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~dşam: 
itaıYad8 
Zelzele 

ı euıgaris- Ankara görüşnıele-· 
tan bugün • • 

resmen rındenalınannetıce! 
mihvere 
iltihak 
ediyor 

'Yazan: 
•1ae11aca111t Yalçm 
~tal)a \olkaolar \e zelzeleler 
71e~· Fakat §imdi öyle bir sJ. 
\ıe le askeri \olkan IDdifalanna 
ılı lebele tahriplerine maruz kal· 
._, kJ. l>Qnnn yanında Vesuve'ün et. 
"-~_! bir iki şehri kili altın. 
ı....:--.ııası, Meırılnanm yıkılıp 

;.-;;-' olnıası hiç kabyor. ÇünkU bu 
• a biitün balya bir ,·olkan haH· 
...:ı::bncık lıotidadmı g\>5~rlyor ve 
Jel'd ltaıya S&l'!lllı)or. Zelzele bir 
el.., e ~ldlr, Datc'nln t&htmdan 

• Bttt11n faşizm t-OkUyor \"e be. 
~riııde ı.&\alh ltalyayı da sürük • .. or. 

Bulgar parlimentoıu 
dn gizli bir İçtima 

yaptı 

BULGAR 
BAŞVEKili 

iLE HAR:Ci
VE NAZiRi 

Bugün tayyare ile 

ı~talrantar ılınall Afrlkada mai. 
tı ı:-nea bütün mlh\•er kaynakla... 
.... ~liere için Afrlkaıım hayati 
ql\ efaenırnı) eti olmadığ1n1 iddiaya 
Rlltr. trtar \e öldürücü darbm.ln 1n-

lö . acıa1arnı. tevelh edlleceğlnl v. ana ya -~1eclller. Afrika f nglltere için 
1 

1 V 
Ilı-. ~L~nunt: eti hah olmıyabi. 
~-aı lllalıakkak ld İtalya Af. a. ı·d ·vor ~k Jlkı~tır. Afrlkadan az 
k~alun bir istikbalde tamamen 
~ ·~, idrak eden faşlst
~ttla iiınJtlerlnl Alman gale. Alman hariciye nazın 
, m..ı1am., görünüyorlar. R " .... ._ .,.p ... bir şey söylemlyelim. Fon ıbenlrop 

"Yırtılmış şaheser,, in 
iki parçası 

(Bu parçaları ıhlimamla toplayınız f) 

....... _. ................ ~~--·· .... ... 
blılncıı.lae ~ 8a ........... "'1"..tdmlt ................. ..... 
............................. perplanm aplQwlE, ........... Qlm ... 
eelr .... ...-ette ,.,..tınıt.11 ftl ......... ......,... ona,. ----- ..... ......... , ....... ....,.... ........................ w....,..... .... 

YEU KARARLAR ITTiHAZU.A 
MAHAL DLMADJGI GOROLDO 

Türkiye ue lngiltere müıterelc menfaatlerinin ba.: 
hia mevzuu olduğu noktalarda aaraılmaz bir •11!11 

rette biribirlerine bailulalar 

Misafirleriniz 
dün akşam .4nka
ardan alJrıldılar 

ıngiliz Harıc·ye Nazırı gaze·' 
tecilere beyanatta bulundu 

" ltaıya bir kere yıkılsın da 
' llonra ldmJn sayestade ve 11e 

"'-.. 1ie aıata kalkacainu dl~I. Japon el~ile beraber 
~ ~, ... imillnJ sl,..e& ...... 

A"1tara. !8 (A.A.) - Oç gQn. 
ctür şehrimime buJunm•kta o
lan Büyük Bri~.ınya Hariciyt 
Num Anthony Eden ve mpe.
ntoıimr Genelkurmay Baekam 
General Sir Jobn Dill ile nfa.. 
katJerinde balnnı:ılirta ola Ya. 

(Diler Walat 15 '-el ~ km Şark İngiliz kuvvetleri bat-===================:;-1 kumandanlığı kurmay bqkanr 

ra1 MaDalty, hava vlmnanıpli 
Elmhunt ile maiyetleri, bugün 
saat 19 da hU8USf treni. şelıri. 
aıiaden &yrwnl§lardır. Dost .a 
müttefik devlet Hariciye Nar:ı 
ıle Gebelhtmay Ba.,..kanuıı f-. 
tae'YOIMla Hariciye Vekıli ŞllkrU 
Saraçotıı, Genelkunnav ~ 
kam Orgen"'"RI Asrm Gilndibr. '-e llfrra indirmenin • keatir

~ Yelı onu Afrlkadaa ~ 
9-r ~ .. lngtllzler pek 171 anladı- Viyana da Arnavutluk cepheainde • Japonva 
.ra.:_~111 '-lr halde durarak bir fll11 S I 1 (A .A ) B 
~.,.. 111>1 görllndülerl da- O ya~. ; - · 
~ IÖZeı d7.ei terttp1er 1 M.C. ıOM parldnutnto. 
aea;. '7t "e •lllayet tatblb ceolL 111111 yarım •aat laJllP Mi 
....,.._~-...... lnlvvetlei'lll - .. .-:-•· ~- --· • _J ._;._~ llabeşıırt.aa tec.ıa. ren .... , urr ~--nuen 
~ oracta d1a,...ıaa •- soma Bulgar luıbineai 
~-...., bir uıc1e 7aflYM t- toplanmqtır Bulgar baf· 
11111 UUIJlda mlltlllt Wr ..- • • • / 
fit.~ bir u.•aç bareke&L velıilı lıabıne top anlı· 
"""~ bnparatorunan mefllu •ınllan .anra «ıraya gi. 

Dün 37 
ltalyan 

tayyaresi 
düşürüldü 

__ --..q, dailarnı başında gümle. L....al B . 
~ 1-.ıstlertn ylircklerl fokstnt Jerelı KT orıa tara· /talyanların bir tank 
~ J'aPar ~hl mahakkak ki S1Ç- lından kabul eJilmiıtir · hiicumu piiakürtiilJü , ... ..,.,.tanda ftal)rulara 

' >'abıız HabejUler mlcadele 
) ... ._ rd1tıt J;firilndöklerl halde 8E1 VIYANAYA 
\'ML.._. llrdJiz imparatorluk lnıv. HAREKET BUGUN ,.-.~ ~· .. i Afrlltadald bütUn ltaı. 
IQıe ~te.nlekclerlnl bir laıllmo 
lllttf -:-.ur.~~r. İtalyan Somal- Belllf'atl, 1 (A.A.) -
..._ "ld lnıwetıer ha müstemleke. B.B.C.• Henüz fevif edi· 
'I ~etiteat olan ve niltms11 eli lıi-- " 
~~ MoJtadlfyo §ellrfnl - lememİf laaberlere göre 
.\111a~ zapta mm-affak oktalar. Bul•ar ba,velıili Filol İ· ).,_ _,...,or 1d harbetm('k hteml. • · 
~..., .ıJihlamu atıp ~ o~ le Bulgar hariciye nazı· 
~ ....:,."' it.ıran P~rl~rt ,.ı. rı Popol bugiin tayyare 
..,~ ::=: de:.:~sprp ile Viyanaya ,pdecek 
.. ~ ......... an vazg....almlt ~ 1·-J• ~· tJTUır. 
~or. Belki de bir hazırldr Bulgar ntı%11'larının Vi· ~ balanayorn. Betld de 
~ '-'etlerin INatka taraf- yanatla Bulgari~tanın 
~ .... faydalı surette kalla.. üçüzlü pakta iltihakını 
~ •• ~~ ec1ı1mtı,t1r. Fakat rm· --•a .. acaklorı •anılı· 
' ~· taglUz taarruzu .. MıC ,, 

"' eclea ve göz ~ yor 
' ecllyor. Bir laJ:tU. lramu- • 
"-- ... etlerine: 11Vmun, aemıa -
.. ~ •e ylae ,,.,,...," emri- FON RIBENTROP 
~..... llavacta tayyareleri 
~ ı.e,.. .._,..... sa1by... •· VIY ANADA 
~ ~ ~leıt nerede mukave. 

Je,i ~kler ld iagtllz asker. Londra, 1 A.A.) _ B.B. 
..... tatbik ecleeekler!' 

............... ~ Calııt ı·ALÇJN C: Alman hariciye na· 
111 

zırı fon Ribentrop ile 

AY1DDJ8 1lddeUe 
llomltardım•• 

· edildi 
(Yazısı 4 Uncllde) 

Afrika cephelerinde 

iTALYA 
Somali ve 

Erit reyi 

Tahliyemi 
edecek? 

Bir halyan gazetesi bu 
ihtimali mevzuubaha 

ediyor 

sarki 
1'1giltere Türk Japonyanın Berlindeki 

büyük elçİ•İ Oahima' nın ı 
Yardımına Viyanaya gitmif olduk· İngilizler lehinde 

Afrika da 
harekat 

Siyamla beraber 

Fransava 
Dltimatum 

verdi 
Japon - Siyam tartlan 

kabul edilmezse 

B •dl9bdye llarp 
mlştenll llarellltta 

it ıaaca lar 
V1§1, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Kabine d1ln aut cıa yedide fev 

kalAde bri içtima YILPlllJI, Tokye 
da .eere.van eden HindiçlnJ • Siyur 
9U1b müzakereleri hMkJnda Fra• 
• hllk6metlaiD vaziyetini tayb 
et:miltir. 

(Deftllm ' 1nc618) 

Londra gazetelerine 
göre 

Sovyetler 

Her han Dİ bir 
cephede 

Harbe girmek 
niyetinde 

ları Jün Berlinde bilda l inkitaf ebnektedir lüvenebı·ıı·r rilmiıtir. 
('Yamı 4 ilnelcle) 

lol"dunun gazeteai <Devamı' aneude) Molotofun beklenen 
böyle Yazıyor HİS VE AŞK ROMANI nutku tngiliz elçiıinin 

değil 

"--- dönütünden aonraya ~ 28 CA.A.) - Bö)'wr: kalmıt 

~~= AHRETTEN loglltenale 
~~.=. ı ,, · '>rz zJL J§. Mcıüon tltfal 
' ,...... llay•taeırt. ... tJıcUtr 1 ......... .,..ıta 
ili ~~ ~· ...... lfltJadl 711111 urtawırla Üll,.. er--&• He> 

' 

zene-al Artl".Jr Smitlı. ~M- ~"" .f ltn«"!"el 

Maliye Vekılınin bayanat• 
-~-~2- --24-- - ~ 

Geçen amqe n 36.491.341 lira 
16'.zlahk .... 

r ahsisalın mUhim bir kıs nı Mi lir 
lodataa ıhli ıaçlarına a vrılmışlır 
Yeal BI çeıe. lllwı elli.:• ..... auar •"'il lstlllraı lallYIUerı Biracı we l ua 
llaur tellltlrler .. llarplmaü 

(l'u.a t bettcle) 

Ayda 12 lira ile ailr. geç:ndir
mer. in snn keşi edildi mi ? 

Devlet Denizyollan idarai ayda . aa lumın~ 
kamarotlardan ayda beter lira 

,,..,,..,. baıltulı 
Smun gelince yudır w 8iiy18Qtr 

'VapurlanmD çiçek gibi, aenta 
dofrusu•mükemmel &:nebi vapur. 
larında bile böylesi nadir gllrWtlr. 
lüenderiye seferleri yapıldıtı a. 
man va.purlardakl eervl9 mükem
meliyetiyle tftihar etnüttlk. .. Fa • 
kat itte o kadar, bu mllkemmell
yetin &mili olanlarla al"kadar 4'. 
maya, ne kaunırlar? 90rm&)'IS, 
terfilıleri de batırmma ceım-. 
Ifattl le bu kadarla da kalmaz, 
onlarm vulyetlerinin mlah Edlbne
ai 11mnc'ellrken OateliJr zaY&lb 
kanıarotıann maıtet vuıtalarmJ 

lanDdan bir &)'danbe:rl -.tepozifıo 
paruı" mm altinda ayda aeyya • 
ne:ı beter Un lteellmckte, yani 
f8fiıı IDUf' 28, IS lrıdemlllerin ma-
811 ife 12 liraya indlrllmif olmak_ 
t.adlr Bu beter lirald! tabltler 
kamarotun betıabında yllı lira biri· 
~ kadar keeilmette devam 
edecektir. 

