlarında hararetli aıı.şveı 
devam etmektedir. 

Siz.inle bu gibi teferruatı konu~mak 
ıstemf3·orwn, ama yalnız şunu r;Oyliyeylm 
ki kocanız da, Doktor da cesedin ona. alt 

olduğunu tasdik ett:ller. 
Albay sustu ve yannndan uzaklaştı. l\(ak .. 

sim ile nank odaya &'lrınl,lerdl. Makslm 
dedi kt: 

ÜZÜN TÜ 
- Ilakk1111z \.·ar. Albay... 11 
- Uzun aUnnez... Sadece gemiyi ~~t" 

l!ilrkettn bir ada.mı gcUp bunu muayeoe tıdıJ' 
cek. Baslt bir muaıncleden ibaret, fakat. ~ıK' 
hakkak l:lzmı... Hanmıtnız \."e sizin f('iJJ. t' 

de ho' bir vaziyet değ!!, takat m .. eıe tı" 

- Yemek hazır .•• 
llepbnJz yemek odasına. geçtik. Kalbim 

ta' gibi uıuşuk ve ağırdı. Albay Julyan sa
ğuna, l"rank &Olllnl& oturdu. l\fak&lm ka..r
~onda idi bit ona bakmıyordmn. 11.k yemeği 
u,aklar \erdiler. ua.,·al şeylerden bahsedl· 
yorduk: 

Albay •ö•U idare ediyordu: 
- Gazetede okudum. Londrada cölgede 

otuz derece srcak "\.'11.rmı,. 

- Evet tatll yapmıyan biçareler için bu 
şeklide çalııırnak ne kadar ı;Uç olacak. 

- Cidden rntı,kUJ btr .ey •• 

Sonra. yine sessizce yemeğimize devan1 e· 
diyorduk. }~rlth ıand&lyamm arka8mda ayak 
ta duruyordu. Hepimiz; ayn.l şeyJ dil'}linUyor
duk. Fakat u,aklar için rol oynamaya mec ... 
burdu!<. Frlth de her halde ayni ıı<>yl dUşU-

nüyordu. Kendi kendime dfllllnı ki: cNe olur 
dünyanın rlyah kaidelerinden birdenbire ,·az 
geçsek de hep beraber ayni şeyden konu.,. 
mafa. b&fjlasak ... 

Tabaklar değişiyor, bardaklara şarap ko
nuyordu. l\llsls Dan\.·ers, sıcak yeınek 1&tedl 
ğim1 unutma.mı,, nıantar, saJtal~ et yaptır• 

Yazan: Dafne du Mıuırier -68- Çeviren: R~zzan A. E. Yalın; 

mıştı. Bir kere daha aldım. 
Albay Julyan bir arahk sordu: 
- Golf oynar mııınız? Efendhn !' 
- llayn' oynamam. 
- öğrenmeni• !hım... B!lyllk kızını çok 

sever. Fakat beraber oynıyacak genç arka.
da., bulamıyor. Doğwn gllnU mUnasel>etUe 
kendlstne bir kUçUk otomobil aldun. Her 
g1in onunla dol&!Jrr. Vakit geçll'ITlek için 
güzel bir mO'Jgale ... 

- Cidden çok güzel .• 
Sonra öteki f~ııklarından bahsettik ,.e 

tekrar sutttuk .• Biraz sonra balodan bahis 
aı:tı, herkcııtn çok eğlemolş oldufııau söy
ledi. Ben de te,ekkUr etUın. 

Nihayet &ıra tatlı \.·e yemişlere geldi. Bah 
c;e.nln mey\'elerlnden yapılan r~ellerden bah 
settlk. Bu sene l\landerleydc çok elma. ye
tışml'j olduğunu Frank ihl.,·e etti. 

Yemek bittikten sonra sofradan kalktık. 
Kahve ve sigaraları öteki odada i~mek Is· 
ted.Jk. U"a.klar biraz l!lonr& odadan çıkhlar. 
Yalm• kalınca Albay Julyan ~lakslnıe hlta
ben: 

- Btraz evvel hıoruma söylediğim gibi 
işin aklıl twatı ilk ceııedln Mı.ıs de Vinter 
oJarak tcsbJt ed.Uml' olmasıdır .. 

- Evet, hakkınn var. 
Frank söze karı~tı; 
- Yaoılmı' olması pek tabii idi. Mak•l· 

nll !;afrrdlkları zaman pek berbat bir vo.ı;l

yette idi. Ben de beraber geleyim diye ~ok 
ısrar etthn, takat mutlaka y&Jnll.i gltmek ıs. 
ledl. Böyle güç bir L)I başaracak kuv,·etı 

yoktu. 
- Nl~ln böyle söylüyorsun~ Pek ala iyiy

dim. 
Albay JuJyan n1Unaka,.arun önllnU almak 

tstlyerek .. 
- Beyhude bu me.~leyl uzatnnynhm, )Ja. 

dem kt Uk bulunan cesedi tanıdı~ınızı &:ôy
ledlnJz, ,ımdl yandmı' oldu~unuzu tekrar
dan anlatmak 111.zon .•• iter halde bu defa ;ya 
nrlmllk lhtlmall yoktur, 

- Kat•tyen ••.• 
- Kabil olsaydı •lzt bu ilzUntUJere ma-

ruz brrakmazdmı. Fakat mesele hukuki bir 
şekil aldı. 

telere aksetti. d"' 
- Ehemmiyeti yok. Biz UzlUmUyorıı>' 

ğll mu "''O' - TabU, l\.fakslm hakkın \.·ar, uzUJJP ' 
ruz.. ı~· 

Ba ıöıler benlın ağzımdan dökü.JDlll't 
Albay devamla dedi ki: 1,,. 

- Aıc.lllk.. Şu menhus g-eml de P'~,.,.
mam o kotranın yanında batmaıru' 1,.e
dı bu mesele hl~ de tekrardan taıeıenrı'I ~ 
cektl. 

- Ne yapalım ... Çareolz... ~·d~ 
- Yeglne t8elllmtz ıı,u ki biçare rıJt'l-e 

nm ölümü ant olma,tur. htırap çfiıe r· 
,·aktl olmamı,br. YUımej"e gayret b 

meden bofulmu.,. 
ı rıyot• - Öyle .. Vaziyet de bunu gô!i e il'•>" 

- Iler halde kamaraJa bir t-;cY •
1 

"''" 
ınmı, olacak. Kapı rüzgArdan kllfl~f1 çO" 
kuvvetli lılr dalıa da kotra~-ı: de,·ı~ru~:~ ıı•~ 
kil dilmende kimMı yoktu. ~o nuıt l, 

za? 
- Evet ne miJ.thl' kaza... ı. ~ 
Bu aözlt-rl ytne !\lakslm söyteınl't 

hJ~ titremiyordu. 
(Arkas• .,.r) 
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Moda Deniz Klübü Üzerinde 
Biraz da Halkın Hakkı Vardır 

. 
Bu Hafta Toplanacak Umumi Heyet. 
Klübün C?.enizci ve Sporcu Matıiyeti 

Uzerinde Durmahdır 
Moda Deniz kfübünd~ c;•lcan 

~e~le münaıka~sı gazetelere fena 
Otr §ckilde akscrtt:i ve buna lbir 
şahsi dedik.odu manzarası veril. 
dı. Çok yazık kı asıl dava, bu a
rada lkaynadı, gıttı. 

Bizce ~n can alacak yeri ~
dur: İstanbul. denizcilik ~rları 
IÇuı dünyanın en ~i yerlerinden 
biridir. Öyle olduğu halde bizde 
Qenizcilik acınacak kadar ıgerkiir. 
Deniz .por ve faaliyetlerine ala· 
ka uyandırmak için aenclerce ev· 
Ve} Bifyükadada kurulan Yat klü. 
biinün denizle alakası, hemen he
lllen ıdeniz lkcnarnrda olmasından 
ıbareı rkalmı:tır. 

Modada e*idenberi il'l'gi!izle
rin bir Yat klüpleri vardı ki Mo
Qa .koyunda oidden güzel bir 
8P<>r havası yaratıyordu. Bir, iki 
sene evvel Moda tarafında otu
~an Türkler de bu klübe girerek 
~na daba umumi bir ıekiil ver· 
<iıler. Klüp güzel hir bina tedarik 
~ett~ kotralar, motörbotfar fili.n
,1r getirtti. Bir arabk deniz apor· 
tarını teşv~k eder yollar tuıt-tu. 

Fıakat yavaş yavaş iklübün 
~orcu mahiyeti ihmale uğradı ve 
I \lrnar ıoynamak tarafı, adeta baş. 
~a gaye halini aldı. Eskiden ta

til günlerinden baik.a günler saat 
0 n ikiden şonra kumar oynamak 
tllernnu olduğu halde bu mem
l'1~c.t kaldırıkl1. Diğer lbazı klüp. 
CtlJnız gibi bu şpor klübü de şu 
~~ bu münasc'betle lba'karala.1 
Crt1p cdere'k ve oyun büyüsün 
~!l:c aza olmr,yanlan çağırarak 
"tıt oyımlannm qlcnce mabi

~~tind~ ma'kul h~ddini çok aş-

v 1-fedıangi bir ınrubitte oturan 
t l.bahc:fa§lar, lkenıdi aralarında 
~0~lanıp eğlenmek için içtimai 
!d 1iiplcr kuraıbilirler. Kanuni hu· 
d l.ltlar ıda'hiltnde kaldıkları müd-

etczc bu klüpte ne yapıldığına a. 
:ı~tından lba~ka ikim3enin karış. 
.;,ıa hakları yoktur. 

Şundan 

Fakat Moda deniz klübü bu 
manada ıbir huauai içtnnai kllip 
detildir. Bir defa asıl müeamlerı 
bunu bir spor q::ayc&ilc kunnu~lar 
ve senelerce işlct!}1işlerdır. Sonra 
nizamnamesindeki başlıca gaye 
de deniz sporları diye gösteril
miştir. Üç yüz azasından çoğu. 
çoluk çocU'kları dcninlen istifade 
ct~inler, nezlh ve temiz bir &por 
muhiti ıbulsuntar diye klübe gir· 
mişlerdir. 

Moda Den~z klühü. lrtanb\Jlda 
denizciliği inki~af el'tirmdk iddia 
ve taahhiidile otta~ çıkan ve 
lstaılobulun umumi hayatını her 
ııuretle zenginle~tiren bir müesse
se sıfatile biraz da ~ehrin ve 
memleketin malı olmu~ur. Klüp 
azasının ekseriyet.ile beralber hal
kın da klübün cmukaıdderatına ve 
inki~fına alil'ka ııöeter~eleri m•
zur görülmelidir. 

Herhanei lbir klüpte kağıt o· 
yunlarJna fazla alaka gösterenler 
yirmi, otuzu geçmez. Bunların da 
nizamnamenin kayıtlar,ı dairesin
de elbette ıkeyifleri olmalıdır. fa. 
kat Moda Den~ klüıbü gibi bir 
klübün asıl havası • .kurulu§ mak· 
sadına. U(YgUn olaralk, deniz aepor .. 
larından feyiz ve ilıham alan canlı 
hiT hava olmalıdır. İitanıbulun iç· 
timai hayatında rehber vazifesini 
gören Par'Ü te,.~ilatının da, nüfu· 
zunu, Moda Deniz iklühünü la
tanhula ve memlekete bir deniz 
sporları klübü diye muhafaza et
imek b.1knnından kullanacaiına 
~üphe etmiyıoruz. 

Mo~a Deniz ·kliıbünün umumi 
heyeti geçen pazar ekseriyet bu· 
lamadı. Nizamname mucibince 
bu hafta toplanacak. Ejer orta
lıktaki ana davayı, phsi dediko· 
dular bakımından değil, klübün 
den~i ve aporcu mahiyetini mu
hafaza etmdk bakamından kar~ı
larlarsa ortada hiç bir meııele 
kalmaz. 

Bundan 

Meşe Gibi Sağlam 
llıat.1t bir kız lı;in, on altı yaşına 1 btemlş ,-e tıornıu,: • 
~p ta kocaya 'armaıwş olmak, - 'Ü&tat? Şık bir adanı olmak I· 
"' lilc bir züldür. İhtiyarlar mecli8l, ı:ln kaç kostüme malik olmak IA· 

411 ....._et.e yddmmt çekecek bir hl· znndrr? 
'e bakiullda letlşne l!>ln toplan· M~njou. bliyiik bir nezaketle \'e 

ı~r. Uzun muı;ıa,·erelerden ttonra ciddi bir tanrla ce,·ap vermt,: 
)e le.aç kı1.1 blr c.ağaçl11. e\lendinne» - Şık olmak için düzünelerle k•· 

lcarar \'ennlıtler. MedJsln bu ka- tüme ihtiyaç yoktur. Bu bir unat
~ lllndtn höyük ~kllitçısı Gan· tir ,·e ötrenllmeııl de ~k &'üçtür. 

de ta&,ip etmı,. KoatümUnü ~mealnl kendine lakı,. 
~lan Bealpl eyaletinde ya- hrmaaını bilen her adam !}lkt&J'. 

le r. Geaç kız, ski blr an&Ae- Kü~ük Kral 
~6~. bOJuwıu ~ilmiş bir meşe "I' 

1 Ue e,1endlrllm}!tfr ! Dünyanın en kllçllk kralı (yq iti· 
barlle) MaJeate Fayaal, ~ealerde. 
yelli kabine erlinını kabal eder. 
Mutat merasimden 10nra küçtlk k,... 
la, Başnklle baıı şeyler sorar. llq
' ekll Thora El Hüeyin: 

111 ;-. kız, muubnden aonra ken· 
eıııtıne töl le aöylenmltUr: >•; .. lliç olmazsa kaynana z:ınltıeı 

~- biz de tunu iline edelim: 
llotalllU&k tehllkeııl de: .. 

11 
Şıklık Bir Sanattir! 

ltt.o oU,udun ıenç yıldııı Mlckey 
ite>' A ~ • merikıuıın en ,ık aclemı 

"'""'- ta töhret almıştır. iır cün. 
' ı ~!'atkbı Ad. Menjou'ya te
'7 edlıace fıraattan istifade etmek 

ROMAN 

- :\lajeat.e! MütkW tfleriıl laallial 
naıırlannıu bırakınız: ••. 

C'evabını nrlr. Kl\çUk kral, l'anı 

batında duran am<:lMlı \'e ıo.altanat 

Naibi Emir Abdullah& balr&r&k ~ 
y~ında bir ÇOC'Uk 11afhfı ile aorar: 

- ~ınca ! Dtktelerlml de bunlar& 
,·ersem yazarlar mı acaba t 

= 
TEFRJKA No. 2 

.... _,., 1 .EDIA.HırM 
, ., 'Yaıan: Muazzez Tahsin BERKAND 1111 

llıı 
11 
aanı o ısa.vaşta göğsUne kur- ı ne yaparsm? 

..._ 8'dttın günU... - Her gıce glbl yalağııncla bil' 
Ôııter 'tak be, şimdi onun sırası mı? yandan bir yana döner, aydmııgı 
'ııt.tıı btıe lııtanbul garılanndan beklerim. 

ın. ..._ li - Oğlum, ben senin helini befen· 
'11t e he he ... Yamandır onlar? mlyorum. lııtanbula ailene yazaca. 

g"ıt ~ ileride, bir qaç dibinde, tım. ne yapıp yapıp ıseni ıtft'i çıgır· 
1lt bı/ •rneıe zuma çalt)'(>rdu. Ya· sınlar. 
..._ C. 'tcı... ~- Gitrneın ki... . 

h'ltllıırı~ıyı bırak durmu,, anlat l"UrUdUler. Uaakla, bir karpit llm 
ı._' ~ basınm ışıklandırdığı bir t&.t yıtını 

1 
l\i aıc:._ &nlatayrm babam? Kahpe Uzerlnde birkaç işçi oturm~. nef(lli 

tfı. berı d t.tı, öz ka.rdaı,rma vardı. İş· şarkılar söylüyorlar, şakala.,ıyorı&r· 
\lıtı, , e böyı" gurbet ellere dUş- dı. 
'it ..._,.e oldum. 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

ilaıı• 8011AN 

Doğu Afrikada: 
Ha~lstanda en hUyük t~l mo· 

törlU birlikler gerdü. lnıııtz mo
törlii taarruz kolu Kenyıt. İi"l"Ün· 

dt•n ~a?<a· '!'imale ,·e ıarbe doğru 
uzun bir ka,·Js çlzP.rrk Diredau·~a 
\ardı wı bura"ını da ı,gal etti. :Su
dan üslerinden şarka doğTu taar
ruz. eden Jn&"lliz 'e Habtı; )ı.ollan· 
DJD ayni müddet itinde kazandıfı 
meufe ile bu motörlü kolun elde 
ettttı arazi 'e nıe .. afc aıılıı nıuka· 
ye&e edilemez. Şimdi bu motörlU 
kol, Clbuti - Adleabab• demlryolu· 
nu keJtl; ,·e Habql11tandakl hat
yarı orduı;unun denizle hlı;blr ıııu

, uaıuı kalmadı. Habeı:ıtııtandakl 
ttalyan orduau ıarpten, ccnupt•n· 
wktan ihata edilmişti. ~imdi ,, •• 
maiden de ihata edUerck tam bir 
muballara çemberi lı;lne alınınıı:tır. 
Ne denl&le 'e ae de Erltredekl 
ttalyan llun·etJle irtibatı kalma· 
mr,tır. Erltredekl tt.ıyan 'ku\ \et-· 
Jcrl MllA\'\'a'ya 'c ıta~btıtndakl 
ıtaı,an orduau da Adlıababaya sı-

ıu,tınlrnıthr. 
Doğu Afrika harbi, Jnglllz ordu· 

sunun kış sderldlr. Bu ı>eferln tiC\• 

kulcel'Ş Jıattkitı bltm)ıtır. Tabiye 
ııaJıumda bazı nok .. nları kahnııt· 
tır. ttalyanlar ııon bir muka,·cmf't
te bulunmazlanıa. hepsi de zayiat 
, -crJllfden cırlr olacaklardır. 

