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Sovyetler Biikreşe 
teminat verw.işler: 
" Romanyaya taarruz ederek Almanların 
işini kolaylaştırmak niyetinde değiliz. " 
Alman 

gazeteleri 
Nutkun italyadan bahis 
kısmını neşretmediler 

llcrn, 1 (,\. A.) - Berlindc bu
lunan İsviçre gazetelerinin muha
birleri Alm:ı.n hariciye nezareti -
nin organı olan La Correııpondance 
Politique gazetesine bakılacak o
lursa Molotofun nutkunun Berli:ı

de memnuniyetle kaT§ılandığına 
(Devamı 6 ncıch) 

• 

tn~Tj 
;/(. °"' z, tı ır_,_e ____ _ :ratnlml\l;tn o1an manenalnrrlnn bh- ~örlinlicı ... 

Bugün nısan 
şakası günü ~~ JAidatıcı baharı kış 

~im takip elti "ipek film stüdyosu 
yanıyor,, diye 

ilk şaka itfaiyeye 
yapıldı j • anyamn T rakyada dün gece kar yağdı, 

~IOde bulun- Karadenizde kuvvetli bir fırtına var 
~u~u mu·· k"ll y~ ş u er 
,~Qıı1~;:~ASAN KU:~ÇAYI 
ı.} tıı 'r tın 
.~ti lıh.abır.t C'!I gnzcteslnin hu-
41lbı it <ılnı('k Alrnnny:ının petrol 
il tı::btıisct baknnındnn imiz ol
~ bıı ~tlr hıı.Itkmda bir ctüd 
~ ~ ll'ıf.' .... ;_,_ltı1mblr haU h::ı.zır-• a ··•ı.c.-('u 
ı... .; ll'lly00 1 

n cncdc ruıc:ı.lc 
"il Ilı! !' ·ı l' on l•l'tro1 kd:ırik 

1lıı lttar hl aı 1nn istinat <"derek 
~b hUruı." b,10'•l:ı Alman ordu
~ lletıc-ı r tıınrruz y:ıp:ımı

€'aı. _ ~~ne 
'-ll'da b \llnnı. ,c su 

Ulunınuştur: 

Bir kaç gün evvel ha vnlnr ısın
maya ba~lnmış, hararet 22 dere
ceye kadar yükselmişti. 

Fakat dUn birden hnva vaziyeti 
değişmiş, yeniden soğuk hnı; gös_ 
termlş, bu sabah hararet iki dere
ceye düşmüştür. 

Şiddetli bir poyrtı.z rüzgarı da ha. 
vanm serinliğini arttırmaktadır. 

It\LKA~LAHDA \°I~ 
TRAKYAD.\ 

Bu sabahki konvansiyonelle ge_ 
len yolcuların anlattıklarına göre, 
Balkanlarda mUthiş bir soğuk daL 
g~.sı hüküm sürmektedir. 

Yı:goslnvya ve Bulgnrista.nda 
tekrar kar ynğmağa h:ı.şlamrştır. 

Trakyada da ya~ur dün gece 
bir aralık kara çevrilmiş, fakat bu l · rn • .,~. " ""d"' 

~ 1~
1~0~ fabrikası sahip
tının muhakemesine 
~ bugün başlandı 

aznun Koça ve Kostantanidisi 
Celse sonun Ja tevkıf ettiler 

~ 
"· li )ot\ fa'bri&i 

•ıı sahibleri ve avukatları mahkeme h
0

uzurunda 

(Yazısı 6 ncıda). 

sabaha doğru durmuştur. 
Meriç, Arda ve Tunca nehirleri 

normal seviyelerinden iki metre 
kadar yükselmişlerdir. . 

(Devamı 6 ncı.da) 

r a yyare seferle
rine başlanamadı 

Sebebi sahanın çamurlu 
olmasıdır 

Şehrimizle İzmir, Ankara ve Adana 
arasında posta ve bağaj nakllyatma 
mnhsus tayyare ııcferlerine bu sabah 
b~lanacaktı. 

(Devamı 6 ncıda) 

Umumi vaziyetin karışıklığı ve 
tehlikesi bUtUn zihinleri her dakika 
meşgul ettiği halde gene bir çok kim
seler bugün blr nisan olduğunu unut
ınıy:ırak ·'~isan balığı,, §akalarını 

yapmaktan geri kalmamışlardır. ı. 

çlndn sovan, tuz ve bu gibi maddeler 
bulunan oekerieri arkadaşlarına yedi
renler olduğu gibi daha ağır ve heye
can verici şakalar yapanlara da te
sadüf edilmi§tir. 

Bir çok kimseler bir nL!ıan günü
nün ba§langıcı olan dün gece saat 
2• ten itibaren faaliyete geçmişlerdir. 
lll: nisan balığı şakasına kurban gi
den !pek film stüdyosu ııahlplerlnden 
Fahir olmuştur denlleblllr .. 

Fahir dün gece yatağında mıtıl mı
~ıl uyurken birdenbire telefonun çın
gırağı acı acı çalmış, heyecanla ya.ta· 
ğından fırlıyan Fabir ahizeyi kulağı-

(Devamı 6 ncıcııı) 

Nüfuz mıntakaları 
rivayeti · yalanlanıyor 

Roma, 1 (A.A.) - Sureti umumiyede iyi haber alan mahfeı· 
lerde hasıl olan kanaate göre· Kont Tclekinin İtalya seyah.ati mu
maileyhin şahsi vaziyetini kuvvetlendirmiştir. 

Roma görüşmeleri hemhudut memleketler ve bilhassa Yu
goslavya ile iyi komşuluk münasebetleri idame etmek isteyen 
:Macaristamn siyasi istiklalini tevsik etmiştir. 

Aynı mahfellerde beyan edildiğine göre Avrupanın cenubu 
şarki kısmının nüfuz mıntakalarına ayrılacağına dair verilen haber 
tamamile asılsızdır. 

Fransız nazırlar meclinin İçtimaı 
Pari!'O, 1 (A.A.) - Bu sabah saat 10 da toplanacak olan nazır

lar meclisi yeni kabinenin ilk içtimaı olacaktır. Bundan ovvel 
Elyseede yapılan içtimalar kabinenin teşkili münasebetile aktedil· 
miş olduğundan umumi meseleler görüşülmemiştir. 

Londrada toplanan Çek gönüllüleri 
Londra, 1 (A.A.) - Londrada toplanmış olan ilk Çek gönüllü 

kafilesi, pek yakında Fransız cephesine gidecektir. Gönüllüler, 
müttefik kıtaatınm tabi oldukları muamelenin aynı muameleye 
tabi tutulacaklardır. 

f'Aacar. Başvekili Peştede 
• Budapeşte, 1 (A.A.) - Kont Tcleki, akşam buraya gelmiştir. 
Bugün nazırlar meclisinde görü~clerinin neticesi hakkında izahat 
verecektir. 

Yiliyette ı>ugün yapılan İçtima.da Fran11z amiralma 
izahat verilirken., 

lstanbulun hava hücumlarından 
korunması tedbirleri görüşülüYor 
!':-8.n~ız amiralinin, seferberlik m.üdü~jnün ve~ 

askeri mümessille ~in iştirakile 

Bugün v.ilô.gette 
bir içtiTjza· yapıldı 

Bu sabailf vilAyette nıı muavini 
Halük .Nlhadm nezdinde, Franaız pa
sif korunma mUteha.ssısı Amiral Mu

renin lşUrakile mUhlm bir toplantı 

yapılmışt.ır. 

İçtimada seferberlik umum mUdUrD 
HUsametUn ve ciheti askeriye mU
messillerl de ha.zır bulunmuşlar ve 
müzakereler lkl saat kadar aürmUş· 
tür. Toplantıda, haritalar vo pll'lnlo.r 

üzerinde, §ehrin umumi sığınak olan 
ve ileride olması mUmklln görUlen 
yerleri ve tayyare hUcumuna uğra-

nıldığı zaman tehlike işareti vermeğe 
mahsus alarm mevkileri tetkik edil· 

mlı.ı, bu h:ısı.ısl .ı :ımlr:ıı !':>aslı iz&bat 
varllml§Ur. 

Amiral, vali muavini ile larllkte 
yarından itibaren bu yerleri tetkik e
decek ve icap edilen tadilli.ta dalr dU
,şUncelerini bldlrecektlr. Amiralin bu· 
radaki tetkik ve temasları dah& bir 
hafta kadar sürecektir. 

Amiral tetkikleri esnaamdıa !Uzum 
gösterirse, ı.ıimdll!k gayrimuayyen bir 
zıı.mnnıla, tehlike işareti verilerek 
havadan mefruz bir dUşman hUcumu
na. karı.ıı halkm korunmasına dair U• 

mumt bir tecrUl.ıc yııpılmaaı ihtimali 
varittir. Vakla salfı.hlyettar zevat 

(Devamı 6 aade) 

130 Amerikan harp 
gemisi manevrada 

400 deniz ve 100 kara tayyaresi de 
manevralara iştirak ediyor 

Ncvyork, 1 (A.A.) - Amerikanın 

harp filosunun 130 cUzütamı, Ameri
kanın şimdiye kadar yapmış olduğu 

manevraların en mUblmmln! yapmak 
Uzere bUyUk Okyanus sa.bilinde kıl.in 

Irak kabinesi 
istıta etti 

Yeni kabineyi eski Adli· 
ye nazırı kurdu 

(YU111 3 üncüde) 

San Pcdro ile San Diegodan ve Ha1a& 
UssUbahrlslnden hareket edecektir. 
Bu manc\.Talııra 43.000 zabit ve efrat 
ile 400 deniz ve 100 kara tayyareal 
iştirak edecektir. Bu iki hava filoau, 
büyük Okyanusa bir milyon kUometrc 
murabbaı mcaafe üzerinde cevelAnlar 
yapacaktır. Mo.nc\•raıar, §lmaldc A· 
leouUenne adalarına, cenubda Can
ton ada:sına. ve ğarpta Guam, Vake 
ve 1'11lpln adalarına kadar uzanan 
bir sahada yapılacaktır. Amiral Ri· 
chıudson, bu manevra eana.smda bll· 
hassa denizaltı maynlarma. ve hava 
taarruzlarına kar§ı müdafaa mesele. 
ıılnln tetkik edileceğini beyan etm.1§· 
Ur. 
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Mirabel, aapsarı kesilmiş olan küçük arkada,ını 
ayıltmağa çalı~ırken delikanlı üzerindeki kadın 

elbiselerini çıkardı. 

Ahi ne yapmalı, taliinin önüne 
çıkardığı rolü na..,ıl oynamalıydı? 

Bir porselen vazodan renkli ka 
ğıttan yapılmış bir gül alarak kra-
la yalda tı, alnında öptü ,.c sağ e· 
lini uzatarak: 

- Ey kral! dedı· füıyalarından 
ayni. Uyan .ve bakt 

Pozol homurdandı: 
Ne oluyor? Benden ne i:ıti-

yorlar? 
- Ben geldim. 
- Sen kimsin? 
- Bu çiçel:ri senin için kopar 

dan. Sen benim gecelerimin rüya-
sı, gündüzlerimin ümidi in. Seni 
daima görmek isterim. Kalbim yal 
nız senin için çarpıyor. 

Genç yakışıklı olabilir, fakat bu· 
yük olan ihtiyardır. Ey Pozol ba
na bak; güzelim. 

Kral, genç kızı nihnrct su ·tura
hilen bir sesle ba&rırdı: 

• - .ı. Teler söylüyorsun? 
Tam bu sırada Pozol pencere

lerin önünde k~u~lar, telqlı 

hareketler farketti ve birdenbire 
kapı açılarak kraliçe Diyan içeri 
girdi: 

-Ahi diye haykırdı, ben bwı• 
dan emindim. 

Zavallı küçük ı 'ikol kralın arka4 

ına saklandı. 

Pozol eliyle ma aya vurarak ıba· 
ğırdı: 

- Ne demek hunlar? Ne olu4 

yor? Ben ya elan uyuyorum, ya· 
hut çıldırdım! Taksi! Taksi nere· 
ele? 

Jil·.. Jigliyo ... Ciliyo ... 
Tak i nerede? Jigliyo nerede? 

Bizza ben neredeyim? Ha°"i har 
dut yatağında bana tuzak kurdu· 
ar? 

Kraliçe Diyarl"izahat verdi: 
- Majeste, kollanmm arasm• 

da~rnız! 

Küçük .Nikol müdahale etti: 
- Benim kollanmın arasında 

olacaktınız. 
Kral bağırdı: 
- Kadınlar da, dalkavuklar 

da cehennemin dibine! Taksi, Tak· 
i! neden gelmiyor bu adam? TaJ...
i! Jigliyo!.. 

Ben tek başıma bu i_şlerin için· 
den nasıl çıkarım? 

~ruhafızlanm, askerlerim nere
de? Şu Jigliyo haydudun biri! Tak 
sinin onu hapse tıkmak istemesin 
de bin defa hakkı vannış. 

Tak i ! O da nereye saklandı? 
Hep,,i beni terkettiler, deli kadın· 
lar eline bıraktılar! 

Filhakika gittikçe artan .bir şa· 
mata içinde Diyan Nikolu kolun· 
dan çekerek suratına, kulaklarda 
mükemmel bir kafiye gibi akis bı· 
rakan bir çift şamar indirmi~. 
Onları a}'ınnak istediler. 

Kral ise mütemadiyen tekrarlı· 
yordu: 

- Taksi! Taksi! 
Kavgayı duyarak koşmu~ olan 

çiitlik kadınlan tarafından tanın· 
madığı için bizzat kendi i de mü· 
cadeleye zorla kantşırılmış bulu· 
nuyordu. Kapı önünde ahali biri
kiyor, nasihatler ve haykırışmalar 

biribirini takip e<1iyordu. Avludan 
da ha~·kınşmabr duruluyor. kü
çük Nikolun hıçkırıklarına. kö
peklerin havlamalarına, Diyanın 

gelirken bindiği de,·cnin ba~ınna
sma karı~ı}·ordu. 

x 
Geçen hnenin ııa-.ıl bir netıce· 

ye bağlandığını izahtan e\'vcl. ro
man ananesinin esas kaideleri mu· 
cibince, Ji •liyoyu bıraktığımız yer 
de bulmak 19.zım~eliyor. 

Jigliyo, bir 1 '"ly!ü kadın kılığın-
da Beyaz Alinin kapısını \ur-
muc:tu· Bir ses cevap verdi: 

- Giriniz. 
İçeri girdi 'e etrafına bakındı. 
Ke yatakta, ne odada kim9e 

vardı. Fakat dıvarda bir yeşil rob, 
bir erkek pantalonu ,.e teferrüati· 
Jc saymıyacağımız müteaddit aç
masırları, iki ki.inin me\·cudiyeti· 
ni haber vennekteydi. 

Sesini mümkün mertebe incelte-
.rek ~ordu: 

- Mösyö burada değil mit 
- Neden !!Ordunuz? 
- Mösyöye söyliyecek sözilm 

vardı. 

Tuvalet kabinesinde bir kahka· 
ha koptu. Küçük kapı aralandı. 

- Peki, eöyleyin. Ne var? 
- Mösyö bir dakika gelemeı 

mi? 
Kahkaha tekrarlandı. Sonra bir 

sessizlik, müteakiben bir fısıltı ol· 
du. Sahibi görünmiyen ses: 

- Yalnıı mısıruı? diye eordu: 
- Evet madam· 
- Kapıyı anahtarla kilitleyiniı. 

Geliyorum. 
Ji&liyo kapıyı kilitledi ve daha 

ihtiyatlı davranmış olmak iç1n a· 
nahtan da cebine koydu. 
Bwıun üzerine, bir oda hlımet· 

çislnden çekinmtle lilıwn ıörmi· 
yen Beyaz Alin odaya -girdi. Elin· 
de ve göğı;ü hiıasıOOa. tuttuğu bir 
salkun misket üzümünden başka 
üzerinde hiçbir ~Y yoktu. Gülüm· 
siyerek: 

- Mö-yö gelemiyecek, dedi. 
Bar.a söyleyin. 

Jigliyo, Ti)·eretin iltifatına nail 
olmuş bulunmakla beraber evvela 
irkildi. Fakat kendisini çabuk top
ladı. Tabii 5esile: 

- Prenses, dedi, bizi bu vaıi-
yette gördüğüme· .. 

Mİrabcl odaya kendini attı: 
- Bir erkek! Bir erkek! 
Kü,ük Alin ağlamağa ba~adı: 
- Eyvah! yakalandık. 
Ve arkadaşının kollarına düşe

rek bayıldı. 

Ç.ok ~şırmış olan J igliyo, t \lva· 
kt odasının kapısını açarak orada 
ve ilk girdiği odada prensesle şu 
kesik saçlı esmer kızdan ıb.ı,ka kim 
se olmadığma kanaat getirdi. 

Mirabel, sapsarı kesilmiş olan 
kü,ük arkadaşım a>·ıltmağa çalı· 

~ırken delikanlı da tuvalet oda.ın· 
da etekliği, gömleği, hasır ş.ıpka

YI , .. e cşarpı çıkardı. üstilnü başı· 
ru düzeltti, kendi şapka::.mı giydi. 

(Devamı var ) 
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Türk - Bulgar ticaret odası 

Sofyıı.dıı kurulan TUrk - Bulgar 
ticaret ı;ırkcti ınUcsslalerlnden SUley
ıno.n Teoman bu•~llnkU konvansiyonel 
trenlle :ehr!mh:o gelmiwtır. 

$, Teoman bir muharrırimlze tun
ları s1iylemlgtır: 

lki memleketin ticari mUbaJcle· 
!erini, b:.ıgUnkU \'nZiyetin icıı.plnrınıı 

göre, &enı,1etmek Uuırc Dulgarlatnn• 
knr"ılnnacnğı tc- <ln 200 milyon leva ıermıı.yell bir §İr· 

Avrupa ekspresi 
Bugün yalnız kadın 

yolcu getirdi 
A vrupır.uakl harp dolayı sile ;;UnJen 

&"Une erktlt yolculan azalan scmplon 
eksprcBi b-.ıg•ııı ya!nız ltadııı yolcu gc. 
tirnı İl ti f. 

Miktan altı ki.iden lt.aret olıın bu 
yolculanrı Uc;U Tllrk, ikisi lnglliz ve 
blrlsi Fransız kadırudrr. • 

TUrk yolcular, bir ınUt.ldeıtlcnlıcri 
BUkre§te bulunan ıııı.bık mctıaslnrt.lan 
doktor Şakir : hmedln refikası \'e 
kızlarıdır . .Uu yolcular, llulgarlatanda 
bazı gUçlUklC':-c maruz kaldıltlarını, 

aöylemltltt•dlr. Bulgar memurlan, 
TUrk yolculann pcıa1Lportlannda Bul
gari.standan ceçıncğc mahsus vize oı
nıa.dığını ileri sUret-ek kendilerini se· 
r1 çevirmJ:ılcr ve ıscyııhatin tr:ınsit 
mahiyette olmıısı itibarile vizenin 

ket teıta edllınlvtir, Bu mUeueso llo 
'l'Urk • Bulrar ikU.ııdl mUnatel>ctleri· 
nln çok kuvvetleneceğini umuyoru:r;. 
t••: olıı.rak Dulıariılt&ndan buraya b~ 
parti Brlkıt ktlmUrU gönderllmlftlr, 
Duna ınukabll palamut, zeytlıı, zcyU.. 
yıı.e ı ve diğer lmzJ mahaullerlml%1 lb• 
rıı1t eJect':u:. Ancak r.eyUnye.ğı içi.il 
mlluado Jıtılıı&ll ıuımıcımektodlr. 

Bulgarlar, Tllrklye ile ticaretlerine 
'"' doetıuıurııuu. •on uereco ehemmi· 
yı t yerdlklerindrn bu mU,teroık ıır

ketln kuruıuıunu ıı-0mpatl ve mt:m• 
r.untycUo kJulıl:ımıııtardır. Bundf.D 
ooııkıı. So!ynda bir '•TUrk • Bulgar 
Uc:ıret odu:ı,. kunılmaaı Jçln Ç&llfıll• 
yor. lJu doıtane teıebbUıUD yakınd& 

nctlcelenıneııl muhtemeldir. 
Harbe rapın Bulra.rlıtan4a h&· 

ynt pahalılıfı artmam.ııtır. Sıkmtııı 

bir vazLyet yoktur. Ekmek blzim pa• 
r- mızla bet kunıı, terey•t 60 kurut 
k::.dardır. Diler maddeler de, !atan• 
bul plyasaııma nlıbetıe y&n )'&ny& 

ucuzdur. lhUklra kartı çok tlddeUl 

Süleyman ':'eoman 

tedbirler alınmıatır. 
Harp baıladlfı zamanlar ihUklr& 

teıebbU.. eden ıekJz tüccar ıUrıUnde 
alb ay mUddıtle tq kırmafa :mah· 
kQın edl.lditlnden bu ceza ptyuada 
çok mUe .. ir olmUf1 ıunl bir pahalılık 
hareketine imkln bıraknıamııtır. 