Gemilerin bmarotlatllı aWra • 
dar malleımesinde ftlwbu.lmam 
muhtemel zayiatı karfdamu ınals
laidile teailmea1 itibari.le bu ··~po. 

(DeVMU C belde) 

da buan h81ap81Z bir lwvla • • ---------
ıalt:ıverirtz. 

Denbyollan lfJetmeel memupJa
n için hallerinden gazeteler ..._ 
taaiyle filrlyet:.bı bllytık bir suç te
lAkti edildiğinl yatm bir mJaalle 
b11diğimiz için ~ bu utJrlan 

ir anda müthiş 
bir zelzele 

yuduu hAdl8eyt al&bdarlardan Bir köy tamamen 
birinden din1..,it olmadJPnm bO. bara poldu 
huea kaydettikten sonra me.ele-

)'i ~ kaıancı el1erlne ... - ildi 
ceoen para Meablle ~e bdemleri.. ı.r-. ,1 CA.A.J - Dotu tnı..da
ne l&'e ayda en ook 31, eo u l't ld Blrkend dem bildlrudJtlM ....._ llo
Jlndlr at Un alaHJmek toln lda- be•'Ml'f .A.1164 Ban Uya ll*llltll 1* 
rede .:.ı. ,.abn • ı.et ... e im I .._. Mt''MIDde ta.._ ..,.. • 
met etmıit 'N ''tef" payeebd b. mqtur. K6Jtbı 700 kili olaa balkmdla 
RDlllll olmak ilandır. Şimdi bu takribPll 600'11 GbnGftMr. DJla .. 
.. ta .... -----aJt* • .. .., •• tıııleı 1 Ql • 
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DüsündtJ 'Jüm Gıbı 
•mıımmmıır.ammnnıııımı•••• taw 

Fakır talebe iç~ Universite 
Rektörünün gazetec1ıere 
söyledrği bir kaç söz 

münasebetıle 

:----------....... -..... ; 

1 ıaşe i 
1 i 

Bir mestekd3Şa&rz fakir talebe. 
lerln bıırmdığı medreselerde dola
fal1lk onların Ul.h!>il edebilmek için 
ne gibi bayat sılunt.ılarma taham· 
mliJ ~tiWcı1ni tebarüz ettiren bir 
ropurbj fl).pmış. Bı. röportaj her. 
ba1de bau akisler oyaııdrrmış ola· 
ca.k ki Unh t':-c;ltcn:ılzln .saym rck
tarU bu lıusuc;ta fikrini soran ı;a· 

sctecilcre lıniversitedc 8 btn tale. 
be olduğur.u. bunlardan sol.l;ı:f,ıln 
bflc rakrilzaMll"'P.f «tola ~ile- ~fk! 
yet Mccck \"l'ya hnhan~ bir kim
seye ef ozatııcak &e\1ycde olmadı 
ğmı. fakfrH~n değil. f&ldrllktcn 
~kiıyot t'fmrnln ::rp oldo~n11 Vf) 

ho ncşıiynttan çok miitt>S.<ilr oldu. 
ğunn "öyleml;tlr. 

m*cr taraftan da bo yuılarm 
Uzerln«- l1nl\·ermte rPktörlllğ\\ talc. 
.,c arastndn htr anket aç:lrak tale
bl'nın· içtimai \a7·yetltıl tc bit et
tfl•t"n .,onrn f':'li•ıslı fodbirlcr alma. 
ia kamr \'Crml~ 

Dii bo haberin b:ış kısmmt boıi 
IAkırdııtn.n ibaret bnlıluk. avm ü. 
nlvcndt.e relctörU bitim kadıı:r ve 
hcrhıılıle bizden ,.,ok daha ' iyi bi
lirler ki lst.a.'lbnl Unlver.;lt-cslnde 
tahsil eden 8 bin gencin Jdnde her 
halde yan aç \'e yan çıplak olaa
lann saym bc.-tıalclc 8 den ~k 
faı.Iaaır. 

Şlkft.yctlerlyle kulııldarunm ynr_ 
masmlıır dblc on·~nn lzzcttncntıı. 
lo'rfnl l<nİnç;lnmaihı ne çnb:ıhyoru1. 

:ın:n ~uh~ iuaıı alçln ttJıiyet ı t eş k i 1 at 1 il 
Onlan şülyctten meoetmeğe ça.. İ 

1ışauğoiuza onlann 11lkli.yctlerlnc i 
ıiCbcp oWı :.mmen ortadan kaldır· f Dünden itibaren 1 
mab uvqmak daha doğru olroaz : • 

nırJnh·e~ııe taıcbeıertnı aışanıa 1 raa.lyete geçU İ 
çalışmaktan menede-o kanunlar. 5 i 
kayıtlar, nbamlarla mücadele et. Anlmradan haber verildiğine 
r.lek ,·cyahut onlara gündüzleri giire, iaşe te§:tilAt.J dUnden iti. 
"RlT~ak ım· :nını \'CrebHmPk için ha.ren faaliyete gecmiş buluı
hıı.lka m.a.hsus gece ünh'o~lklcri maktadır. MUsteşa.r Şefik Soyer 
komıak li.zımdr.. yeni va.zlfesiııe haşlamıştır. 

TalP..beleri hem ~rsınaktan me. ToşkilAtın memleketin iktısa<l1 
oeı:lPrlz. hem do-.'8.111 mcehurtyctl llayatında göreceği hizmetler ve 
lcoy&n7., bir ta.raftan dısarda ralı- alacağı yeni todbirJcı· çok chem
•ırp ldn\seyc moltta~ olmadan ha· mlyetll olncaktır. Bu husu, ~:ı 
~'atlarmı k"' •.anmap. ga.yret etme.. verilen maltı.mata g6ro, yeni 
'forlM bir t.ara:·an tnh!-ille dr.\ıun ınllsteprlık piyasa 'işlcı'İnı bi. 
ev1mnelcrlnc miinl oluruz. Sonra taraftan kendi memurlarfle tan • 
onlar aç aı: tahsile nw olduktan zlm edecek, diğer t.'U'aft.'m da o. 
uman. el; er kıı.rnl rma blr ~a1,e. f isler vasıta.siyle doğrudan doğ. 
tôcl ('tkar ,.e a.ğnlarmfla.n zorla bir nıya mUdaha'eler yaparak bavnt 
"fkiyet ahrSa o uman da 5tlmyo- pall.alılıtuu ~tldk ve takip cıdO· 
tin ayrp ôldo~r.o SÖ\•llyen-k. on· oekttr. Bunun neticesi de lt:. 
lan at.anitrrnıal& t;3yret eder ,.e ıu olan kararlar &lınabileoektir. 
kalak1anmrz din• oı .. 11n diye onla.. 
rı f'oShınnak bt~rU. 

Halbuki bir denkuşu gibi başı. 
ntm krnıa glSnıecef.lri>IZf' baklkat
Jere bakmaktan 8rkmetıek ,.e ha· 
ldkatlerin uılı~t mohmalmkf!o 
ebtlrooek tedblrltt a.lınağa ı:nyrct 
o~lr daha. clojtrn otmıtı. mı! 

Suat Dervi~ 

88fveill gazetecb 
ıerı kallal etti 

'-~ lO!:iJ!1@[j]91iJ 
\ ~if !~......__-.....-Y-~ z_ an ,.,;"J<AOIRCAN l<AFU 

Ankara.dan b1lwı11diğtne gö_ 
re, Başvekilimiz ::>r. Refik Say. 
dam Ankara.da bulunan ga.zete
cUerlm.izi dün alq;:ım saat 18 de 
Başvekilette kabul etmiştir. Bu 
toplantıda meslol.i ıuıcr et.rafın· 
da konU§malarda bulunulmu!j. 
tur. 

9 T ARJHl·DENIZ ROM ANI 
- Bunu sen mi s<sylllyorsuıı? f diler. Sırstldam oldular; ı.avallı • 
- Gelirken dalgalama lhıUnc , lann ae ayaklarrnda oe başlarm. 

katılmıştık, BUrtlklendık; §1mdi ak- J da, ne arlqı.lann.da sağlam bir şey 
eJ.ne·Ji<illir mi! · var. • 

-.-.Sen tuhaf konU1Uyonnm şim. - Hep,irıJ yeıVler! 

dl! ... Şee:t dinle, dal~anm ve ftrU- - Biliyor m1111unuz beıı ne hstl 
nanın bodoslamadan ~le yorum_ Ann~ sen· Sö;ic, 
pro9adan gelmesi araamda ne fark bakkım yok mu! 
ollll' kl.. - Ne iatlyonnmf 

Haliç vapurlannın 
devri için kanun 

BalJq ~apurlur ldareslnln MO • 
naktı.lat Vek!letine devrolunmMı 
için bir kanun layihası bazıflan. 
maktaa.-r. Bu devre satış mahiye. 
tinde olmıyacak. idare mllnakaliı.t 
vejtaleti emrine geçip deniz yol
ları idaresine bağ1Rnacaltt.Ir. 

Fotoğraf malzemesi 
saklamı§ •• 

Arabalarm asfalt yollardan 
geçmeleri menedilecek 

Araba~arın geçebilecek.eri yolların 
tes~itı için bir komisyon kuruldu 
lstıı.nbul yollarmm ne auretJe buna r&#ı'netı tekerlekl! arabala • 

ln§& edilmesi et.ra!mda tet.Jdlder • nn geçıniyecPğf asfalt yollan in· 
de bulunan bel~e !eıı heyeti, bu p ctın~k niyetindedir. 
gUnkU nakil vuıt.alan v&zlyet1a • Diğer tar:ı.ftan mevcut asfalt 
don ufnlt yolla.nıı Jııt.apbul fç1n yolların iyi muhafaza edil~bilmele
taydalı olamıyacatı kanaatine var rini tomın: için emniyet alt.m<u şu_ 
mıel:':r. Net.eklm geçen sene yapı. bede bir komisyon kurulınuştur. 
lnn aafıılt yollar bu sene bozulma- Bu komisyon darn.ir tekerlekli na· 
ta yUı tutmuş Jlbldfr. Buna ee • kil vasrtalarmm ıuı!alt yolda- geç 
bep olşrak da demlr Ullterlekll ve. anelerlnl menedettk ve bunlara 
salt glSllterllmektedfr. Kezalik a • geçebilecekleri asfalt yola muvazi 
ğır kamyonlar dtı her gUn 14leytp yollan tayin edecektir. Bu sebep. 
dunna)ttıı.dır. F'eu heyeti demir tb. le !}ehrlıı başl"ca münakale yolnl
korlekll a.tabala.rm g~tl~ ve nna konulan memurlar dört gün. 
geçmedim asfalt yolları mukayeMı denberi buralardan goçcn nakil 
ot.ınl~ ve demlr Uıkerleklerln u • vn.ıutalarmı eayMa.ktadırlar. Emln15 
tattı bt~ glbl Jr&etiftnl mQf&hede ntiftdruı bit .giµıdc 3.000 demir t& 
etm1şUr. kerlckll na~ vasrtam geçmekte • 

Mosell Toıko,,aran yolu mQUı • dir. Bu sebeple Eminönü afsa.ltJ • 
madl)'On bolul4ufu hale!• buu mu nm limrll tuUJl olnuyacağt anı~ 
kabil Edl.rnelr&tıı IW' harillt Ta.. mak~. Bo vaziyet g6zlinil3~c 
rabyA eıa'ııU yollan hl bir ' ol _ tutularak d~rn.ir tekertokll nali:ıl 

ç feY vo.srtaltµ'lllm geçecekleri voıw a~·-
ma.ın ştır . · • • nlacak, buralarda 1.--ofe b~larna 

Belodlye yalım reoen eene ... - ı lfaretler konularak bunlarrıı yal • 
falt yoUtırtn tamiri lçln fO bin 11- 11lZ: oralardan geçmcien esbabı te
ra urfetmtotlr. FAbt b~IMtye mln edilmiş olacaktır. 

ıe·edl 11 
koDıreratlU 

Hala yarcluna muhtaç! 

Yeril (lvl ,. apııacak 
Aynca 1000 ton da 
hariçten getirtiliyor 
700 tonu Slovakyadan, 300 

tonu da. Maca~istandan ~1mak 
fi.zere yakında şehrimire JOOO 
ton çivi gelecektir. Karlı.bük fab
rikalan tel ~ubuldanndan da ay_ 
nca 6,5 milimetreye kadar yerli 
çivi imaline ba..;lanactıktır. 