Balkanlarda: 
Almanya, l'ugoııla,yamn yeni 

kararı tızerlne yeni bir yol tuttu: 
ı·upeJavyayı ~~ ıf dfü~l\rmek Uml· 
dUe H1rutlan Sırplardan ayır· 

mak. Bu ~Ua hem ı>lyul ,.e 
hmı de askeri faaliyete geçti. Yu· 
soeJ&\-y8JWD lj1maJ hududunda \ CI 

calll ATIUtturya araı.lıtlnde bulunan 
(Grara) şehri mıntakuında kU\'• 
nıtf toplamıya blll}ladı. Dlfer ta
raftan Belıtrad ıtehrl Ronıanyanın 

Banat ,·llAydl hududuna <ek ya
kındır. ııradakl ararJ Bel&"rad hı· 

tıkametlnde taarruza mÜ8alttır. 

Bulprl8t&ndakl Alman ordu11unun 
da Bulgar - Vucoı.lav hududundan 
(Niş) \'C (tl'aküp) şdılrlerJ bttka· 
metinde taarruzlan bekleneblllr. 

Her hafta Almanlar övüne· 
rek söylüycılar: c:Bu haf. 

ta şu kadar bin ton lngiliz ge• 
misini hamule!', ve kısmen tay· 
fası ile beraber denizin .. ine 
ındiı dik ... » 

Harple zafer ümidini en çok 
bu sahaya baglamıtılardı... in· 
giiiz ge'mileri b3ta bata lnıilte• 
re aç kalacak, muhasaraya uğra. 
mış bir kale gibı mukavemeti 
ıızalacak, nihayet günün birın· 
de Almanlar !..ı.ırasını olgun hır 
meyve gibi dev~irecekler ... 

Bu ümitler ve iddialar kar~ı
sında ınaanın h .. tırın.ı bu harp• 
tek, vapur zayi.\tını geçen harp. 
le m:ıkayese etmek geliyor. Gc. 
çen harpte İnf!\lt.e ·e aç kalma· 
mı~rı. tcelim ohnarı:·ı~tı eker bu 
!ıur!ltelki zayiat g:çen harbin za
yi. r ırdan fazla değil!e Alnıan• 
lar tarcfından ile,.; sbrülen iddi. 
caların vahi olduğuna hiH.mct
mek caiz olur. 

Geçen harp esnasında Alman 
Jar VBJ>Ur batınnek reılcorunu 
19 1 7 ni&anında temin cıtinitler
d i. O ay içinde tamam 8"49,000 
tonluk -gemi batır&nl§lardır ki 
!haftada 200.000 ton eder. De· 
mek ıki haftada vasati olarak 49 
vapur, günde 7, yani her üç bu. 
çuk saatte bir vapur Jbatıyordu. 

191 7 senesinin zayiat y-eku
nu müttefık memleketlerle bita. 
raflar için 6, 305,569 gibi bir 
yokuna var.rnış-tı. 

Halbuki bu harbin ilk on iki 
ayındaki zayiat 2.771.333 ton. 
dan ibarcıttir ki 1917 yekunu· 
nun yarısından azdır. Bu yekun 
§Öyle taksime uğruyor: 

İng)liz 1,539, 196 ton. 
Diğer müttefik: 462,924 ton 
Bitaraf: 769,213 ton. 
Ayni müddet içinde Alman· 

!arla İtalyanlar 1 ,269,000 ton
luk 261 vapur ka>:hetmişlcrdir • 

1 91 7 ile 1940 arasındaki 
Buaa karşı, Yusoslav ordusu ı·u· mukayeseden cloğru bir 
nan ve tnılliı: ordularlle l~blrliil 

fikir almak için bu iki sene ara· 3-apmak lı;ln cenupta ,.e orta ı·u· 
oeıa :yada daha ku' ~tll buluna· şında'ld '\•apur mevcudunu da 

I' " , . " ~özönürıde tutmak icap eder. 
caktır. } akat böyle bir taarruz pli- 191 ı·: \.. __ ,__, __ "-:a" ..ı·· 
- taW liilı AfittlJC'~ - .,., ~~-Wlo. O\l~--

lr ltuutanmQ'a '"' Ba•lra...... 49,073,$45 ~nluk vapurla gır· 
::... fasla lıavvet ptlrmlye mec- ımif:tir. Halbuki 1.9 30 da dün· 

ya vapur tonaıının ye1tönu 
burdur. 

Barbaros için Pul 
Çıkarıhyor 

Ankara, ıı (Telefonla) ..... Barba· 
roııun hatırasını taziz maksadlle altı 
puldan ibaret bir seri posta. pulu çı
karılması kararlaştırılmıştır. 

miştir. 

Av o.- lbr~tı Artıyor 

Av clerrıeri üzerinde i~ler can

lanmıştır. Aqıerika ve lngiltcre 

için külliyetli ımhrda sansar, 
zerdova toplanmakta.dır. Kunduz 
ve vaşak fiyatları yükselmi,tir. 
yerli dericiler ve kürkçüler bun
ları toplamakta.dır. Anadoludan 
getirilmekte olan deriler arasında 
bu aene yaıt»ani 'kedi derilerine de 

talepler olm~adır. 

bWibUtiln artmıştı. Niyazi arkadaşı
nın d~Uncelerirıe bqka. bir yol ver· 
mek. onda baZI hatıralar canlandır
mak ümldllo !ııta.nbulu hatırlatmak 

ıııtedl. 
_ Kendimi BUyükadaııın çamlık· 

larmda sanıyorum. · 
Fakat Ali bu sözleri fşitmemı,ti. 

Sabit bir fikirle: 
_ Gel, köye r_idelllllı. Hac eri sörU-

rUz, dedi. 
_ Bu saatte onun d1tanda işi ne 

Ali? Haydi çadırımıza. dönelim, an
lqrldı. şimdi ı.ınıiz gUcUmllz çocuk 
dadılltm& kaldı. 

_ Ciel Niyazi. köye &;idelim, a:&-
dan Hacerl istiyeceJim. 

_ Gitmem. sonradan pl~man ola· 
cağın bir deliliti yapmak için sana 
yardım edemem. 

_ sen bilirsin. ben yalım; •ide· 

rJm. 
_ Dur Ali. çıldırdın mı? Yarını 

69,439.659 tona çıkmı,tır ki 
19 l 4 ıden yüzqe kır bir fazladır. 

Bu nolkt~mın ehemmiyeti çok. 
ıtur. Çünlcü batan gemilerin bü
tiin mevcut gemilere lcu§ı nis
ıbeti azalmıtı demektir. Demek ki 
ıbugün Alm~a~lar 191 7 senesinde 
olduğu kadar gemi lbaurabilac. 
lcr bile bunun tesiri 19 1 7 deki 
xa~atııt tesirinden ~o -41 derece 
eindc nok,an olacaktıl'. Gariptir 
ki 1939 senesindeki vapur mev. 
cudu 19 14 senesine niebetle a
zalmış olan yegane memleket 
Almanyadır. Almanların 1914 
de 5,490.296 tonluk vapuyları 
varken bu miktar 19 39 da 
4,492.708 tona imnişt,r. Alman 
tonajı umumi tonajın ancak )·Uz 
de altısına muadil iken. mevcut 
Alman vapurlarından lbefte biri 
bu harp esrıasında batırılmış ve 
ya zapte.dilmiş, geri kalanlardan 
altıda biri de o_itaraf limanlara 
iltica etmiştir. 

ltalyan vapurların.dan da dört 
te !biri z1t9te_ğilmi§ veya batırıl· 

el: hem sana hem ona yazık olur. 
Vazgeç. 

- Hayır! 

- Y aqn aabıiıh İlta"9ula htf•ktt 
et; başka şeylere cü.lar, unutuJ1'\Ul. 
Bu kuvvetli bir alevden b11fka bir 
9ey değil; onun tehlike sahuoım 
dqıma çık bir irade kuvveti aarfet. 
kendini, islijt~llni mahvetme karık 
şln.. Bunca senelik projelerini bir 
heves utruna mı feda edecekabı? 
Yarın için kurcıutumuz mQıpterek 
hUlyaları unuttun mu? 

- Haceri almazsan1 ölttrtlm; ben 
yalnız bunu biliyorum, bunu dütlt· 
nUyO\"um. .. 

- Sonradan pişman olacabm A· 
u ... , Bir J<oylU kJZI seni tatmin ede· 
mez: ... 

- L~umsuz aözler söyleme Niya 
zı, Hıcerl isUyonım ben, o beni?J\ 
olacak ... Anladın mı? • 

- Peki, anl~ıldı, inadın inattır. 
tıı ! ~e dön, b~ka bir kızla ev 

g,2" llııe k 1 
·ı-Uı-o o ay... GôzUm başkasını 
"ıı r :mu? 

'tlttı. lrJtad~m 

cKaymaka.mm 6nllnd!I de Juz oy
nadı deeiqler, hey .. » 

- GıilizUııU sevdlflm garı, bu tür· 
küyU ISyle bir çıtırıyordu kl ... 

1 

bekle ... söz veı'.iyorum ııana, :ıabah 
gidip ağayı söreceflm. Gece yarısı 
böyle tellıt& ne ıuıum var? 

Barı yarın sa.baht belde! 
- Hayır, bekllyemem. Hemen 

şinıdi aideceflm· Benimle birlikte 
l:'elecek milin? - Kaatamonudakl Arap Emine kelunu 'iddelle 

..._ § mi? 

..._ !!~ larartan gidelim Niyazi... - Arap diyorlar ama vUcudU sen 
~hda. ne kadar haauhk Ali? den benden ak ... 
tıııel'i a'1t ~den mtırap çe-I - Onu sen nasıl gördün HaBBn ! 
~, n derdi ve taaaaı sana mı dil 

1 
- ı-~ işte byle bir sırasını düşür· 

Aı dUk de gordlık. 

~lttıırı.ay •l:ne, Ylir\i, ;,·oksa. gıdlp - Senin elinden de Jrnrtutuf yok 
'8-.,t be ... 

heıtUz "· il&1'a'lla 'kadar Çam kokuları, ıoece UerledQfçt, 

_ Hayır. bekliyemenı. Şimdi, 9im 
dl söz ke&ınek latiyorum . 

_Yapma kardeşim, •nin gibi is
tikbali parlak bir genç mfilıendıa 
böyle cahil bir köylU kızlle evlentr 
mi? Ya hayatını cehenneme ı;evtre
cekSln, bir k~edo yaslanıp öl~ek
sin. yahut da kııtn gUı:eııı41ne kan
dıktan eonra. onu batından dtfede· 
celclüı. tıd 101 da fena, ikı.t de fe· 

- Biraz evvel de söylemiştim: Bir 
faciaya Alet olamam. 

- öyle tse ben gidiyorum. 
_ Dur Ali ... Bekle? 
Niyızinin sll!i boşluklarda tılredi. 

Ali gercln yaymdan ffrl~y!Jn bir ok 
rıbl. bfr ııanil'e içinde ~·n kay 
bolmuttu. 

Bu Harpte 
Deniz işini 

Söktüremiyorlar 
1940 Senesinin 
Vapur Zayiatı 

1917 Yılındakinin 
Yarısından Azdır 

Yazan: M. H. ZAL 

rnış veyah,ut bitaraf J'-manlara 
ka~rş4r. 

lngiltere ve Dominyonları to. 
naj yelkunu 21.215,261 tondu. 

4~~4. 902 ton hacmindeki 
Norveç vapurlarından yüzde 
doksanı !bugün Jngilizlerin elin· 
de !bulunuyor. Bu Norveç va
purlarından ba,ka büyük bir kı· 
eım Fransız, Danimarka ve Fc
Jemen'k vapurları da İngiliz kon 
trolü altın<!_a iıı görüyor. 

Bugün dün:r_a yüzünde me,• 
cut vapurlardan. % '45 i 

İngilizlerın, So 18 i Amerikalı· 
ların elindedir. 

Alman. İtalyan vapurlarının 
ve onların kontTolü altınd~ki 
bir •kısım Danimarka ve Fransız 
vapurlarının yekunu. dünya mev 
cudunun yüzde on nisbetini geç 
mez. Japonyanın ımevcudu ayrı· 
ca yGzde sekizdir. 

lnıilizler zahmet çekıpiforlar 

B u itibarla İngiltere; Al .. 
manların batırdıkları gc· 

mil ere · raimen kendi adalarile 
imparatorluk limanlnrı ve bita
raf limanlar arasındaki ihracat 
ve ithalat için va.pur tedariki'1-
dc hiç zahmet çekmemiştir. Ba
tırılan vnpurlar he.aptan hariç 
'bırakı\ma'k §artile daima ihtiya
ca kafi ll'}alzcı.me temin edilebil· 
m~ ve esaşlı bir wrsıntı duyul
m ld11 lflt1r. 

Yalnız ~en.iz yolu yerine 
Ümitburnu )'<)Jile Yalunpm 
nakliyat yapmak zahmetli ve 
masraflı olmu§tur. Sdf er zamanı 
arttıü için bu hatta. fazla vapur 
baila.mak lazım ıgclmiftir. 

Vapur zayiatına mukabil fn
giltere ve Amerikanın bir düzi
ıye yeni vapurlar yaptıklarını ve 
zayiata ıkısmen .bu ~ck:ilde lcarııı· 
ladıklarını heaaba katmak la

İsland inşaat lte~l'hlar_!nda mu· 
ayyen bir nevi vapurun teknesi. 
ni kurmak ~in seri usulilc ııarfe
dılen zıtmen, yirmi üç ibuçu'k ıs 
eaatine in.dırilmifti. İcap ederşc 
ayni usullerle sürat bu defa da 
lemin edilebilir. 

19 39 eylulündcn 1940 eylu. 
iüne kadar Amerika yeni baftan 
455,650 tonluk vapur yapmııı· 
tır. 1939 ey:lulünde inşaat ha
linde l ,044,560 tonluk 179 va 
pur varken 1940 da bu ımikta; 
1,551,895 tonluk 329 vapura 
çıkmı"tır. 

1 Te~rinisani 940 tarihmde 
Amerika hük\ımeti, inşaat tez· 
gihlarına yeniden 600 milyon 
dolar kıymetinde 1 77 vapur si
pariş dmiştir ki bunların ton 
yekunu 1.375, l 63 dür. 

Almanlar Ge~en harpten 
Çok Geri 

Almanyanın en ziyade sü· 
vendiii &ilahın ne kadar 

çürük olduğunu anlamak için 
~u noktaları da göz önünde tut· 
ımak icap eder: 1917 de Alman 
ya yalnız Baltık - ve Şimal denı
zindeki mabdut üslerden deni
zaltı harbi yapa'biliyordu. Ge
mi !batırmak için tayyare kulla
nılamr.yordu. Halb~ki bu-gün 
Norveçıten l~anyaya kadar bü 
tün sahiller Almanyanın emrine 
!hazırdır. Tawarderi de belk; 
ıcle denizaltılardan fazla muvaf 
fak,ixetle vapur batırmak :için 
kullanmaktadır. 

Bu 9ok mü.ait ,artlara ve İ§· 
lcyen yapur miktarının 191 7 ee 
nesinden vüztde kırk ibir derece
de fazla olmasına ra~en 1940 
zay:ia:tının 19 l 7 zayiatının yarı· 
eındanı az olma&ı §U üç noktayı 
ispat' eder: -

1 - 1914 - 1918 har'binde 
bugüne niibetle hür bir idare 
ve hür bir vatan için döğüşen 
Almanlar, bugün müstebit bir 
idare için l:31mnık altında. dö
ğü§en. Almanl•rd•n fazla ıevk 
ve ıayrct götterebiliyorlardı. 

2 - İngiliz miidafaa vaeıta
ı- uu,,..... _ •• , .......... 
Jarınd'an kat kat fu:la ve teeirli
dir. 

3 - Bu defaki vapur zayia
tı da elbette acı olmakla bera· 
ber fnciltere l>usün«ü mevcutla
rına n~le 191 7 den çok az 
z_ayiat veriyor. )!fin can alacak 
noktaeı ıudur ki bu z.ıyıiat İn
gilizlerin antuu -yere setireçek 
lbir tehlike tefıkil etmez ve et
miycccktir. 

zımdır. İngiliz in~atı harp ınrrı ,:----------=-----
Hyılıyıor. Fakat A.mi!rikalılar ite Kırpınh ihracına Baclandı 
o ıekiJ.de aarılınıılardn ki 191 7 ~ 
ıde yaptı!Jcları bir milyon tonun Şehrlm!Jıde atecSenberl krrpıntı tJ. 
inııaat ye1cununa yeniden varıma- caretı yapan mQeııscıeeler, eon gUn· 
ları uzak değildir. terde bir çok memleJceUerden ve bJI. 

ukid-en bir vük vapurunUJl haa.a YU(Ollavyadan yapılan ehem
inşası için lazım gelen vasati za mlyetli talepler karşwnda kalmı~ 
unan 460 gün dive hesap edile- lardır. Kırpıntı lUccarları bu talep
bilir.di. Abnan zayiatını kar,.la- lerden kar9ılanması mUmkUn olanla.· 
mak ınaksadile Amer$ada in§a rı için hazırlıklara başlamış ve bu 
at uwlleri değ~iribni§, Mor- arada Yugoslavyaya ilk parti olaraW 
mascun adında geçenlerde inııa- bir miktar pamuk kırpıntısı satmış-• 
atı tamamlanan bir vapurun bü. lardır. Bu talep, ~ırpıntı ve yUn ço-' 
tün yapı zamanı kırk .ekiz .sünü rap ve kuma, parçaları fiyatlarında 
geçmemi.,tir. Geçen harpte ace. hissedilecek bir tere!fU ve piyasada 
le vapur yapmak lazım geldiii hwnmalı bir faaliyet hueuJUne sebep 
zam•~ Amerilcaya m~ur Hog olmuştur. 