Slyul vaıı:ret. ıeııııce, Bwıart.. 
t&ııd& ıllk<Uıet hüküm ıUrmektedlr, 
Herkeı aulh taraftan rörUnUyor ve 

Bulrariıta.mn battı hareketi, TUrklye
ye bıı.ttı butundufu blldlrtllyor.,, 

Sotyada yaptırılmaet ruUmkUn iken 
bu yoldaki teıcbbUalero de oldukça 
11ert bir lisanla red ce\·abı vermişler
dir. Bunun Uzcrlne Tllrk yolcular, tek
rar Bllkreııc ıltlnıneğe mecbur olmuıı
lar ve basit bir \'ize muamele.si yü
.zUnden memleltcte avdoUerl böylece 

Çıldıran kadın inhisarların yeni 
Küçilk çocuğunu ocağa Sene bUfÇeSİ 

atarak yaktı 

ge<:lktlrllml§, Bulgarlstandan fena. Bursa, 1 - :Mudanyanrn Trllye na-
hi:,ruinde Çamlık köyünde fect bir 

bir intıba ile aynlmalarma Eebelılyet hMla 1 t Yi 1 alt ı 
verilmiştir. e o muş ur. . rm t yaş ı.nn· 

Y l 1 .,,.., ki . h ti da. Emine ismimle blr kadın blrden-
ugoıı ıı.vyo ı,. ,.ur erın mu acerc blre" - • k bet 1 ic 'w.. ...... 1 .tıo. h:.;. d ~uurunu ay m ş ve ,, • .,,. · ı;un-

evam edlyo:. Buıllnk _konvanıılyo- lllk ktzı;" eeniflc)"l"~toa1~ d~I btott(a 
ıı.elle de 27 kip!Jk' blr4~atJJ.c.;ıelml~t,l;,.. ~rak yalffliidtJr. 'P.:mfiie f mft~~tde• 

Komedi F ransez 
Artistleri bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

Komedi Frıınscı arUsUcrl dUn &'C· 
ce §clırlml.zdekl son temsillerin! ver
ml~Jerdir. Artıstıcr bu ak§am Anka
raya hareket edeceklerdir. Şehir na
m.ma vall tarafından bugUn artistlere 
bir öğle z.lyafeU verilmiştir. 

Komedi P'ranaez artistleri Anltara· 
d& da Uç glln kalarak temııtııcr vere
cek ve oradan Surlyeye gideceklerdir. 
Artlatıcr 1' rıtsandıı. Parlste bulunmak 
üzere 11 nla&nda Torot elupresile ıeh
rtnıl&den geçeceklerdir. 

Tiftik ve yapak atandar
dizaayon nizamnamesi 
TlfUk ve yapak lhracatma alt •tan

dardi.z.uyoıı nwunnamcsl bu~ tat
bik& bailanmaktadır. Ticaret vckAlctl 
nlxamnameye göre ihracına müsaade 
olunacak tlltlk \'t yap&k tlplerlnl tes
pit etmı~. &lAkadarlara bildlrnıittlr. 

Bu tipler haricinde ihracata mU..ıı.a
de etmlyecekUr . 

Almanyanın Anka ra 
sefareti deniz ataşesi 

Bir mUddett~nberl Atlnada temas 
ve tetkikler yapruı A lmanyanın An· 
kara eefııntl deniz ataecsi K.ontr -
A.mlral Marvltz bııgUnkU konvanıi· 

yonel tl'f'nllc ıııebrimlze dönmU§tUr. 
Amiral, kendi.ille görüşen bir mu

barrlrtmlze llalkanlann sakin bir va· 
zı:·ette olduğunu bUyUk bir menınu
nlyele !tadı etmlıtir. 

altmıı. alınmnk Uzere 1.ııtanbula gön
derilmiştir. 

Denizyollan müdürü 
Ankaraya gitti 

Devlet Dcnlzyolları umum mUdürU 
1brahlm Kemal Baybora 1nglllzleN 
ıemarlaııacak on bir v1.purun mllza
kcreleri için dlln ak~m tekrar An· 
karaya gitmiştir. Slparış mukavelesi 
bu batta içinde lm:ı:alandıktan sonra 
münakale veklll Ali Çıtinkaya gele
cek hafta ~ehrtmac gelerek tetkikler 
yapacaktır, 

Kaza ile arkadaşını 
öldürdü 

Bayındır, - Çıplak köyUnUn kır 

bekçl.11 .Ali oğlu Sadık Uygun kauen 
patlayan çllteslle aTka.d&Jlarında.n 

l(adrlyt öldUrmUttUr. H ldlaenln bir 
kaza eseri olduğu yapılan tahkikat ta 
ucyytit etınlşUr. 

Karadeniz hattı yaz 
tarilesi tatbika haılandı 
~aradeniz hattında yaz ı..rttesl 

bugünden itibaren tatbUt& başlan-

mıştır. Limanımızdan Karadenlze ha
reket gllnlerlndc kıı tarl!eslne göre 
degifiklik )'Oktur. Yalnız Karadeni% 
llmn:ılanndan gelecek vapurlar birer 
gUn evvel har<'ket ecl .. cekler ve lima
nrmıza birer rUn erken geleceklerdir. 

Emniyet müdürü 
Ankaraya gitti 

İstanbul Emniyet Müdllrll Muzaffer 
Akalın davet l\%erlne dUn ak~am .An
karaya gltml§tlr. 

Varidatta dört milyon 
lira fazlalık tahmin 

ediliyor 
w :\.:;..&.t M ..... ,, .. v f!,· ,..:, ... •'!f':" •• 
• l'Jllu..t:ı: ..!. İnhiaarlar umum mll-
4U~~ "S'elil . ~nç Utç hl ~M'ecll·, 
ee verilmlşUr. Bu seneki varidat ge
çen seneye nazaran ! milyon, 970 bin 
600 11:. fıızla olarak r>IS,533,760 lira
dır. 

Masraf l.se 8,332,0GO liradır. lnhl· 
aarlar uınum mUdUrlUIU bu seoe AD· 
karaya ta.:;ınacaktır. Memurların har
cırahı ve nakil manatlan lçin bütçe
ye 120 bin lira konm111tur. Yont.ee
hirde inşa edilmekte olan umum mU
dUrlUk blna.ııınm blran evvel ikmali
ne ı;o.Jııılmaktadlr. 

• Şehir Meclisi niaan içtima dcv
refline bui:ün başlayacaktır. Va:l 
blr senelik icraat& dair bir nutuk 
ııöyliycccktir. 

*Us.küdar tramvay şirketinin 
Çamlıcada. yaptrracağı ga?.Lnonun 
pllnlan hazırlarım.ıştır. GaT.ino in
§a edildikden sonra etrafında men
b& sulan çeşmeleri yapılacaktır. 

• Elektrik ve tünel idarelerinin 
yeni kadroları bugünlerde şehil' 
meclisine verilecektir. Elektrik .i.. 
da.resi bel ediyeye devrindenberi 
2.100.000 lira kar temin etmiştir. 
Tramva~· idarPsl de 40.50 bin lira 
kir getirmiştir, Tünel kar etme
miştir. 

• Belediye ve d"ğer huau.si mu_ 
hasebelerin Alman firma.lariyle ev 
velce altdetm.i.§ olduklan mukave_ 
ltlcr mucibince alacakların malla. 
nn cins ve mıkdarı tesbit olunm~ 
tadır. 

• Kızılaym hastabakıcı mekte
binde açtığı gönüllü hıuıtabakıcı 

kuNJlannın üçüncü devre tedriaa.
tma bu&iln bael&nmlftır. 

AK•AM pos'f~ 
.S.ltibi " N,,,..111 M~t 
H•••n R .. .,,, ~ 

İDARE EVi: ısllıMf Aô=--_. .............. ... ,..., ... 238,, 
y •• .,ı.n ........ ~ ''"° 
tdere • • • ~ 
ili" • • • #,,. 
,.,.... 1411 -.t(t - ... -- "" 
-- ,_ wtt- ......... .,..... • ,.... ........ ,,..-ı: •••• 

• ••••• • •••• •_A9RfL.Afl 
•: AEiONE. ~ ,...,. ,..,.. .,. 
1 a....ı,.· . ... . ... , , •• . . ,.. .,,. . .:.. . 

• tn1~ ... " •• ti . ,.,.... ''-"-•· ._..____ •' 
Baaıldııt 1•r: V-'KIT w.t.TBA.A ~ 

? 

"Vakıf,, , 
Gazetesı 

üçuncu tertip kıl•' 
kuponlarının 

neşrıne başla~ 
Blrlııal ve llclncl t.erttp ld .. .!..ı i1' 

lımnm l'Önlüft1 talurılnde91 F""" ~ 
rafbet üzerine Valut ~~ 
okuyuculan ipin UoUnoü •• -,,, 
bir k itap Mrlll Juwrtamlf .. 
lıqlamıftu', ... ... 

Ba tertibe iki bin ,.7taJl1' ~ 
Jtlk roman koaulmuıtur ld .,w t"' 
ll&kkında btt tlklt edin~_ .... ,, 
IUS lalrnlerlal .,,...... )IPI• 

oektlr, A 
Bunlar, ...,.nr F,..... ,

Mlfel Zevakonua • te01da 
olan ı ,,, 

Pardayanın oih•• L-'' 
dayanın kızı, ~,...p 
man kız, Marki! ,r 
Pompadur, Cüceııi" 
la romanlarıdır:_~ rJI' 
Tafallf.tmı Valcıt ı~ 

cıakıırnı&. ~ 
Pek nadir zuhur deir 

bu fırsattan herhal 

:tı:• f:ad:e=ed:i:n:iz=.==~;iill 
Rir ampul E~b~~~of 

kurubnası düşün" ~ 
HUkQmet blr elektrik aııı~· 

kası kurmak Uzere tetkl.1'1,cr il'' ~ 
tadır. .Ampul Jçin ııarıce -"F 'I' 
milyonlarca Uraauzm gıtul' ıı~ 41 
dur. Fabrika 'beledlyel• r ıı-ıı ıf1ltf ...J. 
rafından kurulacak ve ııatıOoJııı'tr'. 
belediyeler ı..ratmdan idare 11,-~ 
tır. Diğer taratt.8.n !•brikll t.rP': 41 
nuncaya kadar a mpul ~lı,IJ~ 
belediyelerin inhisarına ve 

dUtUnUlmektedlr. ~ J 

---o-- •ıCJ' 
Nafia vekili ıehrh"',, IJ' , J ı>f• 

Nafia vıklll Ali :ıruat C• ~ 
al.pm Bunad&ll 19brlrn1S'ııdl'• 
Buradan .Ank&raya pdeee 

Türk~dy-r 
cemiyetinin ı • 

heyeti ~ 
TUrk heklmlft'l d~tıul< : 111!:.ı 

ceınlyıUnın LtU!a eden ~~ >l· ~ 
yerine relallğı operato ıııet Ş ,;· 
öke, umumt k&Upllfe ~ ;, 
ı:med, muhaıtebeclllğt P rot.-M J>;J 
tor LOtfi Akıu, azalıfa. ~ıı.a-o 
tor Ali Rıza .Ata.soy ve 
Derman aeı;Umlşlerdlr. J ~ 

--..(CV,_----~ ),e e 
Hava gedikli tdı.Ie 

Eskişehir e __ .H' ....... v;ıJ 
Eskifehlr, Sl ( a. ~~ ıı.k e (:' 

bir hava okuluna iltib ~·".' .. il'· 
üzere Ankarndan ~eıen e P":~ 
dikli talebeleri dilil I~ tttefY 
hir o vanııl1J ve ista.SY0

" ol' 
ile ka11danmI§lardJı'· tJl;_• 4111 

Önltrinde bir bando ddeıerl" ~· 
duğu halde şehir ~~,,ıt ,,7) 
1eçcn yannm bu !ır ~.;, 
yar ecUerlnl Eak1fe .,~,. 
ve takdir tezahtırtertle .-._c ..,, 
tır. Enlden Utlbak ~:'tı ~~· 
belerin muvaatatı r --
bir bayram ttade1l ~ ,r 

--o-er-~ d3'1 
Suriç Moıko••r•d,.. 

ken ıehriırt•,;1' 
seçmiyece .:;;a 

Aynı yirmi dok~ ~ 
dan Semplon ~.::: r.ı-;;?;, 
Sovyet Ruıyanm -_,..sa ~ 
elçt.1 M. Surlçln tWY)o tJI ;il' 
ten ııonra AJın-.n'!!'_r:. , ttJll ,i 
kovaya dönmeyi ~ ~p 
1rlm11tır, rl ıjt!tll J.1611" 

Bu itlbarlll şeb nı~ tı 
ihtime.11 mevcud oJ.ııl 
yor. 
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®. - m __ 
Amerikanın mfittefiklere gardımı 

ın tayyare yapabilecekler 
Bir Amerikan gazeteai diyor ki: 

Müttefikler harbi kaybetmek 
tehlikesine düşerlerse ... 

Amerikalılık duygusu bizi rr. u
hakkak harbe sevkedecektır 

Ne\"york, !1 (&. a.) - Herald Tribun ga.ıetesi, hükfuııetin milt
t erndere, en B<>n model tayyareler aa.tm'.l.k üzere verdiği karardan 
bahsederken diyor ki: 

"Müttefikler, Amerika !e.brikalarmd&n bekleyebilecekleri her 
türlü kolaylığı elde ediyorlar. 

Bu ıene t.emmuıunun birinde fa.briltalarımız, ayda 2000 ve bir 
mUddet aonra, ayda •ooo tayy&re yapacak ka.büiyete geleceklerdir. 
Bunun manaaı tııdur ki, müttefikler bir gün gele<:ek, havalard& Al
manlara fallı olacalc.lardtr. Bıı hafta ye,pbğmıa; §ey, harb bakunm
dan Birle~ik Amerika hn.kkmda mevcud olan urnumi :ır.t.nMtl g~3terlr. 
Ve bu kanaat da ıudur: Eğer milttefikler harbi kaybetmek tehlike
sine düşerler:ıe Amerikalılık duyğusu bi.ı.i harbe aevkedecek, fa.kat 
bu yardım harbe iştira.k dereceaiJıe kadar gitmeyen ınet.odlarla ola. 
caktır." 

Amerika aleyhinde 
1 

Yeni Sovyet - Fin 
Alman hudu:unda 

propağandası 
Amerika hükUmeti bu 

hususta bir rapor 
ha::ırlıyor . 

NeYyork, 31 (A.A.) - NeY• 
york Times &Ueteıinln Vaıinc
tc..u bıı.111'1.it.J Ad'IC&laı.a au.ıuı-tı 

' nın, Birle9lk :A.merUia hakkındaki 
Alman propagandaaına dair mu • 
fataal bir rapor hazırladığını ha· 
ber veriyor. 

Bu hidiae Amerikanın Avrupa 
hırbindeki meıuliyetinden baht•· 
den Alman Beyaz kitabının nq. 
rine bir mukabele olmak üzere 
aalthlyetli mahafil tarafından te· 
barilz ettirilmektedir, Bu rapor
da, Amerika efkarı umumlyeıl il
%erinde tesir yapmak gayeıile 
neıredilen veuikin talimatla ya.. 
ı-ılmıı makalelerin ve radyo ner 
riyatının tahlillerini ihtiva ede -
eektir. ~ 

Vahim neticeler doiur
mıyacaiı umulan 

Birkaç hi.diıe olduğu 
haber veriliyor 

ae1ııw1r1, 11 (AA.) - BuJUo, cep. 
hede ölen •• DUflan hWdımet mtr• 
ke&lne D&kltdilen birçok Mkerila °"" 
D&&e tömıi p.pıJ.nuıtır. 

Dtıer t.ar&tt&ıı hatıu YAl'fld111ae 
f&W, yent .,.,._t • nalbdiya oepbe-
elııiD Du:ı aoktaıarnıdl. blrbc ha.. 
dlH oln:ıU§tur. Bu b&dl.NJer bilbMaa 
RUI kıtM.tı:nm Ul.lıb&t noksaııııuSan I• 
!eri relmlftir •• J'iolbdi,. nhlm 
eeticeler tevlit edecek mahiyette t.. 
llkld edilmemektedir. 

Helalnkide flDıdl, harp yllzUnden 
gok zarar gören ikt:ıııadl ve maU va· 
.tyetıe meuuı olunmaktadır. MU,· 
kül zamanlar gectrtlmealne lnU:ı:ar et· 
mek l!l:ımgeldiği inkAr edilmemekle 
beraber, FIDlAndlyanm ikUııadl ve 
malt ııahalarda kendin( J!Ssterdlff Vf 

kredisinin lekesiz olduğu ilA.ve edil
mektedir. 

Yüksek harp 
şOrasının kararı 
Yarın Çemberlayn 
İzahat verecek 

Londra, Sl (a.. a.) - PaakaJya 
yort.WJu tatilleri bittlfinden, par
limento a&1ı günU teknr toplana.. 
eaktır, Bqvekllin yük.sek harb şü
raar tarafından Londrada yapılan 
IOn içtimadaki kararlar bakkmda, 
avam kamuumda beyanatta bu
lunması beklenilmektedir. Brenner 
ınUllkatı canaamdaki müzakere
lerin mevzuunu teşkil eden ınete. 
leler hakkında malumat alıb atma.. 
dığı, Çe.mberuı.ynden istizah edile. 
cektfr. 

Zannedildiği.ne göre, lord Hall. 
f akaın yüksek harb ş(iraaı içtimaı 
hakkında, Jordlaı- kaınare.smda 
yapacağı beyanat Çemberlaynin 
beyuatmın. aynı olacaktır, 

FRANSIZ HARB KABlNEStNlN 
tçrlMAJ 

Parts, sı (a. a.) - Franstt hıırb 
kabhıcsi, dün tsğleden sonra, Ellze 
sarayında re~lcUmhur LöbrUn'Un 
rlyaaetinde toplanmış ve saat 15 
den 17 ye kadar mU.zakerede bu. 
lunmuttur. 

Franlanm Roma elç'li Franaua 
Po111e Fr&Nıtı hilklUn.etlyle temas 
etmek il.zere Pa.rise gitmJştir. 

Memleketimizden 
krom götüren 

Bir Norveç vapurunu 
Almanlar batırdılar 

Olllo, 31 (AA.) - Türklyeden Nor· 
veçe krom gotUrmekte olan Steıatad 
vapurunun ııs ıubatta bir Alınan de· 
llizaltı gemisl taratmdan batınlmuı 
bldl.leılnt, Norveç hUkQmeU Bertin 
l!ezdinde protesto etmi§Ur. Batan ge. 
ınlnin mürettebatı, Alman deDlzaltı 

ıemiıl taratmdan kendi haline brra
kıltnl§ ve bu sebebten dolayı 24 kl§I· 
llk mürettebattan 13 ü boğıılmU§tur. 

BERLIN OMlTSIZ 

Amıterdam, 31 (A.A.) - Ber· 
linin bitaraf mahfellerinde, hU· 
küm süren kanaate göre, Alman
ya tarafından yeni Beyaz kitap 1 
ne11redilmesi, Nazilerin Birlctl.k 
Amerika ile .nUnaaebet1erini dü' 
zeltmek hususunda bütün ümitle· 
rini kaybettiklerini .:österir. 

İyi haber a1an mahfltlcr, Be. 
yaz kitabın iki aydanberi hazır· 
lanmış olduğunu,· fakat, Nui ri· 
calinin, bu kitabı neşretmeden 
evvel Vels'in seyahati neticesini 
beklediklerini söylemektedirler. 