Yeni ekmek 
13 kuru~ 1 O para 

narh kondu 

Yeni· tip yilzde 15 ça.vdaib 
ekmek bu sabahtan itibaren ""• 
kanlnıağa başlanmıştır. 

Dlln toplannn narh konıtsyorJ! 
yeni tip ekmeğin fiyatını 13,10 
kuruş olarak t.esbit etmiştir. BU 
narh, bugünden itibaren tatbÜ' 
edilecektir. Maamaflh, narbdl 
b;raz daha indirilmesi çareleri 
de aranacaktır. Yeni tip emek· 
tık unun bir çuvalma. konu1a..1 
937 kuruş diliı, 972 ye indir6-
mi§tir. 

Me.carlarla ticaret 
anla§ması 

- Şehrim~ gelen malO.mata g~ 
re bir mUdciettenberi Pe~teo8 

· cerevn.n eden Tilrk _ Macar ti· 
care'i:. anla.,masmm bugünlerde 
imzalanacağı öğrenilmi!jtir. lxıı
za merasiminden sonra Peştede
kl ticaret heyetimizin Sofya)'t
ge;erek burada ticari temaslardt 
bulunacağı hW:'er verilnıektedir· 

Universiteye 17 doçent 
alınacak 

Üniversitenin muhtelif !akUl. 
telerine yeniden 17 doı;ent aıııı
ma.cıına karar veril~tlr. D<!
çent namr.etlerinin li&ı.n imtı· 
hanları 5 nisanda, umumt tmtl• 
hanları ise 10 nisan.da yapılaca1'
tır. 

POLiSTE: 

Son 24 saatte 
cezalandırılanlar 

Son 24 saat zarf·nda Sa.mat;• 
'10 Beşiktaş semticdC'ki fınnls.rösll 
287 kilo kslk tartılı ekmek nıU. 
sadere oluDa:rak fırın snhlpleri ce
znlandınlmıştır. 

AlTic& 25 gıda madd~ tabW e. 
dilmek Uzere alrnınış, tramvayW 
dan atlıya.n 24 kişi ile seyrilsefef 
nizamlarna muhalü harakette bıJ,. 
\unan, 11 §oför cezalandırılmıştır. 

Besikt.a§ta Oı1.abahçedeki GUiet 
'Si.neması sahibi Mehmedin flinııt • • 
manm çıkış kapılarını kilitli tı.;t • ı 
tuğu için hakkında ceza kesilnlİf 

Şehir meclftdnln dUrıkU ~ 
la.ntunnda belediye kooperatifine 
2 bin liralık bir na.kdi yardım 
ye.pılmasıru teklif eden tezkere.. 
nin büdçc encilmenine havale o. 
lunmasma karar verilmiştir. Ay. 
nca elektrik, tramvay ve tünel 
ıdarelerindeki belediye mura. 
kİplerin~n ma~larmlri -:oo lira
dan 400 liraya çıkanlmastnı is .. 
teyen makam tezkcfflrl tte büdc~ 
encümenine hvale edilmiştir. ~ 

UaKüdar,traınv.:1ı;p 
ı idaresinin ga:ıiip w 

• r "'tii. 

talebi 
~ • .. B/11:, HAMAL KALAS AI,,Tlllı'D-' 

AGm \ARALANDI 

- Ben kaçmayı doğru bulpıam; ·- On.lan da şatoya glStfircllm, 
bizi iki uıvaJhyı kurtarmak için ser- bize mbaf1r olsunlar! 

Slrltecfde Hamıdiye caddesinde f •• ·· A ·1~1 di fotoğraf malzemes.i nzerlnde iş nonu nsıK ope si 
Osktld1Lr. Kadlköy vo bavaljsi 

halk ttamvaylan idaresi .belediye
ye mU~caat ederek tramvay. tart_. 
felerlnlıı vapurlarm . hareket ve 
muvasalat saatlc.rine göre tanzim: 
edilmemesine mUsaade latemiştir. 
İdare .halkm vapur sa~ei-lnde 
tramvaylara k~tuğunu, bu ytl% • 
den izdiham ~"Ukua geldiğini. bllA
kis vapur saatleri. haricinde ..araba.. 
lann adetA bot sefer etliği ileri 
sfirülmekteclir. 

HAide ha.mallık yapnn MUl!ıt.af1 

oğlu Ca!cr, keresteci Ka.!nn1' 
dUkkanmda kalllfllnn istir eder • 
ken, bunlardan bir tanesi iizertıl' 
d{lşmUg, ağır surette ~'ara.alnmlf" 
tır. Hamal Cerrahpaşa hastanesi

beat 8If8.ktılar: bi bi);irdik, hllrri- - Nuıl olur; buna ne ıtmım 
yetlmız tle bltt. nr? 

~ ı !... Rozlta anneıslnln boynuna saril· 
Kalalnn Ga,ınm_ Daha ha· · mq, şaııak}.arinda.n ~pQyordu; Ri-

yırlı olacıık gibi geliyor •• Tut §U oımonun gene dişleri birlbirine 
flaild.alı, biraz daha ileri çe)çelbn; 1 - ıyordu. Donna AlVBl'O anı.ya 
yann sııhibi arar. sağlam bulaun! <il: 
~ Seni bu kadar dQ§flnseler!.. - Peki,, namı istersen l5ylo ol. 
-,., B~lkf dil§llnen vardır! ınm! 

- yardır ama fayd;ı,sı yoktur.. Vali lhmıgelen emirleri verdi; 
- Bu sefer benbn dediğim ol • lJd Türk foraur oraya geidiklerl 

BUD!.. atlara bindiler; arabanm arkasın. 
Gçısp boynunu büktü: Vak • da; parlak tınıformalJ mubafu la· 

tiyle Koç Mustafa.nm em.Jrlerine tammn &ıflııde gidiyorlardı. Yola 
senelerde nasıl boyun eğml.550 çıkarken genç kız yilzUnde temiz 
Koç Ahmedo k1U1j1 da h~ ayni bir 8eviııçle delikanlıya bakt.I ve 
§ekilde davranmayı Adet edinmiş- gillOmsedL 

tl; adetl Koç Mustafa . 61memlş, Vaktin geç olmaıııma ~en 

ı;ençliğinc dönmüo, ~ ye • bUyilk bir halle y;ğnıı yollara ve 
Diden başlamıştı. sokaklara dökU!mllştU. lki TUrk 

l1erden seıJer gcUyordu: ronwımm f edakArlığıru bir kumu 

- Tamam mı? hayretle bir kt.smı da takdirle kar 

- Tamam_ İllıyördu; onlar bu ~tafatlı veca-
- 'Haydi; çabuk gidellm- kalı grııpun orta.8tnda ınnrk~ ve 
Genç kızm teJqlJ ve heyecanlı yırb:k eJblselerlyle canlanml§ birer 

tıesı duyuldu: tunç adam ı=fbl heybetli gl5rfinll • 
' - Baba, Koç Ahmet nerede, o. yorlardı.. Hele kadınlar arasında 
mı M yapt.Iım:? onlan takdir odenle:r, mendil sal.. 

- Koç Ahmet kim? lıyanla.r: yqa diye bağmmlar. çl 
- Beni kurtaran adam... ~ çe!I: atanlar eksik değildi; iltifat • 

forsa:. •• Bır de arkadqı vardı. larm da çoğu Koç Ahm~de yapılı.. 
Amiral Bluko özür diledi: yordu. Genç r.zlar ve kadınlardan 
- Hakkı var general! Se~eıı bllm,iyenler i>iribirlerino soruyor • 

onlan unuttuk! tardı: 

Bir yUzbaştya hemen emir ver- - Nereliymiş! Hangi mflelt • 
dl: tenmiı? K1mntl5 ! 

- Onlar nerede? .. Çabuk getir. Türk olduğu öğrenilince ürkü • 
Birisl merakla eorda: yorlar. bir an için de olsa nefret. 
- Kaçmış olmasmlar!... Jerint gWemJyorlardı. Uldn çok 
O ınrada başk&SJ deniz kenarm- I geçmeden onun milliyetini unuta.. 

dan gelen tl-J ada.mJ g6st.erdJ: rak &nılannda konuşuyorlardı : 

- lşt"' geliyorlar. - Ne güzel delikanlı!.. 
Ro%ita babasına dJyordu ki : ~ A8lan gibi... 
~ Benim elimden ~ ıey rel. - Ha:rn-, boğaya bcnrlyör .. 

mez; fakat sizden rica ediyorum, - Ktmbillr n"kndıır kuvvetli 

orılan memnun ediniz! dir! 
- Peki, pekf ••• Merak etme? - Kalbi de herhalde kendisi 
- ~ nereye g&ıdereeebl gibidir; iyi kalpli olmaMlar bir 

llllr dü9man generıtJinfD çoculı:1an için 
- Gemf}'e... kendflertnf blSyl~ bll~>flk .bir tehli-
- Glıus.- Bbılm ~ o kadar teye atmazlardı. . 

~ ailbıa ~ed """"" "~ "9P} 

yapan Sabite, elinde kAfi ınlktar_ için üniversite bir eser 
da fotoğraf fJmJ olduğu hnlde, d k 
bunları fotoğrar kağıdı almmadığı neşre ece 
takdirde satmadığı iddiasile "'aka • Üniversitede lnönil Ansiklo-
lanmış ,asllve fkfncl ceza mnhke • pedisinin hazrrlrklarma devam 
mesine verllmt~ir. edilmektedir. Maarif Vekaletinin 

Bundan başka tek numnraJr tak. taJimatı dairesirule toplantılar 
silerin çalışması liz-rngelen bir l yapılmaktadır. Aynca Rektör. 
~nde 1692 numaralı taksi şoförü lük, Ansiklopedinin mahiyeti 
Ahmet Batus ~lışmllJ, yakalana . hakkmda hir eser hazırlamağa 
rak avııl m11hkemcve verilmlştir. karar vermtştir. 

Vak:t 

Bu garip taleb tetkik edilmek.; 
tedir. 

ne kaldrnlmıştJr. 
BİR İŞÇİNİN PARMAKLARI 

liESiLDİ 
KaramUnıeJ fabrika.sında çalı ' 

'an Ahmet llureddin. fabrlka.d' t 
vargel makinesinde çalışırken sol I< 
kolunu makineye kaptırmı , par • 
maklaıı kesilerek Cerrahpn§a hat" 
tanesine knldınlmıştır. 

Tasviri Efkar 
Asım u .. Ankarada n~edllcn teb

IJğden de aııla§ıldığı Uzere 1kl btllnİ· 

met nraımıd& blltUn meselelerde tam 
bir görtlfı btrligt mevcut bulunduğunu 
kay.:1edoTck diyor ki: 

:D!ğar gazete b8.§makalelerl oıdUI' ~ 
gtbl Taavir1 EtkA.rm da. bqynzısı ı.6 
karadAıı telefonla a.l.ııımı§Ur. Bu ya'_ e 
da. lkl ltflkQmet araamdakl görUıt r1' 

r------·-----------.-i--------~·' tabaluıh tebarüz et.Urildlkbeıı ~ "'Türkiye De lngUtere arumda ofm.. 
dJdeo n•U~ terek anlıt5ına noktalan bu
lunmallla bttabcr. Türk • lngtnz l\lllli 
L\lüdatwı kovvetlcr1nln yann ne gibi 
bA.cUM'IN J~l8ında kalabll('()Cğini 

bugünc!f'b taytıı etmek tabU lml<!itsı~ 
dır. Bu ıtttıarla her iki bllltnme1, hMJ· 
sclcrln lnkl~rmı blrllktc tnklp ede

cek "" ona gure icap ed!'.'o t.xlbirlert 
de bir11ktc dU§UnUp kararl1'cıbraeıtk· 

tır. 

Bll,.~iik Hrltıuıl a de\ lııt ada.ınJıınnm 
Aakaradald k.onuı;mala1'1 dJğcr bir 
noktad:Jn faydalı olmuşiur. Bu da 
TürklJ"" Uo BuJgarlstnn ara!!mdıı ne,· 
rtıdllen Ankara deklArasJonunun Türk 
• İngiliz ittifakım lnymet~n dti üri:ltl· 
ğü ,\·olıındakl mlhv11r propagıuıdalan• 
na kP.U !illretto nihayet ~ıırınlı olnıa· 
!ildır.,. 