[ SiY ASi iCMAL 1 
Hırvatlar 
Arasında 

KundakÇılık 
Yazan: M. H. ZAL 

B ir mikrop bir bünyeye 
musallat olduğu zaman 

en zayıf yerini arar. Yugoslav 
bünyesinin en zayıf tarah hiç 
şüphesiz Hırvatlardır. Bunlann 
Yuıoslav camiasına münasebet. 
leri eski Osmanlı imparatorlu
ğundaki Türk - Arap vaziyetini 
andınr. Hiç fÜphe yok ki eski 
günlerde Arıwlar arasında müş
terek vatanı benimseyen ve ıe· 
ve seve hizmet eden fertler var. 
dı. Fakat topluluğun gözü dıf&· 
rıda idi. Ya istiklal kazanmajı 
veya fU veya bu ecnebi devlelın 
arkasına katılmağı düşünüyor
lardı. 

HırvatJar da Yueoslavdan 
çok evvel Hırvattırlar. Memle
ket içinde Sırplarla sen ben kav
gaamdan bir saniye bıle vazeeç
miyorlar. Kendileri için mütte
rek vatan yoktur. Hırvatiıtanın 
hududu hakkında gizli bir mü
cadele hiç bir zaman eksik ol
maz. Müfrit Hırvatlara ıöre 
Bosna - Hersek ve Dalmaçya 
Hırvatistanın tabii kısımlarıdır. 

Hırvatlann yüzde elliden ço· 
ğunu temsil eden köylü partisi, 
Maç~k'in arkasında toplumıf· 
tır. Bunlann normal tartlar al
tında Sırplarla ve Slovenlerle 
itbirliii yapmalan ve camia ile 
)'aV&f yavaı ka)'n&f11Ullan bek
lenebilirdi. Fakat tehlike dllkl
kaımda Hırvatlar müıterek 
Yurdun istiklali için ölmeğe 
s .. plar kadar haztr değildirler. 
Aralarında bir takım azhklar da 
vardar ki doiruclan doğruya Al. 
man1ara aab~tD'. 
Almuıyanm i8' yaplJiı it, 

Hll'Vati.tanda kundakçılık et. 
mek ve Hırvatlarla Sırplar ara. 
aına daha fazla nifak sokmak
tır. Maçek, yakın vakitlere q. 
dar müdafaadan, mukavemet. 
ten bahsettiji halde Batvekil 
muaiini aıfatile kabineye sirme
ie bir türlü karar veremiyor. 

Eğer Almanlar, Hırvatiatanı 
Yuıoılavyadan ayırmağa mu· 
vaffak olurlarsa Y Q&'oılnyanuı 
aifma değil, kuvvetine hizmet 
ederler. Buıün için muv~t 
- ... -.; --Ai,._m •c:rbimı 
iptidadan sön almak, Yusot
ı.......,. için en akılhc:a yo14.,. 
Muvakkat diyoruz, ~ünkü Har· 
vatlar Alınan kazanında bir 
müddet kaynarlaraa akıllan ba. 
tına selir ve yannki hür Y uıos
lavyanın uılu vatandatlan olW". 

Kaneren olabilecek bir aza 
Yüzünden bütün bünyeyi tehli
keye koymak yazık olur. 

M.H.ZAL 

Şi§hane ile lskender Cıd-1 
desi Arasında Bir istinat 

Duvarı 
Şif}ıa.ne yokuşundaki park ile ıs. 

kondC'r cadde i nra ınds tırtanbul 

belediyesi bır lstınal duvarı yaptır
nuya karar 'crmlştır. 

Burasının tanzimi, burdur. tretu~ 
var ve istinat duvarı inşaatı iı;ln 

15 bin kiısur lıraya !Uzum görillmlllc· 

tedir. Yapılın ke~fe gore bu i~aa\ 
nisanın 11 Unde 15563 liraya bu 
rnUtcahhldc ihale edilecektir. 

Kim, Kimle Evlenmeli? 

Bay Neiad Bay91n 
:s yqıadadır. TabalUni Amerlkada ~tır. lktı

ııat •Oktoraclur. l\llW ~ bb1ade Uıi.at mü. 
,,.,1rtdlr. lhhsaıı kadreeundan Üi( yOz lira lleret alJr. 
l!iiSıkten anlar. ı.oayete bayatını eewer. <Jeatüınen ,e 
1;e\1ınli bir dellkaalıclır. 

Bayan Şehime Olkümen 
21 yaşınc1Mtır. lııtanbul Cnn-enltesl Edtıbl~at Fa

ktllteliDden meamdur. Fransızca iyi blllr. Gazetelerde 
terclDne ltleriJe, 1·e rGlll&D yam1alda me,culdür. Ev 
lflerindea laJç Ullıırnaz. Büyük eml"llcr ~indedir. 
Paradan üy .. e şibret merakındadır. 



2::.:-941-- .. -
,, • • < -· VATAN __;....;...:·;...ıı:c~-..:ııy;z:===-=---·-• .,, • .-....;.;=---...--------=-----...==-=----

r--------------------------------------------------------------~ K A B 1 N v e E v o 1 ( Maziden Can!• Masallar 

4 

) 
() 

--...,---.----.....-----------------~J Takkeci lbrahim 
Yaramaz 

Çocuğun 

Bıraktığı 

Lekeler 
Ccçcn ak§am çoktandır göre· ı da, kendisini de bir daha y~eğc 

rıediğı~ _'bir arkada~ım biz~e ye çağupuyacağmt> diye söylendim. 
mekte ıdı. Aman. Allah bagı~la- Ne ise olan ohnu!! şimdi olana 

,eın, bir yaramaz çocuğu var, ele çare aramak lazım.. Mürekkep I 
rıvuca sığmıyor. Yapmadığı ya· lekesi nasıl çıkanİu~ E.v işlerine 
, raı'.llazlık kalmadı. Oraya koştu, ait fa ideli ll}alumatı kaydettiğim 
'Lurnya düştü, onu devird•, bunu küçücük karneme ıbir göz attrm: 
döktü. Onlar gittikten sonra evin Ayni ımrktarda neft yağı ve Al· 
halıni bir -görmeliydiniz. cai karı§tınlacak, onunla iyice sL 

M<" ela bütün peçeteler meyve linJdiktcn sonra, duru su ile eiline
le.kesı içındeydi, sofranın kaç ye- cek .• 
rinc 'barda'kları devirmiş, örtü yer Böylece yaptım l~enin izi bile 
) er şarap lekesi içinde kelmıştı. kalmadı .•• 
Evvela şunları bir temizlemeni.o Bu da ibaşarıl:dıktan 5onra lbak 
çaresine bakmalı dedim. Bereket hm, canım kadife koltuklarım 
versin eV'de süt vardı. Lekeli yer yağ lekesi içinde kalmamış mı ... 
leri .sütte ıslattım .. Her zamanöa Yaramaz. çocuk yağı nereden bul 
ı>Üt barcyosu ık zengin hanımla- muş koltuklan nasıl kirletmiş A~ 
rın i ~ne yara~n-~ >:.a .. l~~c bazan la'h ~ilir .• Onu ıhemen temizliye· 1 
da beyle lekelı ortuler sut banyo medım çünkü ince kum bulmak 
eu yapar. Hl"m de eı'tesi 6abaha };ı.zım. İnce kumu tedarik eder 
kadar banyoda kalır •• Gece yarı- ct~ez, muslin bir ~ içine koy
sı çamaşır yrkama'k istemediğim dum iyice ısıttım. Kum o kadar 
liçin ertesi -güne !kadar örtüleri ısındı iki artık elimi bile değdirc
süttc bıraktım. (Siz eğer üşen· mez oldum. Bununla lekeli yer
mezsenz ibir, ik~ saat sonra süt- !eri iyice sildim. Sıca'k kum yağı 
iten çı'karınız) ne ise sofra örtüle- içti. Benim koltu'k da yepyeni ol
ı im böylece teı:n\-ız.ledim (~ka:t. Çu. Hatta ]c.ol dayanan ycrlerin-
yaz,hanenin çu'hasını ne ile temiz de. şurasınd'a burasında eskiden 
!emdi.. Kalemle, kağıtla oynar· kaHmış ufak tefek yağ lekeleri 
ken afacan oraya 'bir şişe mürck· 6İıyahhklar vardı. onlar da yok 
kep devirmemiş mi~ .• Benim ço· oldu. 
cuğum olsa~dı her hırlde caferin> ıBiraz evvel C"bir daha çocuk
d~ezdim. Fakat misafirin çocu;. lu misafir çağırmı.yacağun> der· 
b-Una ne denir;>. Hele bu misafir ken, şimdi ar.tık !bunda çekinecek 
6enderdir görmed~ ibir arka- bir §ey ıbul!muy.orum doğrugu. Bi. 
daş olu~a .•• Tabii bir fCY diye· raz y.oruldum ama eşyalarım cs
medim fakat içimden cçocuğunu kisinden daha temiz o1du. 

Süp Anglez 
Nasıl Yapılır 

ip size pek kolay ve ayni .&man
da misafirinizi ağn-lıyabflceeğiniz 

bir pasta .. 
Tertibi: 150 gram un, 150 gram 

az miktar ,·anilya_ 
Yapılış tarzı: EvvelA. yumurta sa.

pudra şeker, 5 adet yumurta ve pek 
nları pudra. şekerle ''unılacak, yu
murta akları da sıkı kar haline gc· 
tlrllccek. Un, yumurta sansına na.ve 
edil<ıcck ve sonra kar haline getiri· 
len yumurta akları katılacak. 

Bez huniye (Poş) takılan madent 
l huniden yağlanmış ve llnla.mnış tep· 
sıye bir ceviz bUyllklllğünde parça
lar sıkılacak, orta hararette fırında 
plşırilccek ve Uzcrinc sUp dökUle

C<'k .. 
SUplln terkibi: 600 gram süt, 60 

s-ram un, 150 s-ram kristallze şeker, 
150 gram şokola ve 4 adet yumurta. 

Krıstalızc şclterle yumurta sarısı· 
nı, yumurta teli ile biraz karıştırır 
ve ~kolayr 11Ave edersiniz. Ayni za
manda. sUt de kaynar. Evvel!i. unu 
sonra sUtU katarsınız. ateş Ustilnde 
yumurta tell ile yavaş yavnş karış
trrırsmız. İyice piştikten sonra, biraz 
koyulnşınca, ateşten indirirsiniz. 

Bu sUpU, pastnha:nclerden alınan 
Sawoya biskUvilerinin UstUne de dö· 
kebi1irslnlz.. H. A. K. 

Son Moda 

.. 

Yazlık iki hafif ve güzel 
elbiıe modeli 

SORUNUZ . . . " 
,,---~SOYLIYELIM 

İki Sigavüş Paşa Var 
Eyilp - Ramlz.cle ~rşı isinde Ka.racaahmet mezarlığında gö-

Mahlr Dede ııoruyor: Eyüpten ı-e· mWU olduğunu söylediğiniz Siya
~ken eakl ,·ez.Jrlerden Slyavüş vllş Paşaya gelince, bu zatın yet
Pa,anın türbe51nl gördüm. Halbu· mtş birinci so.drazam Abaza Si· 
ki, C kUdarda Karacaahmct me- IAhtar Slyn.vtış Paşa olması muhte· 
zarlığında. da bir Slya\"ÜŞ Paşa meldir. Bu zat Aba:ı:a. cınsindcn 
nıttarı \"ar. Bunlar a.)n ayrı r:ah· ve mr.ıJhıır Celüli Abaza Paljanın 
slyetıer midir?.. kö.Jclerlnd<'ndlr. Enderunu hUmo.· 

Cevap - EyUptc türbesi olan Si yundan yetişmiş ve derece derece 
ya.vllş Paşa Osmanlı devletinin on yfikselerCk Sultan Murada SllAhtar 
S<'kizinei sadrazamıdır. Aslen Hır· olmuştur. İki defa 68.drazamlığıı 
vattır. Enderunu hUmayundan ye- tayin edlbnlş, fakat iki ııada.retinin 
uşmlştlr. ÜçUncU Muradın Padi· mecmuu müddeti Uç aydan fazla 
~ahlığı zamanında b'irinclsinde iki, sUrmcmLşUr. Çok cesur ve o nis 
tkınclslnde Uç ve Metımcdin padi· bette cahil \'6 bu sebeple seyyiatı 
şahlığı zamanında UçüncU defa ola- hasenatına galip blr zat imiş. İlnl 
rak sadrazamlık etmiştir. Zevcesi rağbeU ve Alimlere muhabbeti ol· 
:Fatıne. Sultan nammo. bUyUk bir madığı için ilk sadaretinde birçok 
medrese yaptırmıı, ve ta.şralnrda. Ulemayı azn \'O nef'yettlnniştir. İ· 
da bıızı hayrrlı eserler bırakmıştır. kinci sadaretinde de Defterdar Me 
Tar11ı Sıyavüş Pnşayı adaleti se· met Paşa gibi kemal '\'e marifc 
\'er insaflı. Alim ve şairlere hUr- sahtbi bir veziri haksız yere kat· 
met eder, zutUındcn ve gadinlen çc- !ettirmek gibl affedilmez bir suç 
kınlr, çalışkan ve sa~ık blr vezir işlemiştir. Çok garip Yo fakat ye
olarak tavzif eder. Böyle olmakla. rlndo bir tcsadU!lin eseri olarak 
beraber bUyUk bir iş görmek ma- bu suçu işlediğinin akabinde ansı~ 
harı"t ve bcsalctlni göstermek fır- :ı:ın o ela. ölnıUş vo ayni musalla. ta· 
ııatını bulamamış ve ancalt sadra-

1 
şı U~ıindc namazları kllınıp ayni 

TELEFONDA 

An karadan Hoş Beş 
- Alo alo, Leyla &iz: mı iniz~ 

ı:-eıılnlzl birdenbire tanıyamadım. 

- Ben de üyle. burada 11eslerc 
pek yakmdan altşnıı~tık da... Na
l'i•I ınız kardf'..şlm? J\1r.rak içinde 
telefonunuzu bekllyorıluın. j~ ı 8e• 
yahat ettlnb: mi-: 

- Gayet iyi, eğer benim o blt
nıer. tükenmı>l': \all:ı:lerlmJn lıam

mııl 'e taşınma ılertlerl olnıas~ 

ı:.eyahat çok iyi geçti. Yataklı \·a~ 

gon arkadaşım Ankarada dc\·let 
teşkilatımla me,·kll olan genç \e 
ısevlmll bir bayandı. Konuşa konu
şa ı;:r.ldlk. Ankııranın genç \ ' C mli· 
nen·er muhltllc ilk adımda tc:uıas 

ettiğime memnun oldum. 

da demirden konur. Bl:ı:lm otelde 
bunların yerine bilek kalınlığında 

f!<lpalar komnu.-:ı e vap a dan değ· 
neklerln halkaları o soııalara geç· 
mlyor. Oteli yaptıranlar hariç kı~· 
mına blrar. ehemmi~ et ,·ermı,ıcr, 

Yahut da o ihtiya~larr hlssetınc~ e 
atı,ık değiller ... 

erkek talebelerinden birkaçı. cidden 
gllzet piyano çalıyorlar. Buna refa· 
kat eden ıenç lnzlarrmn:ın klAıılk 
mllzlk şarkılarına hayrette kaldım. 

- Siz bizde klı\slk mllzlğln tıe!!· 
le söylendiğini Jhtlmal ilk defa ı,ıı 
mi,slnlzdlr. ': 

- Tabli dt>ğll mi! G~tn <lafa 
ıellşlmde genç kızlarımıı. henüz 
«ÜııkUdara. giderken bir mendil 
buldwu.» Şarkılarını ııoylüyorlar· 
dr bir de bugünklilerl görUIK'c hay 
retten ha~Tete dlişliyorum. Bu ka· 
dar a:ı: bir zamanda bu nederece 
değlşlklJk ..• Ya sesJerJn ıüzelllğl?. 
Yirmi otuz ıı.ene ııonra Tlirklye dUn 
yanın en iyi operalarından birine 
ııahlp olursa hiç taaccuı> etmeme· 
llyl7.. 

- Xe kadar l;)i, e sonra.'? 
- Ankaranın bül Uk ı:anna tren 

den fndlğlml:ı: zaman bli.yük bir 
,\nuııa şehrine geldlğlmld zannPt• 
tim. Altı ,;ene en·cl gördUğUnı An 
kara~ ı huglin biç tanıyamadım. 

7.aten bunu herkesten ,.e her taraf 
tan da ı,ıtıyordum. Hele gtiwl ts
tanbulıımuzun !:irkin sokakların· 

dan ııonra Ankaranın o ~eni' as· 
falt caddelerlnfl bayıldmı. 

- Öyle caddeler bir glin burada 
da olacak. 

- Elbette, ona ı;iipho yok, yal· 
nn zaman l!ıter \"e blrtok da para. 
Ben Ankarayı !:Ok SC\'lmll buluyo
rum. Tertemiz, aydınlık bir şehir. 

Aydınlık yerlere bayılırım. :Fakat 
henüz n~eml bulamadım. 

- Niçin'? 
- Oturacak yer nıeseleı;i, bura· 

da konforlu, moblell bir oda bul· 
mak hemen imkAnsn; gibi bir şey .. 
Odalarda ııu yok, ınoble diye de bl-
rer somya koymu~lar, bundan lba-
ret. istirahat edecek bir. koltuk, 
esvap asacak bir dolap, ~·azı yaza
cak hlr maııa, çöpleri atacak bir 
kitğıt ı;epetl bile yok. Buna muka· 
bil bir otla için istenen fiyatlarla 
~b:llde mükemmel dört. he.o: odalı 
bo!} bir apartmıan tutulur. 