Şiddetli tayyare 
muharebeleri oluyor 
Garp cephesinde de keşif mut reze 

lerinin faaliyeti sıklaşll 

Hitlerin, Beyaz kitabın neşrine 
'}imdi karar vermesi. Vels'in se
vahatinden en ufak bir neti~ bi
le ahnamadığı kanaatine varmıs 
olm11sında:ıdır. Berlinin resmt 
mahfillerinde, Beyaz kitabın, 
Ruzvelt'in yeniden reisicumhur
luğa intihabı ihtimallerini azalt· 
mağı iıtihdaI ettiği tekzib olun · 
maktadır. 

lra~< kabinesi 
istıfa etti 

Yeni kabineyi eıki Adli

ye nazırı kurdu 

Bağdad, 1 (A. A.) - Nuri pa
şa kabinesi iatifa etmiştir. Yeni 
kabine derhal adliye nazın Ratid 
Gilllni tarafından teşkil edilmiş

tir. Mumaileyh, ayni zamanda da
hiliye nazırlığını denıht.e et.ml§tJr. 
Yeni kabinede Nuri paşa, haricl
Y~ nam-lıtmı, Naci paşa da mali
ye nazırlığını deruhte etmişlerdir. 

Parfs, 1 - Garb cephesinde Mo. 
ııel ile Ren ara.smda 29 mart ile 30 
mart tarihlerinde Alman ve Fran
sız keşif kuvvetleri arasında bir 
çok mUaademeler olmuştur. 

Saregeminin şimalinde bir Al· 
man keşif kolu, bir çok esir almış. 
tır. 

Biç ti.mali garbi.sinde to~u a. 
teşi olmuştur. Ren üzerinde yukan 
Alan.ada mitralyöz ateşi teati edil
miştir, 

TAYYARE FAALİl:"ETt 

Londra, ı - Dün lngilterenln 
Şetland ve Orkat adalarına Alman 
tayyareleri yaklaşmıştır. 

lnglll.z harb tayyareleri hareke. 
te geçerek Almanlan uuldqtır. 
mıl}Jardır. Hiç bir bomba atılmL 
mıştır. 

İngiliz hava ordu.suna ald Şpit.. 
fire avcı tayyaresinin, diln ıimal 
den•:ı:i Uurinde cereyan eden bir 
muharebede bir Donıler Alman 
bombardıman tayyaresini harb ha
rici bıraktığı teyid edilmektedir. 
Diğer bir avcı tayyarelinin refa
kat ettifi Şpitfire, Sutfolk aahlll 
şarkında devriye dol8.4malı:ta iken, 
~00 metreyi mUtecavb lrtlfadaıı 
uçan pilot 300 metre qa!mmda 
bir 17 Dornier dU1D1an tayyare91 
nin uçtuğunu görmUştilr. İngiliz 
tayyaresinin pilotu iki mitralyöz 

ateşi açmL,tır. Alman tayyarMi 
seri bir in~ yaptıkdan sonra de. 
n1z seviyesinde tekrar do~rulmuş . 
tur. Fakat, sağdaki motörUnden 
siyah dumanlar yükseldiği vo sağ 
kanadının da Hrktığt sı;15rUlmUııtUr. 

Fra.n.sadaki İngiliz hava kuvvet_ 
lert, cephe hatları üzerinde bir mu 
harebe yapmışlar ve ikJ A imarı 
tayyare.ini muh!Uckak surette dU. 
şUrmUşlerdlr. Bir Uçüncü Alman 
tayyaresi de, İngiliz ınitralvözle. 
rlnln ateşlle çok ehemmiyetli su
rette yaralanmış ve harbi. bUyUk 
mll.şkllltıa yanda bırakabil.mitler
dir. 

GEMİLERE TAARRUZ 

Bir Alman tayyaresi tarafından 
batırılan Holanda bandıralı Pro
Unua balıkçı gemfıılnln 12 tayfa. 
emdan sekizi kurtulmağa muvaffak 
olmutlardır. Bunlar tim.al denlzln. 
de e gUn aç ve suın.uı dol&Jttıktan 
sonra blr tn~tt~ tahtelbahlrl tara
fından ku.rtarılDUflar ve tngUtel'C' . 
n1n ıark aahut llmanlarmda.n biri. 
ne getirilmJo1erd1r, 

Blr Alman tayyaresi l!lalı gUnU . 
flmal denizinde Holanda ba.ndıra.J1 
Vfkingbank balık~ı gemlaine taar. 
ruz etm=ştir. Holanda gemisine 4 
bomba atıım., l.ee de IAabet vaki ol 
mam:ıştır. Vilı:ingbank, salimen Yu
miden dönmll.ştilr, 

Cay semaveri karş~s:nda ... 
R ıv AYETE göre çayı ilk de. 

fa olarak Çinliler kullan
DUJ ve bir Felemenkli konsolos bu 
güzel kokulu nebatı oradan öF."re· 
ncrek bütün aleme tanıtmıştır. 
Fakat, öyle unnedlyorum ki, ça. 
ynı zevkini en ziyade Acemlerle 
onlara lktıfa eyllyen cllier prklı• 
la.r anlamışlardır. 

Ça.),n yaprağını veya toraııu 
fincan lçerıdae koyarak Uzerlno sı
cak su ha-,ladıktaıı aoua içen bir 
Çini, yahut made.. 
ni bir ibrik içer 
ı>lnde çay yaprak 
tarını az çok kay· 
natarak ça.ym gU
ııel kokusunu 

M. 
kaybettirdikten 8001'& M:t btr men. 
ku için bir A vrupalr, ç:ıy sema.veri. 
nl görlince, belki onu alelade su 
kaynatmsğa. ına.hsus matbah ede
vatmdan biri tellkld eder. 

Halbuld, bakınız, ayni ıııcmaver 
bir Acem "lalrlne nasıl bir teşbih 
Uham ediyor: 

Cilve nUmud! pl'}et hunkU aP.maver 
li~m çO. Firamez berfiraz 

semendfl!lt 

r Çay lbrl~nln krr ata benzlyen 
ııemaverln ıırtmda. latif ~örünilşU, 
Sah Feramezln. at ~erinde dunı· 
fil giblcllr.] 

Delki bu t~blhl pek mUba1A 'falt. 
f&lrln ha:nllnl blıim tahammiil e
d~bile<'cjpmb: der~cdcn fazla 
\·Us'atll bulursunuz. O halde Hafı. 
ıs ta.nur e4en blr başka p1rl din· 
leyluhs 

S~mavereet dilbtt der vakti crı3 
mlra 

Dil ınf reved zideatem .sa'hiMil!n 
hudari. 

Der vaktl cQo A.beş dilha der 
ıstırabest 

Hlteeeebuh bephu eyyUhessUkara 

(Semavw kavnadı~ nldt bMm 
._ &1btı!dlr. O Taklt ghllhn et. 
<Jea ~tt; merldaiıiıet H"ılbhırt, 
Alla.il lf;tn, lmt!adnna yetlt1nb. S... 
mavedtt suyu kaynadı~ v:-'·lt o. 
an kalbi mtmı.b l9lnıfodlr. Sab .. 'h 
badeslnl (s!\bt.h ~!ITTn•) getir, l!lis 

e, ey meetln, gellnlz!] 

Çay ıcmaverf yalnız fafrlfll'e it. 
ham f'tmekle kalınu, crb:ıbı t.... 
nn-uf ~ de semaverin manuı 
vardır: 
s~maver yeni kaynamaya bae

ladtıt uman, vecd ba.'lne; dMTl
leadlğl zaman oe,at haline. buhar 
c,ıkmağa başlaflP da M!'I keslldlil 
ıamaa iattirak haline benzer, 

Çay ıoma,·erlnln flirde, tıuıav. 
vafta böyle derin manalan olduğu 
~bi. luptttlu maouı da pyanı 
dikkattir. Gerçi bazılan ıeru\"erl, 
-.en1 &verdf!n yahut liemadan l5ti. 
lıak ettirirler. Buıl:m da Mos
f<Of'.:a ıaıno,·ardan ~elmiş u.nne. 
ılerll'r, Halbuld JAUfeyl sen•n 
7.cvk erbabına göro &elIUlver kell
"tNI farlıi n tUrkçeden mUrekkcb 
'tlr fAbl•fllr: 

S"""ıwir va~ı bize ti~ tane T-'
'•nt Uç bardak ~ay ver demektir. 
•etekJm Azeri Türklerinin; 

~aym en &!lağnr Uçtur 
OçU ıeçince iç dur. 

<ıÖzU (semavlr) tefsirini tcl.id ey. 
ter. 

Semaver keltme!'!lnln şu ımrctl 
izahı bir latifeden ibaret olsa da, 
n.."ll'larm muvaffak olamadığı bir 
'1i.dl"eyl. yani TUrk ile tranm blr
teşm~lnl hu"ult' ~etfrmlş olmasm
dıln do1&VI çav için yine bir fazl
lt'lt addedllmelldlr. Cavm şu farl
tctl f ranlyc mutadı hlllfmd$. tilrk. 
~e ~lir blle ıııövlettlrml'lttr. Fltnld 
9.ta.,ldln manıf \'e ~aya karşı biraz 
mUzeyylfane otan: 

Bir uman Rumda deryalceş idile 
ey l!lakt 

Şimdi !randa kanaat ederiz çav ile 
biz 

.c>zUne, tran şairi Ç&)'ID falldTetl
nl göstermek için: 

Bir mi.safir gele ikram ederiz ~ay 
ile bl7. 

Telh keli.m eylemeyi& badel ha.mra 
ile blz 

beytlle mabltele eylemftth'. 
S ... ıp.averden tıç bardak ça~ tte~

k::-: ;~.~~ TUrk ile Acem müt~eh:.J 
olc!a:.u glbl, Arab da ba ha!:~ 

F. 
onlara tam::JSL ı 

Utthak eyI~: 
tir. Çilnkil ~~ 

"revnak ·~ 
l>ezınl clvananı Pa 
risan" olduğu gibi 

Anbtsta.nm tahammlllfel'!'a ııcak 
günlerinde dahi '1lnunı can Ye 
lnn ntl izl ve kuvveti dll" olmak 
haOJS:l'jMI halzdr. On11.11 için An~ 
lar da. "l}ly" ıJtlrbilne başladıklan 
-\'aldt. aynlle İranller ve Türkler 
gibi, üç bardak içmeden çeklime&. 
Jer ..• 

Çıı.ym Eevklnl en dya.de lrune.
rtn ve onlara lktıfa eden prkhla. 
nn anladddanna diğer blr detll 
de, ~arkt.a c;aym fincan Ue delil 
bardakla içilmesidir. Çayın yerdiği 
ncşeclen havuı ham.senlıı beşi de 
hl11"cmend olmak llzmıgcllr. Haf.• 
baki ftnC'.&ll ile lçlldlğt vakit hiç ot .. 
rnu1a. it.mise, hattı. hasıra • 
ıevktcn mahnım kalırlar. Sema. 
vcnılz çaydan ıamla dahi me\·hwn• 
n(l3at kalctığı gibi, ıammenln zev. 
lıl nakıs, wkanm hls!d be müfrit 
olur. 

IU!lkf,, seımaverde kaynatdmıt 

ıu ile hazırlruınn , .c bardak lle ~·· 
len ~aydan hansı hamMnln hep. 
ti istifade eder: Semaverin fıkırtı· 
ıı aamlsva letafet verdikten IOU• 

ra. çay blllOrdan bir bardağa ıtr· 
c1iitt vakit, evvrJA bltıra ouua gtl
ıd ~ngUe netclenlrı 

Çayıma ?ıotgUvAr ve ştrtnNt 
9ün leblllli yar raıgtııeet 

Jl'lacıan ~c!f! CSJI lcbHll 79r 
Jlbl ttnJ;in ~örmek kabil değildir. 
Fıncıuım kulpu g&ya ellmhtn J'Ul· 
1J1aktan muhafaııı.aı tı:ln yapılmtı
tıP. Halbuki lam!Jeyl bu ıevkt.ea 
mııJınım bın.kmak haJtıcyzJıktır. 
Billur bardak bil halaırzbğa 
meydan vennez. 

Çay bardağının Fjekll ae haizi .. 
hemmlyetttr. Bazı 1'btmerak .. kim· 
selere au barda~ J;ibt dilz kadeh
ler, hattA. daha fenası frr,ı 3nkllnde 
bardaklar lı:el"l'lnıle lı:erler. Bunla. 
hrn çaT lcıı.dchl"ln manası anla
'ılma.dı~"lDa delalet eder. Vakıl 
herkN çay ka.dclılnln aı.f'zt genlıJ, 
"°ndakl kısmı dar olmaınna bir 
ma.,11. vermrzJer. Faltat erb'bt 
zevke somnuz. "' kadehlrıhl bell 
"meyanı dilber" e benzemek lçla 
lneıe olduğuna öirenlnlnlz ... 
Umlıcnln de hakla bu nntle 

k'mln tıdlldll<ten aonra •rra tam• 
ıneye getir ld :sevkin en büJUk 
hl sesl de zaten oaa aittir• 

Cün benıeısamem relid b(lyi hotU o 
Hiç nepüraenı ki nerhu rtr 

peçendeat 

[Ça.ym gUzel kokuıa pmmeme 
vl.sıl o!doğu \'akit, li.vantanm ba
hnsı neJmdar olduğunu artık hiç 
sormo.nı.] 

Çayın pl~lrllmeelode bir sanat 
bulunduğu gibi. pfştlktcn sonra 
k:ulehe konulma.<tmda da dikkat 
edilmesi liimn üç kaide ,·ardır: 

Kad"h lçindeld çay Jebrlz, tebsnz 
\'e kbgüz olmak, yani ağız atı& 
dotn . bulunmak lebl yAr gibi da. 
dağa hararet , ·ermek ve dudaitl 
bunıc;hınnak IAzırndrr. Me~rub ba 
tiç sarlı haiz olunca zalkanm da 
hlsscsl tamam olur. 

Kadeh lı;enıinde çaym hab ot• 
ma..<ıı lamnı?f'len şartlano UçUnctl
Alinü blhatddn eda için, çayın ha. 
ldlti tlrvnMlt'rl ~ckerl eavm lçenıl. 
ne koymazlar. dl~lerlnln arascu. 
Aıkıshnrlar. Bu suretle çay duda.

------------- ğı kafi derecede buruşturdlllı::tan 

Bodrum ve Marmariıte 
sünger ıatı§ları 

Molla, St (&. a.) - Bodrum ve 
Marmar1ıte ıilnger aatqları normal 
gitmektedir. Bodrumda 20 bin tn. 
'!iliz. Marmarlate SO bin türk liralık 
.,Unıtr satılmıştır. Elde pek u 
sUnger kalm*a da bunlar kalite
.,ı dU.ŞUk olanlardır. Fiatlar 9.12 
~lra arumda ldJ. ÖnUmüzdeld ıUn. 
·':'er yılında aUnger istlhsalatmm az 
olacağı tahmin ediliyor. 

-;oıın şe1'cr1e S.ansrr. 
Dn"" tfnald olantanıa çaYr !te

kerle kanştmna~ hiç lliı1uo gör
mcılcr. Çünkü ealrln: 

Er çay nedanem ezg11cayı 
Der mUlkU vücut kimyayı 
Der pakU tıyneti ttl ııeknı.t 
Her çendi ki zadei Hatay!. 

Dedi~ gibi o ka.dar plk trrnet 
otan bir meşnıba velev tekede 
k&nttmnak clt. Mr hata ohm. 

M. P. 
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ôndiyanın 
şanh destanı Çiçek 

- Bu çiçekleri kime götürüyor. 

Y ergü:zündeki insarıl 
arasında aşk v 

izdiv a ç · garihe!e P ek haz in biten bu destan, 
ahlak ve fazilet gök ünde 

sun? 
- Hüscyine ... 
- Sevinecektir. 
- Sanmam. 

b8 Rulet oyunile evlenen, 
kapmaca ile kız seçen, parlayıp duracaktır 

- Neden? 
- ÇiçeklPri cenazesine 

.rorum da ondan ... 
götürü • 

fSa~ .-\ I• 1 t '\h:,ıl:ır I>< \Uh.lbı larıt· 

fıııdwı goııdrrllıııi~tlr: 

l'inlt\ndıynlıl r maddel n mnğlüp 

oldular v nğ.r :ı.rtlarla sulh yaptı

lar. I•' k t bu küçuk kn\1m manen 
:ı ve şere go Unun en yUksck t.a-

1.ıak.ısma çıktı. 

Fml... J ynnın buz kaplı, kaı 

dolu, olllz kırk derece ııoğulı:: snhrıt· 

larmda, ormanlarında maddiyet llc 

mıı:ıe\1yet çarpı tı. lkı sene cv\·el ls· 
pan;> ad:ı, sek z l uz sene aı-aplarm 
GU!lzo.r ~e ç m nıstan h,ılıne koyduk
lıın, bJtun A \f\IP :,ı ilim ~ irfan \C' 

m-:- ı wyct z ya ı lle aydın tnıı da
rU !unwılar 'e medı l 1 ·ı' ile ooştan 

dcı ttıkl:ı.rı lı:ı kıtadıı dn gorili· 
1U • ..ı gıbl r.1.ıne~ :ı: t kun elini gos· 
tcr"'ı. ll-'inl r) lcr m ınevl;ı: etı.n in· 

:ıl rı J it ıtu .nı. uh ne t rdlğlnl. 

kahraman, 

danen y\ll, eı i, ve fazilet, hama
set ve metanet cd nmiıı. candan Ynz 
gcçmeğf, miskin, zem ve sefil yn§:ı

mağıı ve yalnız behlmt zevki rdcn na
sibe r olmak için yıışrur. ı;:ı tercih 
cylemeğe nzmeylemiş ins:ınl rın elle
rinde olmazsa topların, tu!eklerin, 
mitralyözlerin, tanklann, tayyarele
rin (ç:ılmlos topu). çakar almaz tü
fe~), (Ilonmnrve oyuncağı). oıu,•er

dı n1 gôsterdil(!r. 
Finlllndlyıının donmuş göllerinde, 

karlı sahralıırında, nlııbct itibarile 
tıı; fns:ı.D, yüz seksen kl11i ile çarpıştı 
ve bu Uç insan, yüz seksen kfıılye üç 
buçuk ay karııı koydu, yUz seksen kl
§inln ynrısırn öldürdü. Finllndlyanm 
hcr:ın kar Uplııi lle kaplı semasında 

iki Uç yüz insanın kullıınt.lığl yüz elli, 
iki yUz tayyare, iki liç bin kişinin i
dare eylewğ'i bin tayyare ne hergUn 
çarpıştı ve yUz elli, iki yUz tayyare, 
bln tayyarenin yarısını düşürdü. 

(Fin)ler birkaç bin mitralyöz ve ha
fit vo kısa menzilli toplar ile yctmııı 
tonluk zırhlı, bfn tanı~ on bin mitral
yöz. b.rltaı:: yllz uzun menzilli ağır 
,top ve dört beş yUz tayyare ile hü
cum eden (leşkcr -1 aremranr sayısız 
dc!ıı pUs'ctldltUler. 

On yedl bin (F'in) öldU; hayır! gü
kc çıktı, otuz bin (Fin) yaralandı, 

hayır, şeref ve şan nişanı aldı. Faltat 
her ölen (Fln), her yaralnnan (Fin) 
düşmandan on nefer öldUrdU, on ne
ferl yı.o.raladı. Bir (Fin) neferi, kırk 

be§ kurııunla kırk üç dUşman neferini 
l.lldUrdü \'e yaraladı. 

{Fin) lcr ezildi; lAkin bunları top, 
tayyıı.re, mitralyöz, tank ezmedi, has

' :nurun aayısız :askeri ezmedi; fakat 
(Termopollıı) mUdıı!llcrlni gblge<le 
bırakan bu kahramanları uykusuzluk 
Mdi. MUtxı.rclte aktedillp Sczarlarm, 

l .Anlballcrln, Napolyonların, ikinci 
Fredrlkkrin mertebesine çıkan ma
reşal Mıınnerhaym (sildlı kes) emrini 
..-erince biran evvel (RUstcmi Zal)ln 
ruhunu gıptaya düşürecek kahraman· 
en .> >sek bir cesaretle ve hama.set
i \i.' kahramanlıkla dövU§en (Fin) 
us .... e crinln çoğu, siperlerde, kaleler
de yere dUşUp derin uykuya dalıver

diler. Hiç §ilpheslz Uç buçuk nydan
berl gUnde anc:ı.k üç dört saat uyuya
hUc:ı ı; e ancak on bcıı gUndc bir kere 
cepheden çekilip yalnız bir gtln din
lenebilen bu kahramanlar, yerlerde 
uyurlarken beşeriyetin yetlştlrebil<li
ğl en büyük kahramanların, en ha
nıaseW tnsıınlal;'ın ruhları, üsUerlnde 
tava! ediyordu. Bu kUçUk m!llet, bu 

1

kUçük kavim, hamiyetin, knhraıruınlı-
ğm, luunnsetin, fcdakrırl,ığın, kudretin 
ve metanetin bu kadar yüksek merte
besini neden gostercblldi? 