Yeni Sabah 
Hllseytn Cah!t Yalçın, ln.gllt<>rc htı· 

l'iciyc ııırzınnın Ankıını eıeyahatino 

ahval ve şera.!Uı:ı bUtUo bUUln mUs 
v•an:ı v~ husust bir mahiyet izale et· 
Uğlnl kaydedCl"f'..k diyor ki: 

"Dllnyaıun mukaddora\ı ü&erlndf' 
h!ıklıu bir tesir yapahUccek b~1ik 

vakıılnrm artfeıılnıJe Türk • lnlrllz 
ıılya •tıerlnlıı te\-a.tııkunn ve sanw· 
ma:c ıinmlml~ etini mtl~ede etmek w• 
bunu toru bir açıldıli , .e bn.Jf!llik Uo 
bütü.ı dıınyaya llAn etmek her iki 
menıkket tein de bU~1lı. hlr enl.'rjl 'kal 
ııağı J•uaıUe getirir. 

Ankara mııahcd~nameslnln lmza. 

1U1danberl Tt1rk • lngıuz mllnuobetıe
rl blr au bile •rsdmaila.ıı dert.ııll"ple 

ve kuV\·etJeııme btaU»Wlcla dalma t.o
.. ~ ....... efmbij1". 1'ı:ında b\tk:Q-

Bog1bl büttba ubalt pzeWer:l befmaka.lelortnl dtıat wı mttt.tetık tıı
glliz heyeU ile Ankarada yapılan c~rtlşmcJere ve buna dair Mfredllea 
reNDI teblJğe tah8ls etml~erdlr. Bu buıııutakl mUt&leaJanlaıa bul par 
ııalan bu sütunlara ikUbu fldlyonm. 

, deniliyor ki: 
"'Tılrldye Balkanlarda~ ff!llll 

hAdiaclrrl bUyUü bir dlklmt wı ıtJlll 
ile takip etmekte ve ber lbtımale rı-' 
ıı da mliteya.kldz ,.e hazır boluruo-" 

mettmizln göAıerdl#f ciddiyet wı • · 
dalatt kadar tııgWzler taratmdan fb. 
raz. edilen görttş wı aıtlayı, ta bOyllk 
bir rol oyııamqtır. 

Tllrk poUUl<aıu lngtlte.re tttJfalon• 
dan dolayı hJçhlr zaman leıtlklAllnl 

kaybetmemlı:ı '\"C Türk vataıı.ınm lnf'.n• 

raatıerlni dalma blrf111ııl eatta tutnıak
bw ~rl kalmaQUftır. Bu mıeafaatb 
lngHJL dmıt \:e mütt.ettklertrnttJn Dlf"...D" 

fnatıert arumdald tam '3tlraktlr ld 
ok1.olunan reem.I ittifaka o tatb eaml· 
nıhctl wrmt, ,,.f} lınl<lk1 bir doırtluk 

tl'mln cyltmlıttlr. 

Bir buçuk acnedcnberl lnılltere Ue 
memlekctlmlnıı mUnase~tlerlmlr.de 

mUttdiklerlmh:Jn hW sırf kendi metı· 
fa.ııtlPrl uğrunda bir ma-0ern.ya .UrtU<· 
lonwk yolunda dotaıa bir tef6bb0No
rlnl, uw.k blr lınalarııu ~ görmedlk. 
En muğ'IMı: \'e ~r gibi görünen m~ 
leler oo b.all!I bir açık kal~ görü• 
r:üldü ve iki tarafQI beklecUfl llUmO 
nJyet, hak ve mantığa bllnuet blalert 
sn,·l'slnde dcrhtı1 iki tarafı da memnun 
edece!< N.Aretto bnllolwtdıı. Mister E· 
dan Ankıırada bir gUn artında hllkft• 
melle bıltUn meaelelcrl ıörllJ*O.. Rel&i· 
C':Ullıhıır f,.mct lnönUnO r.tyareı ettJ w 
teoıln edlleu nctl~rdcn llOD derece 
meoınun blr balete mtımlekethnt~.cleft 

aynldı. Türk p:ıetecllerlyle yaptıj'ı 

bHNbal eAWnda 1ııa ~ 

llz.erlnde JUW ~at &ıeıVlc aldıtı 

lılaeedili~ 

tadır. 

Vatan 
Uu~lln muallA.k bir halde. ~ 

Balkan Aııtan~ yarm hf'.rban;1 rll 
lo.ltl1'1 "" aalAh göeterebtllr. vfdl 

Arunet Emin Yalrnar:, g6rU§mel81" mJ wdyetlerde basıl olabUecek 4' 
sonunda. neşredilen teh!J:'dc l!ade edil· ğ~lercle yeni kararlar almak 111' 
mekte olan mutabakatı kaydederek ediyorsa. hllkQmet mlttteftklmlS ,,., 
diyor ki: .• -1 

•· gilUP. De olan mutt.erek mentaaCI"'· 
"l>lyıı<t:kı.lıılz kJ. lııütUıa bunlan nıkW ~6zöo0nde boJundurank .-' 

ftl80li eıfü.le!'dlr· JDID lçyUz.11 aaiba na- yeti rotldk eder wı ancak ~ 
Nldır l tngUtere Ue blz.lm aramızda montaatJne en uygun olan kararı ; 
ddden rewnl tebllfla ifade ettitı gibi. Bugfüı için Bn1k.aa meeaııı taaJddl" 
tam hlr fikir aygunlutu vo cldcll blr da. alınaeak yeni kararlar yoktur· JI 
k•l'Jıl:.klr gth en '-ar mı: kQmetlmkln hattı hareketı. Ba .. ,".cJ' 
Bıuıa nmla olabllll'l!llnlz. tld taraı· lıefik Saydıunm mUt.P...adıllt aufnıd" 

da .'\nkara mtUAkatından clddEn .mear rlle u.ın edllmJ, oldafu cfbl, .-111" 
nıındur. Eden de, General sır John mJş, bulunduğumru: muahedeleriO ,, 
J)UI de b umenumnlyetlcrlnl ecn"'bl rlh. rn:uldelerllc de te.blt olımma~tn'"' 
gazete mubaNrlf!rlle olan mlllMcatıa.-
nnda en •mimi kellmeler1e Jlade et· 
mirt1ordlr. 

8a k1l tllrJ Ü Ollll861113 da lb f lmaJ 
yoktur. lki memleket &nl&JldakJ tttl· 
fak, rıw-.nıaat heeaplanna dayanmıyor, 
temiz prenıJplcre dayanıyor. Bu pren· 
ıdplere en yükaf* derecede f.aYdl!b ol· 
ma.ıııo ~olunu ve U111Jllinü vaztyetJertn 
lcabma en uypn fllll'f)tf,e &Unü gttııU· 
ne laJill etmek ftdtea.lnl pek tabU o
larak his Uzıerlralso a1ııut balmnı)·ll· 

nız. 

Harp betJıyalıben 18 S7 geçmltUr. 
BMell 1ııa aylan dolcJu.nn badhl!ler, 
bJalnı d&lmıa t.abeül bir yol takip et· 
tltlm... ve taU..tama.s )'Olla mDtte
"'* dıavaya em lıüy1lk bbmıetlerde Jııao ......,.....-.a ................ 

Tan 
}.L Zekeriya Sertel, Ankara ~ 

lamı::ı nctlce!!l dlln De§rC{lllen ~ 
tebll ~tıo blldlrllınlş olduğunu k# 
derek diyor ki: _-11 

"İngiltere barlclye nazll'I; De S-:.. 
1mrmay ba'kanınm AnkaraYı ırJ~ 
blllıuııa Od mühlm ooktanm bir ... d" 
daha aydmJanmaaına llbmeı ~ ... 
nırt xQrldymtn Jttlfaklarma we ~ 
hUtlcr:.UO eadakatı, dlterl ~., 
TürkiJ edea Balkanlanla bir _. 
uneıu.'11 olarak 1aWa4e e1mek ~ 
d.Jklertdlr. Ttlrklye lttUakma -;. 
blmakla beraber alyaaetlade -"' 
ldlillr. Kendi mentaatıertae D8 ~ 
""' ne .. rtlar ~ tıet'aT911 ~ ,_
Mıeıtmı ..... _.. 1111.., 
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ront 
3,10 
sa rs ~= i: y!~~~uk Bir sebebi Bütün~:.:ı~~kalann izdivaç ve şartları 

milyar dolarlık tahsisat Franlloya ltal yadan maayyea Uplerle 
verildi lazla 1 llb tabd.t 8dll8C81' "Çı~~?' ~§kta ve bunun vardığı izdivaçta F etriach 

d~gımız bazı mahbub maddelerin veya vücut 
?ahıyelerinin mühim rolleri vardır; aıık veya evli 
ınaan bunlarla atkım aembolize eder.,, ..,&diseıer 

e Tarih 

ııcam.n:u ... 
,ti; 

ele e ~andanberi Almanlarm 
don~ınnek istedikleri Fransız 
haının lllasmd~~ Richelicu zırh. 
nuz . reısrnını bilmem gördü
\'e e~? Bu, ~ünyanın en büyük 
den b' .uyvetıı harp gemılerin. 
lat-ett lıidır. Provasındaki iki 
lan e en ağır toplardan dörder 
uc;e~ ~ardır; kıçtaki iki taretin 

~ 8uYl.ikopu daha ufak çaptadır. 
Ya • harpte ve daha 80Dra rnf ı;:n bu çeşit bUyilk zırhhla. 
olmak as ro!leri ~arruz ~ 
.rın tadır, bu ıtibarla lngilizle· 
~ı.hi e~el~ zırhlısında olduğu 
topıaıl.I\1 bUyUk toplar ön tarafa 
bir c;eı· _ıştır. Kumaooa köşkü 
da O)d ik_ kuledir; e.~ki zırhlılar_ 
fletenı ugu gibi uzun direkler, 
l1Jnıa er, ıpleı-. ı-: : ... f'atlı telsiz t::ı. 

., <lir ~rı Yoktur. Bacası bir tane. 
il. lind gaytt orijinaldır: Orta ye

t'eteı~karkaya doğru altmış de
~k hır zavive ile krvnlırue. 
bilh~n gelecek mermileri~ 
baead ta;:yare bom.balarmm 
kan b~çerıye düşmelerine im. 

Fra ılmamıştır. 
• tıi2.1ltı~ızıar son zamanlarda dıe.. 
d nekleri 1~atınm mükemmel ör

ıtı to nı vennı.şlerdı, sekeen 
~ lantik nluk l\'onrumdi transat.. 

lia.tıa ~Puru bun.lardan biridir. 
'lizıerlP a.ıuh ım:ıa1r donanmada tıı_ 

<>lnıa • ıç o mURa başbqa 
k~f, ısterlerdi. İngilizlerin 

it. ed donanrna kadrolarını tes. 
onan erken Ji'ransr:r. ve ltalyan 

. .. lllalannın mecmuundan 
oş un olnıa.smı ~ tutm:ılıu·mı 

gornıezıer: 
- Mut · haıd tefık buJunduğumm 
.,...~ bu ıtinıats1zhk nıc:in, 

l uerlerdi l'k· t--< 
ı2ıe~ h • a ın son harp u..eıor 
'Pra ak verdiriyor. 

t nsızıar en bil" •• k hl·ı .. lb.a R: . yu 7.Jr ....._ 
l<'ranıs12 •ehe.he~. ~~ini vermekle 
tan b·· ~enızcılıgınin csasm1 ku· 
~ UYUk başvekillerine kal'fl 
'lhıy0~~len hürmeti göstermiş 

ar. 
lt.icheı· 

~du. ..1cu 1582 de Pariste 

v..-g&oe, Z8 IA. A..) - Me • 
bıman meclisi, ordu ve donanma. 
.nm ihtiyacı için l milyar 533 mil
Ytıll dolarlık t.aMillatı kabul etmış. 
tir. Uyiha şimdi Ayan meclisinin 

.ta.aviblne a.nedilecektir. 
Vaflngt.oa, Z8 (A. A.) - Har. 

biye num Stim!On, 130 il& IM 
bin k.lşinip önllmümeki martta ısi
lih altma alınacağını ve bu suret. 
le or<lo mevcudunun bir milyon ". 
ri geçeceğini bildirmiştir. 