- El·et, herketı, Ankaradakl bu 
~er kıtlığından şl.kfayet eder. Şim
di nerede oturuyoM!unu:ı f 

- !'ilzln Ankarada akrabalarınız 
'ardır. Orada otursanıı. •.• 

- Onlar da. sizin gibi dü,iinü· 
yorlar. Onlarla otunna.dığmı için 
bana sitem ediyorlar, fakat bcn•le 
her hareketlındo hilr olmak flkrl 
bir ha!ıtahk halinde... Bu huııusta 
zannederl.nl ki lngillzlerl hile ge
çerim. Bundan birkaç ene cw,·el 
Hltlf'r bazr samimi ıloııtluk miiro
kcrelf'rl lc:ln o zam:ın İngiltere ha· 
rlciye Nazırı olan lr Con Slmonu 
Berllne danı etmişti. \'e lkanıetl· 
ne '"llhclm ·ara.yını tahııls ettiği· 

nl blldirmlştl. Bu mutantan daYf'te 
karşı Slr Con !'ilmon tnglllzJerln 
bütiin t-adt>llğlle: ttDavetıniı:e f,'ok 
te,C>kkiir C>.derhn. ırakat h<'n nerP.· 
ye glbem otelde otumıak Jtlya· 
dındayım. Bu l!t'beııten Berllne gel 
dlJtlm zaman da bu ıtıyadı mııha· 
fara etmek meeburJyc-tlndf'yfm.» 
Diye ce\"ap nırmı.,ur. Ne ı.·are iti· 
;yat ... Ben bunu llf:k iyi anlarım. 

- Ankarada kimleri gördlinür. ! 

- Akrabalarımdan haşka henli7; 
kim eyi göremedim. Artık bu haf· 
ta dolaşmaya başlryacağım, J·aln~ 
diin yine urahamdan bir !ie\lmll 
genç kızı görmek için Gaı.I emıtl· 

tüsüne gittim. Şehirden blra:ı uzak 
ta, fe,·kalAde blr bina içindeki 
musiki muallim mc-ktl'blnl ı;oktan 

lı;ltmlı:tım. Dlin orasını görmek \·e 
gezmek fırsatını hulduıtuına ~·ok 

&e\lndhn. Bel} yüz kudur llllglye 
suııamış Tiirk çıX'uğu o ınua:u.am 
binanın içinde \e muhtelif ııa\")"on· 
tarda yine muhtelif nn~h·klerde li· 
11e \e ~"fıkı.ek tah"lll yaıııyorlar. Ben 
mektebin dün l&lnız rnu!ilkl luo;-

mını görı1üm. 

- Mü:r.lk dinlemek fır1\8tını tla 
lıuldunuı: mu'? 

- Hem de mlil{eınınel surette. 
akrabamıJan olan gr.nç kı7. beni gh 

rünce öyle bir ısürıırll': karşıııınd:ı 

kaldı ki ıse,·lnclnden blltün arku· 

- Ulus meydanına yakın bir O· 

tr.lde. Giinde tıc dört Ura )'alnız o
da klraı.ı \·ermek o kadar hoş bir 
~ey değil, otelin yapı11' tarzı f~na 
değil, t"akat içinin tefrişinde müş· 
terinin ihtiyacı wı istirahati pek daşlarmr toııladı. Aı;ağıkl nıii:ılk 
tlllı:linlllnıemlş. Odailım ı;:lrlnı·n ('Bl 11:ılonuııda bir ı;aat kadar konser 
tonuzu şa11kanızı aı;acak en baı;it yaptılur. \'akitte akşuın zamanı 
hir askı hile yok. tatiline tesacliıf etmişti. 'Miırcttcıı 

- Oılada dolap da yok mu? olmıyan 1111 konserde blitlin hu "!'\" 

- Sonra bütün bunların hanbi 
olan o bUyü.k \Brlık dii'tünüfür e ... 

- Ah. LeylAcıiım, onu hiç l!or· 
ına Ankaraya. geldijlm dakikadan 
hr.ri ruhumda öyle derin bir teffl· 

ı;iir var ki, nereye. bak'Jam o bli· 
yıik baninin: «Biz daha c;ok .,ryler 
ba,araı-ağı:r..ıı> Diyen bliyük ı;eslnl 

l'jltlyorum. 
Dün akşam ı« ,·&kit Gazi en~

titlisünden şehre dönerken hlr kt:• 
re arkama bal<tnn o büyük blna.
mn karanlıkta )·anan ışıklan 11en· 
C'erelerden yeni Türklüğün ruhu gl· 
bl pırıl pırıl t.a.,ıyordu. Önlinıü:ıdfl 
hiç. yoktan \'ar olan dyalar , .e ha· 
~ıı.t dolu bir Atatürk şehri, bir ta· 
raftan İstanbul ııosta.ııı harekrt et
miş, diğer taraftan bir banllyo tre 
nl yoluna gidiyor. Bir tarafta ko· 
şu yerleri, paraşilt tN•rübe kulele· 
rl, ı;tadywnlar, diğer tarafta yıı.· 

pılmış ve yaınlan muazzam bina· 
tar, insan kabUlyetlnln ne katlar 
yiikl'ek olduğunu, eter bir insan 
Jı.~rse neler yapma~·a muktedir o-
lacağını bi:ıe nasıl ispat C"dlyor. 

- ırakat her it;teyen iyi bir ~ 
~-apabll!>eyill, Dünyada )iİZÜ gülme 
yen bir millet kalmazdı. Xe çare 
ki blrlıd yalnn ~·aparken, öt~kl de 
yalnız kıp harap edhqr. 

- l'ıkıp harap eden nihayet blr 
gün kendi de yıkıhı• ölecek. l"akat 
~ apan da tarihte ebedlyet.e kadar 
yaıtı~·a,·aktır. Zatf'n ),kanlarda pa· 
nlk başladı. Bundan ıwnra tuttura
cak bir hiç kalmaılı. ~lmıll leylA
ı•ığıın, ı.iı:e gün aydın dl~·orıım ı;<ı· 

Jocl'k hafta Ankaradan daha. mu· 

fas;;al Şl'Jll'r anlatırım ı:annl'diJO• 

ruın. 

- Yerli blr dolaıı \ar, fakat do- gill Türk e\'latlarının munl hlssc-
tabın ortasında C:S\'llP asılacak <11· derek \'6 ıse.' erek eatıı:tıklarını gör 
rek umumlydle parmak kalınhftm dlim. Yliksok tahsilin ıson t.ınıfına 

- 'rctefonunuıu hr.kh·rlıu, giin 

a.nlııı, karde.~lm. 

Rebia. T. BA~OKÇl' 

Yüz Kişi, Bin Kişi Gelin, : 
Beni Burada Tutamazsmızi 

Macaristana 
Kedi Derisi 

Gönderiyoruz 

Ağanın Rüyası 
Efsaneye Göre: Ata Üç Üzüm Tanesi" 
için Bağdat' a Gitmiş, Oradan Aldığı 
Malumatla lstanbula Dönüşünde Üç 

Küp Dolusu Altın Bulmuş 

Topkapı dı,ında Takkeci İbrahimağa camii 

Derler ki sadık rüyalar bile mU· 
kc.mmel insanlar olan Peygamberle
rin nUbUvvetıerinin kırkta birine bi· 
le esas olmaz. Bununla beraber rU· 
yaların insanların umurnı hayatın-

- Hu! Hu .. Fatma Hıı.nnn! .. Sa· 
na. bir sır vereceğim. Aramızd& kal· 
sın. Bizlm efencU bu sabah bir yu· 
murta yumurtladı. 

ı rındakl tesirleri lnkAr edllemlyecek 
kadar çoktur. Tarihlerde .. din kitap· 

, lanndıı. rüyalara inanış yUzUndcn 

1

, doğan bir çok facıalar vardır. Bizim 
Topkapılı Takyecl İbrahim Ağanın 

1 

rüyası da pek enteresandrr. Onun rU· 
yası TtirkUn sanat ve mimarı: tari· 
hine Topkapı dışındaki Takyecl en· 
mil gibi eşsiz bir prrlanta kazandır· 
mıştır. 

İbrahim Ağa derin bir tevazu ve 
göntu içinde araklye = takye yapa

! rnk geçinen bir adamdı. Bir gün rU· 
yasında ona. dediler ki: 

- Bağdada git. KöprUnUn .karşı

sında hurma ağacının altındaki as
mada senin üç üzüm tanesi kısme· 
tin vardır. Onu al. ye: .. 

üç UzUm tane.al için aylarca suren 

ı 
meşakkatli ve tehlikeli bir )'olculuk 
göze :ılınabllir mi idi? İbrahim Ağa 
rUyuına ehemmiyet vermedi. Fakat 
ertesi gUn ve daha bir çok günler 
rüyasında. bu teklif ona ısrarla tek· 

rarlanır: 

1 - Bağdada git Uç Uzüm tanesi 
kısmetini a}! .. 

1braMm Ağa. bu ısrarlı rUyanın 

tesirinden kurtulamaz. Günlerce ha· 

1 

zırlanır. Çarığını çeker, asasını alİr, 
heybesini omuzuna \"unır, yola düzU
IUr. Aylardan sonra Bıığdada varır. 

MedinetUsselam köprilsUntin kıır-

11 şısındaki bir aşçt dlikkAnınm peyke· 
sine otunır. Gözüne hurmcı. ağacına 
ııanbnış bir asma 11işir. Olgun bir 
ııallcımdan Uç tanesini kopararak ağ
:ı:ına atar. Tekrar peykesine geçe· 
rek çubuğunu tUttUrmcye başlar. Bu 
sırada yanındaki peyk('ye yeşn sa
rıklı bir ihtiyar gelir. lbrahlm Ağa 
gördUğU rüyaların bu suretle taho.k· 
kukundan doğan derin bir tıllz ve 
ha~Tet içinde dUşUnUyormuş. lhtl· 

yar: 

Bu haber pencereden pencereye, 
cumbadan tA. Araklyeeller çarşısıns 
kadar bir şimşek sUra.t11e yayrlmW 
trr. Kuşluk vakti lbrahlm Ağa r..,c· 
ğine binmiş, işine gidiyonnu~. Da·' 
ha çarşıya girerken horoz taklidi 
yaparak kukurlko diye ötenlcri, ka· 
bararak ve yere kanat sürüycre1' 
yUrUycn horozlar gibl yan yan yU 
rUyenleri görünce ha.berin kendin· 
den evvel çarşıya geldiğini hayretle 
ö~enmlş ve karısına. itimat edllemi· 
ycceğinl anlamıştır. Bundan sonr' 
kömllrlllktekl Uç Husrovant kUp al 
tını gizli gizli çıkarmıştır. Son~ 
başta mimar Sinan olduğu hald• 
devrinin en kıymetli mimarla.rını ça· 
ğırmış sebil, kuyu ve camiden mil· 
teşekkll bir din ve içtimai yardın
mUcsscsesinin plAntannı hazırlatntt~ 
ve H 986 yılında Talcyecilerdcki S( 

bllinden işe başlatmıştır. 

Eski :ı:ıımanlarda kötU huylu sınsf 
bir kısko.nçlıkla; tevazu ve kanaat 
1 lnde llf&r.&k ta.samı! «1e.nıeri1' 
vo para biriktir('nlerin bu meziyetıe
rlnl lnk[l.r ederler, yaptıkları ışıcfl 
kUçUltmek ve kotülemek için dt' 
bt)°yle define hikt'lycleri uydururlardı · 

İşte bu rUya ve yumurta h1ktye!'1 

de mahrum faslldlann uydurdukları 
ve avamın ağzmı:ı. sakız gibi verdli<" 
lcri bir efsaneden başka bir şey dl'" 
ğildir. Araklyeci İbrahim Çavuş te·· 
mlz ve dllrUst bir mesai ile çatı.,..a!I• 
para biriktiren ve bunu tıayra stlr· 
fedcn gUzellikler aşıkı, su katılın~ 
mış bir TUrktUr. 

1453 senesi lstanbulun kıı.ra sur· 
lan önünde paUıyan Fatihin topııır1• 
Bızanııın aynkta kalabilen oıcstıı 
eserleri için bir kurtuluş mUJde<I 

- Arkadaş! der. Ne dUşUnUyor· Elleri ve Ayakları Bağlı Arap 
Zıya Böyle Söyleniyordu 

nın .aynalarını kır.mış, elini uzata. 
rak sürgüyü açarak kaprdan dı· 
şar.ı fırlam~ fakat Ziyanm bu te
şeb'büsü de a'kim kalınca Zi;1ll. o· 
rada bulunan bütün polislere ana, 
avrat, din, iman söwnÜ§, poÜsler 
kendisini zaptedemcyince kolları
nı bağlamak mcdburiyetinde kal. 
mı~lardır. 

- Hey!. Yüz taneniz, bin ta
neniz gelsin, ben burada dura
mam, diye bağıJ1mtş. 

Ha!tabaşı piyasası gevşek olarak 

açılmıştır. Sntışlar durgundur. İhra
catçı tticcarların talcpkri olunca 

sun. Bağda.da. niçin geldin? 
İbrnh~m Ağa rüyasını anlatır. İh· 

tiyar gevrek bir kalıkaha ilo güle· 

rek: 

olmuştu. Çöken ve taaffün eden b 

heyeti içtimaiye, o asil lıbidelcrı mu· 
halaza edemezdi. Takyeci 1brahııı1 

Ça'VUŞ Tliı"k toplarının ilk uı.bl)"0 

edildikleri ycrlC'rdc camlini kursrıce" 
TtlrkUn mcdl'niyet severliğin!." .,,ı· 
nalı bir imada bulunuyordu. BU st)I' 
de Bıznnsla beraber beşeriyete :1ıc111 
bir çağ açan TUrk1erln senıboJıl< ıııt 
halırasıdır. 

Sakın bunu üst.ad Nizaınottin 
Nazifin me§hur ka~ramanı Kara 
Davut zannetmeyin. Böyle nara 
atan Karagümrüklü Arap Ziyadır. 

Arap Ztya o gece Mustafa, A· 

mallar üzerinde fiyat görtı.-,meleri ~·a 

pılmakta ve talip obnaymca pıynsa 

gevşek kalmaktadır. DUn yalnız su-

sam, keten tohumu, kum darı üze

rinde biraz iş olmuştur. lnglllzler 

kitre almakta olduklarından Fiyor 

cinsi malların kilosu 350 • 370 ku· 

-- N e saf adamsın be biraderi 
der. Ben Uç sen('denberi rüya. görü· 
rUm. Bana 1stanbulde. Topkapı dı· 
~ında Topçularda bir takyeclnin ko· 
mUrlUğUnUn altında Uç kUp altın 
var, git aç! derler de yine ehemmi· 
yet vermem. TUyUm blle kıpırda· 
ma.z. İnsan üç U:ı:Um tanesi için 
Ba.ğdada kadar gelir mi? 
İbrahim Ağanın birdenbire gözleri 

Bu manzumeden sebil sınsııfJl' 
mimar başılığı zamanında bitını~\ 
Cnmt H 1000 yılında \"l' arkasınd•" 
muhteşem bilezikli kuyu da ı002 >., 
lında "OçUneU Muradın zamanıııd' 
ikmal edılml.şti. İbrahim Ça\'ıJŞ J4 1<•· 
1004 yılında ölmUş ve sebilinin ıır 

•ı li. ~'barı adın'C!a üç genç arkada· 
şmın Acıç~e karakoluna gö· 
türiildüğünü duyunca onları tah
liye ettirmek için kalkmış. kara· 
kola gitmiş, rica etm~. sarho§ ar· 
kadaşlarım bıraksmlar diye. 

Birinci asliye eczada görülen 

duruşmasında Arap Ziya. kara

kolda dövüldüğünü id<lia etmiş 
ve huna delil ob.rak morlaşrnış 
gözünü ve şişmtş elini göstenniıı
tir. 

ruş arasında muamele sörmektedlr. 

İS'\içreye susam, Amerlkaya. gfil ya- parlar. Tarif edilen kö.mUrlUk kendi 
ğI ve sansar derileri, Romanya.ya ke- kömlirlUğUnün tA kendisidir. Hemen 

ııındakl mezarlığa gömülmUştU· ~ 
ııt 

:ı:ı Ayşe, validesi Emine hatuı'I 
oğulları Mustafa Subaşı ,.e J-1

111 
ıl' 

Ça.vuş dn İbrahim Ç'..avuşun hayr.ı,, 

Muavin Şevki vazifesini yap· 
mış ve üç sarho~ muıı.ıycne için 
yanlarına bir siv:il memur katarak 
göndermiş. Fakat Arap ZF.Ya peş· 
lerini ibırakmalmt"§. Yıolda gtder
lel"ken memura arkadaşların! bı-
1'lkmasını, yoıkea onları kaçıraca. 
ğını aöylem~ Memur reddedince: 

- Şaban, kaçın diye lbağır· 
{!l"ış. Memur y.ine buakwamış, fa· 
kat ikinci bir tC§Vtkte polis me
murunun eünden 'kurtulunca kaç. 
mağa başlanuşlar. Arap Ziya me· 
murun, kaçanların pqine d~e
meai için bir de metınuru kolların
dan tutmuş ve aon-;a da !kendi 
kaçmış. 

Arap Ziya ve arkada§lan takip 
heticesinde yakalanmışlar, fakat 
bu eder Ar~p Ziya ~ağırmağa 
başlamış: 

- Beni burada tutamazsınız, 
bin taneniz gel~n ben burada du-

Mahkeme şahitleri d.inlemiş ve 

bütün şahitler Arap Ziyanın ken

dilerini vazife başında tahkir et
tiğini ve suçlu Ali, Mustafa, Şa
banı 'kaçırdığını ısöylemi§lerdir. 
Muh~eme diğer şahitlerin celbi 
.için ba~a bir güne bırakılmı§, A
rap Zi:!a tev'Jdf edilmiftir. 

çl boynuzu, yer fıstığı, Yugoslavy:a- crtesl glln yo1a çıkar. lstanbulo. ge
yıı. pamuk ipliği dökUntUsU gönde· Ur. Kansının evdo bulunmadığı bir 

rllmiştir. İtıı.lyaya dört parti depo zamanda. kömtirltiğü kazar, sılmc 
yumurta satılmıştır. 17200 lira kıy- dolu Uç kUp altın bulur. Bunun şayi 

oımasından ve elinden alınmasından 
metinde ve 35 bin kiloluk olan bu korktuğu için kUplerin UstttnU or
parti ihraç edibniştlr. Hububat ısa- ter. En·elA. karısını imtihan etmlyc 
tışları durgundur. Av derileri için karar verir. Ertesi gün sabah na· 
t:alepler gelmektedır. Macaristan için mazmı kıldıktan sonra aşa~a iner 

yabanı kedi derisi topla.nmaktadır. vo refikasına : 
- Karıcığım! der. Sana bir sır ve-

,. TAKSİM Sineması-. 
receğim. Amma komşuların duyma
sından korkarım. Eğer duyarlarsa 
rezil olduğum gllndllr. A.ra.mızda ka
lacağına söz verirsen söylerim. 