Bu ka\'min tnrlhlnl, mazisini (ru
zumerrc) hııyatını, nhvalinl ve ah!A.kl 
ve sectyevl mert besini bllenler için 
bu suale cevab vermek epey kolay

dır. 

lpUda bu kavim Asyad:ı.n Avrupa
ya almııl yollarından, yani ım güç 
ve en tehlikeli yollardan geldi. Bu 
yolda tıin tUr!U zorluğa uğradı, bin 
tUrlU zahmet çel<tl, mütemadiyen gU· 
zcrgUhlaki kn\'im ve kabileler ile uğ
rtı§arak llcrledl; pek soğ\ık ve ı.-ııhşi 
bir kıtad:ı. yerleşti; Bu ıpcmlcketl, 

yaşamağa ııalıh hale koymak lçln 
uzun mUddet çetin tabiat ile pençeleş
meğe nıcclıur oldu; \e bu mücadele 
~eh hemen gay,, lı·adl her lllrlll 
spor)la Oltct eyledi. 
Pek uzun cUren hlcr t ve sonra ge

ne CP97 U3UJl ıUren ı t b at) ile çetin 
ınUcadele ve memleketin 11crt iklimi 

bu ı,a\'ml hem maddeten kuv\•eUen
cllrdl, gürbUzleşhrdl, scrUeştirdı, hem 
mnncn yUkselttJ, metinleşlirdl. muka- Zavallı karısına vücudunda bı~ 
veıııetınl, tıılflımmUllinU arttırdı, mem 
lcket, pek büyük, fakat kavim ktlçi.ik - Akrııbalarımm lıepı>i öldii, 
olduğu için Finler bu geniş ııahaya Dünyada yapayalnızım. Ben de 
pek seyı-ek )ayıtclıl,ır; ,.e kôyleri bl- ölürsem kimsem kalmıyncak. 

yaralar ıte aşk kredisi 
rlbırlerlnden (zıyndc} uzak '" hatt.A 
ltöyleıin sU1rnn1arını pek dağınık te
sis ve inşa eylediler. Bunun lçııı her 
aile, zaruri ihtiyaçlarını, zıyacle ça
lıııarak \'e çetın talılntle ug-ra~arak 

lemin 'e tedarik C'ylemcğe mecbur 
..ıldu, \'C bu mUt mndı Uğraşmak, da· 
ınıl çalışma!:, her t1•'ln)do leşebbüsU 
şahsıyl, kendi kendine itimat hissini, 
(arıyı ı kut.lrctinl; metaneti, cesareti, 
\'C meşakkate ve zahmete tahnnınıü!U 
en yüksel< mertelıeye çıkardı. 

ı :nırlııir. bayan ? 

Şu ' aıo~ u 
!'.tnıla kırın ı7 ! 

kocanım kafa-
açan insan ar ... 

Teşebbüsü. §nhst kabilıyetl, kendi 
ltı~ııdlno itimat Jılssl yüksek olan; 
(sl'ı.ylıyl zahmet değil zevk nddeı.lcn 

zahmet ve meşakknte kolaylıkla ta
hammUI eyllyen \'e vücudu ve bün
yesl snğlam ve kuvvetli olan insan· 
Iarın ahlt'ıkı ve seciyesi mutlaka yUk· 
sek oluyor. 

ı Finler) gayet zor ve gayet tehlike
li bir işe girişecekleri vakıt biribirle
rlnc şu (dUstur)u söylemeği Adet e-
dindller: 

"lılmek: yo.ş:ı.manm Ustundefür ... 
lşte (I.<'ln)lerln yüksek ahlil.k \'e 

seciyelerinden dolııyıdır ki Fln!Andl
yn. şehirlerindeki tramvay n.rabaln
rında bllctçi ve lkontrol) memuru ol
mnyıp yolcular, nrnbalarda asılı tari
feye gore UcreU arabaların köşele

rindeki kutuy:ı. attıkları halde scne
lerdenberf tramvayların hasılatı bilet
çilere ve kontrol memurlarına verile
cek aylığın onda biri miktarında a
zaldığı görfllnıedl. FlnlA.ndiya köyle
rinde posta müvezzileri mektupları 

evlere götürmeyip postıılar idaresinin 
her köyde inşa ettirdiği ku
!Ubcyc b ı r a k t ı k 1 a r ı \'e 
(Fin)ler eski bir Met veçhlle içinde 
para bulunan zıırfiara, "dikkati bu 
mektupta şu kadar para vardır,. cüm 
lesinl yazdıkları halde nice se).leden
bori kendisine ait allllIYJl.n. paralı bir 
ın,ektubu alan bir köy!U görtılmedi. 

Finltmdiyada. •'çaldım .. '>a mlrl malı 
çaldım,. heyezayı veçhile devle
tin varidatını ihtllAB eden ve rtıııvet 

aln memurlar görtılmedl. 
FjnlAndfyada trenlerde yolcular 

- Rol\s ma~mı "'a~·ı 

kaybettim. 
lı csahllc 

- Y a? Ren -ıpordan pt>k anl:ı

mam, y umruk h c._...abil ı> "anıyor-

dum. 

Kadın ve erkek 

Çocuklar oynuyorlarrlı. Erkek 
çocuk dedi ki : 
- Ben büyüyünce çok parn ka
zanacağrm, babam gibi... 

Kız kardeşi ondan aşağı kalmak 
istemiyPrek cevap Yerdi: 

- Ben de btiytiyUnce çok para 
harcayacağım, annem gibi ... 

kUrk, palto, pardesü, şapka, baston - G~en gün hiriııine fok.at at
ve §emsiyelerlni oturdukları lkom- ma.k için tam on kilome tre yol yü. 
partlmn.n)da ala koyamayıp vagon- rüdüm. 
ların kapıııı yanındaki mahalle bı-
raktıkları halde çoğu epey kıymeti! - Pf'kl, gene y aya olarak mı 

geri döndünüz? olan bu eşyanın çalındığı görUlmedl. 
FinlA.ndlyadıı .hiç mahkfım bulunmı- - Hasır. Can kurtaran ot-Omo-

ynn hapishanelerin Ustündckl dlre$te bili le! 
beyaz bo.yral< çekilir. Nice senedmbcrl 
şehirlerin çoğunun hapishanesinin Us
tünde uzun müddet beyaz bayrak çekil 
medlği görülmedi. Fin1Andlyadıı, nice 
scnedenbcri hileli mas görtılmcdl. 

Flnl~ndiyad:ı. iktidar mevkii hiçbir 
zamnn tagallüp ve tahakküme düşme
di ve makamını muhııfaza eylemek 
için keyfi tedbirlere mUracaat etme
di ve bunun içindir ki Flnltmdiyada 
gazetelerin ve mümtaz muharri rle
rin senelerce medhü sena eyledikleri 
insanları kudret mevklinden uzakla
şınca. zem ve kadih ctUklcrf, sene
lerce zem ve kadih eyledikleri adam
Jan iktidar mevkllne çıkınca methil 
sena ettikleri görUlmet.li. FlnlAndiya
da ı::ahsl hürriyet, vicdan hUrr lyetl 
her zaman en yüksek haddinde tutu
lablldl. 

Lokantada 
Müşteri hiddetle bnğırdı: 

--Gar-Mn ne yapıyorsun 7 Ta.. 
bağı mendille !'ilm ek olur mu 7 

Garson teminat verdi: 
- Merak etmeyin 

mendil temiz değil! 

Tedbir 

efendim, 

Mektebe yeni ı~lıyan çocuk sı. 
nifn girer girmer. kul:ığmm birine 
pamuk tıkadr. Arkadaşlarından bu. 
nu gören biri S()rdu : 

- Neden kulağma pamuk koy
dun? 

- Babam "Mektepte muallimin 
söyledikleri blr kulağından girip 
ötekinden çıkmasın,, dedi de .. . 

- 1talyı.ıı l:&rikatürii 

Modern süt kare eşler 
- lkimi7. sut kıırde {)iz, diyor

sunuz anıa biriniz fslnııbııtcla öte
ki 1zmirdo hU~ ümii"•'inüz. Nasıl 
olur? 

- Basbnynğı olur. lkimiz de 
aym marka. kulu sütü ıçllk. 

- St'ni Jıcr 

hatırlnnm. 

ııa.,:mı 

- na.. ... a n hana lıi~ hcnıcmc7. ki. 

- X~tl bcnı('mn. Onun ıla ı.e-

nin ~bl bana e lli lira horru rnr. 

Son arzu 
Enkizısyon hil:imi - Beş da_ 

kika sonra yakılarak idam oluna -
caksm. Son o.rzun nedir? 

Mahkiım - t traiyeyi çağırın. 

Karlı alış veriş 
- Vestiyerdeki kadına neden 

bir lira verdin. fazln değil mi? 
- Onun bıınıı. verdiği pardesü 

ve şapkayı görmedin mi? Elli lira 
değer. 

Çalışanlar 
- Nert'dc çaltşryorsun şimdi? 

.... dııircsinde ... 
- Omda çok kimse çalışıyor 

m117 
Muhat.ahı biraz düşündüktC'n son 

r:ı CC\'RP verili: 
- Mevcut mnmurlnrııı dörtte 

hiri kadarı:·· 

Vecizeler 
•:: M uvl\kkakn meı.ut olmıık mı 

i ... t<',....inb:, s"ynllat. ediniz. Daima 
nH' ut olmRk nn istersiniz, aff<'ıll

nlz. 
- T..n.korder -* nii '!'iinr.cl~rin iz<' misarir. arzn

lannız:ı t(l{'Uk munmr-icsl yaprr.11. 
- Çin darbm1escli -

ı;: llNkNI lw ndi kapısının iinilnü 
11ıipürs{'ydl sokak fe l;'tcmir. olur. 
du. 

-- lspnnyol darbım~seli -
* J ;Umlztl<-l<ilf'rin Juyınctini a n-

Filipin'in irili ufaklı bin bir [ 
adasında geni§ ormanlara, ıssız ı 
<lnğlara sığınmıs yerlilerin yaşa
dıkları alem hakikaten renkli eğ l 
lenceli, hoş bir 2.lemöir . 

Pasifik denizinin güneşli kuca. 
ğmda serilip giden bu aclaların 
iıstündc bu insanlar, her şeyi ta 1 
biatm elinden olduğu gibi kabul 
etmekte:-ı başka hiç bir hareket 
yapma~a aGırlardanb-::ri liizum 
görmemişlerdir. 

Pasifik denizinin bitmez tü· 
kenmez balıklarını, sonsuz or
manlarının yabani yemişlerile 
birlikte vedi mi, memnundurlar. 
Geriye. hayat heyecanı olarak e
sasen bir de memnu mcyvadan, 
aşktan başka bir şey kalmayor. 

Balık - yemiş av ve aşk. 

Türlü tiirlii kabileler ve türlü 
t iirlii 5.dctlere ayrılmış bıı insan· 
ları;-ı bütün havatları bundan 
ibarettir . 

Kadınlar için ise hayat hemen 
tamamilc aşka n:ünhasırdır. Bir 
ele ibadet. Filipin in:;anlannın di
şileri birer büyiik ciniden ibaret 
olan taştan acaip mabutlarile 
kendi erkeklerine ibadetten bar 
ka bir hayat vazifesi sahibi cle
gillerdir. Onun için aşk ve evlen
me alemleri bu insanlar arasında 
mümkün olduğu kadar süslenmiş. 
zenginleştirilmiş, garip garip a
tletler ve ananelerle insanları 
şiddetli heyecana geçir~.;ek ve 
oyalayacak bir hale konmuştur. 

Me3dd. Ponııyidı üo c V'Icuınc 
bir nevi fal haline getirilmiştir. 

Bu merasim adeta bizdeki Rulet 
denilen oyun gibi bir şans şeklin
dedir. 

Adanın ormanındaki meydanda 
evlenecek çağa gelmiş olan kız. 
larla delikanlılar sabahtan akşa-
ma kadar danslar yaptıktan son
ra kızlar bir tarafaı genç erkekler 
bir tarafa toplanırlar. 

Kabilenin en ihtiyar adamı bir 
takım acaip dualarla (Faruza) is· 
mi verilen mukaddes ve büyülü, 

FOTOGRAI<ÇI AYDA 

cak onlan kaybetti~imir. zaman _ Rk~ edt>riın kıpırdıımaymız 
anlarız. 

- Daniycl dö Foe _ j Ye tebessüm ediniz. l''.lnUl.ndiyn epey mUddet 1svcı::e ta
bi ve bağlı kaldr, sonra. Rusya çarla
rı tarafınılan zapt ve Rusya.ya ilhak 
euıı..ıı. LAkin Uç milyonluk Fin kavmi AJjJl~~"SAMJMl iTiLAF,, .. ve "DON KAZAKLAR/,,. dan sonra ffillm ~ 
mükerreren isyan etti ve her defa ~ s 1 E A s ···~ 
çardan imtiyazlar kopardı ve sonun- li S C M E R N M J • ~ 
do. Rusya imparatoruna FlnU'ındlya- -== ~ 

nm yalnız imparatorun şahsmıı mer- ~ Mevsimin 3 üncü FRANSIZ SUPER FİLMİ olan 
but müstakil bir (Gran DUka)lılt ol- gg 
duğunu kabul ve tasdik ettirdi ve E T 
Rusya imparatorlarını I-"lnldndlya ~ 
Cran dUkası Unvanı taşımağa mec-

1
~~ 

bur etti. 6 APTIGIM KADIN~ 
Geçen umum! haq> bittikten sonro. I~ 

FlnUl.ndlyanın bUtUn gehlrleri, kalele- lij 
rl, ve istlhkD.mlnn (Troçkl)nlıı teşkil ı~ 
eylediği (Kızıl)ordu kıtalıı.rı ttı.ra!ın- ~ 

dan işgal edddl fal•at (Fin)ler her ~ 
tUrlU fedal<il.rlığı ihtiyar edip ı Lcnin)l f-~~ 
FlnlO.Odlyanın istik11\llni kabul etme- t.i 
ğe mecbur eylediler. ~~ 

(Fin) kavminin bütUn devlet adam ~ 
ları, zlmamdo.rları, slyast ricali ve I~ 
hattA bütün bUyUk ve küçUk hAdlm- §~ 

E.. 
lcrl, yUksek ahlt'ıklı, yüksek aeclycll, ı,~~ 
yüksek hamiyetli, fedakfı.r, mahviyet- ~ 

kfı.rdır, Yüksek mertebede l fcrngatı ~ 
n":ts) hissine malikUr, menfaati şalı J 
slyeye esir değildir; işle (Fin) kavmi
nin hUyUklUgUnün ve kudretinin vl' 
muvaffakiyetıerlnln manevt tebeble· ı • .. ınııınıınmıınımmmm11 Bu 
11. 

Büyük aşk, ihtiras 
ve maceraiar f~lm~ 
UU AJ(Ş.\~IDı\N" 1Tlll ~HES göstı-rnwğf' bu<:<lı.)acııJ,. f;_i 

tır . Ba5rollerdc: ı:ıı büyiık :ı Framm: ~ ıl<lın 

~1' Vi~TOR FRA CEN .. 
HARRV BAUR ve ANNıE: 

DUCAUX ! 
tllnı. SUme.r al.D!'.masmm teref programını 

, . d ı..ırırı1t1 

yuvaı lak b.çım e r"1r. \'e ..,, 
evlenecek kızlara k rır 
Kız bu yuvarlak a tıı 
. rafın 1 

tlelıkanlıların ta a}'ll 1 

hangi d.::likanhnın ı.ızıtl 
""erse o delikanlı. 0 
o 1 1 
olmaya mecburdur'{: tbolıl 

nir nevi izdivaç u ı;ı a 
Böyle delikanl~ a~r er • 

pamayan, yani JuÇ bO~a 
vagına değmeden ; \{ı 
• • • 1 "en ı, 
ı::ııı sa hı lıı o an c- _, ııa 
y l rı••" -ev'C'nml'ktcn r.1a 1 1;ıırr1 

Onun için Poıı.aY lıtı" ı a 
Hazret Havvanın 1~~1 i ,ce 
yen - bu kırır.ız~ . 'it"' 1 
layıp atalilmek ıcı~ur o 
man yaprnağa ırıcc . ıe ~ 

• b,ı\ ,, 
Tabalslarcla c a t ıe. ' 

yen perilerin işar~ dııl 
llsulivle evlenmcnın 
bir şekli vardır: . cıctı 

dak1 J3 Evlenecek cag •·1 r 
J dd 5 01' '•1'' 

cJlerincle muka e··riı·crı 
ciizilir ve balık sı 1çicrı" 
mclerini beklerler. :a\' 
okiyle bir balık vur;sııl ' 
dur. O vakıt kU r ııc? tıl 
bckliycn genç ıuzla vıırıl 
b:r denize atlarla· ç k 
lığı ilk yakalayan ı::, 
likanlı cvlcnmeğe ~1Jı) ıı 

Şiiphesiz. bu (b: 1cta~ 
ele bir çok kurnaz 1 

11~ 
bulunmaktadır: rıtıllş 0 ~~ 

Balıgı o kiyle vu i Jc1 

kanlı e:l ziyade h~11~ 
na gidiyorsa, tabıı.1 0 ~ 
lığr herkesten c.,..,e rı 

Bazan delika~lıi1cı1 \, ... Y'~ 
balığı iki kızın bırÔ _ı~ O 
ol~n. Çüplu;.::ıi:ı:ı cl•0 c rıd ! 
birbirlerinin rakiP1~,~ 
kıt delikanlı için t11 ' ., ~ 
yet hasıl olur . ·ttıııı!1'1dl Kabilcee de del1 11tıı~ 
zm birden sevdi~İ··~ı11cı i 
hadise hiç hoş gor0 ııı'sı ~, 

Adada dırıltı oırnıı ıi' ~ 
11111 ıe 

rakip kız orına .,.,ı' 
bölgesinde üç ay rı fı!l9 
lı.ır. . ı:ıtf e 

Riyazet müddetı 111cf11') t(f. 
kız ela hiç balık >'~isi b~ 
k{ım olurlar. rıan5ıı cfl~~ı 
miyete day.anaınaı si: ıııı 
kanlının karısı olıt'I , 
olur!.. ba1ı1' .µfi 

Tabals kızları 01dt1~ t' 
son derece alıŞ~~ddetilld;, 
üç ay riyazet nıu 1' di.l • 
r:•miyete ;;atla~t1l8de!Uill1 
aşkın hakiki lf.r J 

d ' ·ıele ' e er... 1<abt 1; Gariptir ki bU 1'bıl 
fl111 t-" ıl:ı asıl ı rlt< kler ği er ııı 

ne kadar rv~eneceai1 41t ~e 
seçeue de nazl~~ll1ıt ı:f uel' 
ortaya l.vyo.n °~ıı J;ııb:ı. #: 

Y gorrotların 
1 

r 8det t:ı 
evlenecek erke~ eenÇ Jc~1 ı 
çıkarılır. Han~ı f;, 11ya <i'J;ı; 
cvlene;:ek dehk ·rsc 
yabani keçi verı ~t 
kızı tercih eder !.·.,.a11ıır.ı~ 

b. delıı- c 
Böylece ır idcıı ııt 

. • ··,. kCÇ lclj 
alması ıçın u.. gen~ 
kadar feda eden ıı 
l .. ' t tll .ıJ ur . .. . da-"'" . "' . . ı•- ·ı Garıptır kı '°ıılc tıif 
kab'l nişanlannıa ·dl'I ~ ~ 

• in h dd' '>onra onu taY ll1uıca rııl 
dansı yapark~n ndan >'11

çi 
bıcakla vücu u ·ıJi ıcc 
• kızın feda e~ti1İ:ııl11~e>°' 
mukabil - ken 05ıct 
kahramantıgını G • ,ii' ,, .. 
Jıurdurl.. bir r. aııı' 

Bu yaralar, ek 111 cf 
zerine yazıl~ış;~orr0~J'~ 
dirler. ıira hır ı11ıJ"11f~ .'' 
vücudunda bu kadıır </~~. 
yarasından n~adıır sı: <'fc t

1 

karısını 0 ll11.; dt: ıi' 
kadar kredi aç · ıı~lc . n'"vı Bu da bır -
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'1'tilli kü111e maçlarının ilk ha fA ası 
-1, VEFA-BEŞiKTAŞ 2-2 BERABERE KALDILAR 

enerbahçe maçın ekse,ı'i za7ıanları hô.ki n 
0!Jn dığı halde beraberlikten kuı tulamrı.dı 
l Ankarada: 

c~~ . . . 
:tra:r.FC'nr.r fakrın Jarı mPra.c;ım r-;nasmdn. 