Suriyede Alman 
casusları 

Bir telsiz istasyonile 
Berlinle muhabere 
ediyorlarmış 

LDedra, 28 (A.A.) - Almanları.o 

Beyruttakt fa&llyeUert hakkmoa öt. 
re.nlld.lğtne göre, Vi§i bllk~eu nazı 
cuusluk slatemioi bert.arat elmeğt 

:.ıgnt.§m&ktadır. Nazi ca.aualuk te§kl 
ıum:n merkezi Surlyenin merkeziııd• 
faaliyette bulunmaktadır. Gestapo ~ 
radan Jma dalgalı verici blr t.elBiz fl 
ıeu Tıwtaeile Berllnle muh•b.ıre et 
mekteab. 

lagl tereJe 
llawa llilcamıar. 
~ !8 ( A. A.) - lngıı, .. 

lbava ,,.. dahili e.mniyet tıe7.aret. 
1erinin dün aksam QıetJredilP.D 
tebliği: 

Gündüz, bilhasaa öğleden eon. 
ra, münferit 11Urett:e ~ bir 
miktar ~ tayyaiJıRi MA.D$ı 
Ye~~~~ 
kadar eark ıuıhillni ~işlerdir. 
Hilcumlu araamdA bar çoğu 
mitralyözlerle yapma,. ta.kat 
mitralyözler Meımmiyetsiz basa
n mucip ~UllJhU'. TelP.fat mjk_ 
tan. ff!Vka.llde axbr. Bazı nok· 
taJa.ra bombalar atılmış. biri 
Linoohvdıitt'de ve diğeri ga.rpte 
olmak ÜJJere iki noktada yangın.. 
la.r bazı ha.san mucip olmuştur. 
Diğer yerlerde bilhRSM şarkta 
basaJ" bt>men yalnız bir miktar 
eve vapdnuş ve bu evlerden bir 
kaçr yıkılmıştır. 

BUler lap>• 
eıçıaııe glrlftı 

BtrlM. S8 (A. A.) - Hitler 
bugün öğleym yeni J apoa bllyilk 
elçisi general Oşima'yı kabul tt. 
mlftir. Japon bilyük elçim Hit
ler'e itimatnamesini vermiştir. 

Alman harich·e nazırı Von 
Ribentrop mülakatta hazır bu. 
Junmuştur. 

hipliğ ' 0~c~ askerliğe, sonra ra. 
Afedic~s'~ırdı. Kraliçe l\f aric dö 
kltibı ın ~nah çıkarıcHH ve 
ettı. }{ ~atıyle saraya intisap 
~l ra hk meclisine kadar 
başvek~; 1624 de kardinal ve 
d:, d oldu.. Pı testanıığı ez. 
<tı; F'~lerınin nüfuzunu ku--
1.andırcıı. Ya müstemlekeler ka. 
~<lu • Fransız akademisini 
~ ınuiı ~u ~Uyük hizmetlerinin 
gıllin ~nıın1 de f ransız denizcili. 

ili melini atmasıdır. Masanın, i9kemlelerın, kanapc • 
Chehcu demı-· ki. terin listü hep çamaşırlar ,elbisC'-

- ~- · ...., .. ır . 
kıu-ad~ın silfilı kuvveti yalnız Jer, kiuı.palr ve darmadıt.ğm du -
derı1~ kuvvetli olmakla değil. ran bir srü kağıtlarla doluydu. 
lllsun.1an de kuvvetli olmakla ta. Odaıım ortumda da aç.ık ve yere 

:s tr. .mu iki bavul duruyonlu. Emir • 
bitıa,'{ı ~ için deniz işlerini her, ya\•q ya\·q eşyayı bu bavul. 
\'e 'rouı en,dısı lir.erine aldı. Bret.'t lanı yerl~t.tnneğe çalısıyor<lu. 
~u on da mühim tersaneler 
İ'lrdı ·A Donanmayı iki filoya a- Aysc, bu karga.§alığı göriir göı 
fiJos~ tlantikdeki filo Poruı.nt uıez birdenbire durakladı, Cemi • 
gelbile~' taşıyor ve en bUyük lin yü:ı:llnA baktn. Subay: 
Şaz.ıc \'e teşekkül ediyordu. - Yarm gitme-k için O§~ amı 
'llltfı g~·1Akdeniz filosu Galer toplatıyorum. Dedi. 

:le denizciJ1~~en iban..-tti. 1627 A'.~e kaşlarını çatarnk bir da • 
\'e liou da ışlerinde lngıltcre 
llıtınelernal dan yardım ve nil. ha odaya göz gezdirdi. Cemil o. 
Sonra an Frn.sa on altı sene nun ilk defa olarak ka.flarmı çat· 
tlee.ai~Progra.rn1ı bir çalışma ne. tığını görmll.ştU. En kUçllk hare • 
11~ip bu~· seksen bUyUk gemiye ketini büyük bh alakayla takip et. 
ııınden ç~nuror: vaktiyle kendı. nıeğc koyuldu. 
donarırn Ustün olan İspanyol 
itı\ntyordasına karşr 7.aferler ka- - Buradan gidiyorum Uzakla 

a U. ra ... Dumanı çıkan vapurla gidlyo. 

i}>i ~af aı-pte Fransız don.a.nmlli!J rum. 
"11t1ırn ı dtı: e~er ımparatorluk - Dumanı çıkan vaurla mı? 
~arlığı~1 ıYsa ve Fransa bugün ı - Evet. yann alcjam gidiyo • 
Unu d rnuhafa?.a ~c-'l:':vnrsa nım 

bun ..... onanmasına IUd . 
'ti -Ut•Jçindir kı· , 1 • • , 

00b~ç ur' 1 Ayee. ınihnniki bır "iekilde: n ı.-ı ısı • ., ınet\tnın . 
Darıa ~u Ve faal \cw ~ . - Yarrn aba.nı.. dıye tekraı · 

n dır ~. . ıaıt 

/( ! -~ Sura.ı:!aı glttJğime UzülmU . 
aclircan Kallı } yor •uaın? Benl Artık bir daha 

glndarll M eıı ımı, 

Bu yüzden italyan harp 
kudreti zayıflamıt 

Loadn, ~ (AA.) - M.uııollnl ln· 
gillz kıtaıarlyle yapılan muharebeler· 
11ekl muvartakiyet.slzllklertnl tzab lçln 
cta.ha evvel havanın muhalefetinden 
ve bP.;-Jrlık nokaanmdan bahııetmiıU 
Şimdi bıifka blr oey buldu: Generaı 

FranKoya lspa.nya dablll harbi. esna. 
ıımda ve.ıdiğl barp malzemesinin fatu 
rasmı gönderml§Ur. Bu fatura ltal 
yan ııC.7ctlsllnUn de i7Ah ettiği gibi 
Ha~i&tandakJ mUhim sayretl&rden 
hemen sonra lspanyayıı yapılan yar 
dlmm İtalyan harp kudretinde ne mu.. 
blm tılr yara açUğmı göetermektedlr 
İt1te bir mazeret, daha. 

Bir dahili harp veaileslle göııderilen 
mallann 83 milyon lnglllz llnuımdan 
61 miyona lndtrre.n tenzllltlı faturas 
şudur: 

Birçok denizaltı, J9."i9 sahra topu 
ıo.ooo otomatik allAh, 240.745 port.a. 
ur sHAh ve bunların ar&m1da 1891 
modeli 219300 ttlfek, 6.668 motörı• 

\"&Blttı ve bu meyanda 4.264 kanıyor 
ve 134 sert tank. 6105 varil benzin 
931 radyo makinesi ve 110 katır. 

Muııcolin! bundan ba.§ka 768 tayyare. 
1414 tayyllre motörfl ve 16.000 ton 
ht'lnıba vermiştir. İtalya taratındsr 

verilen küçük harp gemllert vaınıı 

hatıra olarak ZikredllnMıklfıdir eııı 

tar tkramlye lcabUlnden verllmlıtlır 
61 mUyon lngtll.z Uruma hallğ illı" 

besabm 24 aylık t.a.Judtle M<-!Jer,.~ 

Umlt edilmektedir. TaksfUer. tgpıınynı 
dış Ucaretl inkişaf hutduğu ı:ılshrtı• 

ıırtarak gldeoekUr. 
Steiar.l A.J&lUIUlın öiptomatn• """ 

nabirl .şunları i!Ave e4Jyor 
ttajya. ~ vardmnn& lroş,. 

m~ tlw\W) abehi t~lterede!ı 
karkınue nlllllUQ~r 

mlIADA tNGIU7.1.EK 
MUVAFFAKIVET KA7.ANMAML'; 

Boma. 28 (A. A.) - Stcl'an1 a.. 
janllmm diplomatik muhR.bi:ri yan 
yor: 

Afrika harbi yeni bir sathayR 
girmiştir. lngillz gayretleri kAza.nı_ 
lan muva.ffakıyetlere rağmen ti.bi
ye ve sevkülceyş Mhalarmda mÜ&
pet nelicelert:ı varmamıştır. Slya.~i 
aahada Londraya w. V~fngtona O.. 
mitler vermiş olan biiyük taamı'! 
tıı.mamen akim kalmrştrr. İngiliz • 
ter iki ay gayretten sonra bal5 
ltalyan mukavemeti kanjısında bu· 
lımuyorlar. Bu mukavemet İngiliz 
kuvvetlerini yıpratmıştır. İtalyan 
milletinin maneviyatı mükemmel • 
dlr. Afrikada Alınan hava kuvvet
leri harekatın seyri ilzerinde mil· 
eesir olmaktadır. Libya cephesinde 
Alman zırhlı müfrezelerinin mev • 
cudiyeti Akdenlulekl muhayyel 
hfıkimiyete dair olan Jııgiliz tarra
funışJuğunu tekzip etmektedir. 

Arnavutluk cephesinde müker • 
rer lngfli?. . Yunan taamızlan .son 

Giyecek eşyasını ucuzJatma.k 
ma.ksadiyl alman kararlardan 
biri d fabrika ve imalaUıaelerln 
çrkardiklanm eşyanın tiplerini 
tahdit etmektir. Bu tipler daha 
ziyade yerli iptidai maddelerden 
yapılacak, aynı zamanda da ucu· 
za mal edilecektir. 

Ru suretle hem idhal imkiı.n
Jannm azalmasından miltevellit 
gUçlilkler önlenecek hem de hal. 
kın ühtiyaçlarma uygun tipler 
ortaya çıkacaktır. 

tktısat Vekaleti deri tipleri 
hakkında da alfiltadarlarm mu. 
taleasmı sormuştur. Yünlü men. 
sucat fabrikalan mümessilleri 
de Ankara.da bulunma.ktadırlnr. 
ilk iş olara:k yünlü menucat, 
<prap. ayakkabı ve fanila gibi 
giyim eşyası üzerinde tatbikata 
~cçilrniştir. Alınacak neticelere 
g-'ire bu usul bili.hare diğer eş
yaya da tatbik edilecektir. 

Silall imalatını 
arltlrmak içı n 

Amerikada örfi idAre 
iJ&ıu tekli fedildi 

\laşingtoo. 28 (A.A.) - Ameri
kanın Fransadaki eski bllyük elçiai 
Rullıt. Amerik.&da aillb tmalAtmı 
;ırtırmak ve çabu1Jlatmak ıçuı ;n.f1 

•dare UA.nını ist~ Yt' dcrulijtir 
ki: 
Eğer Almllllya rruı.~liıp olm~ 

bfitün ıtünyaya ta.h.alc>ilm ed~· 

tir 
R1 J7.\"~T .T 1'f11nl1111 

Vaşlnıtf,on. ~ (A.A..) - R.~ 
r.umhur RU%VA1t A.ml'l'riluuı mlll,.ti· 
nP. hit.JLhen radvodA triF tU~" 
bıılunmwstur. 

RU%Velt. tlNnokTMD""° ~ 
IAylhas:nm kA.hul fflil,.,.f"ft ttan-
tini 17.har f'tJTıhs ,,.. IAvfloııtnm ••t· 
hikinln gJtrp yıtnm lrfiN!!'inln mft. 
ttafu.st hıııqı!lltntl" çoJr h0vf11t hfr 
Phl'.mmivl"ti nM1ıi!\ınu "1\vleml.~ 

iab,k . snanya 
kralı ildi 

Roma, 28 ( A.A.) - 13 üncU 
Alphonse saat 11,51 de vefat 
etmiştir. 

on bes gUn zarfında gittikçe ar • 
tan bir İtalyan mukavemeti De 
karşılaşmaktadır. Diğer taraftan 
mihver doğu bölgesinde milt~yak • 
kız bulunmaktadır ve tngfltere:re 
pek ı;ok bilyük hareket serbeatlsi 
lmkam vermiyC'cektir. 