Bugün Matinelerden itibaren ; 
Meşhur İspanyol Dansözü \'O Şantö:ı:U, Madrid Tiyatrosu Yıldızı, 

İmperlo ArgenUna.'nın rakibesi 

ESTRELIT A CASTRO 'yu 
Tıı.nıa.men İspanyolca sözlU ve şarkılı 

Karısı teminat verir. İbrahim Ağa 
koynundan çı~ardığt bir yumurtayı 
uzatarak: 

- Karıcığım! der. Bu sabah hafif 
bir san<:.ı geçirdim. Biraz sonra eli· 
mi atınca bacaklarımın ara:ım<la bu 
yumurtayı buldum. Şimdi de ayni 
sancıyı geçiriyorum. Galiba yine yu
murUı~·acağım. 

zu.mlığınm nam ,.e ikbali ne ka • 
mış \'e oyle tanınmıştır. 1010 hicri gUnde gomUlm~ttlr. Ata tarlhl bu ramam. ' 

lı senesınde ölmUş ve vefatından ev· zat hak'kında bir hayli ımalflma Polis memurları Ziyayı neza· 
~ vel yaptırdığı türbede gömü1Jn0Ş· vc.rmekle beraber gömUldUğll ına- rethaneye koymu~lar. Buna rağ-

GECE GOLLERi - Vallahi kimseyo söylcm<'m ko
cacığml ! Ne fı.11! Eğer çok yumurt
ıarsan sa tar geçiniriz. 

nı kuvvetlendırecek yeni i16.\'e1er 
vakıflar yapmışlardır. Mabet çınilC;:. 
istalllktitli minaresi, zarif ınıyıt ~· 
lezlği, mermer çıkrık kolları ''" !4 uıı 
1U sebili ile Türk sanatının bUt iti 
asaletl('rini ya.şatmaktadır. :Mabed 1• 
tek kubbesi ahŞaptır. Eteklerin~! 1 
tın yaldızlı salknnlar sUslemeı<t J<lı 
Bu sUaler arasındaki kırmızı r:;,.., 
altının bir aynası gibi kuııanı ti" 
tır. (30) pencereden ışık alan m' \' 
din bUtUn duvarlarını en neflS 1• 
cm alsiz çiniler kaplar. Mabedi":,, 
nlleri bu sanatta husust bir nıell ,,rı 
ve merhaledir. Garp mUtehJl#l,,ı rr 
da bu çinilere büyük bir kıyıtlct ; ... 
rlrler. Mabedin fUsununa )(aP~~ 
bır Alman mUsteşriki her sene çı· 
tinden para göndererek İbre.Jtlnl ~· 
vuşun mezarı önünde ıcurbıın )( ı;I" 
rirmlş. Bu zat ölınUş olacak Jd ı>t 
senelerde kurban gelmez olın~.,fi 
Mabedin köşesindeki çukur çe"1 tJf' 
H. 1225 yılında Derviş pa.şa ts~,ııi 
mıştır. Havlu kapısının ustUn f" 
kitabeden de mabedin H. ı:H7 ti 
lında Sultan Mehmet tarafınd•" 
mir cdıldiği anla.şılınaktadır. . .J ! tur. hnlli zikretmemektcdlr. men Zi;::a baiırmağa '\'e kapıyı, 

\.. / bacayı kurcalamağa devam et· 

~---... -----------------------' mi,t.ir. Bir ara yumruk•larile kapı-

Giizcl '\'e eğlenceli filminde takdim edecektir. 
İSPANYOL GECELERİNİN •. İSPANYADA GECE HAYATI ... 

1SPANYOL l't!USİKİSİNİN ... ŞARKI VE DANSLARTh"lN FİLMİDİR. 

lbrahlın Ağa çiçeklerini sulamak 
için bahı;:t>ye seçer. Bu sırada karı
sı pencereden kom.şusuna seslenir: lbrablm Halda :KO?li~P'" 



Amerikanın İstanbul J muavinliğine tayin ıcrıınmıştır. 
1 • • * Kütahya Posta ve Telgraf 

Konso .. osu Gıdıyor müdürü Hamit Tun.çeı Hatay vi

Dort buçuk sencden:beri İstan. 
bulda Amerika konsolosu olarak 

layeti Posta ve Telgraf ba~mÜ· 
dürlüğüne tayin ediJmi,..qir. 

bulunan B. Lntimer bir kaç aaf- ÖLENLER: 
taya kedar buradan Cemı'bi Afri-
kaya gidiyıor. Amerikanın Yo· Milli Müdafaa V~leti Ka
hansburg konsolosluğuna tayin nunlar şu'besinden emeldi albay 
edılmiştir. Cemal Dadaş ölmü ve Yeni kab. 

B. Latimer Jstanbulda 90'k se- riStana gömülmüştür. 
vilmı", nazik, kıymetli bir zattı. * Trabzon e~afından Nemli· 
Bu. aan ayrıLmnsı umumi bir te- zade Salim ölmÜ§, Karacaahmet· 
ess.ır uyandıracaktır. Koırsolos ta teki aile 'kabristanına gömülmüş
bir muhanirimizle konuŞtuğu sı· 
rada kendisinin de, ailesinin de tür. 
l urkiyeye ikinci bir vatan gözilc Kederli ailelerine sabırlar dile_ 
bnkmağa alıştıklarını, ıburadan riz. 

ayrılmanın kendilerine çok acı NiŞANLANANLAR: 
geleceğini söylemiş.tir. 

İAY1N VE TERFİLE~: 

Zongu!:dak valisi Halit Kayseri, 
E.r:turum valisi Büman Zongol
duk, !:>ınop valrsi Fe'hmi El'Zl.lrum, 
C'orum valisi Salih Kılıç Sinop va
lılıklerine nakledilmişlerdir. * Üsküdar icra memuru Suat 
Üzdoğru l11tan'bul Müd-deiumumi 

Emclkli doktor Hulusi lbrahim 
Ağn1başın kızı Nerb1an Ağırbaş
la muallim Hüseyin Bcdrettin Ak
yüz nişanlanmışlardır. 

TOPLANTI TEHiRİ: 

Ç. E. K. Fat?h nahiyesi çayı 
3/5/941 tarihine tehir edilmiş
tir. 

Şekere 10 Kuruş Zam 
(Başı 1 incide) X 

salı a'kşamında, ticarethane, ma. 
~aza, depo, ambar, fobr~ka ve 
ırnalathaneJıcrind~ şube, lkomis
~oncu ve 11centaları nezdinde ve 
ııair yerlerde me""Cut şekerlerinin 
cins, miktar ve sıkletini ve hu· 
lunou'kları yeri ıgösterecek bir 
lı~annameyi 2 nisan çarşamba 
ak~amına kadar ma'hallin en bü
~·ük mülkiye m~muruna vermeğe 
tneaburdurlar. Ellerinde safi 100 
l:ilodan aşağı ~eker bulunanlar 
~C}·anname vermeyeceklerdir. 

Yukarıda bahse_ğilen sınai mü
'!ıtseseden maksat muamele ver

iisi kanununun 5 inci madt:lesin
dc ta1if edilmiş lbulunan rnücue
ıaclerdir. Yan.i bir maddenin ter• 

İtihini, vasfını, hassasını deği~ir· 
llıe.'k suretile mamul madde vücu
Qc getiren müesseselerdir. 

1 nisan salı akşamındap evvel 
~tılrnıı;ı olup tn henüz mü§terisine 
tcaJim veya gösterdiği tnahalle 
9CYk.edilmiY.~k bayi ~!inde __bu
lunan §ekerler bayi tarafından ve. 
rilccek be;rnnameye Öercoluna

taktır. Bayiler bu §ekerlerin fi
ht farkını mütteriden alırlar. 

1 nisan salı akşamından evvel 
811lılznış ve ımq,terisine tCBlim 
c?ilınck üzere yola çıkarılmış. ya. 
"'

1 
•• bayiin elinden ç&ını§ ve fakat 

t~Uftcri eline varmamış olan şe• 
it~lcr mü~teriye vardığı günü ta· 
~? eden günün akşam1n~ kadar 
bır beyanname ile mahallin en 
t U

1
Yiik mü kiye memuruna bildi-

1 Cccktir. 

,, Yu'karıdr&i esaslar dairCBinde 
•c ·ı ~ I tı rniş olan beyannamelerde ya. 
1 ı 1 !!CKcr miktarlarının doğru o
lup olrnadığı alakadar memurlar 
trafından tetkik ve kontrol edi
Ccektir. 

•(l Arı'kar&, 1 (A.A.) - C. H. 
•rtis· M l. • h ~ . ı cc ıs grupu umumı e· 

ıı~tı bugün ~1/4/1941_ Balı gÜ· 

trı bla.at 1 5 te reis vekili SeYl\an 
to c l 'Usu Hilmi Uranın reisliğinde 

p •hc!ı: 

l<i Celsenin açılmaaını tm'Ütcakıp kil olarak kürsüye gelen BafVe• 
it\ ~· Refik Saydam hükumetçe 
1 O ktın bugünkü satı§ !bedeline 
ııu tırı.ış zam icrası dü~üniı1düğü
rıurı "c bu 1 O kuruştan 3 kuru§U· 
i.tilı. "•ıiyet <iolaY1sile artmış olan 
ğ,111 •al tnasranarmı karoılayaca
"c p heaap edildiğini bildirmiş 
tıı, •tti umumj iheyetinin bu zam
"ıtı~ 11\~yafakatini ist~mi~tir, Grup 
trı.iitt;ı heyeti Ba~ekilin teklifini 
l'ııUt tikan kabul elmiş ve bunu 

'h.ca ıp ruznameye geçilani§tir: 
~il~~n~~cdc hüklımete tevcih 
1-1c1, ~ ikı sual ta'lcrir.i vardı. Bun
~İı\ Di} birlşj bir auhaıyın gecele· 
~\ıhc .1 • Tarih ve Coğrafya Fa
IOİ~j ~f :. taarruz ettiği ve bir bek-
r,r.~ durdüğü pywının ne de· 
~adar doğru olduğunu 

Adliye Vekilinden tıoran takrir· 
di: Adliye. Milli Müdafaa ve Da
hiliye Vekilleri tarafından verilen 
izahattan fakülte kapr.ıına böyle 
bir taarruzun vuku bulduğu ve 
subay tarafmdan ibir mahalle 
bekçisinin yaralandığı ve fakat 
hadiseye Merkez Kumandanlığın· 
ca ve Cümhuriyet Mücl'deiumu· 
miliğince derhal el konulduğu ve 
askeri mahkemece inztbati ıbir ce
za olmak üzere aSkerlikten he· 
men tardedilmi~ olan subayın ha
len de Müddeiumumilikçe mev
kuf bulundurulduğu anlasılmrş ve 
hük\mıetin bu baptaki izahatı tas. 
vip edilmi~tir. 

ikinci takrirde çeltlk kanunu

nun tatbikatta §İmdiye kadar ve:-· 
diği neticenin ve sıtma mücadele 
rnıntakalannda çeltik zeriyattn· 
dan umumi sıhhatin ne dereceye 

kadar müteessir olmakta bulun· 

duğunun Ziraat ve Sıhhat Vekil

lerince izah edilmesini jstiyen bir 

t~rirdi. Tab:rin okunmasını mü. 
teRıp me'YZQ h•'Wunda birbirini 
talc:ben izahatta bulunan Ziraat 
'Ve Sıhhat Vekiller; elde bulunan 

kanuni mevzuatın pirinç zeriya

tile umumi sılıhatin korunmasını 

telif bakımından kifayetsizliği gö

rülmekte olduğu isin hükumetçe 

bu ciheti ıtamamlıyan tadilatın ya
kında Büyük Millet Meclnine ar· 

zedileceği bildirilmi~ ve ıbu mev· 

zu etrafında söz alan bir çdk ha· 
tipler de ibu tadilatın acilen geti~ 
rilmesi hususunda lhiı"'kumetle 
hemfikir bulunmuşlardır. 

Rumamede 4>ajka madde ol· 
madığı ıçın riyasetçe celseye 

1 7.45 te nihayet veriloıi~tir. 

yunanlılar 

lnönü'yü ve 

Türk Ordusunu 

Alkışladılar 
(Ba.,ı 1 inelde) -

cUICi11u mllnatôelM'tlyle pazar gtlnU 
ynpılan Tuhanl fiylnden sonra TUrkl· 
ye büyük elçi!ılne ka11ı C"öııterllen 

samimi tezahürata l\l&ret ediyor
lar. Kalabalık bir halk kitlesi Yu· 
goelav elçiliğine uğradıktan sonra 
Türkiye bUyUk elçtllğlne giderek 
dost ,.e müttefik milleti, Relslrüm
hur lnönti'yti ,.e Ttirk ordusunu al
kı?lamıı;;lardır. Tlirklye bliyük elı:l!d 

heyecanlı tezahürat ~apan halka te
şekkür etmek il;lıı bir kaç dt>I& bal
konda cözilkmeğe mecbur oımw,tur. 

Gazeteler bu C'ÜZd tczahUrata alt 
resimleri nctretmlşlcrdir. 

l>un bir okuyucu telefon etti: 

- llieıtre başladığınız cMaı.lden <'&nb masalları> ın blrlnd sayfa· 
IUzdakı rekllmında «Kan dırıltısından vefat eden Eueycl Halli 
4 ta1> nın m~ar taşının re81111nl gördlim. l'Sonra bunun hakkında 
""-·lliCı•nun bir fıkrasını, daha sonra da yine Akşam gazetesinde 
bu ... 

"
1ezar ta~nın hiklyeslnl ökudum. Ortaya ~ıkardığını7. bu 

•Karı clınttısmdaa ölen» adama hepinizin '<'1ıcmnılyet \'erdiğini 
Clirtlyoruın. Fakat bundan daha garip btr h!lcllse ,·ar: Ben kırk 
lletıed· 
"- ır ~aı:aron karmıın dırdhsmı dlnllyornm \'e ölmllyorwn. A!lıJ 

)'J'ct edilecek ,.e ehemmiyet \'erilerek h,tdi e bu detti mir 

B. Eden 
Yeniden 

Balkanlarda 
(l~~,ı 1 ıncide) * 

sıl evirip çevirip mağlup edebile
ceğini bütün aleme göstermi~h. 
Bu kahramanca dövüş, Balkanlı· 
ların neler yapabileceğini her gÖ. 
rür göze gösterebilecek bir örnek 
ve ~nutu~maması lazım gelen bir 
derstir. Bu ruhta v~ bu vasıflarda 
üç mille.tin arasına lngiliz ıkuvvet
leri ve Jngiliz ve Amerikan mal
zemesi katılırsa Ö) :c bir cephe 
kurulur ki buna kar"ı ana üsler
den bu O.:adar uzaklarda, bu ka· 
dar emniyC'tsiz ve noksan ınıüna· 
kale hatlarına dayanarak iharbi 
istemek delilik ve intihar olur. 

Böyle bir işte f ngiltNenin t\_n· 
cak karı vardır. ş:malde ilkbahar 
carprcıımaları oluı'ken, cenupta ~1-
~anl~rın ba.;rna büyük bir gatle 
açılması, az, ço'k Alman kı:vvet 
ve malzemesinin buraya !baglan
ma'ı lngilizlerin canına minnettir. 
Yeni yeni milletlerin Almanlarla 
kavgaya tutuşarak üz~rleri~e Al
man kuvveti çekmclerı, netıce ne 
olursa olsun, lngiltere hesabına 
açrk bir menfaattir. . . 

Unutmayalım ki Cihan Harbın. 
de Almanlar, kendi garp ve şark 
cepheleri üzerindeki tnzyikı azalt
mak için bizi "GÖZ göre ateşe 
atmalota hiç tereddüt etmemiş
lerdi. Sarıkamtş taarruzu, Mısır 
seferi, İran akını, kendi toprağı· 
mız tehlikede iken seç.me kuvvet. 
]erimizi Galiçyıaya, Romanyaya, 
Makedon')'aya göndermemiz gibi 
hııreketler. Almanların bu hodJ>in 
zihniyetlerinin bir neticesiydi. 
Kendi pireleri için bizhn yorga
nımız.ı yakmakta hiç tereddütleri 
yoktu. 

lngilizlerin tam bu dakikada 
h'arbi Balkanlardan uzak tutmak. 
tan bahsetmeleri elbette akıllıca 

bir harekettir. Bu suretle Balkan
lnrda taarruza geçmek gfüi bir 

niyetleri olmadığını Atmanyaye, 
Sovyet Birliğine, Balkan milletle. 
rine, Amen'kaya, herkese göster

miş olurlar. Eğer Almanlar Bal· 

kanlarda mesele çt}tarmamak ve 

sükUtu muhafaza etmek isterlerse 

İngilterenin buna fırsat ve imkan 

vermeğe hazır olduğunu Alman

larla beraber herkes anlamış olur. 