Yaıa G. s. -F. B . 1-1 
~ı n: fi\fj] lYl~©llkkar ~kırem ır ~lblUJ 

lı ııu 1t· 
t ta,rıbuıu Utrıenin ilk haftasında 
tııiıı de n olduğu kadar, Türki· 
~ taltırntn kuvvetli ve müteca· 
lı ~lilllin ~rı, ezeli rakipler dün 
t~rşry •0caınış sahasında kar

ı <ıa\ra a geldiler. 
~ta • son .. 1 • 
~c rctind gun erdekı bahar 
~ ac, 80 ,, en uzaklaşmış rüzgar 

lll suru6uk bütün §iddetile hü-
h Yordu .,e . 

rece . 
'tJ,. •• nın düşüklüüüne ve clu· 
.ı~ ... 1n ,, •. k ., 

t ı.""' g,.k. ~ u .sckliğine rağmen 
'il .. 1': bi . 
~lan nı aşan bir seyir-

~ . tnıştı. 
~~ i?i.ıı.c· 
~ ~ ~h tnaç bitip te takımlar 
t~ 'a.baya trıet Ademin idarcsin
ti~ h.ıE~k~ıkları vakıt Fenerin 
~ ıJ tlıuhaf kı kadrosunu olduğu 
' Galat aza etti.ği, buna mu· 
~.~ kutduıt5ar~yın iki tadille ta· 
~.,ardaki bu gorüldü. San kırmı· 
~\r:Uiiıı.u u .elcınan ve şekil ta.. 
tlfi 1ltıtid~d ısabetsizliği bütün 

Ctti ınca daima kendini Ca . 
() ''laaa 
t '!lıaıı. ~Y takımı: 

ıı.ııı.,.tr r aruk A 
t~l~ , SııJi - .. dnnn _Musa 
\ ıı. • Cem~ - Sulcyman - Sa: 

t;' ıl • Buduri - Sara. 
l!:ı~L. 

Ci~d""'Utçe: 
•• ~ • • 1\1' 
·ı~i l::,llt • 1 Rıza • Orhnn - Ö· 
t~ ~elih R~at - K. Fikr:et • 
~ 11 tarsiıa,; asri - Fikret. 

~ltlll 0kt~ıa ın?an evvel şu mü· 
'°'tak c~ ı:~lib~lhassa tebarüz, 

lır, lınıiz için faydalı 
~lltı.k 
q; ı lacı~ oyun un d . .. .. .. 
~ , fak \'ertJiı ortte uçunu 
.q ~ti at ikin c; hakim oynamış
~ b·alar1na tı .devrede rüzgarı 
.,trc'- askını aloıkları halde hü· 
~il "· .. ilrını 'd baı lı&telik şı detlendiremi-

'"<1 Ctj tuh·duraklamışlardır. 
~ c "c haki 'Yeye sebep tek 
t ~ ~İYct ;:1 oynamanın ver
~.lıı1t \İtıin tak~dar, son dakika· 

de ve her fırsatta yazdık, söyle
dik ki demir şütler gibi mühim 
bir avantaja sahip Salahattin iç· 
te, rakip taraf için daha az zarar· 
lı olmaktadır. Mesela dün for 
hattında en iyi kendisi oynadığı 
halde randıman olarak hava cıva 
temin edilmiştir. 

Süleyman da Cici Necdeti' 
güzel beslemesi ve insayt ida· 
rcsilc tutmuş olduğu halde en 
büyük maç.ta ve $Oktandır gözük
~epiği bir takımda açık oynatıl
mıştır. Beraberlik golünü atması 
iddiamızı çürütmeye yarar bir 
şey değildir. Zira Süleyman o 
golü yorulmadığı için atabilmiş" 
tir. Bir oyuncunun da böyle bir 
müsabakada yorulmadığını söyle· 
mek iyi çalışmadığını ifade eder. 

Bereket bir defa daha "majino 1" 
ya ... Hele burada kaleci Osmanı:ı 
A vnivari fedakarlığım ve cansı
perane plonjonlarını takdir etme
mek haksızlık olur. Ha ı. Bir de 
Sarafimin dünkü maçtan sonra ta 
kımda yeri olmadığı bir kere da· 
ha sabit olmuştur. Zira milli kü· 
me şampiyonluğuna namzetlik 
iddia eden bir on bir de kale 
içinde kati üç sayı kaçırılamaz .. 
Maçın birinci devresi daha zı· 

yade Fenerin hakimiyetinde geç
mekle beraber Galatasaray 
hiç bir vakıt ezilmemiş ve ~am~n 
zaman müsavi tempode gıdebıl
miştir. İkinci devrede golün ve 
rüzgarın verdiği avantajla daha 
uzun zaman hakim oynadıkları 
halde sayı arttırmak şöyle dur· 
sun bir de gol yemişlerdir. 

Fenerin sayısını, - bir kere 
daha teyit edelim ki - mevsimin 
en ümitli yıldızı Küçük Fikret 
üstadane bir yer değiştirmesin· 
den sonra otuz beş metreden 
direkt ve havadan hir şiltle yap· 
tı. Bu gol ancak Binder'in aya
ğından çıkmıştır bu sahalarda ... <tır \re bir t ~a anz olan yor· 

~ · e sayıyı kafi san· Galatasaray ikinci devrede 
l,:.: :c. oyun seyrek parlamalarından birinde 
."'\i<ataha art klası her maçta Sülcymana gelen açık ve eşapelik 

~,~tc buy~~ a.dı küçük fakat bir pastan ve Cihada hiç ya~~~-
~ ~~kit İ?ikrcf hır kıymeti olan mayan bir gafletten beraberlıgı 

lldailk goıu ın e~ az üç tane kurtarmıştır. 
ı~.ç ~c n ka ... §edıt havale ar- Bu netı·ceyı· du··n aynen tahmin 
~• ._ \ra..... ..ırlllasıdır B··ı·· 

"'}' ·•ıınca F · u un kehanetini göstermiştik. Lfıkin 
~ '% ı fırsatı encrin heba et- bı"raz daha dikkatli ve temkinli ~ tı:ıtr r. bı.ın arı bu kadar da 
ıt.ı • .... n t davranabı'lseydi Fcncrbahre dün 
t 

111 .ı ·•ıtşhu' 0 ettiğim vechile " 
"~ 11tfa r ına ·· benim pekala yanlışımı çıkarmış 

"ktıı. ciddi Jıno karşısında olacaktı. 
!!o.~~ oı;tı.ır. tehlike halinde • 
"t• ta:ı Ferden nasıl oynadıklarına gc· ı ~ ı. ara 
~ l'i Ya g 1' lince; Fenerde başta Esat olmak 

t~~.q 1ir, Yo~lut;u \ 1;:dc: . C71dlın üzere haf hattı muvaffak olmuş· 
~ 'l Sa . ~nerji}j ını hısset· tur. 

~ l ı c~ lı'll, Çok ve kıymetli 
t 1\ h 111h h tandır denen· 
l{lh" ~n :ıflıta 
l' "h .,.er ve aksamıştır. 

ııı..-:'llltı:t, hc::ıe .~usa da dahil 
~· "c na 1 ınci devrede 
-\~ zıllllığını bırak· 

, ~~ ta 'l111a.ta8-
trı ~tti f tiıt h ~Ylft aııt en 

l:r<lc c, Suı atası hUcumda 
0nı.atl}~lllanın yanlış 

sıdır. Her yer. 

Galatasarayda geri müdafaada
ki üç müsellesten ve Salahattin 
den gayrisi çok bozuktu, çok!. .. 

Ahmet Adem bugün için en 
olgun hakemimiz olduğunu isbat , 
etmiştir. Kendisine Türk ıporu 
namına te~ekkür bir borçtur. 

Muvakkaır Ekrem Talu 

MÜh3tızôücü - Gençlerbirliğini 1 
5 - 3 mağlOp etti 

İ::;mirde: 

'/ 
Fener luılect~ı Clhaılm ı;üzel bir kurta.nşı ·• 

(B.J.K.) - Vefa 1-1 
Büyük maçtan cvı.· 1 kendi :r.a

viyt&inde' yino 'Pek alakalı geçece
ği haklı olarak tahmin edilen hu 
müsabaka tamamile mütevaı.in bir 
çekişmeden sonra beraberlikle bit
ti. Vefa, zayıf Beşiktaşm karııısm
da uzun müddet mütereddid kal
mış ve bir de penaltı kaçırarak son 
dakikalarda ancak beraberliği kur
tarmıştır. 

Vefa bu fırsatı bermutad yanlış 
takım teşkiliyle feda etm~tir ve 
bütün takımda yalnız kaleci ve 
kaptan Safanm muvaffak oluşu da 
takıma sirayet eden ti.sah bozuklu
ğunu ispat eder. 

Bcşiktaşa gelince; bir hafta ev
vel hücum hattında oynamakla a,.. 
ğır ve açık mağlübiyette hissesi 
olan koca Hüsnü, dün başlıb~ına 
bir müdafaa ve bir takımdı. 

Birinci devrenin hemen ilk da
kilrnlarında Şer~f gayet yakından 
birinci Beşiktaş golünü yapmış. 
buna 25 inci dakikada Vcfah Hak.
güzel bir eşapeyle ccvab vermiştir. 
Golü, formunu epey kaybetmiş gö
züken Mehmet Ali Hatalı yemifitir. 

İkinci haftaymda Beşiktaş Bedi
inin aynğıyla Ye yine yakından i
kinci sayısını yapmış vo aleyhle
rine verilen penaltıyı da Vefalı 
Hakkı atamayınca galib çıkacağı 
hissini bırakırken bugün çok fena 
oynıyan Yefalı açık Necibden en
fes bir gol yemekten kurtulam:ıınış. 
tır. 

Muhafız- G.B. 5-3 

:Ahkara, 31 (a. ıı.) - Bugün bu
sUn .Ankara stadında yapılan Mu. 
hafız Gücü_Gençlerbirliği maçın. 

da .Mahufızgücü 5-3 galib gelmiş. 
tir. 

Altay • A. Ordu: 2-2 

İzmlr, 31 (a. :ı..) - Bugün lz
mirde yapılan Altrnordu.Altay ma
çının ilk de\.Te.<ıi 1-1 berabere bit. 
miştir. 

İkinci devrede takımlar yine bL 
rcr sayı yapmışlar ve maç 2.2 be. 
rıı.berliklc neticelenmiştir. 

ikinci küme 
maçlar1 

Dün Fener stadında yapılan 
ikinci küme maçlarından birincisi 
Şişli - Kurtuluş arasında cereyan 
etti ve müsabaka 5 - 2 Ş~linin 
galibiyetile bitti. 

Bu statta ikinci karşılaşmayı 
Beyoğluspor - Anadoluhisar karşr 
yaptılar. Neticede 3-2 Anadolu
h!sar galip geldi. 

Şeref Stadında yapılan ikin
ci küme maçında Anadolu h:l
kım bir oyundan sonra Da\·ut
.P.llia ıeııçlerini 2-1 yenmiştir. 

Galatasaray-Fener maçm da G. s. kalecisinin 'bir kurtarışı 

Be,ıkta,.q.. \' cfa falmn la.rr maçtan e\-vel 

lstanbul ve Ankarada dünkü 
atletizm müsabakaları 

Mevsimin ille atletizm müsaba.. 
kaııı dün sabah Fenerbahçc stadın-
da yapılmıştır. Sahanın çamurlu, 
havanın rüzgarlı oluşu yüzünden 
müsabakalar bilyük bir intizam. 
sızhk içinde geçmiştir. Atletlerimi. 
zin kış idmanlarına. rağmen form
larından çok kaybettikleri ve önU. 
milzdeki nisan ayı içinde yapıla_ 
cak olan MıSI?' seyahatine kadar 
fonnlarmı kolay kolay bulauuya_ 
caklan nnla§ılmrştır. 

Elde edilen teknik neticeler 
şunlardır: 

Blrlncl kategori: (100 metre) 
1 - Muzaffer 11,4. (Muzaffer 

rakipsiz koşmuştur). 
400 metre: 
1 - Gören 57 saniye, 2 Zarc, 

3 Kazım. 
800 metre: 
1 - Ziya Atlet, 2: Abdullah, 

(Bu yarışa Gören de girmişse de 
müsabakayı yanda terketmiştir.) 

5000 metre: 
1 - Artan, 2: Merih. (Osman 

\"C Mitat yarışı tcrketm~lerdlr. ) 

3 ünt'ü kategori, 100 metre: 
1 - Turhan 11,7, 2: Sezai, 3: 

Sa it. 
400 mt>tre: 
1 - Sait 1,25, 2: Alaettin, 3: 

Orhan. 

Halkevleri 
kır koşuları 
Dün Bakırköy Halkevi tara

fından tertip edilen kır koşularının 
ikincisi 4000 metre üzerinden ya· 
prldı. Onbe) atletin iştirak ettiği 
müsabakada birincil iği Şişli klü· 
bündcn Partio 11 dakika 35 le i· 
kinciliği Beşiktaştan Bodori 11, 
56 saniyede. üçüncülüğü Garbis 
13 dakikada kazanmı~lardır. 

• • • 
Üsküdar Halkevi tarafın _ 

dan tertip edilen kır koşularının 
ikincisi de 4000 metre üzerinden 
yapılmıştır. 23 atletin iştirak etti· 
ği koşuya Altunizadeden başlan· 
mrş ve halkevi önünde nihayet bul 
muştur. 

Neticede Mehmet Kafadar 17 
d:ıkikada birinci, llas.ın Örgün 17, 
35 le ikinci, Kadri Ulukan 17,516 
da üçüncü oldular. 

* * «· 1 

Kadıköy halkevi tarafından 
4000 metre Uzerinde t e rt ip edi
len kır koşularının ikincis i 
diln on kadar atl eti n i şti riıkile 
yapıldr. Neticede Habip 13,16 
ile birinci, Eşrei ikinci, Htlse
yin Uçlincil oJrlular. 

• • • 
Beyoğlu Halkevi tarafından ter

tib edilen kır koşularının ikincisi 
dün Şişli ile Hürriyet tepesi yolu 
arasında 4000 metrelik bir mesafe 
dahilinde y:ıpılmıştır. Koşuy& 25 
atlet iştirak etmiş, neticede Ma11-
sa. 14,6,2· daki!tada birinci, Süren 
ikinci, Nail ilçüncil olmuşlardır. 

4 üncü kategori 100 metre: 
1 - Raşit 12,3, 2: Ferit, 3 : 

Ceyltin. 

Şişli halkevinin tertip ettiği kır 
koşusu dtln sabah yapılmıştır. Dört 
kilometre üzerinden tertip edilen 
yanşa 23 atlet iştirak etmiştir • 

Kazananlar şunlardır: 
Birinci: Mehmet Kafadar 17 da. 

kika, 
2 inci: Ha.san Ozcür, 17.3/ 5. 
3 ilneil: Kadri Ulukan 17, 5/ 6 
4 üncü: Teodorasko 17, 9/ 10, 
5 inci: Oer. 

Ankaradaki atletizm 
müsabakaları 

Ankara, 31 ( A.A.) - Bugün 
19 mayıs stadyomunda yapılan 
atletizm müsabakalarından alı
nan neticelerin en mühimini sı
rıkla yüksek atlama teşkil et • 
mektodir. 

Bu müaa.bakada. Ankara Ga
latasaraymda. B. Muhittin 3,70 
metre atlamak suretile yeni bir 
Türkiye rekoru tesis etmiştir. 
Bundan evvelki rekor da 3,65 
metre ile kendisine aitti. 

Hususi maçları 
GALATASARAY Il. - B. SPOR:S-1 

Dün sabah Taksim stadında. ya
pılan Galatasaray B. takmıı • Be
yoğluspor maçında Galatasaraylı -
!ar 3-1 galib g<'lmiştir. 

GVNEŞ - :KURTULUŞ: 2-1 . 
• Dün sabah yine bu stadda. Gü
neş - Kurtuluş takımları da kar
şılaşmış vo 2-1 Gilneş galib gel
miştir. 

Voleybol 
müsabakaları 

Galıı.tasnray klübü lokalinde a
janlık tarafından tertib edilen vo
leybol mü.saba.kalan dün yapılmış
tır. Alınan neticeler şunlardtr: 
Beşiktaş Altınoku, Dı::.vutp~a 

Topkapıyı, Beylerbeyi Alemdarı 

mağlub etmişlerdir. 
Fe ne rbahçe Beyoğluspora, Co

ğaziçi Eyübc hükmen galib gelmiş
lerdir. 

STAD MECMUASI 
Slad spor mecmuasının 21 inci 

sayısı bugün 8 sayfa olarali çık

mıştır. Tavsiye ederiz. 

1940 olimpiyadı 
yapılamıyor 

Htıl lnld 31 (A.A.) - Alınan ır 

lQmata göre, bu <'.ene Olemp!k oyL 
!ar 1Nraa yapılmıyacaktır. ıt m . 
Ict, harp dolayıailo bu oyunlara ı~· 

rak edeınlycceklerinl bUdirmi§lerdlr 

. --- - --

1 

• 
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Danimarkada az 1 er Amerika gibi İngiltere 
• 

nümayış yapmağa 
tarafından da 
tanınmıyacak 

Londra, 1 - Amerika Birle§ik 
devletl~ri hariciye nazırı Hull, 
Nankinde Japonların himayesi teşebbüs ettiler 

Şeff eri ile içlerinden yüz kişi 
derhal tevkif olundu 

'ı altında bir merkezi Çin hükume. 
tinin teşkil edilmesi meselesile a· 
Iakadar olarak gazetecilere yaptı· 
ğı beyanatta Amerika Birleşik 
devletlerinin Çung - King hüku
metini yegane Çin milli hükumeti 
olarak tanımakta devam edeceği. 

Kopenhag, l (A.A.) - Slesvigden gelen 250 nasyonal sosya. 
li t. Nazi üniformalarını giymiş oldukları halde nasyonal sosyalist· 

ler tarafından tertip edilen tezahürata i~tirak etmek üzere bu sabah 
Daarhhus'a gelmişlerdir. istasyondan çıkar çıkmaz nümayişçilerin 
şefi ile 100 kadar Nazi tevkif olunmuş ve nümayiş menedilmiştir. 

Nazilerin gelişi halk arasında mühim bir heyecan uyandırmıştır. 

Birkaç Nazi taarruza uğramış ve fena muamelelere maruz: kalmıJ 

olduğu için poliııin mUdahalesine ihtiyaç hasıl olmuıtur. 
DUn Kopenhagda parlamentonun önünde nasyonal ıoıyaliıt

lerin bir nUmayi§ ynpma8ı beklemekte idi. Fakat parlftmeto poliain 

nezareti altında bulunduğu için nUmaylı yapılamamıttır. 

Kareli -Sovyet 1 

cumhuriyetinin 
hudutları 

Bugünkü şeker 
muhakemesı 

~eker flatlarmm arttınlmıuıı kıı.· 
ran Uzerlne fada Ur etmek dU
ıUnceallc MUU Korunma Kanununa 
muhalif hareket ettikleri iddiaılle 
adllyeye verilen Uyon Melba. -
Fabrika:ı!r :ı!ahlhlerl Koço ve Kos
tantinln muhakemelerine bugün 
altıncı a.sllye ctu mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Ma.znunlıınn hUviyetıc· ·i tesbit 
edilip fabrikada tet1dknt yapan 
ehlihibrenin raporu okunduktan 
sonra haklın maznunlara ne diye
ceklerini oormuı. Koço huliisatan 
unları m5yleın13Ur: 
"- Fnbrika.mızda ııtok §eker 

miktarı 106 bin kilo nlnrıı.k teşblt 
edildi. Bu mutnd olmıyan ve gnv
ritabll bir stok de~ldir. Me!!elA. ge
çen 11ene bir ayda 73 bin kilo ıeker 
aldıtınm oldu. Ayrıca fabrikamızda 

, ni bildirmiştir. 
İngiltere de yeni hükGmeti tanı· 

mamaktadır. İtalyanın vaziyetine 
gelince, İtalyan gazeteleri yeni 
Vangçingdeki Çin hükumetinin 
işe başladığını göze çarpar şekil· 
de ilan etmekte, bu hadisenin 
İtalyan siyasi mahafüinde mem
nuniyet uyandırdığı ve Roma hü· 
kumetinin yeni Çin hilkumetini 
taımak niyetinde bulundufu ih -
sas eylemekt dir. 