Atlas ve şimal denizi cephele • 
rine pek yakm olan ilkbaharm teh. 
Jik~i çökmektedir 

Yazan : Dr. BAllM ADASAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bundan önceki tahUJimizde eöy
lediğimiz gibi eevgi veya umuml 
mtuıasiyle aşk, ister flziyolojik il. 
ter psikolojik çebreaile bir mi.na
yı ve gayeyi haizdir. Seven ve ae. 
vilen sevglliler hayat! veya nıht 
manada cins lblr ca.zibo ile bağla· 
nırlar ve belki de vücudun mille. 
kabil aşk hilcrelerlnde vaki olan 
kimyevi bir mekaniuna ile kayna. 
§Irlar. Fa.kat Steııdal'in yıJdınm 

a{!kı yan ibir anda doğan sevgiye 
va.srta teşkil eden garip ve gayri. 

mutad birçok qk maddeleri de 
mevcuttur. GUndclik ve serbest 
göril§meler<lc gençleri izdivaca aev 
kedcn bu aşk amilleri veya batı· 
raları hesapsu.dır ve :romanlarda 
bunlan:n gilzel vt: egıantrik tah • 
lillerine dalma rutlıyonız. P'etiach 

dediğimiz mn.hbub madde veya vn.. 
cu t nahiyesi aşk eevldtabilıinln 

Çlesteklerinden blridlr. Meşhur 

Fransız nıhiyatçılarmdan Blnet'in 
ifadP ettiği gı'bi ''aşk kanşlk Fe. 

~lerin netk"'ı veya mecınuuı· 
rltr Me.,hur Alman akliyeclat Kraft 
D.bıg de reUşizmın Y1Uli sevgiliye 
•t1 bir maddey.. veya vücudunun 

herhıuıgt bS7 ıwvnma " aıeMıli 

burnwua aa.planmanm bdtftç 8.1J • 

\undA ya.ni bir ~ seçmede mühim 
rol oynadığm1 ıtiLbw · etml!ktedfr. 
Htnir• lrt'Ddi IL!Jkmı, sev«lalni M • 

ya aempat&uırl "embollze ede:r 1' 
ni "nırlarıdırarak kendine ı6N 

bir rDm aa.bft halinde bir aet kl&

ali yaratır. Aşir D)IDt.akalan dedi 

timiz muhtelif vücut lmmılan we 
yahut bu vücudu örten teYlerin 
rom çok milhimdır BiltUn bunlara 
Fethıch diyoruz. Vilcadilıı tJtrı:ok 

rızikf ma.nzaralan ve kmmılan, 

bazı kadm ve erkek eşyası, sevgi 
olarak seçilen şabanı but Adetle
ri, jestleri veya hayatma ait & • 
detler ve hatıralar lnt aşkta yani 

tutkunlukta rol oynamaktadır. 

Mevzuumuz qk dallletleri veya 
maruf aşk dışmda kaldıiJ için 
(mahbıır """ı "' fetiş) tetkfl e-
den ş yl ı . • ı a~'lli mücmel 

• Bu ır.~ l• .. tı> ~t'r1sl ~ıra ile fU nU. 
b'llarrm:zoa c;ı .mı,tır ~~. 30, birtnei 
ktınun, ı, 6, ıı. 13, ıs. 22. 23 !Jdnd. 
kAnun, ı, 3. 8, ıı, 17, 22, 24, 27 şubat. 

malfllnatı vemıelde iktifa ediyo • 
ruz: Saç tekli ve rengiyle bunla.r

dan biridir. Çocuklukta koşanaa 
saçlarm veyahut sevilen bir kısa 
ait aaç hatırasmnı slllnmiyen izle. 
ri aft maddelerindendir. lstatia -
tikler<le a&n1m baglann oynadık • 
lan roller çokluk teıkil etmekte
dir. Artist Jean Harlo''• \'cya Cla.. 
ra Bow gibi sanşmlar sırf 8açla· 
riyle cinal cazibeyi kamçılıyan ka. 
dmlardı. Saç1a.rmm aks! rengini 
seven erkekler mevcuttur. Ea
merlerbı Almanyada rağbet glSnlll. 
ğ11 m1ltevatirdlr. 7.encUeriıı elleri· 
ne ealr dllf~ aanpıı Avrupa ka. 
dmlarma taabbüd etmeleri de ~ 

ki bundan Deri gelmektedir. J'üat 
fetl§Jer &ı'8811lda en kuvvetli \'e 

harap edcl aşk nahiyesi mnh•Jdrü 

gözlerdir. Çl1nkil eek1 bir ~ 
ifade et~ gibi ••gösıer ruh• . 
aynaıadrr.,. G6sler bllt1ln f~ 

minin en ifa.deUr umnırlandlr. 

Birkaç sene c·!Yel askeri aıhlıJye 
mecmuaamm bılr nllahaamda ç-.kan 
CG6&JeriD f".ıdyODOmlst) bqlıklJ J8 
zım bunlan aft tafailA.t De ~ • 
dur. AP earto1annm veya ıPtrle. 
rinin 90funda pıere tutulmanın 
..,tklr ve yanılr ifad~ \flU'drr. G6z 

ya beyflti ııınumlyeai, yahut -
renk. t'*il. hUJIJ eözbeibeği, kir
.,& cDıt batı weya ınOlhakatı De 
cullMt YUrt.uıd!r. Mllnburnuı :F'f!
sil ftt7ll tıll PleN 4ı!ık ~r 

•arcbr. F1JtW101 Dt9CartM'm dA'mıı 
eatı cfıclfft '4ık ~ metltar 
dur. Demek ld p birinci derece. 

de bir - nahiyesidir; Ye batt.I 
buz t'&kalanta tenadl llettam 
rolünü oynamaktadır. Yıldmmftlf 
attlar g6slerin harekltına da Hl
sum Yokur; çünkü gözün muha&. 
bet ve cezbesi ruhJ dimağ mer
kezle:rbıde cereyan eden bir me • 
kanimıanm !Uuri ibadeskllr. ffA>IDO 
selmOel bir ~ olduğunu itiraf 
eden metbur İngiliz edibi Oıleal' 
Vayld, (Lord Doryan Grey) roma
nmda kalabalık bir aalonda PD<" 
bir reeeamla namı qka tutuldu • 
tunu mllkemmelen anlatmakta Vf' 

bu ulvf qtım lnJ bir g6z teatlai
ne medyun olduğunu tuvtr et.. 
mettedir. 

Dr. 8-tln ADASAi 

cianın tefenilatı h•kkmda konu~ 
mağa daldılar. Her. §eyde muta • 
bık kaldıklan zaman doktor sor • 
du: · 

-15- Nakleden: MECDi ENON - Acaba her.kes rolilııti iyi ez. 
berledl mJ? 

('aJ'lin sıkılmıyor 

mu? 
Ay~. dntkatJP onun gözloriılf' 

baktı. Sonra, sanki derin bir dü • 
ı,ilnceye dalmış gibi ba.şrnı ve göz· 

lerini yere eğdi. 
Cemil başka bir söz söylemedi, 

ve askeriyle konuşmağa başladı. 
Elbiseleri katlama.sına yardım et. 
ti. Kır.cağız hiçbir hareket vap • 
madan onlara bakıyordu Biraz 
ı.aman geçtikten ııonra subay ons 

vakla.şu ve: 
- Ayşe! dedi. Haydi şiındl git 

buradan. Çok oturdun. Evin<' git 

artık' Hayliı. 

Kolundan tutarak onu yM·~ ;a 
va.ş kapıya kadar götürdü Ktı 
arkasına döndü. Vp boynuna MJ"JI 
ına.k ıçın kollarını actı. Cemil· 

- lstcmıyonım diyere~ gen 
seldtdi 

A;"le hiddetle a;ağmı yere vur. 
du. Tekrar kolların ıaçtJ. Dellkaıı · 

lınaı boynuna sanldı. Dudaklannı 

yanağının fuıerinde gezdirdi. Fa . 
kat öpmedi. Sanki bir şey dllşü_ 

nUyor gibiydi Sonra hiçbir şey 

söylemeden. gülmeden. arkasına 

bakmadan vıı yavaş yavaş ayak · 
lanru yere sllrterek yUrildü. git 
ti. Yüzilnde hiçbir duygunun izi 
yoktu. Bununla beraber ayni za • 

manda bin bir şey dlisUn<'n fnkıı • 
yine hiçbir şey dUşünrniven dnJ · 
mnlnrn hen1Jvordıı <'ı:>mil 

dandı 

mınt 

Ne oluyor" Runlıır havra mı 
alfımet" tnsallah' lnşallnh' rliyP. 

Ertcsj gun Cemil biç C'vind~ 
ı.ıKınadı Hatta, her zamankı gibı 

ıı:apısmda otur<luğunu bildiği hal. 
de bfle Ayşeyi de görmek istem,. 
dı Bütün öğleden soora.kl zamanı 
1u aksamın hru:ırlddariyte eeçtrdi 

Küçük evi iki odayla bir mutfak 
tan mürekkepti. Yata kodaın ilfı 

sokak kapıın a.rumda, öteki gibi 

pencereleri meydanlığa bakan btl . 
yük bir oda bulunuyor<lu. İ§te ba 

odada büyük bir sofra hazırlan • 
mıştı. Adanın biricik lokantacJSJ 
büyük masasını getinnit ve ye 
mekleri hazırlamıştı. Sonra da ~ 

sene evvel olduğu gibi gf>ne kf'n 
disi Mfraya hizmet etti Akışam aa 
at ııekize doğnı ilk olarak dokt.tt .. 

ıteldi lçeri girerken arkad-.ma: 
- Ayşı> !Ujağıda bekliyor. dfldı 

~enı hal!i görı>mı'ldiil için banıt 

dert yand: •.. Hastalığı ı;:-ec:Ip geç 

•nedığinJ k<'ndisinfl AOrduın. Tl a?Ö?' 

'r>rimfn içine bakamk t.aJUl 
- Vapur! dedi. Adeti büAtma 

ıuç gijlmedl. O ka!a.nnİ içinden ne. 
ter geçtiğim AUabtan başka kim 
bilebilir kJ7 Bu akşamki feovkall • 
ıe sahneleri de bir görelim, ba 

kalım aonra ne olacak. 

Maaaya llCID bU pa attJtrtan 

iOnra, iki arkadaş ba,lıyacak o • 

lan komedinin, dahA doinıa fa • 

Subay bunu Om.it etti#bıi ~
di. 

Saat sekiz buçukta k,apmm ö -
nünde kalabalık bir kafilenin ayak 
sesleri duyuldu ve aonra da yük • 

se.k aeale konıııpna•ar işitildi. Dok 
tor hemen oencereye kap.ral. 
baktı: 

- Onlar! diye subaya eeelendi. 
f'..eliyorlu. 

Aaker gidip !Eapıyı açtı. Dolrtor 

aıuanm ild tarafında duran bU)'Wt 
liunbalan yaktı. Cemil: 

- Kalhim 6yle ~aTJ)ıyor ıd ! de
mekten 'tıı:~ndiırl ab.nuı.dı. 

Arkadqı bir kol\111 u maralı: : 
- C~aret! f'es&.ret!. kal"dePn. 

dedi. 

Tam bu l!ltJ"ada A:vşenin ap1ı _ 
dan: 

- Ben de vapura bb:aeeellm! 
dec:Qt ve arkumdan ellerbü 1111> 
tlfı d\l)'U)du. 

(DeonM .,.., 



H ~ P. ~ R - Abam pOlltMI l W A R T - UMl 

.itin, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan rcaml teblJği: Muvaffa • 

;nyetJe tctevvtıç eden mevzlt ha • 
rekAttan sonra dll§man mevzll• • 
rinden bazılarından çıkanlmıştır. 
D0tm ~ nm tanklarla yapbğı bir ht
eum pllüllttWmllt, bir tanlı tahrip 
Pdilmfftir. 

CEPKELERDE VAZİYET 
Athu, 1 (ı\. A.) - B. B. C: 
Radyo dlhı mıı.tbuat nesaret.inin 

• rdı.,,if ıu maltımatı ne1tetmlftir: 
"Peqcmbe gUnU Yunanı tar Ar. 

avutluk eer.boRD!n bir aoktum· 
Ja dUımanın bir gece mukabil ta. 
uramnu pllllldb1maı,tlr. Dalman 
ma.barebe meydanında b 1rpm 611 
ve yaralı brrak!DlŞtır. ltt ltaıyaıı 
tankı hasara utram11 Ye ~ 
ğe mecbur kalmııltır. 