E~er Ahnanlar hu fıraat ,.e .im· 
lcinın büyük kıyınıetini anlama
yıp ta istiklalini müdafaa için öl
"1cğe ihazırlanan Balkan milletle
rine saldırırlarsa o zaman böyle 
bir tecavüzü.o bütün mes'uliyet ve 
ukubeti; bütün dünyanın ve bu 

arada Sovyet Birliğinin ve bizzat 
Balkan milletlerinin ıgözünde Ai
many.aya yiiklenir ve İngiltere ile 
bu milletler arasındaki zaruri i~ 

beraberliğine daha ahenkli, daha 

81'kı, .daha verimli bir zemin ha

zırlanmı' -olur. 
Ahmet Emin YALMAN 

Bekar Vergisi 
(Ba.'r l tnddc) ==*= 

Türk içtima! hayatında. mllhlm bir 
mevki işgal edeceği şhphesiz bulu· 
nan projenin mllhim noktalal'lnı ay
nf'n bildiriyorum: 

ı.skeri hizmetini yapmış ve hcnUz 
evlenmemiş olan her bekflr erkekle, 

11 Yl4'mı ikmal etmiş olduğu halde 
e, lenmlyen kadınlardan, kız kadın· 
lardan bekarlık vergisi alınacaktır. 

Kanun evlenme çağını 45 yaşınıı 
kadar uzatmakta, bu yaşı geçmiş 
olanlarla evlenme çağında olup he
nUz mek~epte okuyanlar, kanun hU· 
kUmlerlnden hariçte kalmaktadırlar. 

Bu vergi asli veya Ucretll memur, 
mUstahdem ııe yeYmlye ile çalışan 

h smıf bekD.r halka. maaş, ücret, 
er eı·k . •e ve para ırnzancının sen ı 

yevmı) . 
tutarı Uzerinden ve kazanç vcrglsı-
nln % 10 u nisbetinde alınacaktır •. 

Bektırlık vergisi olarak tahsil edı· 
lecek paralar hazineye lrad kayde· 
dllmekle beraber Sıhhat ve !çttmaı 

r et Vekaletinin bUtçcsine tll· :r,,uaven 
ve edilecek ve mezkür VekAlet bu 

l r~k rocuklU ailelere yar• para arr, ,. ,. 
dnn olarak te,-zı edecektir. 

Kanunun bir maddeelne nazaran 
köy1U1erle, evlenmeleri heyeti Bıhhl· 

poru ne menedilmiş olan Şe· 

~~r1:er bu kanunun ştımulU dahiline 
gırmıyeccktır. 

Kanunun umumi heyette kalmJU. 
nU :mUteakıp vt-rglnin nasıl tarh ve 

ıere sarfedilereğlni gösterir bir nere 
de nizamname hazırlanacaktır. 

BULGARİSTAN UMUMl 
SEFERBERLİK KARARI 

VERMEMiŞ 
Sofya, 1 (A.A.) - Ofi: Res

mi mahfiller, Bulgaristanın umu· 
mi aefeıhcrliğe karar vermiş ol
duğunu kat'i surette yalanlamak
tadır. 

VA TA·ıv-s...::..-----------·--------------------- --s 

o · Telgraf,' Telefo·n ve Ajans ·- Haberleri 

İstanbul Belediyesi Teftiş Ediliyor 
Sekiz Kişilik Bir Teftiş Heyeti Oç Ay Müddetle Çalışacak 

Ankara, 1 (T dcfonla) - ls-1 YENİ SAMSUN VALlsl 1 kıf menrba sularile orman ve zey. \ bütçenin varidat ve masraf heye· 
tanbul Belediyesinin mıihtelıf şu-1 . :Xnkara,. 1 ~Telefon~a) - Da. I tinlikler ~darclennin . mütedn.vil ti umumiyesi C'trafında beyanatt& 
helerini teftiş etmek üzere Mül- hilıye V&aletı Mahallı İdareler ser.maye ıle nasıl i~letıleceklerıne bulunduktan onra nyrılnn rapor. 
kiye müfettişlerinden Nedim Naz.. Umum Müdürü Rüknettin Sam-

1 
dair talimatname tat'bika on- törler Vekalet bütçelerini ayrı aY· 

minin riyuetinde yedi Mülkiye sun valiliğine tayin edilmiştir. 

1

1 muştur. rı tet!kike ıbaııladıl.ar. Bu tetk~at 
müfettişinden mürekikep !bir he· TA TBIKA GİREN BİR BÜTÇE ENCÜMENİNDE on güne kadar bıtecek ve nısan 
yet te~kil edilmştir. Bu heyet üç Talimatname Ankara. 1 (Telefonla) - Süt· ortasında Bütçe encumeninde tc~ 
ay umumi teftişte bulunaçaktır. Ankara. 1 (Telefonla) - Va- ı çe cncümeninrle Maliye Vekıli kikata başlanacaktır. 

Deniz 
Muharebesi 

(Ba~ı ı incide) * * 
yapılan bu harekat Amiral Cun
nif!gham'ın doğu Akidenizine iti
raz götürmez bır surette haicim 
olduğunu gösteren yeni bir delil 
tet'.kil etmektedir. !Çeza hu mu· 
hareıbe hava 1rnvvetlerinin, eürati 
itibarile muharc'beye girecek yer. 
ele mütcma-diyen mu'harcbeden 
ikaçı:nağı tercih eden bir filonun 
planlarını boza'bileceğini göster
miştir. Bu muharebenin harbin 
umumi sev1kulcey.şi üzerine olan 
tesiri kıymetlidır. Bal;ç,anlarda 
büyük bir muharebe vukuu tak
dirinde, şarki Akd.eniz üzerinde· 
•ki münakale hattı Atlas münaka
le hattından daha az hayati ehem 
miyeti haiz ola('.ak değırdir. Şimdi 
15 pusluk toplarla mücc1l'hez iki 
zırhlı ite Cavour -sınıfından en az 
iki zırhlıyı, 7 ıbüyiık kruvazördcn 
3 ünü \'e muhtemel olarak ta (Kin. 
ci derecede bulunan 1 2 kruva
zörden 3 ünü batır.mı§ veya k'lll· 
}anılmaz hale getirmi! bulunuyo
ruz. 

Bundan fozla olarak, mezkur 
hezimet, İtalyan a!mirnlleri tara
fından aylardanberi demirli bu
lundukları limanlara gösterilen 
se\':giyi de arttıracaktır. B. Hit
ler'le mülakat ederken Belgrat 
darbesini öğrenen B. Matsuoka 
şimdi tam 1:3. Mussoıini ile görü· 
~ürken aldığı bu «mnre noslrum» 
daki zayiatın m.anasını zeki bir 
okuyucudan daha nz anııyacak 
değıldir. 

Daily T clegraph yazıyor: 
Bu ttjısalsiz bir deniz muhnre

b~i olmuştur. Zira halyan filo· 
aunun büyük bir kısmının tııbrıbi 
bize yalnız iki tayyare) e mal ol
muştur. Gemilerimız bir bere da
hi atmadan, boyaları dahi çizıl· 
meden dönı.r.üşlerdır. Bu zafer 
bize A':todenizdeki haıdmiyeti te· 
yit ve temin etm~kte ve bu de
nizde düşman gemilerinin tama
men bertaraf edileceği günü zi
yadesile yakla:5tırmak;tadır. 

lıkendcriye, 1 (A.A.) - B. 
B. C.: Britanya gemileri tarafın
dan kurtanlan İt&lyan bahriyeli
leri arasında bulunan Zara kna
vazörü kumandanı, 35,000 ton
luk « Vittorio V eneto» saffıharp 
gemisinin lonienne denizindeki 
muharebede çok ağır hasara uğ
radığını beyan etmiştir. 

Jutland'ın Bir Eşi 
hkenderive, 1 (A.A.) - İn

giliz lbahriyesinin Akdenizdo'kı 
son zaferi ha'kkında beyanatta 
bulunan Amiral Cunningham 
şöyle demiştir: 

İtalyan filosu işini sene sonun
dan evvel bitirmeğe çalışacağız. 
ltalvanlar, lutland'da'ki şe!kilde 
bir tu7ai:':a düşmüşlerdir. 

DENİZ HARBiNiN 
TAFSiLATI 

lskenderlye, 1 (A.A.) - Reuter 
njansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Jutland deniz mooıırebcsindenberl 
İngiliz zırhlıları ilk dem. olarak İyon 
denizinde bu defa bir gece muhare
besi \"ermişler \'o ltalyanlurı 200 

millik bir mesafe Uzerinde 12 saat 
taltip etmek mecburiyetinde kalmıış
lardır. Donanmaya mensup tayya· 
reler vo İngiliz hava kuvvctlerl, da· 
ğılmıya ,.e üssUne dönmlye gayret 
eden dUşmanla irtibatı muhafaza 
ederken zırhlılarımız da dUşınanı ta.
kip etmişforilir. 

Saat 21 den az sonra İngiliz :sa!Cı· 
harp filosu durduğu haber verilen 
meçhul bir geminin clvannn gelmiş
tir. Bu gcmlnin bulunduğu yere yak
laşılınca sancak tarafından karanlık 
içinde daha birçok düşman cUzUtam· 
tarının göJgeel görtllmUştUr. Torplto 
muhrlplcrhnizdcn birinin projektör· 
!eri birdenbire dUşınan filosundan 
bir üçUncU gemiyi aydınlatmış ve 
bunun 203 milimetrelik toplarla nıil
cehhcz bir kruvazör olduğu anlaşıl
mıştır. DUşman Jcruvazörlel'I hiçbir 
kııçnıa teşebbilsil yapamadan evvel 
305 milimetrelik toplnnmızın tahrlp
klır borda ateşiyle hiçbir şey yapa
nuyaeak hale G'etirilmlşlcrdir. 

Çok fena halde bulunan dUşmanm 
işini bitirmek için İngiliz hafif cU· 
zUtnmlarınıı. yer vermek üzere zırh· 
lılar gcrlldıklcri zaman projektörle-

RomayaGöre 
Yugoslav 

Seferberliği 
Roma, 1 (A.A.) - Stefani a

jansının Budapeşt.e'den öğrendi
ğine göre, sözüne inanılır kaynak
lardan gelen haberler, Yugoslav. 
yada seferberliğin 24 marttanberj 
başlamış olduğunu ve 3 nisanda 
nihayete ereceğini !bildirmekte
dir. Kıtaatın büyük bir kısmı, ha. 
len Niş bölgesine tahşit edilmek.. 
tedir. 

İngilizlerin 
Almanyaya 
Akın arı 

Londrn, l (A.A.) - Hava neza· 
rctlnln tebliği: 
Bombardıman ser,·isimizln bu ge· 

cekı başlıca hedefierl Ereme deniz 
tezgflhlarllc Emden sanayi bölgesi 
olmuştur. 

D. N. B. ve 
Stefani 

(Ba!Jı ı incide) *+* 
tcdir. Cenubi Yugoslavyada Yu 
nan ir.ti:bat subayları mevcuttuı 
ve lngiliz müşahitler de Belgratla. 
Atma nrasında mütemadiyen gı· 
dıp gelmektedirler. 

Muhabir, Yugoslav _ Yunan 
hududunun cenubunda teftiş se• 
yahati yapan bir lngiliz generali· 
ne te:ıaıdü:f etmi-,tir. 

ALMAN HARİCİYE 
NEZARETİNDE 

Berlln, ı (A.A.) Yarı rcsınl bir 

Emdcn'de İngiliz tayyareleri yeni 
modelde bir infilflk bOmbası kullan
mışlardır. Havaya fırlıyan enkaz 
kütleleri yanı;-ınlann ışığında resim
ler çiziyor, neticeler tahripktı.r gö-

JAPON - ALMAN MOZAKE- rtınuyordu. membadan bildiriliyor: 
Bir yabancı gazeteci, Almnn ha-

RELERl NETİCE VERMEDi Bnşlta yerlerde, Almanyanın batı , rictye nezı:ırctındcn, Belgrad'da Al· 
Londra, 1 (A.A.) - l\lüsta· şimalinde Brcmerhavcn ''0 Oldcn· man aleyhtarı unsurlal"ın golebı 

kil Fransız ajansının Şang'hay- hurg'ı:ı. mUnferlt akmlnr yapılmıştır. çaldığı ve bu surcUo ı·ugoslıı.vya· 
dan Japon kaynaklarından og· Rotterdam petrol limanı daha kU· nln UçlU pakta iltihakının artık 

d ·~ .. B 1· d 4. · b. . . çUk bir grup tarafından bombardı- mer'iyet mevkllnde bulunma ...... , ren ıgme gore, er ın eK1 ırıncı edil 1 ti A 1 1 rd ....., 
. Al J .. .. 1 ' I man m ş r. yn grup c va a h kk nd ki be l d 

sen man - apo_n goruş1?1e crı ba~kıı hedefleri ,.c bu arad:ı iki tay· a ı ıı. ha r erin oğru oa.D ı 
Alman ısrarına ragmen. hıç bır yare meydanını da bombardıman et· olmadığını sormuştur. 
müıtbet netice alınmadan ı;ona er- mlştlr. Almanlar cihetinden. ne bu hu-ı 
mistir. B. Matsuoka, To'kyo'ya susta ne de llçlU pııktı Yugoslavya-

Bu harekll.ttnn bir tayyaremlz üs- ya. tazyik etmek veya etmemek fık- l 
yazm!Ş ve 4 nisanda Romadan süne dönmemiştir. kı üzerinde vaziyet alınmamıştır., 
avdetinden eV\·el angaje olmak· Yalnız şurası hatırlatılmaktadır ki, 1 
tan imtina etmi~tir. 4 niBanda, B ç•• ·ı Yugoslavya paktı kendi arzusu ile' 
müzakereler, bir Sovyct mÜ§ahi· • orçı imzalamıştır 'e imza ıle Yugoslav-! 
dinin huzurile yeniden baı:ılaya- K k yanın pakta iltihakı mer'iyet mev- ı 

0llUŞaCa kllne girmiştir. Esasen paktın tas-' 
caktır. dikinden veya adC'ml tasdikinden f 

Suriyede 
Nümayişler 

Bcyrut, ı (A.A.) - Tass: 
Surlyede intişar eden gazeteler 

Suriyede grev ve nUma)1şlerin tek· 
rar baflndııtınr blldb~iyorlJU". ~m!da 
polis nUmaytşleri dıı.ğıtmıığa muva!
!ak olamamış, zırhlı otomobil ve 
tanldarla kıtaatın yardımmı istemek 
mecburiyetinde )<almıştır. Kıtaat 

şehrin en mllhim noktalarını fşgııl 

etmiştir. Mahalli makamlar şehirler 
arası hususi telefon göı·üıjmelcrl ile 
husus! telgrııf ınuhaheratınr mencl
mlşlrrdlr. Umumi yerlerde içtima 
yasaktır. Keza sokaklarda beş kişi
den fazla gruplar teşklli de yasalt 
edllmlşlfr. Tevkifler devam etmelt· 
teclir. 

rlmlz İtalyan Jrruvazörlerlnln arka
sında iki torplto muhribi bulundu
ğunu göstermişlerdir. Torplto muh· 
rlplerlmlzln f)lddetli ateşi Uzcrlnc 
ltalyan torplto muhriplcrl alell\cele 
sun'l bir bulut yaparak arkasınn 
çekilmişlerdir. 

Bunu mUtealup torpito muhriple
rimiz dikkatlerini batmakta. olan 
Pola, Zara ve Fiume d~an kru· 
vazörlerl üzerinde toplıyarak her 
UçtinU do torpille batırmışlardır. Di
ğer harp gemilerimiz kalan İtalyan 
harp gemlleri üzerint- açtıkları ateş
le dUşmana zarar vermlye devam et
ml;ılerdlr. Gece harbinin alelClecle 
değişen safahatı sebebiyle düşmana 
verdirilen zararın ehemmiyeti henüz 
tesbit edilememiştir. 

lnglllz harp filosunun başında bu
lunan \Vıırsplte 305 llk toplarlylc 
ateş etmiştir. Ateşimizin tesiri mlit
hiş ohnuştur. DUşman kruvazörlerin
den l''lume'nin baca hizasından ar
ka kulesine kadar yUksclen luz.ıl 
alevler denizi aydınlatmıştır. Bır 
gözcünün bildirdiğine göre ark.a ku
le isabeti mUteakıp kopmuş 'e de
nize yuvarlanmıştır. I<"lume bu BU· 
retle batmakta iken Warspile'ln 
yeni bir borda ateşi neticesinde kru
vazörde yeni yangınlar çıkmıştır. Bu 
sırada bUtUn saflıharp Cilosu deniz 
muharet>csinc iştirak etmiş bulunu-

:rordu. 
Sahne, toplarımızın, ynnmnktn. 

olan düşman gemilerinin ziyalnriyle 
ve projclttörlct'in ışığı ile aydınlan
mış bulunuyordu. Warsplte'ln yeni 
bir borda. ateşl ilz<'rlne Znra dcı mu
ltabclc ctmlye vakit bulamadan bat
mıya. başlamıştı. Diğer lnglllz harp 
gemileri de ayni suretle UçUncU İtal
yan knıvazöl'U olan Poln'yı yakmış
lardı. BUtUn bu hareka.t bir anda 
cereyan etmiştir. 

KAHRAMAN INGILtZ 
ZIRHLILARI 

İskendcriye, ı (A.A.) - B. B. C: 
şark1 Altdcnir.dekl son deniz muha· 
rebcsine c:Warsplte>, «Barhıuıu, 
cVallant> zıriılılarllc cHavoek> ve 
cGreyhound) d.cstroyerlerl iştirak 

Londra, 1 (A.A.) - Baı;ıvckil B. bahsetmek faydasızdır. Yugoslav hü-, 
Churchlll, bugün Avam kamarasm- kametine gelince, paktın teahhüUc- J 

da. kamaranın mutat paskalya. tat!· rinl yapsın yapmasın, Almanya. bu ı 
!ine başlamasından cvvcl harp vazl· hususta beyp.natta bulunamaz. Bu,~ 
yeti halckında beyanatta bulunmıılt yalnız Yugoslav hlik1imetlnt allka-
nlyetlndc olduğunu b!ldirmiştlT. dar eden bir meseledir. 