Liman işletmesinde 
Bir memura işten el 

çektirildi 
Bu ıaball çıka_n gazetelerden Wri, 

llmo.n işletme idaresinin su işlerinde 
bllyük yolsuzluklar olduğu, ıu a:ız
lıklarmda bulunan ıa.at1erln kaıten 

bozularak ylliı tonda 3:1 ton auyun 
aullıtım&I• utra~ıflnı iddia etmekte· 
dil', Llman lıletmeıl umum mUdUr 
mu1.vtnl HA.mit Saraı:oııu, meeelenln 
tı.turaamdan ıUphe edilen bir memu
run ııteıı el çekUrtlmeaind,en ibaret 
oldufUnu, tıın mUtetuııere bıwaıcı e· 
dllmlı bulunduğunu, henUıı tahkikat 
bitmediğini, bu IUbarla yoll\Wuk olup 
otınadıjtı henU~ moJQm olmadığını, 

söylem!gUr. 
ŞU__phell görUlcn faturada ek.l!lk 

oldu~ za.n.ned11en para mlktarmm 80 
lira kadar olduğu blldlrlllyor, 

Moakova, 1 (A. A.) - Yillusek 
Sovyet mecll.sl Jdanov'un teklifi ü
zenne federe Knrell - Fin cumhu· 
riycti tesisine karar vermi..5tir. Bu 
cumhuriyet, eski muhtnr Kareli 
cumhuriyeti ile So\-yet - Fin sulh 
munhedeaile elde edilen araziyi, 
yani Viborg, Autrea, Kekshol.m 
şehirlerile birlikte bUtUn Kareli 
berzahını ve Kuolojo.rvi'nln şima -
linde kfiln Sortnvalıı gölünün sol 
ııahllini ihtiva. etmektedir. Yalnız 
Leningrnda tAbi olan şerit halin -
deki ufak aııui hariçte kalmak • 
tadil'. Bu bnptnki kanun, Kareli • 
Fin cumhuriyetinde federe cumhu
riyetler meyanına ithal etmek 
maksadile kanunu esaal.nin tadil e. 
dllme"Jlni derpiş eylemektedir. 

Tayyare seferle
rine başlanamadı 

Bükreşte 
Romen - Yugoslav 
ticaret oCl.as{ açıldı 

20 bin kHo kakao etoltu vardır. • 
Yolda ve gilmrUkte bulunan kaka
olarımız ise .(0 bin kilodur. 106 
bin kilo ıeker stoku bu l'ftkamlar ı • 
göilSnUne almrr1a g"&Yrlta.bil görü
leme%. B~ her uman fazla şeker 
alıp ihtiyncmıız için fabrikada bu
lundururuz. 

.UUkrot, 1 CA.A.) - Romen - Yu
goıl&v tlc ret oduı ,merasimle açıl

mııtır. Yugoılavya Ucıu-et nıı.urı An· 
dre, Romanya hariciye nl\Lln Gafen· 
ko, iktisat nazın Angclesco, harici U
ce.r11l nazırı Chriltuconr& ve daha bir 

(Baıtarafı 1 incide) 
Fakat Ye§llköy tayyare meydanmm 

ç murlu olmuı yUzUnden bı.ıgtinktl 

sc.fcrlcre alt tayyareler hareket etU· 
rilememlŞ ve posta. ~ası iade olwı
mugtur. 
Diğer tara!tan bu. aabah .ea.at 7,10 

da Ankarado.n lzmlre hareket eden 
t..yyare 10,40 ta lzmlre va.sil olnıuıtur 
Yeşflköy meydanının saat on birden 
sonra tayyareler için nıUsalt bir h&le 
geldiği lzmlre blldlrildlğlndo bu tt.y
yaro 13,20 do tstanbula gelml.§ bulu· 
nacaktır. 

Adanadan .Ankaraya iden tayya. 
r3 de akşam saat on yedid Yeşilköye 

vasıl olı:ı.caktır. 

Yeniden yağmur yağıp da 5ııha bo

zulmazsa yarın ı lıah buradan An· 
kara ve lzmlr tayyareleri tarifelerine 
uygun olarak gtdebUeceklerdlr. Tay
yare lle yolcu nakllyıı.tma ııı nLsandan 
IUbe.ren bıı.ı:ılanacaktır. 

Ankara tayyarelerine 00 kilo, 12!
mlr tayyarelerine 400 kilo CJY& ka• 
bul edllcbllccekUr. 

Mektup UcreU on buçuk kuruştur. 
B:ığaj eşyasmm kiloaundan 80 kuruı 
alınacaktır. 

Aldallcı bahar 
(Bnt tarafı 1 incide) 

Geçenlerdeki mevsimsiz ve gayri 
tabii ercıı.klar esnnsında çiçek a.
çnn meyva ağaçlan ve bir kıamı 
bnhar sebzeleri bu soğuklar yü?ün. 
den yanmış ve hıırnb olmuştur. 

l>ENİZl.J<.."RDE F11tTfN.'\ 

Diğer tnnıftan dllndcnberl Ka
radenlzde bu mevsimde görülınc
:niş şiddetli bir fırtına vardır. Va. 
purlar llmanlıuıı sığmmqılardır. Ru 
fırtma ytl.z{lnden limn.nrmızdıın Ka
radenl.ze vapur seferleri inkıtnıı. 

uğramıştır. Vapurlar Boğazda ha . 
vanm dilz lmesinl bekliyorlar. 1 

Liman id resı t hlikeli halin ne 
uunan biteceğini he:-ıüz kestireml. 
yor. 

Kanıdeniz s.ı.hillrıınde fırtına i. 
ie birlikte havalıır d • ımı• tur. 
Bu mrn takada dn;larn l:n r vn bnn '· 
tadır. Fırtm!I u <Jab h Akd niz vr 
Marmara.do. ua t Jrinl gös term' , 
mUn'lkalAt iuUı::ımmı ka~ bet.mi . 
ttmıı.n"• tahmil ve tahliye 1 !eri iL 
deta durnrnk halC' J?r>lmi">llr. 

Flrtntlldtı.• e..v 1 rolll Çıkmış bU· 
Jıınan denir.yolları 1~1°tmealnln Tarı 

Diğer maznun Kosto.ntin de ay
ni mealde mUdafaada bulunmwıtur. 

Bundan ıonnı. mUddclumumt aöı a
larak suçlulann 37 O ayılt mllU ko
runma kanununun 32 ve 511 unc:u m&d· 
delerine göre c:euJandmlm&larıın ve 
tevkif edilmelerini taleb etti. 

Suçlu avukatları yaptılcl&rı mUda· 
fuJarda mUekldllerlnln mahkemeye 
ıevklerlnl icap ettiren kanun n ka
rarnamelerin kendileri hakkında ya
pılan takibattan sonra tntblk edlldl· 
tını ıöyleml§ler ve bunlara alt reımt 
pzetelerl ve K. mecUıl tabıtlannı 

mahkemeyo vermlılerdlr. A vukatıar, 

ayrıca hUkümelin s&nayi mUeascsele· 
;rine alt olan kanun maddesini mev
klitatblluı. koyınadığı.nı ve merlyette 
bulunan maddelerinde mües.ııeselerin 

bulunduracakla.n stoklan Aylık ve 
ya senelik gibi müddetlere bağlı Uıtl
yaçlıını. J6re tayt.n etmeı.ııglnl yalnız 
lüzumundan tazla diye yazdığını ve bu 
nun ise aylık lhtly~lıır demek olmadı 
tını söyllyerek mUekkillerlnin lıtedlk 
leri 'kadar stok yapabileceklerini çUn 
kU, §eker satan değil ıekerU m.adde· 
l~r yapan bir eann.}1cl oldukle.nnı ıöy 
lediler vıı bcraatıerlni lsledller. 

MUddeium umi etik.i talebinde ıs
rar etti. ll!klm mahkcmc)·e veri
len evra.klnrm tetkiki ve karar ve
rilmek Uzere mahkemeyi Ç&l1J8mba 
gUnU saat 16.30 n bıraktı ve ~uç
lulnrm tevkifine karar verdi. 

• . 

Askerı 
/(·amus 

Herkese tazım olan 
mühım eser 

Yeni çıktı 
"''''~ \l'rl \ \h.11 1 llD._,\I 

vapuru dtin ak nm g~mesl Iftzungellr 
ken korkunc dnlgnlnriliı.n gUl!:IUkle yo 
luna devo.nı eder it ancak bu Babalı , 
Karadenlzdcn celcbUml Ur. 

Akdcnlzden bu an.bah golmeıt bek· 
lene11 l{adcıı vapuru nğıeye dofru ll· 
mo.nımızıı vuıl olmuıtur. 

çok .zevat bu nıenı.ılmde hazır bulun· 
InUfl&rdrr. 

Kral Karol, Kral Plyere, prens Po· 
la, Tıı.tare,ko ve Çvetkovlçı> taılm tel 
gratıan göndcrllmeıtlne allu~larla kil· 
rar verilmiş ,.e Homrn • Yugoslav 
dosUutuna ve iki memleket ara.uında
kl ticari münııB-Obetlcrln hıkl§afına 

dair nutuklar söylenmlıtır. 

Velsin Polonya hükume
tine mesajı 

Londra J - Polonya aJıı.nsmrn bil· 
dirdituıe göre. geçen peflembe gUnU 
Polonya kablnesinln akdettiği lçUma
da Veleln Ya;lnı;tona vnrdıkt.An aon
ra gönderdiği bir n1esaj okunmugtur. 
Bu mesajda yenl Polonya hUkümetl
nin gösterdlğ"I a&im ve metanet tak
dir edilmektedir. 
Ayrıca Polon)-a hariciye nıı.zm 

mUttefiklcrle aktodllen anlaşmalnr

dan bahsederek Polonya. ile İngiltere 
ve Fransa hUkQmctleri aruınd:ı. ıukı 
bir 1.fb!rHft oldugunu ıöylemi§Ur. 

Sokakta baygın 
yatan er o inci 

DUn Unkapıı.nın<la ıueyvıı. hali Ö· 

nünde bo.ygm y tM bir genç bulun· 
mu§tur. 

Bunun sabıkalı beyaı zehir mUbte
lAsı eroinman Hamit olduğu anıa,ıl· 
mı, ve Cerrahpa§a h~taneafne kaldı· 
rılmıııtır. 

Hamit kendine gelince, eroinleri ar· 
kaılaııı Re,allıı. blrllkto ıabık&lı köylU 
Rıfatt&n tedarik tUC'lnl ıöylemııur. 
Bunun Uı:erinc ı-ıcoal ve Rtfıı.t dıı. ya. 
kalıı.nnr&k llamltıe birlikte adJly ye 
verUml§Ur. 

KöylU Hıtnt geçenlerdtı yakalanmıg, 
takat delA.11 bulunama(1ı:ıncıan s r
beııt bır~kılnuotı. 

Diğer tnrnttluı dUn Unk:ıpıı.nında 

yakalıuııı.n &l'lbıltnh hırııı%111.rdıııı tatar 
\"mıufun Ur.erinde Uç bu"uk gram ero· 
ln bulunıtıugtur. 

..'.uu! eroinleri., taıumndığı blr &· 

Jıtmdn!l al:Iıtını tdıtia etml§tlr. 
Sllbıkalı tat.ar. dl\ ınııhkcmeyc veril· 

ml§tlr. 

Sovyetler Bükreşe· 
teminat vermişler 

(Baıtarafı 1 incide) 1 mukavelelerin, paktın kendi.al de
hükmetmek icab edeceğin! beyan r:c~de ad~:W tecavii~ taahhUtle
eylemektedirler. Fakat ayni muha- rı ıhtiva ettiği k&naatindedJr. 

birlerin il~ve ettiğine göre, ?ita • LONDRA YA CöRE 
rat mtişa.hıtlerde h§.sıl olan ıntlba 
başkadır. Besarabyaya yapılan tel- Londra, 31 (A.A.) - Londra 
mih siya.si Alman ma.hfellerinde siyasi mahfellerindeki kanaate 
bilhassa bir memnuniyetaizlik u • göre, Molotof nutkunda Sovyet 
yandırmıştı;. Bu m~ellere men - siyasetinin her hangi bir dcfi~ik. 
s~b bazı klınseler §Oyle demekte- liğinden bahsetmediğinden bu 
ruı;ıer: . . nutuk İngilterede hiç bir aksüla· 

'Alınan harb ~tıu~ya.tı bakı - mel tevlit ctmiyecektir. 
muıdan Almanya ı.le Romanya ar~- Bu nutkun, Almanyayı da pek 
eında mevcut i)', münasebe~lerın müsterih, kddığı mütaleası yürü· 
Moskovaca da malüm olıı.n büyük tütüyor. Berlin - Moskova arasın. 
ehemmiyeti dolayısile Bcsarabya da bir el birliği fikri kati surette 
meselesinin halli, Ruııy~ ile Alman. terkedilmit g-örUnm'ektedir. Bu 
ya arasında dostane münasebetler- f'k' R d d n ı· d . . ı ır ne oma • ne c .uer ın e 
le bır tt-zat tc§kıl edecek mahl - hoıa gitmemittir: 
yet~e. tehllkcll bir vazJyct ihdu e- Molotof, müttefikleri, Finltn· 

de~:~~deki İsviçre gazetelerinin diyaya yardım ettiklerinden dola· 
muhabirleri Alınan gazetelerinin yı muahue ederken, Mınner
Molotofun 1Wyaya telmihinden ?•ym hatn~ın, Sovyetler .~çln da. 
bahsetmediklerini tebarüz ettir - ~t bir tehdıt olduf unu ıoylem!t· 
mektedirler. tır. Bundan dol~yı bu hattın p.l· 

"Nöyo Züriher Çaytung,, bu nını y~pan ve ınpatını idare e-
hususta şöyle yazıyor: den, aılthlannı. veren Almanlan 

"Rerlin san!lürlerinin ta.rzı ha.re- muahaze etmesı ltzımgellyordu; 
ketlcrine bakılacak olurea bu nu- Londrada, n~tkun en mUJum. 
tuk ltalvan _ Rus mtina.!ebetleri kısmı, Almanya ıle Romanya ara· 
üzerind~ o derecede fena akisler sındaki ti~retten bahaeden fıkra. 
bırakmıştrr ld. bir Berlin • Roma • lan oJduğu ıöylenmektedir. Mo· 
Moııkova mUselleal teıkili için Al- lotof bu ticaretin, Sovyetlerlc At· 
manya tarı\fından ••rfedilen gay· manlar arasındaki ticaretten daha 
retlerin ıuya dUttUğUnden artık ehemmiyetli olduğunu •Öylediğl
bıı.Medllebllir. ne göre, hazırlanmakta olan pro-

Baalcr :Nahrlhten gueteei diyor jelerin mahiyetini anlamak kolay-
~: &~ 

"Berlinln 11lyaııl mahteUerfnde Molotof, Sovyetlerle Alınan·. 
ht\8ıl olan kanaate JÖrfı Molotofun lar arasındaki dostluktan hiç bah· 
bu cephe alJtlı Ru.yanm cenubf setmemi§tir .. Fakat bundan, Sov
Avnıpa siyaaetıne dair pişilen yetlerin siyaseti değişeceği ma -
mU ter k ta.&hhUtlere i§Urald hak- nasını çıkarmamalıdır. Nutuktan 
ltmda Brenner mUllkatı eanuın. - çıkarılacak hüküm, Sovyetlerln 
da bina edilen biltUn Unıltlerl au. her şeyden evvel, kendi menfaat· 
ya dUfJUrmU§tUr.,, lerini korumak istedikleridir. 

SOVl"F:tLERtN TEMİNATI tfAI.YADA BİR TEFSİR 

Blikrf1, Sl (A. A.) - BUkreıte 
bulunan Sovyet heyeti A.z!st Sov
yctler Birliğlııin Romanyaya taar
ruz · ctmlyeceğinl temin etmekte -
dir. 

Ha.JaS muliabirinln 1taber aldı
ğına gfüe, Sovyct heyeU ~~ı 
hatt!, "Bir gUn Ukn1ynaya do~ru 
dönerek aleyhl.rnlzc hareket edebi
lecek olan Alınanların L,ınl kolay
laştırma.le niyetinde de~llz., cUm -
lesini dahi il!ve et.m.lşlcrdir. 

A Ul.ANLARIN MJl'..MNUNtYETl 
ZAHİRi 

Amstcrda.ın, S1 (A. A.) - Ha· 
\•a.s ajansı bildiriyor: 

Molotofun nutku, Alınan &yui 
mahfillerinin gösterdikleri z:ıhiri 
memnuniyete rağmen, ihtirazla, 
batta hayretle karşılanmL,tır. Qa. 
zeteler, yalnız kısa bir hulba neg. 
ret.mekte ve tefsirden tevakki et. 
mektedirler. Nutkun ltalyada.n ,b!
his olan fıkra.lan, hiçbir tarafta irı
ti.,ar etmcmlştir. 

Berlinden Telgraf' gazetesine ya
zıldığına göre, nutuktan istihraç e
dilen en kuvveUi .tıüküm, Rusya • 
nm asıl hedefi, Avrupa entrikala
.nnm haricinde kalınnk, blnaena -
leyh, halen Almanya ile mUtte -
tiklerin arasmı a.çan hupu hita
raflığmı nıuhafa7.a etmek olduğu 
merkezindedir. Bu ~ete, Moloto
fun nutku, Almanyanm yeni dip -
lom&tik ta.arrur.unun nlhe.yeUne 
mi M}aret oldufu suallnl sormak
ta ve bu husuat.a. bir aöz 11öyleme
nın mevs.imaiz olduğunu llAve et
mektedir. 

ROMASYA GAZETELERİNİN 
N&SF1YATI 

BUkreı, Sl (A. A.) - Bütün 
Romanya gazeteleri, Mololôfun 
nu~unu neljrotmekte ve Sovyetlcr 
Birliğinin sulh ve bit&ra.fhk uzu.
sunu ifade eden fıkrayı tebarUz et
tirmektedirler. Bununla beraber 
nyni gazeteler, Sovyet hariciye ko
mi~erinin, Sovyetlcr Birliği ile Ro
manya o.rruıında bir ademi tecavüz 
paktı mevcut olmadığı hakkındaki 
ııiiılerini hayretle karoıhyorlar. 

Timpul gazetesine gHrt', mevkie 
konulan Briyan - Kellog paktı ve 
mUtcarrızın tarifin~ dair olan Lon. 
dra mukavele61, l.ki cepheli bir ma
hiyet tll§mıamakla beraber, adı>m.I 
teeııvUz t.aahhUtlerl t~kll etmek -
tedir. 

nutenko hakkında da ayni hay
ret gösterilmekte ve Butenltonun 
ortada. iz bırnlunad&n kaybolm~dt
ğı, belki hariç memlekete gitmek 
Uzere me\·kilnl terketti~l. gittiği 
yerde matbuata bP ·anatta bulun
dttlhı rıClylenmcktedlr. 

Ünlversııl gazeteııt. keza her iki 
mcm!elcot araıımda iki taraflı bir 
ademitecavi.iz paktı mevcut olına -
makla beraber, imzalanml6 ol:ın 

Roma, 1 (A. A.) - Molotofun 
nutku ilk defa olarak La Stam
pa guetesi tarafından tefıir edil
mektedir. Bu gazete diyor ki: 

"MoJ<>to!un nutku ı:ıiddetU f~
ıeierie' doludur, Fakat: esaamda th
tlya.tk•I} ve müphem olan bu eun· 
leler, gC!Çen eylfildenberi Ruııyanm 
tarı:ı hareketinin neden ibaret ol
duğunu açıkça göstermektedir. 
Rusya harbi uaml derecede ati&. 
mar ederek neticelerinden m\lste
flt olmak isteıni§tir. 