Yunan devriyeleri ~ 
ne davam etmektedirler. Yanan 
topçusu dtltman mevsllertnl fam -
luız bir surette bom.ba'J'dıman et • 
naeırte •e b'1yttk 1wıar1ar yapmak. 
tadır. 

INOlJ Jz TAYYAREU:lll 
FAA.LlYEr.t.E 

.A.tbıa. 1 CA. A.) - B. B. C: 
Arnavutluk cepbeeln!n tfm&J 

DUDta.kumda İn.gUk ta)')'U'81ert • 
nla ltaıyaıı &Yel ta,,,.,..ıarlndeu 
mDteeekJdJ bU flloya bflcam eW. 
11 bUdir"unekt.edlr. Jılahanbe •
nund& dUımanm 28 ta)')'al'elll d8· 
fllrDlmllftib', 9 d1lfmu tayyaresi 
cı. laterine dnnmelert mlmklıı Q. 
luuyacak ......... ....,. ..,,. -
DUlbr. 

lnatUs bcımbardman tayyareleri 
Tepedelea m.mtıb1111da !talyan 
telllatma çok ffddetU bir htlcum. 
ek b~. Bleam nnrnl· 
falayetle ~ •tmlıltlr. 
AV!AtHYANIN 110••11D111AıO 

AU.., 1 (A. A.) - B. B. C: 
tasub bom'bardnnall tayyarelert 

din Avtonyaya hllemn etmlfleld•r. 
Tayyare meydanına - mlltuda 
1-ba at"hqt.Jr, Butarlarda bl.. 
Ylll huarlar bydedQmlftlr. 

"CaproDI 42"' UplDde 9 ftaJ7ua 
aya tayy&re81 dtı.UrWmllttlr. Ay
nca Dd dDpnan t.avyare.ıl de 1aa.. 
-. ~ tntuü etralftlr. 

......., 1 <&. 4.) - B. 8. C: 
OeDeraJ l'raüo, labdr llpeDJa 

kı'Ü OD llcQncl Alfouaa ftfatı 
mtbuaeebetfle, dtln ~ il 
gbttlk mll1I matem Db etmlfttr. 
Bh' J•ıo--t mU1t matem sini Dla • 
clllml 

l•P.l•tl ır llarlıe 
...... 11 DIJ•ft•ll• 

••111 
~ 1 (il ...... ) - IDsUtıe. 

ren·a MolkOM blyOk elolll Crlppa 
db aktam İqllls 1aaric1J9 uan 
Bdmle beraber Aııbndaa ~ --.m. 

MOimoJi'Olt mLBllQ!2f 
NUl'K11 

BdJe. 18 (A.A.) - BiLiier 
Nacbrlcbt.ea guetealn Buda· 
pette muhabirine ,are. Jqute., 
raia lıloekovadıld büyü el(isl 
KriJ)8ln &ime mUllki olmak U. 
•re yaptıfı lley8hat Bathn 
memleketlerinde bllyUk bir ....-
8UYon ll)'allChrmıwtn. 

A vnı muha?ire gtire, Malo
tof beklmen autkunu ,alan bir 
amanda" ihtimal KripEı av. 
detl-ıı:!tn 11e>nn 8'Jv1tftl"t"kt1r. 

SOV1"1.TLDtN VAZll&il 
l.olldn, • (A. A.) - Jllılta. 

tl1 Franın ajaruıı blldirlyar: 
Crtpp9'1D A.üanya sttmeel .a • 

yas! mıılıttllerde bllytlk bir a1üa 
'llya!ldınqbr. 

Taymla ve DeyU Telesraph p.. 
zeblerfnla dlpkıaıatlk mabarrlr • 
ıert ba e-aee LoDdrada ileri atırtı. 
Je11 n Sovyotter Blrlillnba llter 
Almenyaya karşı, biter tngUtereye 
karp olaun h~ sllr8klenmekten 
lra~ak lstedtlftne mateclltlr bu· 
lunsn mUtalealara ~ürü etmek. 
tedlrler, 

ııpoaya m •ı a
ra ıo .... 

1 Meis 
adasındaki 

ingıhz 
kuvvetleri 

Kendilerine verilen 
Yazifeyi yaptıktan ..... 

Ada· an çekildiler 
Lotadra. f8 ( A.A.) - l!arbL. 

ye .e bahriye n~ 

·~ tebtiıt: 
Salı ailDU Met. adMm.a lh· 

rac; edı1en !n~iz kuvwtaerl 
kendilerine verilen vuifeyt ifa 
e,lecltkten QU'& halen adadan 
~-jpmlir. 

Vaveı ordusu 
p şdarları 
Libyada Biap.zi 

• tik .....e.!-..1 • ta dlmcunue sen 
çeldllyorlarmq 

8erlla. ı ( A.A.) - Bir luıaMd mu· 
aalılr tındlrt;Jıor: 

trl t1aw ala eeNIDıır, Ulı"9dıa· 
ld ......... lala'• www DJdılt 
- tualddlertıl ..... oldl:tUDm ... 
,_..ı Vawl ~ plftarJumm 
8lllpat a.tncamettlade sert oeldbnak· 
Le llah:n~ blJdlnMktedl: 

Balta ile 
işlenen 
cinayet 

ICatD olduiu aımDe ........... ····• , ....... 

Ankara görüşmeleri 
C8aft&n.tı 1 incide) 

Veklller, Hariciye VekileU 
mwni Katibi Numan Mt'n.omen. 
ciotJu. Genelkurmay, MJllJ Mil.. 
da.faa, Hariciye Veklletlerl er
kim, Ankara Vali ve Belediye 
Reisi muavinleri, Ankara ga.rni. 
~ komutam Htıanü Kılkış, bil. 
yi1k elçilerle elçiler, İngiliz l ·
yllk elcilltf ileri gelenleri ve bu 
elçilikler kara. deniz ve hava 
milııteŞlrlan, Ankara merkez 
komutanı ve emniyet müdllrü 
tarafından uğurlammftır. 

Muhterew mieafiri Reiaicuıı. 

.-aı Fevzi Cakma.k ile göı11fmilş. 
terdlr. 

İki hUkı'.'imet TUrk • İngiliz it. 
tif akma tam bağblıklarmı mil§a
hede etmişlerdir. 

Bugünkü beynelmilel vaziyet 
her ctlıett.en mutalia edilmlf, 
Türkiye w BOyllk Britanyamn 
mUşterek menfaatlerini yakın
dan al!kadar edetı Balkan meae. 
leleri hususi bir dikkat mevzuu 
olmuştur. 

İki hUkfunet bütün meseleler 
bakkmdakt tdyuet1erlnde tam 
mutıba1catlarını mtlşahede et. 
mL•lerdir. Jıur adına Ri,.ueticumhur Bat

yaveri CeW 'Oner seJlmlamljbr. 

~ ~~~ı:;:: Balgal'lataa 
Riyuetieumhur bandosu oldu"1 -•• Utlh 1r 
halde bir kıt'a uker ihtiram mau98r81 
l'MIDİD.l ifa eylemek üzere )'er e•••or 
almıt bulunuyordu. WA# 
Jngilis Hariclye Nazın ile 1m. Dtnf HAREKET ETMtl•·F.ll 

paratorluk G.. allnırmay Başka Belg1'ad, 1 (A. A.) - Bu Ana 
m trenle:-ir.e bimnek t1zerc ~ kadar teyit edllmem'ı olan haber
gtrdikleri zaman da ihtiram tere göre, Bulgar Bqveldll P'llof 
kıtumı t.eftlt eylemif}er ve er. ve barlclye nazın Popo! dUn Sof. 
ı.tmm 1.lerlıaha uker" diye 
MIAmJaın'flardır. Asker, aağol yadan t.ayyareyle Viyanaya hanı. 
di}ıe muktbeleıde bulunmut ve ket etmJtlerdlr. 
p.rm peronlarmı dolduran bin- ALMANLAR TEKZİP ETMiYOR 
lene halk eu içten tezahürlerle BerliD, 1 (A. A.) _ B1r buaual .,. ..,... varoı" DJdalariyle keıı· 
dtJerlDe Jrarp duyulan eevgiyi muhabir bildiriyor: 
ifade eJlemiflerdir. Halkm bu Bulgar bqvekill :nıotun basUn 
teza.hUnU bilhı-a trenin hare. Viya.nada Bulgariatanm OçlU pakta 
keti esna.smda doet ve milttefi~ Utllıakı haktmdatl protokolu Jm
devlet. mtım..ille1:İ bu samimi zaL-yaoağı sanılmaktadır. Alman 
hava ıçlJıde lllbrlmizdıen ayni., hariciye uearetf. bunu ~- te 
mıtlardır. 

Miaafirlerimiz bugün §ehri_ yit edecek vulyet.te olmadJiuu 
mir,den ayrılmadan önce de Hal- bUdinni,, fakat haberi yaatnlama
kevine giderek Evi gezmişler ve ~tır. 

burada mektep talebeleriDe ve- ı • • • == o:M:n U:r!'t 80/JIO, !8 ( ~:A.) - Röyter: 
milla'ctir· Talebeler müttefik j 1ngflte.re alçısı B. Corç r~. -
~ ümemiUerini aralarmda del ~ Bulgar bqvekilı Fi.. 
..--- m . Jofu zıyaret ederek buı Bulgar 
~ d~~ ~ gaaetecileriyle birlikte bir tıigi_ 
mret.iyle isbar eylemiflerdir. ~ RB 1 teai ~~abiriniıı de tev 
EDEN'İN TORK GA.zETEaf- kit edilmeeiııı ııddetle proteato 

LERlNEBEYANATI etmi.ı,ir. Bu~ ilJıerine 
....,.. •• 18 (LA.) _ İngilte- tevkif edilenlerin beplli ll8l'be8t 

Bari · N AnUınn.v brra1nimqlardır. 
re cıye UD"I -v Sefir bqWkil ile Balpr ' • • °' ........ ·- ... .... J:dllı busüD lngi1teft btiytik el. rm!f:'' • ·~ d& e11ııt1•ım•...,,,.. _. dr .;tll'nde .at 16.»~'11lıtl'&L da '1rM'Fl~-
__.........:ı ... rini '·--'-··' .,.,., .. ve ken UfUlr. ki "'baı_., .. ._. .ıu a. Melhglf ~ -ı;rw e~. . . • Sefire nasaran bu seferberlik 

alllıak hluDaD ........ TaJ&&ID k&- dilerile uzun.~üddet goril§m~ için şimdiki var.iyet w: ,erait 
tlll ua1aa lıirt.l tııa -.lııü ~· tilr. Bu göıilpneler eanasmda da.bilinde biç bir eebep yoıln.ur. 
DIJIU'!. ..._. lll beyanatta bulımm'UI- Sabahtanberi yabancı memle-

Ba. 'hl6llll - • • ....... iur: ketlerle teld irtibatı 1§1 .....,..._ ...,... .... tala w .a .. _ Hır aııf halk tat>aka.sı . on an e • 
dllı '* • s 11r. 'bit - ı ...... tarafmdul l:ıan& karii gösteril. memektedır. 
tn•ds"9 llllf ..... llmmt w lra· mit olan barareW kabulden IOD TELEl'ON BABJTASJ 
nmaaa _,,...... .... cl9 lllr 8dkaat derece miltebaMiw oldum. Gerek Kı;stı.nl 
1lal'Cll blmıfbr· Bumm .._.... a- Adana'da gerek yolda ve gerek . Beni~ ~. < A.A.) - Havu a.. 
w 'bDMld teaacı .-.. Tallt Ankara'da bana yapılan tezahü. J&IW .bil~yor; 
da ~ '*isaf ..,., ....... 1ı1r 11 j rattan da.ha doetane bir te7' ta. lsvıçremn 'l'Urkl~ ve Dul~-r"=•...., "'*"'Wl'la• 111111·..,..... eavvur ohmımas. BeD, blltl1n bu ri~ t.elef

1
on. irtibatlan bu· 

---· rathdla -- .... ...... tezalınrterin TllJ1ı milleti tara- run l§lemem ;ıtir. 
a.abat ...... w ·-- '- ISllela fından Britanya milletine karşı 80FYADAIU tNCUUZ 
rta•aınmpr. cluyu1all hi8leri tamamiyle if~ ELÇ~ TEllENNtsl 