B. Churchlll demiştir ki: Vaz.lyet hakkında. Belgrad hlikü-
Paskalya. tatıu hakkında takrir metinin bir resmi beyanatının Ber· 

verildiği zaman mutat beyanatımı Hn'de ma!Cım olup olmadığı sualiru 
yapacak yct)ie, dnhıı. C\'\'cl Avam d hayır tn-&bı o:ırilmiftir. 
kamarasının donanmaya, kara ordu- ALMANLAR ALEYHiNE 
ıarına ve hava kuvvetlerine Akde· NÜMA YIŞLER 
nlzde ve ortn Şarktn kazandıktan llcrlln, ı (A.A.) - Stc!aru ajan· 
parlıık zaferler serisinden dolayı, sından: 

tebrik ve lt',şekkUrlerini bildirmesi Alman matbuatı Yugosla.vya'dı 
hııkkındcı bir karar sureti teklif de Almanlar aleyhinde yapılan nUma• 
ceğlm ,.o bu fırsattan bilistifade yişlere dair gelen h:ıbcrleri dikkaUP 
umumi vaziyet hakkındıı Avam ka- vo hiç tefsirde bulunmadan ncşrey· 
merasıııa beyanatta. bulunacağını. lemektedir. 
Lordlnr kamarasının da ayni tarzda YUGOSLA VY ADA 
hareket etmesi muhtcmcldir. SEFERBERLİK Mİ? 

B. Churchill'in bu sözleri ~iddeUI Roma. 1 (A.A ) _ Stefanl ajan 
alkışlanmıştır. sının Budapeşteden öğrendiğine gö 

etmişlerdir. 

Lohdra, ı (A.A.) - on: 
Dally Mail gazetesinin denizcilik 

muharrlı1 yazıyor: 

Deniz zaferimiz, Adrlyatlkte harc
kAtt kolayla;ıtıracak ve Dubrovnlk, 
Spllt ve S!bensik Yugoslav liman
ları, inglllzlerin Venedlk'ten Brlndt
sl'ye kadar bUtlln ltalyan sahilın1 
sıkışt.ırmalarına yarıyacak üsler ha.
llne gelebilecektir. 

Fakat şimdiden, İngilizler, Arna
vutluktaki İtalyan cephelerine gön
derilen levnzmu ve Slcllyn. sahilini 
takiben Afrika arazisine sokularak 
Trablus'a giden Alman takviyeleri
ni çok daha iyi ve daha kolay bir 
tarzdıı. avlıynblleceklerdlr. 

AMERİKAN GAZETELERiNiN 
MUT ALAALARI 

Ne\'york, ı (A.A.) - Akdenlzde-
kl 1nglllz deniz zaferi bugün de 
Nevyork gazetelerinin Dk sayfala
rında yer almakta ve radyo te!slrat
çıle.rının b~lıca mcvzuunu teşkil et
mektedir. Gazeteler tngllterenln de
nizde yenllmiycceği hakkında. daha 
bariz bir tablo çizmek için sonradan 
gelen tarsııauı maltlmattan istifade 
etmektedirler. Dönmlyen iki tayyare 
müstesna. olmak Uzcre lngtllz gemi
lerinde hiçbir hasar ve zayiat ol
madığı hakkındaki tebllı;ıı.ta tam bir 
itimatla inanılmakta ve şimdl ingi· 
llz filosundan bazı gemilerin Atlas 
denizinde harekAtta bulunmak üzere 
gönderilmesi mümkün olacağı ka· 
naaU serdedllmektedlr. Keza bu za
ferin Roma'yı ziyaret eden Matsuo
ka Uzerlnde tıpkı Berlin'de iken 
Belgrad hUkQmet darbesinin hnsıl 
ettiği gibi bir tesir icra edeceği 
tahmin edilmekte ve Japonyanın 
şimdi Mihverle bir askert ittifak ak
detmemeslnln muhtemel olduğu ne
ticesine varılmaktadır. 

«iYi iş GÖRDÜK!» 
lseknderlye, 1 (A.A.) - Filonun 

limana dönmesi mUnascbetile Amiral 
Cunningham, biltUn gemilere bir me
saj göndererek herkesi a~Tı a)TJ 
tebrllt etmiştir. Mesajda iyi bir iş 
gördük!> dcnllmcktedir. 

re, sözUne inanılır kaynaklardan gc· 
len haberler, Yugoslavyada seferber• 
llğin 21 mnrttanbcri başlamış oldu
ğunu ve S nisanda nihayete ereceğini 
bildirmektedir. Kıtaatın bUyUk bir 
kısmı, halen Niş bölgesine tnhşft 

edilmektedir. 

INGILTERE HARiCiYESİNDE 
Londrn, ı (A.A.) - Yugoslavyn-

nın Londra elçisi B. Subotiı:. busün 
öğleden sonra İngiliz hariciye neza.. 
relinc gitmiştir. Bu ziyaretin, Yu
goslav hUkumetlndcki dcğişlkllkle 

aUikadar bulunduğu sanılmaktadır. 

ALMANLARIN ŞIKA YETİ 
Bcrlin, ı (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 
Alman lıariclyc nezareUnln sözcUsO, 
Ttlrk basınının Uçlil paktın tasdiki 
lllzumu üzerindeki neşriyatından fl
kll.yet ctmlşUr. Böyle bir tasdikin 
lUzumsuz olduğu söylenmektedir. 

Eden ve Dili 
(Baııı l incide) X*X 

gasla'\"Yadnn çokildiğini bildirdik
ten sonra Yugosln'l)'aya bir çokl 
tehditler savuruyor. liırvatlarla 
Sırplar arasına nifak saçıyor. 

cHUklriiıet darbesini takip 
eden günler içinde bazı ta~ınlık
lar "!lkua gelmi se de şimdi Bel· 
grat sükun .içindedır ve hadisele
rin ink~af ını ~kunetle bekliyor. 

Alnıan elçisi Yon Heeren'nin 
Yugoslav bükılmetilc yaptığı mü
zakereler bir netice vermemiştir. 
Müzakerelerı şu üç talep üzerİM 
cereyan etımi tır: 

1 - Hüktimet darbesinden I 
sonra Alman mallarına yapılan 
zararların tazmini, 

2 - Üçlil paktın alenen v~ 
tam olarak tasdikı. 

3 - Yugoslav ordusunun ter. 

hisi. 
Yugoslav :hükumeti, bu talep. 

!eri kat'i surette reddettiği için s~ 
fir. doğrudan doğruya Hitler'ı 
maltimat vermeık için Bcrline gi• 

- Rcrdyo gazetesi -
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- 1 lersinde Pasif Korunma 
Tecrü heleri 

VATAN 

'Adliyede: 

Sevd:ği Kız Kapısının Önünde~ Geçerken 
Daya11am mış l\Olundan Cekip içeri Almış 

Bundan bir müddet evvel bir J sinıdc durufmaları yapı.l.nıştır. 
bayram günü Çatalcanın lstranca Neticede Ahmet ve lbrahinıin 
köyünde Fatmayı k<>lund'1n çe- suçları sa•b.it görüldüğünden Ab
k~p evine kaçıran Recebin ve bu met dokuz a•y on gün ve lbrahim 

1 

Dinar 

1-eç Kronu 
Drahmi 
Peçcta 
Dinar 
Yen 

iiiiA 1 
B'apenıı 

3,175 
31,746 

0,9975 
12,9375 

3,7150 
31.13.75 

Mer.oin (:Hususi) - Hava teh- ekıplerinin denemelerde vazifele- iste kendisine yardım eden kız de dört ay on beş gün hapse 
lıke tecrübekrj Meninde d·e ya- rini muvaffakiyclle basardıkları .. ·ar<lC§i Lı'.ıtlıyenin dur~masına mahkum edilmişlerdir. 

İsveç Kronu 
F.olıam 

31,745 
ve 'l'ahvllAt 

pılm14 ve çdk iyi neticelu alın- tesbit cdilmL~tir. Deneme eili beş ı dün ikıncı ağııcczada devam Y.WUZ Ayakkabı Çalann&t 
mış:tır. Tdlllke İşaretlerini rıWte- da1cıı.a devam etmiş ve u numi edılmiştır. Bundan bir müddet evvel Ko· 1933 Türk borcu r 
akıp, ~ir bil iki dakika içinde eurette takdiri mucip netıceıerle . Bir bayraım günü yavuklusu a- camu.stafapaşada evlere hir hırsız 1918 1-stikrazı dahilt 
tmnamen karanlığa bürünmüştür. nlhayctlcnmiştir. j na'9lle kapının öniındcn gcçcrlkcn, dadanmış ve bu hırsız yalnız a- 1938 İkramiyeli 
Mefruız yangın bombalarının i.sa- * Mersin (Husu~i) - l\·1aarif onu kolundan çc,...ııp içerı alan ve yakkabılara balta olmuş. Ypılan 1936 İkramiyeli Ergani 
bet ettiği gümrük binaamda yan- tnüdürü Bay Şefik Ergündüz, ılk anasını beraber eve sokan Recep: s'!tı takip neticesinde gündüz ev .. i 1934 Sıvas - Erzurum 
gın ç?k.ardığı ;hıbarı üzerine itfaiye ~kul. öğreıtmenl~r~den .. otuz KlŞi- ı - Onlar .kcn.diıikler~den geL lere girıp yalnız kun~_ura çalan 11932 Hazine Tahvilleri 
'·'-l , . h' ~· _._ ll' .. lik bır grupla brrllli<te ııomesı' la- diler, benimıe evlenme>< mevzuu Zara yakala<ınıştır. Dun yapılan 1934 > > 
e~p ~rının ao•e mana ıne uç ')' d b'l' 'f d A k · . • · k" b -, · · d h' 

1 
, • , • ... • • h ın en ı ıstı a e n araya gı.. ba:h.i&tı. [· aıA.at o sırada oye a- a~ru.!Jması netıcesın e ma Aeme 1935 > > 

da·it.Jta " 1:~nd~ ~~lışt'ıgı. momnunı-, dec~kler ve bazı tetktxlerde bu- uaıarı gc!diğinden bu gürültüyü suçlunun muh~kernesi.ne meVku- 1838 > > 
yetle gorulmUflur. Puıf korunma lunaoaklardır. etliler. Ben kızın teline bile do- fen devam edıtınesine karar ver- Anadolu Demiryolu Tahvllt 

ı. K. 
19 00 
z1 80 
20 00 
20 25 
19 33 
81 00 
15 50 
29 50 
52 87 
41 40 
40 50 

110 25 

kunmadım. Babası 600 Lira mu- miştir. Demiryolu Mümessil Senet 
•. abil'n-de kı~ını başkasına ver- 1 T. C. Merkez Bankası Mahmut Eaat Bozkurdun 1 Şeftali Ağaçlarına musallat olan 

Konferanaı Haıerat 

Eidirne, (H=u•i) - Halkevi Bursa: (Hususi) - Diyaspİ• 
•lonu·nda eedci Adliye Vek'hmiz mücadelesine hararetle deva.m e· 
ht:n.ır Mebusu Mahmut Esat Boz. dilmektedi;. Bu haşerenin • mu-

Yunus Nadi A eyhine Açılan 
mek istiyordu. Geldikleri gibi git

Davaya Dün Bakıldı 
cıler, dcmişt:r. 

i\lüddeiurrnuımt Recebin teazi· Cümhuriyet gazetesıi sahibi 

Ocma.nlı Bank.ası 26 50 

T. İş Bankası (Nama muhar.) 10 20 
ABian - Eskihlsar Çimento ş. 7 70 

> > Müessis Hisaeai 10 

2. 4. 941 

Bat, Dif, Besle, Grip, Boma.tizma 
Nnralji. Kınklık wı BlltilD Ağnlarmm Derhal Kceer 
~ ır094e 1 ıı. ot1B1tılllr, TAli.UTURINO!N SAIPl!NIZ. 

HU YERDE PULLU KllTUl.ARI ISRAl!t.A iSTEYiNiZ 

Devlet Demiryollan İlanları 
Muhammen bedeli (2683) Ura olan 10000 metre ince amerikan bezi 

(21/4/1941) Pazarteel gUnU saa.t (11) on birde Haydarpaşada Gar bi
nası dahlllndekl komisyon tarafından açık eksiltme usullle oatm alı
nacaktır. 

Bu ı.,e girmek isteyenlerin (201) lira (23) kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayln etuğl vesaiki• birlikte eksiltme gUnU saatine 
kadar komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe alt 98rtnameler komloyonda.n parasız ola.rak daıl'ıtılmak-

taılır. (2590 

it f nd (T" k · . b sallat oldugu dut ve şcftalı agaçla 
urıt tara ı an ur ıyenın u rı tamam.ile ilaçlanmış.tır. Ve ay-

g\inkü politWc.ası) mevzuu üzeri-, rıca antiparaz.it aşıları yapıirnış
ne ço·k mühım bir konferans ve- tır. Mucadele ay sonlarına doğ
riıdiğıni blldi.rmiftim. Konferans. ru nih.ayetlenıdirilecektir. 

ye~ını istemiş ve mahkemeden Yunus Nadi aleJhine açılan mü
Kıza dokunulımamış olanıa:eının na- hendis Macit Somer tar~fından 
zan dik.n;ate alınmasını diiemişfu. açılan alacak davasına dün ikinci 
Kızın baba ı her defasında Ça- tııearet malııkemesinde devam 

Şirketi Hayriye 28 

TUrk Altını <Reşat> 2~ 15 İstanbu~ Emniyet SandığıDirel:(.törluğ~nden, 
TUI'k Altını (Hamit) 23 80 

ta hazır bulunan ve salonla•ı dol- Çorluda Tıbbi Müsamere 
duran dinleyiciler, kıymetli hati- Çorlu, (Hususi) - Çorlu ha• 
bimizi büyük bir alaka ile dinle- tahanesi tıbbi tmüsaanerelerinin 

9uru::.usu da hastahanenin konfe
rans salonunda ve kalabalık bir 
dinleyici ·huzuTile yapılmıştır. 

m~lerdir. 

Geli6n.cle olduğu gibi ayrılışın 
da da Aziz mebusumuz Vali F e-
rit Nomer, Parti ve ~lediye Re

isi Ferit Çardaklı, Müddeiumu
mimiz Aşir Aksu ba,ta olduğu 

halde bütün Adliyecilerimiz ve 

daha birçok zevat tarafından u-
ğurlanrnışhr. 

* Edirne (Hususi) - Vila
yet umumi meclisi önümüzdeki 
pazartesi günü toplantılarına de

vaım edecektir. Bu iç.tirnarn dev-

renin aon toplantısı. olması muh

temeldir. Meclis, bu içtimaında 

vilayetin 1941 yılı bütçesini mü-

I zakere ve kabul ettik.ten eonra vi. 
· liiyet dai:rni encümeni uasır\ı sc .. 
çec:ektir. * Edirne (Hu.ousi) - TüTk 

: hava kurumu Edirne şubesinin 
yeni idare lıeyeti bugün kurum 

1 binasında toplanarak yeni reisliğe 
ı Maarif müdürü Yuauf Cemil Üne 

r ri eeçıınif ve 194 1 yılı bütç"8İıı 1 

müzıılk.ere ederek ita.bul etrnİ§tir. 

Bir Muhtekir Adliyeye Verildi 

&l.irne, (Hususi) - Sa'b\Hli 

mahallesin.de Bakkal Mifon, be
yaz peynirin kilosunu 60 k~ 
tan .sattığı tdbit edilmiş ve cere

~n eden ımubakemeei neticesin

, de 25 iira para cezasına çaıpt,..J. 
mı,,tır. 

Zabıta Haberleri: 

Coşup Camları 

Yumruklamaya 
Başlamış 

Ön oöz Dr. Ruhi Onat' ın za
türreede ulıtraspttYI tedavisile baş .. 
lamış bunu Dr. Ziya Gök~inin bir 
otojen streptckok sepsisinin sul
famitle tedavisi, Dr. Muzaffer Te
zonarın nı.saıyc ve vilid~yede 

pratik mülahazaları ve bunu da 
Dr. M. Ali Çimşitin zatürree te
davi& hakkındaki konuşması ta
kip etımiştir. Bu konuların müna
kaşaaına Dr. ıBesim, Dr. Nuri 
Ergene, E:nıin Yücel Hayri Akar 
lrm"k ve Azer iştirak et:mi§lerdir. 

Halk evinin F aaliyeli 

Mevcut binasının müsailsızhği
ne raimen Halkevimiz boş dur
mamakta ve muhitine faydalı ol
mağa çalı~:ruıJl<tadıT. Öğrendiğime 
göre evin bir odasını muayeneha 
ne olarak kzymetli doklorlarunı
zın em•rine .tahsis eden ev, bura .. 
da her dertli ve hastanın bedava 
m.u11Yenc ve reçetesini tanzim et
tirecek, ilaç alamıyacak kadar fa 
kir olanların da ili.cın1 temin ede 
coktir. 

Spor F aaliy~i 
Kazam.ızın Seğmen, MHıinli, 

Değirmiköy, Şaıhpaz, Y akuplu, 
V climeşe, ve Ereğli nah>yeairrde 
beden terbiyesi kanununun mü
kellef tuttuğu gençler, k.löylcrindc 
askerliğini ordumuzda çavuş ve
ya onibaşıhkla yapan gençler ta
rahrvdan köy spor -ydanların
da talim ve spor hareketleri yap· 
tmlmakıtadır. 

aOLllACA. 

Galatada sarhot olan Refika 
isminde biT kadın aııka geldiği bir 
etra.da yumruklarını etkmıt ve 
camlara vurmağa başlaımıştır. 
Kınlan camlar damarlarını ketıti
ğiı.den Refika haetan.eye kaklınl- J 
mıştır. 

2,5 Liradan Çıkan Kavııa 

Eminönünde Aşirefendi hanııı .. 
da kapıcı Ali ile han sakinlerin
den Hasan. aralarında 2,5 lira 
için çı.kan bir ıkavga yüzünden 
Al~ !kaptığı bir demir~ Hasaru 
başından yaralam~ır. 

Tabancayı Aıb.datma 
Göaterirken 

Küçükpazarda Kantarcılar cad

ı deeinde oturan Ali adında birwi 
; arioadaşına gÖetermdl< üzere ta

bancaaln& veıımiştir. Arkadaşı 

Mehmet tabancaı,yı karl§tırırken 

aiıah birden.bire .. teş almtt ve Ali 
dizıkapağmdan yaralanmı~tır. Ya .. 
ralı Çerrahpaıa haataneeine kal
d ınlınıştır. 