FlnlA.ndlya macerası, istlrdad kı
billnden bir şey olmWJtur. Staltn 
ilk lmklndan istifade ederek dur
mu9 ve ef'kl pllnmı tatbike devam 
e~tir. Bu plln, muharlblerin, 
gittlk~e artan gayretlerinin ealct 
Ruııyanın empcryall.st. enuıllerinin 
ve programmm tatbikini ve tınıa.t 
dUşerse Boltevizml A vrupaya ve 
:.syaya yaymak teşebbUAlorini k(). 
layl1l4tırmumı beklemekten iba .. 
rettir . ., 

Alman Hariciye 
Nazırı 

Ribentropun mevkii 
bugünlerde ıaraılmı' 
l..ondra J - Buı gaıetelerin yq. 

dıklarma göre Alm&n hariciye nazın 
ton Ribentropwı mevkii epey aanıl

ın19tır. Mııre§al Görlng H&rlclye nazı
rmrn değl§tlrllmesi için fırsat aramak 
t&ymıı. Zira fon Ri~ntrop yUzUnden 
Almanya B&Itrl< Uıerindekl yedi aıır. 
!ık blk!mlyetinl kaybet.miı bulunu
yor. 

istanbulun 
ınüdafaası 

(Battarafı 1 incide) 
olmdllik bu hususta ademl maIQmat 
beyan ediyorlarsa da zaten böyle tec
rUbe yapılmasına karar verlllncc tam 
randıman elde etmek fçin evvelden 
halka bildirllmiyeccğine g<ıre, bugUn· 
Jerde bir tehlike l~aretl beklenebilir. 
.Muhtemel tecrübede vazife alacak bU 
tUn ekipler ve vuıt.alar haz.ır vaıiyet
tedlrler. Dlter ta.ra!tan mevzu tatbi· 
kata devam edilmektedir. 

Bu sabah da Taksimdeki elektrik 
ve tramvay lşletmeııl binasında pasif 
korunma tatbikatı yapılmıı. muhtc
llt e!ılplerin faaliyetleri tdtlş edil
tı>l§tlr. 

ZA Yt - 93:1 YILINDA ÇAPA KIZ 
orta okulundan aldığ'ım tasdikname
yi ettim. Yenielnl all\Cağ'ımdl\n hük
m• yoktur. 

Çapa Kız ortaokulu lklnct sınıftan 
• 3S Seniye 

Hadiseleri! 
tefsiri 

·11eldel 
(Battaralı 1 ' ~ 

"-Stratejik pt•n uırrfade ıctl" 
gün öyle blr "azlytt hU"lnle g•r' 
cektfr kf, müttefik de,·Jetı~, ff 
cf!phtıtlnde Almanya.ya taııl ıı•I '~ 
derek ve şark tanfınd~l> lfff",,ı 
yat ıtebektlerinJ tehdit ~~~Jtf' 
bu de\·leU mağlfıb edebi (ılld~ 
dlr Eg· er ,·az.lyetln bu ,c -•· • J<11111"". 
tahllll doğroyR Alınan bal t(lt,tJ 
danlı"-' bütün -P'etllll !'flrf 1 &•· ,.. ...-. ••11111 
bu t.arıda bir taa!Tu% P ... 
lcmtğe çalışacaktır... 01rııııd' 1 

thtf~aımnız ılablllnde ttırl 1141 

için Sunday Times'ln "eşftl ı:d" t• 
malômatı tf'yld \'eyabnt t~·ı. -· 
d~tk mevkide buhun:nnY0 ırı rt• 
<-ak İnı;illz dtnlz a.bluJ<:ı,!11' ı)s ,41' 
tikçe artan şldı!etl ka1'J!'lf1' ıı.,_
manyanm ııadeca kara ~~ .. ,.' ' 
mUntıaııf1' kalan nakJIY"t 1'" llJldı.,-' 
yUk ıorlukl...,. ınare• • t.tP•~· 
aolıyorawı. Almanyaam P cttllll t 
al.nete taarruz pllnrnı ılnt 

1 
t ~,t· 

tarafa blJ'aQloak Balk&" 
1 ~"' 

rfncle lktrwll tasytk 1ntuıt• • ti'.' 
lnl11 llflbeblnl de ba ıuı~ I• .,ol

mak 11.nmdlPI Ablub Ue ~;.,_,..
lanndan. mah!"lm'I blllll ,...,ıt~ 
nm kara yollan He Jterıt "'d~ ••1 

tt" nomıal h•yatmr, htııl' __... 111eı:; 
'"~ lnçlarmı lda~ ectebllnt""~ııd"' 
· • nlmadrlntdan Tun• ll•"rrıee"' 
naklln.t ltıt.I ta.ndm .,antlc ..,_;
rt\-eUnde kalmıftn'. Ba iti~ ff~· 
mlnden matlub olaft ... ,.l'!rı ~~· 
Hl tıdllf"bllmMI l~l'! n:dk~.rıı-~: 
lokfıtlnrlnln bUtUn lstlM81 trrl't 
tarını Alma.m·anm emrlJ!t'I 
mfllMlne balhdrr. " ttır" 

Fakat müttefik dc,·ıctttrl ~· 
ilk han-ketleri Ye Balı..,ıl~tı•'"' 
leketll'!ril\ icıttklillerlnl ~~ıttd
hu•ullundakt arlmlerf k ıı-J-' 
Almanyanm takip ettti;I k"1'• ,ı• 
hf>genıonya.111 pl!nmı u1ıa 
tlnnek kolay dl'~ldlr. )1 

JIASAN JCl~Çı' 

Bugün Nisan 
şakası gün~, 

(Bat taralı 1? ;111' 
n aldrğı ıı.ame kendllln' t• ,,
soylenen ıu ııözlerl duymıd\~_.M 

.. - Jlcyetendi bendenls , 11·f' 
ılUdyosunwı bekçisi .AhJJ' ~ ..ı'_, 
yo lutuıtu, yanıyor ııer ıı-r-IJSl,,, ff' 
!erle ıa.nlı. oldufu için yer ~.,,r 
nlaunyorum. sız ıttaıyey• "" 
ri.n.,, .,;, 

Teletond&ki ae• burad& ,,.rJ 

kesUmiftlr. r.f ~:;:J 
Fahir uyku .seraeınU'1 ıJ• .ııı:ıtJ' 

cağın• §&ştnnif, bir tartfl-" tJl"'
rinl aleIAceıe rıyerk:eıı dil'1 rf' . \ 
k&ı'Leınıı. ; .r ,, ,~ 

••- Ben giyinlnceye 1<ı.d ,
0 

celi 
klt geçirme hemen JUalYe~t , 'i'' 
et. StUdyo yaıuyor.,, deıxılf ıı•tı''ııı~ 

Karısı 1 ttalyeye yaPli'ıııı '(I ııc df'_ 
rirken Fa.hir de Jly!Jı"11~11, ııılıı~' 
evden çıkarak blr otoın° oJlııll ~ ıcıf' 
ya gitmiştir. Fakat stUdY ottlll pi 
'oldlği zaman gözlerinin ıı .ıt' 1' otf 
~tile bıı.ktığı halde ne bit ~ 
de bir duman görernern1f::,;,, 'fClrJ 
rak lc;er! &irmi~ ve bU 1 rtı- ,. • ...JI 
bJr gürtıltU ve çan _.ate , )"tıt;,.• 
ltb..lye CT\IPU ht.dl .. ,-.rtJı .,_ş~ ~t 
tir. Hep birden •tUd)'Oyu , .. ~~,. 
tı dolAfmııılar de~il bir d!l! ~~I 
elektrik ışığına bile te-sıtı• ıl~11 •' 
mlflerdlr. Bekçinin o<J.ade ol~~~ 
uman ise Ahmet ı.tnln ııaııc: f':_ 
damc:ağızm hl1t l>lr ıeydelldulu011 t ~· 
larak horul horul uf" teıı• tılıl f' 
mU1lerdlr. Nihayet Jşl.ıl ırt\ıf il " 
ı&n ıakuı olduğu anl•l

1 
al edt~tfıı 

kilde lt!alyeyt boşuna il~,. ıı''r 
atUdyo a&hlplerial MYec: ~~I~ 
kimsenin ar&Jtıntn1~ 
tır. 
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Oette - 130 -
' il mezarın birtarafında adamın 
~, için htb . ruhu hi. li. yaııyordu. 
~l tine ta,knı:~1 1\i.o dir~klcrini 111 de vardı. O octvel ile yol hul· 
,. ~~tarak un, dece l;Ü\'Cr· mak Adeta çocuk oyuncağı kadar 

\ bt tnltrin i:ırn ~kı bn~ladım. kolay bir ıeydl, 
~ lürı' al~al~ v~ takılma ı O cetvelin mucidine gellnce, sağır· 

'ıt.~-o~atlktı· F a nıı üç yel· h~ının artmasından ve dudakları 
'"il!· Sirk~ ;'J.~k. ve ma~·e • nın daha hafif hareket etrnde baJ 

~ t 11lde nıeyd ~günlük mesai lama mdan maada bir haftadan· 
~ ~n tıse k ana getirdiğimiz beri vaziyetinde bir deği;2iklik ol• 
~ çıı~ ~man .ramalan. mamıştı. Yelkenleri taktıjımıı 

;ıl?üi b'ı "u.;ıtnlenlc Gho t 

1 

gün kulakları artık tamamen duv· 
"'--· r te'kn . ~ Ot,"'mu. eye hıç de ya· maz \'C dudakiarı hiç hareket ~t· 
~ haıırtand ~ 1 mez oldu. Ondan az evn·I ona hala 
•: 1 'ı vakit l\lod · e .ı vüzuhla dü~ünüp düşüneme· 
~, diğini !Ormu, ve: • evet cevabım 

il .... ~caın .. -... ~tar> 1~ınıizi .. almr~tım. 
11..~ 'lllız1 c . gorecc>kler \'e 
"'ili, rnnıyct edcbilec::· Artık onun dtinya ite ron irti-
~ 2:1 ..... _ batı kesilmitti. Buna ra~mcn o 

ıtıaı~'tanlarda <.'d' . • etten mez:ınn bir tarafında aria· 
~ l'ıfeue · ındığım bir mın ruhu hAll yaşıyordu. Ya~ıyan 

' ki tn run llleranında mu- bir çamur yığını içinde o müthi~ 
~Cluvorctaı l'elkencilikte mu· zeka. ııaıa yanmaktaydı. Uıkin o· 
, 1a..-ın.~ı ~·. li<'rhalde yel• mın bu '-'anı'!ı tam bir karanlık ve 

tıl( rı.::'IGI\ uenım · · J -

"<Ulak 1 ıçın dikmek sessizlik içinde cerevan edi'"·ordu. 
}'an o ay"ı J J 

.,_ • 1ıı !il " ve gemiyi O zekmn artık vücudu '-'Oktu. O· 
·ıcı M ~ tnal Sahili . J 

~OJlOrcfüU . erinde bır nun bir vücut bilgisi olamazdı. Yü· 
~ ' ~nıa ~~'m<ien emin· cut ke!lmtsi dahi onun için rr:ev· 

b. tk \e n ~11znda gemideki d v•1d· o :1 k d' . b'I' ır sıı serrı~eı . cut egı ı. :ı· ece ·en ını ı ı· 
& 11rtı nı 1• er kıtaplarrn· yo:- ve sükunet ,.e karanlığın na-
Un..ı_ a Uınat d 

'tı\i -""'-tı başk . a toplamış müt,.nahiliğini ve <lerinliğini tam· 
~ilPtığı a clı~de Kurt yordu. 

~~;;;v .... ıC];v) 
llbiürlü tagqörıer 

H A 'P. E 'R - Akııam 'PMt111 

-
O, odaya git";nce beyaz ad mın kıpkı:-m:ızı kızar· 
dığını gijrnıü§ ve deli gibi bağırdı~ işitmişti. 

Ryutaro Chipa meze!esi ~ ga·. 
rip ve bu adam nadir bir e1dam <Jlu· 
~·or. Sanki diin}·ad:ı isminden ba~
ka bir ~yi yokmu, ~ibi. Bir aölge. 
elde bulunan ve im:tn tutmak is· 
terse kaçan ve lcaybol4ln bir ıölie: 
Güneşin batmasile kaybolan bir 
gölge.·.! 

lshiıa Tokyonun en bilytik ma· 
ğaz:ılanndan birisinin üst taraca
sında duruyordu. A~ğıda derinlik 
te Tokyo ~hrt kUçük küçük evle-
rile ayaklarının altında görilnilyor· 
du ve ufuk gri bir sis içinde göz· 
den uzaklaşıyor \"e nihayet gBrün· 
müyordu. Bunların arasında bu
lutlar tırmalayan bazı yüksek bi· 
nalar birer kule gibi görünüyor· 
du. 

yorulmu_ştu. Fakat beyaz ICYtan 
ütün s:si}'le: 
- "Hey, arağa kalk!,, diye ba· 

ğırdı, "Sana otur demeden kendi 
kendine na:;ıl oturuyorsun? •• 

Sekunai şaşırdı ve ağımı aça· 
rak budala budala bakmaya baş
ladı. Hele beyazın gök gürler gibi 
sesinden de korkmut ve Mister 
Cuppy japoncayı Londrada Şark 
lisanları mektebinde profesör Gar
retten öğrenmiş olduğundan, doğru 
dürüst de teUHfuz edemiyordu. 
Bundan dolayı Sekunai Mister 
Cuppynin ne dediğini de anlama
mıştı. 

- "Kalksana be herif!,, 
mi ter Cuppy ıene bağırdı. 

diye 

ı t ·b ...ı.. · b'r -~'·tasında Şahit Sekunai korkarak ve tit· 
~ e U ~<aınn 1 I~ • 1 • ek 'skeml • d 

Rj'utaro Chiba namında bir ada.'.ll nyer yavaş ~avaş 1 esın en 
'deta Ok,·anu~ bir damla su gibi kalktı. StkunJı rniater CupPynin 
katılmı~ ~·e yaşa.m15tı. Bu be' mit- Tokyo ~lis ı:nüdüriyetindtk~ ~~ 
yon insandan biri olmu,tu. murlan bir ınununun nasıl ıetın· 

tak edileceğini gö~termek ve onla· 
Aşağısı bir kannca yuvası gtbi· ra bir ders vermek niyetinde oldu· 

idi. İnsanlar gelip gidiyor, ortalrk ğunun nereden farkına varabilirdi. 
t . bir faaliyet ıcrze@~. müte Bu ~t St.kunai herhalde aöyle-
addit BOkaklar yılanlar Cibi her di~ · .. .,a_ dalı f 1 1 b·ı· 
tarafa, her buc.aP uıanı)'Oldu. gıııuçıı a az a MJeY er ı .ıyor· 
Bunlann içinde. arasında otomo- d~, ıneade onu aoyletmektı. ~· 
b'll otobüsl dtlicebine Swtu- mıster Cuppy bu hususta daha zı· 
r~r;~. Evet, :ınlar ara~mda her- yade mu.vaffakiyet elde edecdrti. 
halde Rrutaro Chibanın iıi de ola- Sekunai hiçbir ~yin farkında 
c.aktı. detildi, hattl buraya neden dolayı 

lshiga ümidini kaybetmemişti· 
Son günlerin yanhşlıklan ve mu· 
,·aff akiyetsizlikleri onu ümitsiı 
bırakmamıştı. 

çağrıldığını bile bilmiyordu. O 
yalnız bu odaya girinoe beyu a

. damın kıpkırmızı kız:ardıiJnı gör 
müş ve deli gibi bağırdığım İ!)it

ıru,ti· Hele tesadilf en o da bugün 
Kesik başın bulundu~ o gece· belki sol tarafından kalkmı, ola· 

den bugüne kadar neler neler mey· cak. hiç de keyir= değildi. En ufak 
dana çıkmıştı! Şimdi öyle bir nok ~yden korkuyor ve hiddetleniyor
taya gelinmişti ki, zahiren bundan du. Bundan da ıavallı Mister Cup 
ilerisini görmek mümkün dt~ildi. pynin tabii hiç haberi yoktu. Miı· 
Jo'akat bunun ne eMmmlyetl vardı? ter Cuppy ee?t;e: 
Daima ileri gitmek l!zımdı ve o da ..._ ' 'Ryutaro Chiba~ı nereden 
ileri gidecekti. Aşağıda herhalde tanıyorsunuz? .. diye sordu. O böy-
bu adamı tanıyanlar vardı, işte lece şahidi şaşırtmak istiyordu. 
şimdi bunları aramalı ve bulma· - ''Ben bu isimde hiçbir kim· 
Jıydı. Tabii bu i' de o kadar kolay seyi tanımıyorum!,. cevabını vt· 
değildi. Kikunun hatınna ıeltn 1 ren Sekunai masanm önünde ıöı
ve kendisine verdiği bir Taro Na· terini fincan gibi açmış ve ııaşınnış 

1 
gakava hmin~. babasının tanıdı· duruyordu. Onun bu halini mister 

1 

ğı bir tüccarın adresi idi. Bu adam Cuppy şüphtli ıörmüş ve §üphe:si 
d:ı Ryutaro Chibayı tam iki ay- daha ziyade artmıştı. 
danberi görmemişti. Hatta Ryuta· · 
ro Chibanın son adresini de bilmi· - "Tabii o adamı tanıyorsu· 
yordu. nuz! Siz bizzat bu adamı tanıdığı

nızı protokolda imza etmişsinizl 
lşte burada beyaz üstünde siyah 
yazı ile yazıh!., diyen mister Cup· 
py yumruğunu da masanın üstüne 
'ar kuvvetiyle indirmişti. 

Tokyonun bütün otel ve misa· 
firhanelerirıde zabıtaca yapılan tet
kikat ve takibat da netice::.iz kal· 
mıştı. Hiçbir polis karakolu da 
böyle bir isim işitmemiş ve gönne· 
mişti· 

Chibanın taşrada akrabaları da 
\.'ardı, fakat bunlar da kendisinden 
çol~tan:..'eri hiçJir haber almamış· 
lardı. 

hhiga şimdi ipek ticaretiyle meş 
gul Tokyoda mevcut bütün ticaret 
ııaneleri araştırmaya ba~~adı, o 
herhalde buralarda bir ipucu bula· 
cağını ümit ediyordu. 

ı Sekunai polis müdüriyetinden 
bir celbname almıştı. Onun için 

İri patateıleri ahnı.r onları ıo- bu doğru:m pek de ho, deAildi. 
yunuz bir taraflarını açınız içini Çünkü Sekunai mümkün rnertebc
oyunuz içinden çıkardı~ınıı kıs· zabita ile hiçbir işi olmamasını is· 
mı kaynar et suyu içinde kayna- tiyordu. 
tıp eziniz. Bu pörenin ıçıne ya Müdüriyete gelip de, orada ta· 
beyaz peynir, ya kaşar peyniri.

1 

ıııdığı ve daima tebessüm eden 
ilave ediniz. İsterseniz et veya yaşlı memur yerine onun masa-
cffer kıyması koyabilirsiniz. s nda r sa ' a"'gz,ında büvük' bir 
S .. } . . 'd k ı sa 1 ı. · Iı J 

onra ust erını yenı en apatı- . ·ı b' be ö ·· d ı 
nu:. Bir tenecrcye diz:iniı. üatle- ~ıpo 1 e ır yaıı g runce a 1a 
rint örtecek kadar varsa et suyu zı~~ade şa~rdı. Yalnız evvelct ta~1~: 
yoksa bayağı ıu ilave ediniz ve dıgı Japon memuruna o çok ıtı 
patatesler pişinceye kadar kayna· mat ediyor ve güveniyordu. 
tuz sonra bir kaşık unu sud:ı ka. San saçlı beyaz adam ~lindeki 
nştırıp içine dökünüz biraz da do$yaları kanştmyor ve bu karış
tomates veya tomates salçası se· ı tırmayı oldu'·.-" ııcsli, yani gürül· 
verseniz peynir ilave ediniz. Eğer tülü yapıyordu. Sekunai bu beyaı 
peynirli yaptınızsa kırmızı biber, adamın dosya ile bu kadar ıürül· 
eğer ~tli ve~~ ciğerli yaptınızsa tü yaptığına ve onun sellmma 
karabıbcr mureccahtır. . mukabele bile etınooiğine şa~tı. 
Eğer bir. parça acı, keskın y~· Eskj ve ·aslı müfettiş daha pek 

mekler ıevıyorsant% bu ıuya bır k'b d 
1 

'" 
parça hardal veya bir kahve fin· 1 ar 

1
· • . 

canı sirke ilave edebllirainiı. Sekunaı epey beklechkten sonra. 
Patatesleri t&bıia dizdikten masanın önündeki bir iskemleye 

sonra bu suyu üstüne dökersiniz. oturdu· Ayakta dura dura zaten 

Sekunai ise hayretten hayrete 
clü~üyordu. Çi' !;:ü onun hiç habe
ı i olmıyan bir şey nasıl olur da 
dosyalara giferdi? O müddeti öm· 
ı ünce bu yabancı ismi hiç işitme· 
rnişti. Bu i~min diş'ek adamın is· 
mi ol:· ileceğı de zavalimm hiç ha· 

1 . ., B' ' ı tmna ge mı.>orcu· ınaena.cy.1 

~>ekı..nai sUkCıt w· tebessüm etme· 
ye ba~ladı. Herhalde bu adamın 
sualltrıne cevap vennekteme, ım~· 
rnanın daha '.:ıyırh olacağını zan· 

netmi~ti. 

- "O adar 
ediyorsunuz;?., 

· ımdığmızı itirat 

Sckunal si;' ·tıt etmeyi ve tcbes· 
atim etmeyi gene muvafık buldu. 
Masanın arkasında oturan bu a· 
dam ona pek korku:-ç görünfi~·or· 
du. Mister Cuppynin yüıü tekrar 
kızanmştı ve sabrı da kalmamı~tı , 

Hele önünde ona hiç cevap vcrmi· 
yen ve cevap ycıine sırıt...m hcrile 
fena halde içerlemişti. 

- "Hey, cevap versene!., diye 
tekrar bağırdı. 5.:!kunai bulun:l ..:~u 
yerden gelecek hareketlere intizar 
ediyordu. Zaten bu adamın kendi· 
sinden ne istediğinin de hala far· 
kına \'armamı-;tr. Bu be~·az ~ytan 
şimdi ayağa kalkacak ve Bteki be· 
yaz şeytanlar gibi ellerini, kollan· 
nı sallıyarak bar bar bağıracak ve 
onı• kapı dışarı atacaktı. Me1ele de 
böylece kapanacak zannediyordu 

(Devamı nr) 

'I 

~iM~&. 
Muradı ı yeğeni 
-- Hurat, yetenin bmaU ıeldl. 
- Hoppa.la bir o ekalktl. Ne diyt 

ıelınlt ıo:ıe o bk~T 
- Nı eli)'• gelmJı de var mı ya 

kocacıtım buıtın ııasar. 

- Dehle bafnndan fU btllyı dlnl· 
ili 1tvır11e:ıı., 

- A ... a..a .. böyle ıey ml olur, Mu· 
rat? /.yıl'. Yetenin o aontn, ayol. Ya· 
ıu,ık alır mı b.lç T aır sör~, eebtııe 
de bll'kaç kur ..ıı para koy, ıtteln. 

- Ne olur karıcıfım ten ıörUvtr 
onu. 

- lıte blr bu ekılkU, rtızeı nJlahl. 
KUkemmel Çorkeı tavutu ptıeeek 
ıeı, yok bllmt:m beyin akrabaların& 

tebrik mektubu yazılacak haydi ıeı.. 
Sonra bir dt ... 

- Danlma kanctp, eaıırmm t
çl, ben taka wyltdim. Ha ııahl çerkee 
tavufu dedin dı aklıma :eldi bu t&· 
vuk me1tlesln1 ııe yapacafı& 1 

- Nt demek no yapacap T l!en 
dUı~. B&na ııe... Jrhdemkl tavuk a· 
ı· ::aktm nı d.lyt ahb:ıblarııım bir kıı· 
mmı bufUn, öttlcl Juımw yana için 
''bize hlndl yemtJı l>uyurun,. diye 
davet tdtnıln T 

- tklyı bölllk dı cırkes tavufunu 
bir kıımuı.ı buJÜD .. 

- Ne ,Uzel.. tstersen dörde böle
lim. Allahmı ııeversen budala budala 
ıöylenip de beni kızdırma! 

- Hani hakkın da yok detti.. Şu 
sentn ma.nka.tayı çağır bak&yun ba-
na. .. 

Nakleden: E 
- Dostlarım, .ayın bay lmıaillıı ... 

l'Pmu:ıla Lulunmo.sı hepimi& için bUytUc 
§ere.Ur. Bl.r kaden ıarap mı yoka ra. 
•>.ı mı arn tderliıı, muhterem da. 
tum. 

- Şarap ... Doatıamndan blr sen .. 
nl t.dtt ediıımifU, ber tu•P fçlflndt 
bir de elma yerdl. 

Klııatlrlerden b!rl aıord\I: 
- Du renoral F. ~lmumT O da 

öyle yapardl da.M 

- Hayır.. Sisin ıöyledltınlz, balı· 
ıottiflm ıenerallD yanında tolda ıır• 

tır kalır. l>alıa doğn~ıuııu itter n..ı;ı. 

n!JS, o bir blnbaf111ır. Zaten, Avr ll&d!\, 
artık •damakılh bir ıeneıaı yott,ull• 
yor. 

Bu 11ter bir bafka davetu atıld,: 

- Sil Avrupaya rlttlnl% mi 'f 
- Bu da aö:ıı mU ya. Senelerdeııbl· 

rl yu kıı aiderlm. G\1.Jel yerdir. Yal• 
nız Pariıte olduğu rtbl operuı )'ok. 
J3lr bu noksan. Ha, bak nokau dıdiaa 
dı akllııı4 ıeldl. Bu 1&balı dllkklııda 
ca!Iprken muıterllerdan blrfno .k ...... 
biber yerine ıarlballlo verrııiflm, U• 
taııl bon1 blr uarladı kl,. Haklızdı ..,. 
m-., detu mi Allahınw ıeve.senJz, in• 
ll&D bile bile böyle blr it yapmaz yal 

tımall f&l'ap kadehlerini aU,urdık .. 
g& cileden çıkıyordu. Murat buna m..-
111 olmak için kaıılarlle artık içmeme. 
lln1 i~aret ederek sordu: 

-- Muhtaroın dottum, ıııebuli bö
rekten biraz almaz mıwı ? 

- Sebzeli börek mi, aah. BIUreinU 
kl.M 

• • * ... 
!aman daha bir hayli ı:ı:rvalayıp · 

- Niçin benim mank.tam otuyor durdu. Sıra cnkea tavuğUna gelmlf· 
o, 1enin )'•ğenin ayol tl. 

- Peki 1tnln ınanka!an değil de Murat tepıJlyl masanın Uzerlne ko. 
benim mank~am, olsun danlı:naı... yarkcn lsznaU vnzite.ııini unutmadığı· 

Çatır tell ıunu. nı iıpat etti. Sallana sallana ayağa 

lımall lç•rt ıtrdi. ırt kemikti, senıı kalktı v• otanc& ııcısi ile h(l.ykırdı: 
çeneli, JÖ&lerinda nkA parılbtı U.• - tııtı bu fazla. Bunu da yiyene 
mına zırnık butunmıyan bir genç... Allah manda olfalığı versin, dertm. 
Göğ3U, yUrllrken yağmur ya~sa, için· Siz de benim fikrlmdeslnlz değil ml, 
de su birikecek ka.da- çukura batmıg. 

1 
kahlırsmlar çerkes tavuğunu sofra· 

Palto:ıunun c('plerl swıki bUtUn bir dan.. 
ııenı, ıı:terlnıle kocamıı.n, koca.mu bl· Mlnfirler bul ıeyler mmldandı· 
rer kavun ta§ır.nuıı gibi kendilerini lar. Ondan da yerııek paUadığımızm 
kapıp koyuverml§lcr ki.. Pantalonu CUOUdUr. 
botum boğum. umııil haykırmasmda devam ed1· 

- Gel bakalım İsmail, nuılsm oğ
lum? 

- TeşekkUr edtriın amca, ya ıeııt 
- Eksik olma... ııey lsmall bana 

bir yerden tavuk bulamaz nusm? 
- Bug\lıl mu, a&h bulamam. Her 

ytr kapalı bugün. 
- Her yer kapalı, onu ben de bi

liyorum. Fakat nı yapalım ki lft.zım. 
Bir haltlır yedim, bugiln iç!ıı de, ya
rrn için de "ılae çerkes tavu:U yedi· 
reccıfim,, dlyt miıatir çağırdım. Ne 
derııln? 

- Koly be amca, hastalandım diye 
haber gönderirıdn. 

- Kandıramayıı köpoğlulan. Bu 
ıabah d~a.rıya çıktım. Çoğllnu gör
dUm. 

- Ahçı becerememiş dersin! 
- Aab, o da olmaz. Ah benim İS· 

raallcltım ' fU benim derdime bir ta· 
re bull&D, yok mu ? 

- Buluuın ııttt be amca. .. Bak na· 
ali olur. Sen oımdlclk çerke.s tavuğu· 
I"\' en ıt0n• bıraktırırsm. Bu ııraua 

mlutlrleıden birisi "artık doyduk!., 
dır, olur biter. Çerkes tavuğu yarına 
kalrnıı olur. 

- lyl ama o: ''artık doyduk!,. di· 

yeoek tokr;uzhl nerede? 
- Ya işte bu meısele ... 

- 1smaJI, iki gözüm, sen dıı bugUn 
bizde yemeğe kalıver, olmaz mı? Ya· 
b3.ncı mısın ııen canım, be bebe, ak· 
rabamsın, akraba demek yarım kar· 
de§ demektir. 

- 1yl ama amca bendeki kıyafeti 

görmüyor muaun? 
- Adam sende dUşUndilğUn ıeye 

bak. Ben seni ıniıatlrlerimt kalender 
meşreb bir 1.Um diye taaıLrım. Ha 
hem mademki ıen yemekte bulunacak 
sın. Yemekte, bulduğun şeyi sen söy· 
lersln olmaz mı, iki gözUm? Ama işi 
çal<tırmamak l~zım. 

- Çaktırmnsına çaktıımn.m amıı 

enn' ler, aritrnban otuıumdan tilpheye 
Jllıımczler mi? 

- O kadıır lncııılno ec kulalc as
ma .. Varsın şüpheye dU;jsUnlcr. Banu 
senin yUzil:ıt: söylemezler "-·· 

- Ora.aı öylt> . ., Şey .. amca be .. nen 
f!ana bir oey söyl y c~ jim. B1na pa· 
zar parası vereceksin ya. Hani, onu 
bugUn verme de yerlnı bir çl!t p:ıtin 
vır, ne olur, bizim ıtıeplet' hapı yut
tu .. 

* * * Misafirler sofraya oturdulıll'. Ka· 
leoder me,reb lllm lsmalle en baş 
yer verUdl. Nasıl ver~lmeııln, Mura
tı.n hele onu takdim editlne bakın. 

1ordu: 
- Hayır hayır dediğim olmalı, 

kaldmn onu 11ofradan. 
lamall ev 1&hlbl olmak dolayııllt 

ve t.det yerini bul.sun diye ısrar etti: 
- Vallahi danlırım, hio olınaua 

birer parça alın. Pişman olur1JUDUZ 
ıtbl rellyor bana- Tuavvurunuswı 

fevkinde bir ıeydlr. tstiyen yok mu T 
Vah vah ne yapııltm, kaldıraynn öyle 
ise bunu .• 

- Şey taaavvurumu~n ftvkbıde 

bir oey mi .. Eb öyle leo birer parç• 
alalım. 

Bunu hmaıı söyteınlııU. lıluradm 

kulaklarına fnıınamıyacağı geliyor, 
yeğeninin §aka yaptığına inanmak ta
Uyordu. Fnkat 1small oakaya pllr 
mi hiç! Gtlzlerinl amcasmdıuı kaçıra. 
rak ısrar etU: 

- Bay Murat bana bir bud nr fU• 
rad&n Haydi durma.san a .. Bana ıöy· 
IUyarum Murat. 

lsmailden cesaret alan bir lhtı.ya.r 
d-ı ıöze karr§tı: 

- Eh madem ki bir kere b&Jlandı, 
&en do bir p:ı.rçacık alayını t>ako.yını 

ıu hlnulclkten ... 
Bu ıUzU diğer mlsanrlerln lıtekl•· 

ri takip etti: 
- Dı.na da .. blr:c de .. ben de ııte. 

rlm. 

* * * 
bmo.11 iki sant sonra dar ye karan• 

tık ıokaltlıırın bozuk kaldınmlan lll
tUnd., kaaup ka\'uran, dondunıp çat· 
latan kar ıırtınası ile ba§baia kaldı. 
Amcuı Murat ml.aatlrler ıtder stt

mez onu Lir I~ 1 patal,l:ı.mış, Ustellk 
ahçıya da dövrlUrerck kapı dıııı.n et
ml~t' l3lçarenln başını bır salep gU
gUmU ~il.ıl omu:ııa.rınııı i~ine ıömıırek 
ki> kos g'ıll}ni bcniın &lbl siz de 
rrörseycHnlz muhakkak intihara ka· 
rnr vcrdl!tlnt Danırdınız. 

tştl. durilu. •rereddU• ediyor. Ey-
v.lh .. A clo .. tııı.r kıyacnl< kendine. Ce· 
blnılcn bir tabanca ~ıkardı. Allalı kim 
neyi ~n~ı:-tma.ıım. ölUm bu, kolay değil. 
ı~apz.aınndan tutacak yerde taba.ilca· 
yı naınıusunt1an ;>'!ıltnladı. Ağzına gö· 
tUr(IU. Gidiyor, gidiyor dağ ı;ibl dell· 
kanlı. Yn.zıll o1o.cak. 

F nlmt o ne ya. t::mall ağzmı şapır· 
dalıyor, dtllrdi rııl ııe o T 

Şayın okuyucular... hlkAyem1 al.%· 
den özUr dillyerek bitireyim. İlmallln 
elinde tabanca zannettlğ;lnı teY ma• 
but tavuğun budu Lrntı m(;\)r, Bucı: 
yere attığı kemikten anladım. 
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1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

i kra miye Pli.nı 
l d ı 2000 lira. = 2000.-Hrıı 

3 ı '100 " = 3000.- .. 
6 MO .. c: 300Q.- .. 

l2 .!:>O " - 3000.- •. 
40 100 .. - 4000.- •. 
7:> 50 .. ... 3750.- v 

210 25 - :12~.- .. 

Kc§idcler : 1 Şubnt, 1 Ma. 
yıs, 1 Ağuıtos, 1 lkinciteırin 
mril.lerindc yapılır. 

1.4.940 Pazartesi 

12,30 Program ve memleket 
saat ayarr, 12,35 Ajans ve mete. 
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Muhtelif şarkılar (Pl.), 13,30 • 
14 Müzik: Karışık program ( Pl) 
18 Program ve memleket saat 
ayarı, 18,5 Müzik: Radyo caz or. 
kestrası, 18,40 Konuşma (Umu. 
mi Terbiye ve beden terbiyesi), 
18,SS Serbest saat, 19,10 Mcmlc. 
ket .. aat ayan, ajans ve meteoro. 
loji tıaberleri, 19,30 Müzik: Yeni 
şarkılar ve türküler. Çalanlu: 
Kernal N. Seyhun, Hasan Gür, 

·Fahri Kopuz. O kuyan: M ustafa 
Çağlar. 20 Müzik : Halk türküle. 
ri. Sar: Recep ve Azize Tözem. 
20,15 Konuşma (Fen ve tabiat 
bilgileri), 20,30 Müzik: Çalan • 
1ar: Vecihe, Ruşen Kam, Reşat 
Erer, İzzettin ökte. 1 - Oku. 
yan: Sadi Hoşses. Semahat Öz. 
denses. 21,15 Konser takdimi: 
Hnlil Bedii Yönetken, Müzik: 
Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. 
Praetorius) 22,15 Memleket saat 
nyarr, ajans haberleri, ziraat, es. 
l.am, t ahvilat, kambiyo, nukut, 
borsa .. ı (fivat), 22,30 Müzik: O. 
pcra ıı.rynlan (Pl.), 23 Müzik: 
Cazband (Pl.), 23,25; 23,30 Ya. 
nnld program ve kapanış. 

r ~-
Bayan ve Baylara 
Kı~metli kumaslar : 

# • 

Yünlü, İpekli, kumaşlar vcıın~rc. 
nu l<U~§lar Fincancılar Rıza 

Pa~ Yokuıu Şark Han altındn 

1 No. 25 te' kıymetinden a,ağı 1 
fiyatta ııatılmaktadıt". Fırsattan 

İstifade ediniz .... l!im..... •ar~mCM!ml ....... 

·:ı·· ....................................... . 
Ü
• -·-...;.;sae······· .. ··•• .. ••••·••• .... -···---:: .. 
. G" H 1 · · :: E oz e nmı ;: 
: ·f 
iı Dr. Murat R. Aydın Sc 
n -::Beyoğlu • Parmaklmpı, imam J! 
:İsokak No: ?. Tel: 41553 :: 
LMu~yene ve her türlü gÖ2 İ 
;!ameliyatı f1ltııra İçin parasız .• :; 
d u 
• 4 •• 

.=ı:arr.:::.-::=:~:ma:ı:::::ı:n:::u 

Ullll·TI 

TES AN " 1 

R AŞ, D t Ş 
NEZLE, G R 1 P 
ROMATiZMA 

SOöUK 
ALGINLIGI 

• 1 

ve bütün ağr:larını derhal keser. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

R 

~---..~~111111111 ............. .-~mm 
1 tç ve dış BASUR MEM ELERtNDE, ba sur 

ı memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA· 
HATLENMtŞ FtSTOLLERDE, kanayan ha· 

sur memelerinin tedavisinde 

PATI ŞiFAYI TEMiN EDER 
• • • • Ol .. , ... • .~ 

Devlet Demiryollarr ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

.Muhammen bedeli 150.000 lira olan 10.000 ton yerli çimento 
9 4 - 1940 salı gilnü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarnda 
İdare bina.smda. satın a.lmaca.ktır. 

Bu işe girmek stiyen1erin (8750) liralık muvakknt teminat ile 
ko..nunun tayin ettiği veaikalıın ve teklülerini ayni ~ sant 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler (750) ku· 
ruşa Ankara ve Haydarpa.§tl veznelerinde aatılmaktadır. (2297) 
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1 :ı; 1 SA N 

istanbul Bele d 
il a nı arı 

Senelik 
k'rası 

120,00 
12,QO 

ızz,oo 

12,00 
36,00 

llk tc:nlnnt 
( 1) senelik • ıı oiil' 

D,00 Kapalıçaroıda bııtpaznrr So. 190-19!! ~0• ,. ' 

0.90 ,. Gelincik ,, :7 " ' ,, 
9,23 
0,90 
2,iO 

Kalpakçılar ,. ıı •• ,. 
,. Yarımtaşhan ,. l •• ~ 

.. ,. llacllıasan ,. l l " d" 1' 
21,00 1,80 Kant.arcılnrdll K<-pcnckçi Sinan sok3ğ111 

Sinan medresesinin 1 No. lı odası. uul ti 
M0.00 40,50 Sirkecide Hocapaşa mahall-::.sinln Etı 19 

113 numaralı matbaa binası . 

)(O.rd' 
Yıllık kira nıuhnmmcnlcrl ile ilk teminat mlkt:ı.rlıırı y\1 11~ 

rimenkullcr ı lllı. 3 sene mUddctlc ayrı ayrı klrnya vcrilınc~ııtl~ 
tırmaya konulmuştur. Şartnameler zabıt \'C muamcllit ınU cllııır'..,. 
de görtllecekUr. lhale 8-4-940 pazartesi sııat H de dnlmt eıı ıtı,11 
caktır. Taliplerin ilk t eminat makbuz veya mektuplan ııe 
nyyen saatte daim! enclimendc bulunmaları. (2286) 

,----------
Türkiye Cumhuriyeti t 

Ziraat Bankıl~ 
Kuruluş Tarihi: 188~ . ıP' 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lıf 
Şube ve. Ajans adedi : 265 tele~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muarfle 

Para biriktirenlere 28,800 Lırs 
ikramiye Veriyor., 

r ıl P'ııl" 
'"' ... ıır crlo ,, 

Zirant Bankasında kumbaralı \ C i?ı h:ı ı~ıı 1 ,ıcfll ,ı-~1'1 
ı· ıncla en a z :>O lll'a~ı bıılnnanlar:\ ..;en l·~le · 1 1,~ ıt 11 

kur'a ile a -;;nğıdakl pl frnn gör e i krtı.ntl)'C ( ı.Jtf 

1 

.. 
~ 

lO 

100 
120 

160 

4.0:10 ti 

2.000 -

ı .ooll -
,\det Llmlık ı.ooo 

600 

4 ooo -
5.oOO ti 

., 
lCO 

,ı.Soo ti 

" .ıo .. s.zoo " 
.. 2J •• ıçl 

pC ~ 
tılr sr ııW 

D iKKAT : Hesapl a r ındaki pornınr ~ · tıılC. J 
liradan aşağı dUşml ycnlerc il•rnmiyc çıl<tı4 dcfll~~;ıe 
fazlaslyle \ e r i lecektir. Kuralar s<'node rırıdO l,i 
ı Birinciktı.nun , ı Mart ve ı Haziran tnrlhlC' # 