Bir Çocuk Araba Altında Ezildi 
Bakııikıöyde Osmanil)re mahal

leainde oturan Salih Arkan ida
reeinıcleki araba, tren hattı bo
yunda oynamakta olan b .. yaşın. 

i daıki T uğcre çarpara:k altma al
mıttır. ÇoeUk arabanın altından 
ezilmiıt olduğa halde çılı:arı'1ııt

; tır. yaralı bo,91aneye kaldırılmıt. 
1 5\lçlu yakalanmı~tır. 

İ.zmirden fç Badem Geldi 

!zmirden piyasamıza külliyetli 
miktarda tatlı ve iç bademle, küs

.beler getirilme:k!teQir, Şehrimizde .. 
ki depolar.a doldurulan bu malla-

1 
rın yakında ihraç edileeeii ıöy

. le~. 

Soldan Safa: 1 - Bir kıta - Ye
mek, 2 - Meydana çıkmak - Sev
gili, 3 - Bir uzvumuz ... Gayri muay
yen klmae - Nota, 4 - Şen - Beyaz, 
5 - Bir adet - Lütuf, 6 - MUta!Aa
Ayna, 7 - Mil.nalı - Vi!lyet, 8 _ 

İle - Kırmızı - Köpeltin boynuna ta
kılan, 9 - Gizli - Baııma (K) ge
lince noksan, 10 - Batışlama - Kan 
drrrna - Beri, 11 - Çefit - Doıl'ruluk

Derece. 
Yukardan aşafıya: Sonuna (ı) ge 

lince lezzeti fena, 2 - Mellike - Giz 
ıı. 3 - Baba - İcat, 4 - Bölme -
Enfes şeyler, 5 - Böbrek - Fenalı

ğm zıddı, 9 - Başa giyilen bir şey
;ı;Jdat, 7 - ıruzuıı • Vakit tayin e
den makine • Mah, 8 - Yoğurta eu 
karıştırıp yapılrr, 9 - Senenin kı

snnlarmdan biri - Birdenbire ... ör
mekten emir, 10 - Güneşin doğdu

tu cihet - Varlık, 11 ~ Nota- Doğ

ruluk. 
DUNKU BULMACANIN HALLI 
Soldan sata: 1 - Cerahat, 2 -

Afiyet - Sair, 3 - Bina - !zmıt, 
4 - Adale - Asi, 5 - Ayet - Er -
Le, 6 - Net - Emanet, 7 - Alt -
Ne, 8 - Mi - Zaviye, 9 - Akça -
Ey • Zar, 10 - Alude Ece, 11 -
Ay - Satılık. 

Yukardan ,..ağıya: l - Kaba. -
Amaç, 2 - Fidanlık, 3 - Cinayet -
Çay, 4 - Eyalet - Zal, 5 - Re -
Et - La - Us, 6 - Atı - Veda, 1 -
Emniyet. 8 - Asmara, 9 - Ta.is -
Ezel, 10 - İtilen - Acı, 11 - Er -
Ete - Ret. 

talcadan gelmek için ma$raf etti.. edilmiştir. 
ğini, bunun için suçludan 100 Hra MaM:emece tayin edilen chli
ıarar z..iyan dilediğini bildirmif. vukuf raporunu mahkemeye tev
tir. di c~:nişse de müddeialeyh Yu-

Muhakeme karar vermek üze• nus Nadi vekili ehlivukuf raporu· 
re diğer bir güne b1ra:krlmıştır. nun kar- ve zarar üzerine tevsiini 
Nuri Demirağuı Fabrikasından istediğinden bu cihetin tetkiki 

için muha·kenıe diğer bir güne bıHurda Demir Çalanlar 
re.kılmıştır. 

Bundan bir müddet evvel Nuri Hatırlardadır ki Macit Somer 
Demirağın Y eşiiköydeki fabrika- yapmış olduğu bir mukavele ne
sında çalışan aımele çaVU§U İs· ticcşinde Yunus Nadi.den maden 
kender bir gün Süleyman adında işlediği müddetçe ayda üç yüz li
blr arabacı bularak: ra maaş ve ki.rdan da yüzde on 

- Bizim fabrikadan Unkapa- beş i.otemektedir. 
nındaki depoya gidecek hurda Varil Hırsızları Adliyede 
demirler var. Sen aa·baha ık.arşı 
beş buçuUc:ta gel de doınirleri yük
liyelim, demiş. 

Bundan bir müddet evvel ça• 
lacak şey arayıp arayıp ta niha
yet varil çalmağa karar veren 

Arabacı ertesi sabah o saatte Mahmut ve İbrahim adında iki I 
geLmiş ve demirleri yüklemişler, ıkişi bir gece karanlıktan istifade 
Yalnız o sırada gece bekçisi seeleı ederek hır varil ça\mışlar ve yu· 
duymuş ve kim olduklımnı sor- varlıyarak kaçırmağa ycltcnmiş-
mu~. lskcndcr: !erdir. 

- Y ıı:bancı değll, demiş. Gürültüyü işiten bekçi bunları 
Bunun üzerine bekçi: yakalaımş ve t<dliyeye vermiştir. 
Başka zaman bulama.dınız mı Dün ikinci sulh cezada yaptlan 

deyip idareye girmiş ve .ormuı. 1 duru:ııma neticesinde muhıı:keme
Vaziyet meydana çıkınca fabrika nin mevkufen devamına karar ve
bekçisi ve memur derhal fahri- rilmiştir. 
kanın !kamyonuna atlayans.k ara· 

İhtikar Davaları bayı önlemişler. 

Kamyonun geldiğini gören le
kender derhal arabadan atlaye.
rak ağaçlıklar arasında !kaybol
muştur. 

Uzun zamandanıberi aranan Is. 
kender hir türlü ıbulunamadığın
dan arabacı Süleyman mev*uf 
olaralk muhakemeye devam edil
miştir. 

Dün yapılan duruşmada araba
cı Süleyman tahliyesini .istemiş, 
muhakeme diğer bir ı:üne bıraıkıl
mı.;-rtu. 

Ev Kirasını Arttıran Ev Sahibi 
Mahkôm Oldu 

Milli Korunma kanununa mu· 
halif olarak Beşiktaştaki ahşap, 
dö•t odalı evini e8k\den on lira
ya kiraya verirken kiraıyı 1 7 lira
ya çıkaran, Beşlkt~ta, Sinanpaşa 
mahallesinde, Y enİçe§me soka-

1 ğında 22 numarada oturan Fehi
menin dururmuı dün ikinci asli
ye ceza mah1kemesinde görülmü§-

1 

tür. 
Mahkoıne suçu eabit gÖrdü

ğünden F ehimcnin l 7 liradan bir 
senelik kira bedeli olan 204 lira 
para cezasına çarptırılmasına ka
rar vermiştir. 

Yeni Fiyat Ambarını SoY*l 
Hınız 

Sirkecide Yeni Fiyat ambarı• 
nın sahibi Reşat bir müddettcn
beri am1barındaki eşyaların dk.sil
diğini haber almış ve zabıtaya 
müracaat elmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
ayni binadaki Güzel ~ir amba
rı kantarcısı Kazımın muhtelif ta. 
rilılcrdc arnbara sabahları erken• 
den geldiği ve Yeni Fiyat amba
rındaki sandık ve çwvallardan 
kumşlar aŞırdığı te8bit edilmiştir. 
Kazını çaldığı mallan Amavutıkö
yünde kadınlara aatm.,tır. Bu ka
dınlar tesbit edildiğinden çalın
m14 mallar musadere edllmiştir. 
Suçlu yakalanarak AdliYeye tes
lim edilmiştir. 

Kadının Çant&S1m Kapmak late
yen Yankesici 9 Ay On Güne 

Mahkiim Oldu 
Mahmutpaşada gitmekte olan 

Mülkerr.,.min çantaoını çalan Ah
met ve lbrahimin dün Sultanah· 
met birinci sulh ceza mahkeme-

40 KURUŞLUK ÇiVİYİ 144 

KURUŞA SATMIŞ 
Dün de milli korunma kanu

nuna muhalif olarak iıhtikiir ya· 
pan bazı tüccarların muhakeme· 
lerine devam edımıiftir. 

Maarif matbaasına 40 kuruşa 
satacağı çivinin kilosunu, l 44 ku
ru.,.. satan Galatada PerJem'he· 
pazarında nallbur Nikolaki ve kar. 
d'* Perihop'un durwj.nası ya· 
pılmıştır. Suçlular Maarif mat
baasına 8 kiloluk paketler gön· 
dereceklerine 2,5 kiloluk pakeıt
ler gönderdiklerini ve ertesi gü
nü bunun farkına vaNllklarını ve 
tam haber gön.dere.c.ekleri zaman 
Maarif matıbaası ımemurlarmın 
poliee müracaat ettiklerini, bun
da bir yanlışlık ol<luğunu iddia 
etmişlerdir. 

Halb~ki matıbaa memurları 
suçluların kendilerine 2.5 kiloluk 
paıketleri 360 kuruşa sattıklarını 
söylem~lerdir. 

Mahkeme suçlu Nikolakinin 
tevk~fine ve muhaıkemenin mcv .. 
kulen devamına -ve şahit F crihin 
celbine karar venniştir. 

Tek Numaralı Taksisini Çift 
Numaralı Diye Çahtlırtnlf 
Diğer ihtikar muhakemelerin

den olan T cpebaşında l 7 77 nu
maralı e>tomobil şoförü Oaman 
Sayman şubatın 1 9 uncu gunu 
tek numaralı otomohilini çift nu· 
maralı taksilerle çalıştırdığından 
50 lira paTa cczll!'na çarpıtın!-
mıştır. * Niıanta~a T .,.viki!Y"e cad
desinde kırmızı ve yeşil merci
meği fazla fiyabl.an salan ba!klr.al 
Kon tantin 25 lira para cezasına 
çarptırılmı!lır.. * Beyoğhıncla Ağahamamı 
caddesinde kömürcü Meh).net 6,5 
kuruşa sat~ğı Icömürü 7,5 ku
ruşa sattığından 25 lira para ce· 
zasma çarpbr~tır. Mehmedin 
yaşı 2 1 den küçiilk olduğundan 
cezası 20 lira 8Q kuruşa indiril-
miştir. * Dün Raşit Sevilin muhake
mesine devam edilıniş!. suçlu ve· 
kili müdafaMı;,ı yapmıştır. Muha. 
keme önümüzdel\.i pazarteeiyc bı
rakılmıştır. 

"KIZILAY CEMiYETi 
U numi Merkezin :len: 

AnJc:arada Krzılay Umumi Merkezi Parkmda çalııpnak üzere 

MOSTEIT BiR BAHÇIVANA LOZUM YARDIR 
Taliplerin yeni postane civarında Kızılay Deposu D!rektör!Uğüno 

müracaatları UAn olunur. 

Türk Altıru kllçUk (Hamit) 23 65 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 22 90 

Hava Kurumuna Tohemıda 
Bulunanlar 

Vitali Polikar 2 300, Öziç ecza 
deposu 7 5 O, Mazon. ecza deposu 
600, Şa* Merkez ecza deposu 
7 5 O, Türkiye Eczaları laboratuarı 
500, Şaıık İspençiyari Laıboratuarı 
500, Kimya ve E.aa T. L Ş. mü.
messili 300, Mustafa N..vzat 300, 
M. Galip ecza deposu 200, btoık 
ceza deposu 200, D. E. A. la:bo
ratuarı 200, fbrahim Etem labo
ratuarı 1 50, Haçikoz ecza depo
su l 00, Limitet ecza depo5U 100, 
Cemal Nevrol laboratuarı 1 00. 

Askerlik İşleri 
Yerli Eminönü Aııkerllk Şubeoln

den: 
.Aşağıda adları ya:ııılı yedek subay

ların kayıtları tetkik edilmek üzere 
NUftlll oUzd&nlan ve ellerindeki vesi
kalarla 2777 nwna.ra ile fubeye mü~ 
racaa.tıarr. 

Nakliye teğmeni ( H934) Celf.I 
otıu Feyzettın 324 lstanbuL 

Topc;u teğınenl (44683) Mustafa 
oğlu Selim 327 lstanbul. 
Öl~me teğmenl ( 40677) Ahmet oğ

lu Abdurralıman 325 Iotanhul. 

* Şubeye Davet: 
Yedek srntt 8. Hesap memuru 

Mehmet oğ. AbdUlkuddU.. (12823) 
çok acele şubeye mUracaatı ilAn 
olunur. 

Yeni Neşriyat: 
ÜYGE TABA -Eve doğru) - Şi

mal TUrklerlnln maruf edibi Ayaz 
İahaki Beyin bu isimde bir romanı 
intişar etmiştir. Cihan harbinde Rus 
yada ya\!Iyan Türklerin mll11 hlasiyet 
!erin! ve TUrkiyeye ne kadar b&flı 
olduklarmı gösteren bu çok canlı e
seri karilerlmize tavsiye ederiz. 

' 

DOKTOR 

BOBBOBONİ 
EminönU Nimet Abla gi ... l 
önündeki muayenehaneeinde 
her gUn b&otalan kabul eder, 

Tel. 2031 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf H-plan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: -i Şubat, 2 Maym, 

l Ağustos, 3 lklncıteşrtn 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
8 • 1000 • = 3000.- • 
J > 750 > =1500.-. 
' > 500 .. =2000.-. 
8 > 

35 • 
80 • 

300 • 

250 
100 
50 
20 

.. 
• 
> 

• 

=2000,,.._ > 
=3500.- > 
=4000.-. 
=8000.- > 

940/1997 
1ıorçıu Melmıed Rızaya ilAn yolile tebliğ: 
GösterUen ikametgııJı: İstanbul Çakmakı;ılar mahalle61 Valıdehanı 

No. 10 Melımed Rıza 583/14609 hesap numaraslle Beyotlunda. Htıseyln• 
ağa mahallesinde Bayram sokağında. eski 10 yeni 10 num.-a.ralt maa 
dUkkln bir ewn tamamı birinci derecede ipotek göstererek 26/9/932 
tarDıinde Sandığımızdan aldrğmız (1500) Ura borcu 9/8/940 tarihine 
kadar ödemediğinizden faiz, kum.iayon ve masari!ile beraber borcunuz 
(2009) lira (41) kurwıa varmıştır. Bu sebeple (3202) No. lı kanun mu
cibince hakkmızda Sandıkça Jcra takibine başlanarak yukanda yaz.ılJ 

ika.metgAJ:unıze. ihbarnaıme gönderll'm.if ise de ikamet.gA.hmızı terketme· 
nlz ve nerede olduğunuz da öğrenilmemesi hasebil& ihbarname tebliğ 
edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan llAn yolile tebligat icrası icap 
etmiştir. İfbu UA.n tarihinden itibaren blr buçuk ay içinde Sandığa bor
cunuzu ödemeniz ve kanunen ka.bule şayan bir ltirazmız varsa bildir
meniz lAzrmdir. Haklanızda.Jd takibi usul dairesinde kIU"dunnadığmız 

takdirde ipotekli gayri menkul meZkQr kanuna göre Sandıkça satılacak~ 
tır. Bu cihetler borçlu Meluned Rızac& billnınek ve ihbarname tebliğ 
makamına kaim olmak 1lzere ilf.n olunur. (2818) 

Tirldye Cıutll111'1J >ll 

Ziraat Bankası 
Kunılllf tarıııı: 1888.- Sermayeoi: 100,000,000 Türk ura. 

~-..ıau-::.1111. 
- ft tıcart ıı.r IMrvi banka muamel.ı.rt. 

..... - za, ... Un ikram!,.. .-av-

Ziraat B•n .. tf!M• Jmmb&ralı Ye thbarlm tuarrut heaaplarmıda 
on u l50 Jtruı buJunanlan, ...,.de 4 defa çeldlocek lrur'a llo aııatı
dald pl&na göre llr:ramtye cla#rtilacakt:ır. 

' - ı.- - --- - ı· 100 - llO 11nlık 5,00I ıın , • aoo • ı,ooo • 
• » 250 • 1,00I • 1 ut • .. • 4',800 .. 

61• ı .......... 1 ... ,.,. .... 

DbUU.T: Heuplanndalı:I paralar bir oene içinde l50 llradaıı ..... 
'1 d°'1'l1Yenlen ikramlye çıkbğı takdirde "" 20 fazlasllo verllocelr.~ 

llm'alar - 4 defa, 11 -n. 11 laWru, 11 ..,ıaı, 
11 -nlDlCla ~-

DOJlTOB --... 

ÇİPRUT 
Cildiye ve Zlllı1'evl;re .ılllltebu

oaıı BeJ'ol!a Yeril Mallar h
san ıra.,..mda Poota ııobtr 
k~ Me,._ı; a.--...ı Tll:'81111 __ _ 

DOKTOB-IUMYAGEB 

CEVAD TABiİN 
lD&AB - KAN • KAZUB&T 

veaairenln talı!Ulerinl yapar. nı
vanyolu ortaamda TeL 23334 

İDARtsiNi aiııiı is a•ııx•s 1110~ 
j!:SRAMIYEI,.! .!:!_ESAF> A~ 

S U AD 
Komerl 

7 Nlua 941 Pazartesi ak ...... 

Saat 21,15 de 

S ABA'Y 
Slneınaamda 

~ ~~~~~~~--

1 L i B A 

Sahibi Te N"9r1Yat KlldllrO: ABllılET DôN YUMAN 

Bemd•fl Yer: VAT.AN KA.TB• Aaı 

IDRAB TAM T~ıııd' 
Beyotıunda Ağa.camii kaı1 .,.ıl"' 
Buna eokak No. 1. yeni ~ ~r 
'dtt..ya JAbore.tuarında }lal ,r· 
!aylık olmak Uzer• yaJrll" 

4 
il'' 

zarteell gllnlerl BlR ı.JJıJ ,,. 
reUe idrar tam u,:,Ji!I ya~ 

tadır. 

1 
~ 

1 