TablaUratı ldaN eıSla ..a.Mehlmmıd ettiğine eminim. Bu aamiml ~ u (AA.) - ~r · ....... r.tld.... .. ..... .... lliim&yiıJ)era karp gerek benim ~ " Amerikan ... ~mı. 
,_.. tldlNılc ee ı • _.,. t*· 'Ye gerek General Dtıl'in içten "~ bir mW&kat emıamada hlail. 
........... ~ lıad8r • gele miımettarlıklarrmıza ter termın 8of7a eJçtııt a..Dde1 ,. ..,. • 
- ...,... llledlllae dair IMzt net ~ olunamz bilhuBa müte. utta t.ulUIUDUftur: 

.-.n.. · .__, .. _ J:;ter BuJcui*a lıttannJk q = :.':.-:U ~-:=; ~ ~ g6rebildl!im ııa,.tm: kQbedecek obana bu tama 
lllDID katil ._ ber ,.,a itiraf.._... ..,ter bende pek derin intibalar men Aimuyama batUI 1tıs8Ddla wu 
~. a..,.& eletl -. mı· kabu.lınuf olacaktır." 
ta da lalll8a lııuhmfme•ıpır. ~J:tm bugOılk11 prtlar El~ ~ Bulprllıtum lıt -

içinde bu JwJL· bilyil.k bir feda. taratııtmı lbW etmek Dl,.clDde al 

UrJJkla istikbaliııi ~~alhamça. =:mW..: aı:~ :::: ·-· ıı ura 111 alll lı§tı~ görmek bakl'IU bir 1 16ylemlr.Ur. -,- ı emerklir. Rende' vtızterce'" beUd et. binlerce 

i l ' ladlr ~811111 lllTI Reisi cumhurla. Bafvekllle ve Almaıuıı aıvu olarak Bulprtatana gtr 
~ dijer Vekillerle olan konuşmala- dlflDden 1opbe edllem1yecelfn1" bun 

,_ .... -. , ..... .,@) 

11t.o• m toplm ..- MJft1eU t • 
W'Ulda ın0-.1rep Mek tltem•. 
melde beraber aJd& 17 in ba
m I* edmm bMD""cl9n 1 ti. 
ra birden 1JmmM111m JaertıaJcle tn-

utıı bir -··· Oılmatlimı te • buila ett1nae1t c1e 11mm1u sera.. 

l'llDmdlD W halk ile yapt~mn ıarm moteıaueıa " Bulpr ordunaun 
teawılardan gayet hararetli ha· mep-a muaııtm lhtlracmduı tuJa ol. 
tınlar .fMtlreceğim. Ju!'wıu lllve etmııtır. 
Tllı1d~ llk defa 1921 Mle. ıı:ıçt, Bul,rtıtam ancak 1ııa mem -

.mde gelmip.i"! Aradan geçen ıeket Alman kontrolü &ltlUa ge(tlf! 
'1MI kadar kusa bır mUddet zarfın.. veyahıt mutt,.fUclere karp yapılacak 
da bqanlan muazzam terakki. rw.kAt 1ç1n bir as olarak kuDanıJdı
ler bent hayrette bı:rakm~. tı zaman t .. rkedeceğfnl mubataplarma 

S5zlerimi bl~en evvd temlD etmıı ve §Oyle deml§Ur: 
lis1ere Te guetelerinlzıe. mem- .. _ Ben hareket ect.reem Balprta 

nı.. Kaldl ~ .... kadller!Qdea 
ayda beeer Ura 48POlfto )emilme. 
~ bqlanu bmarou.rda ~ -

ca..tan11 1 18dd9> DU1l ~ ı.ıetmı±•n "De 
tn.TIMATIJll DJsbanJr" tu enelld um•nmdı 

le1cetiıne olan b: . .:ıı yardım \"'3 ıan 'ı•""P 1a1tneı11 olmak ını ~ 
muhabb~tinlsJ~ dol~ bfUıaruıa marua kalacaktır. Bulgarları llö)'le 

TofıJo, 1 (A. A.) - 8. B. C: a.lllp toplum• depoltteJan da 
teoekkllr etmek istenm.,, tnr halden korumak lc1D eUmdta p . 

RESMl TEBL1G en her .. y! yapacaftm." 

Yeni 
Atlkt.ll'YI. 18 ( A.A.) - MaliJe 

Vekili Fuat Ağrab, hazırlan· 
makta olan yeni büqe dolayı. 
siyle Anadolu ajatısma aeatıda. 
ki beyanatta bulunmualardır: 

1941 mall yılı bit.aminin u· 
mumf yekQnu 304.971.662 liı . 
olarak tmb1t edilmift,lr. içinde 
bulundufumus 1940 1ene1ine 
ııuaran bu yekWı 38.49Cl. ... 41 
lira bir fazlahk ~ektedir. 

FAZJ.AUGIN SEBEBt 
Her ~ evvel fQ!1l8İ!l1 te

bartız ettireyim ki, bu ytlk8el." 
sivil hJmıetlerin ıenJllemmtn. 
den mtıtevenit delildir. Arada. 
ki fark başlıca, millt mtldafaa 
ihtiyaçlan için •yapllmıf veya 
bu ihtiyaçlara karphk tutul
mut muhtelif ı.tikrular mtıret
tebatmm dllyunu umumiye 
bütçnine konulanll olmumdan, 
ve bütün fevkalade menabliml • 
zi milnhuJran milU mlldafaa 
itlerine talısia edilmek llııere de.. 
miryallar inpab, Ufla .. imar 
itleri Kfbl bUI blzmetlerfa t.ek
rar adi biltçeye almmumdan 
ha.sil olınup. 

Vamaafih, acil bütçeye yapı
lan ba ilivelerin &ılmbdeld 
aenelere olan teeiri de heBal> e. 
dilnüt ve fevkaüde ahval ..... U 
oldufu aman d bOtçe yeta. 
ıwnun normal varidatımızla kar 
filana.bilecek mikdar dahUmde 
kalJiııur mllmkOn olabUecefl ne-
ticesine vanlm)ftır. _ 

BUBIN BV'l'ÇDllD 
U'J!bD.Jl'.l&t 

Uzun u.mandımberi devaı:ı e
den Avnıpa harbinhı btltçe ba. 
kunmdan memJeketimb.ıde Dd 
tüıiil tesiri olmuştur. Bir ta. 
raftan bafka gtlmrilk veı ılat 
olmak llzere fthalltfa ..ıt.kadar 
bazı varidat kalemlerinde mü
hinı bir tenakul hmute ~lmil], 
dJjer taraftan meınleketJm.iain 
emniyeti için almJniMnna ltlzmıı 
görülen tedbirler devlet masraf. 
lanm ehemmi~i niııbett.e : Uk 
aelqniftir. Bu iki taratıı mlla. 

BD7Dk JılDı.t ....... 
JU,)'wtl Olballm 
Dlftm Vldta•W.....,.. 
11at...Wet 
.DeYlet ... ltellHll 
Jlattıqet Umua ııwqa 

bütçe 
kllllt llaqmmda geçen .. 
ZI tuvraf tedbirleriJle il1° h91:tl 
acil bütoe için bir kısım 
ve rt8im1ere zamlar yapamıll! 
fewkallde nriclat mmalıii 
yeni kU'fllrklar baJnnmaJr 
retiy!e tevsi olunmU§bı. Al 
ğmıız tedbirlerin w bu 
leri .ıme1r11 iıltW •llDııd! 
gayelerin, memleketin ilı. ctmlA'i 
bilnyelrine ve ha1Jnmmn 
•una uamt derecede unun 
duğunu tatbikat: teyit etmiş 
Junmaktadır. 

BU SENE .&UNAN YBNt 
TEDBtRLD 

Umumi vaziyetin eeyri, örıtl 
mtlzdeki &ene içinde de aym 
hiyette yeni bazt tedbirler c;.1 
maıımı zaruri kılmaktadır. 
kısmı adi bOtgedeld fazlah 
bir knmıı da mntt mUdafaa ib: 
yaçlanna hasredilen fevkal 
tablfsatı karvılamala matuf 
lan bu tedbirlere alt llyih 
blltçe ile birlJtte Bllytlk M 
Mecli8ine takdim edilmek 
Başvekllete wrilmifllr. 

Şlmdı11k 83 rn yon liraya 
Uf olan fevtallde tahıdat 
men mevcut mmabl ile, 
de llOll aenelen1e bU,ut bir 
bete mazhar oldu~u m 
niyetle gaıı!Qllnıtıs dahill 
raz tahvilleri ihracı ve 
mlltaıblh muhtelif t.nlrl'l"ııflldl 
pll.anıan bulmafa matuf k 
lıklar gaetert1mesi suretiyle 
panacaktır. 

Sulhun konmmumda. 
yet ve latikllllmiztn 
ve mftdafaasmdafd klyımt 
elıemıniyett takdir eden 
mmn. bu yolda aJdılmm 
her zamanki gibi iJrtJlladl 
ymıizln icaY>larma uygmı 
ımıı azami derecede •anunı 
bulundun:luiumuz ,eııl 
terin mUftffalayetle tatbiki 
~ kendiehıe teveectıh 
vecibeleri aeve 1rve ifa 
irinden fmbdm . 

Hl .... .,., .... 
T&TIT 

ı.aıı.ı• 
362.280 

... 
48111 .... ,.,..., 

latau.tik Vmam lmdll'JDl8 
Xeteorolojl lflerJ Umum JltldUrlltltı 
~t !flerl JWıılllt 

~700 

JTUJI 
111.918 
68'1Jll8 

1.111.118 ...... 
t7UOO 
4M.9IO 
171.•90 
e7J.a18 

JlalU'8 Veldletl 
DOyumU......,_ 
GQDU'Uk ve !nbJMıtar VekaleU 
DaJıll179 VeUJeU 
EmD1J9t lf1ert Umum Jftdlr1tlll 
~o...aDm~ 
Hartıııb"e Vek&leta 
8dlMt •• I__. lhnaet Vek&l,U 
.A4U.Je v.uıeu 
Tapa ~ Kadutro Umam Jımdlrlq1! 
JlaarU Veld.ldl 
Jfafla Velr.&lett 
:tktlat~ 
JılHaaJra'l&t Vell1911 
T1aıet v._u 
Ziraat Vekaleti 
lılUJl Klldatu VelıUett~ Jnlnll) 

111111 ~ Vek'WıiUıaYa laalmt 
ııım KWlataa veli&l.Ucdals IDnn> 
A.urt hba1kalu' Umum JIQdGrlQ8 
B&r1ta Umum Jllld0ı1Dlt& 

lemenhl ~ olacafr Bert dt1I • 
hrek Balprtataaa acanak Uma. • 

2ol.&ü.7&1 
80.8".ff' 
5.9~8.-

1Ui27JSM 
'l'Jl87.310 

11.611.111 
a.eCM.900 

11.'19.df 
t.BIJ.802 
1.891.00 
ıt.IM.l&T 
18.TOt.TM 
a.aa.'"1 

ı.89T.Otll 

uın.no 
TJlll0.911 

HMt.IOO 
l.18UOO 
8.119.000 
Ull.000 

toOoot 

21.&21.381 
11.US.T4T 
S.MS.Bll 
B.fıT.IH 

UST.110 
11.lTI._, 
3.Q4900 
&179.fM 
t.JllUOI 
1.19f81 

1T.TM.ltf 
t.MT• 
1.M0441 ..... 
uaı• 
&111.ıal ...... 
·.2MtJrn000 .... 
•oot 

yllDerl ~a. B1I temayUl .--. ı A..A. aac 
terin ..a....u kaybold .. .a..-a 86~·ıe. -- < .) - ' - ........ paetul Popolo dl Roma. it.al 
met lbmıdJr. Burada hlldm olan mamıne J!:rltnnln ttaıın 
h'aıılyat.a uaran Ba1pıiar ara -
muta n.tanlanun menfaatterhlt 1- ratıpdaa ~ lllttmalllldııc 

setmek\edfr. 
yt anlryan bal •ata.Me"8rler var. bGILIZ ~ 
• da Sofya btWUnetl AJmaayaıun 
agık!;& cllrUm ortalı olmut Ye .Al. Kaldre, Si (AA..) - Orta 

Ö~'l'enildOne göre Janonya Ue mtr"CUttur. O ldareDID tuflyeıtn • 
Siyam, Japoııya tararmdu teklif j de Jıuıarotıara b'rer bono Teıi1 -
ve Slvam tar:ıfmd:ın kabul edllea mı.. tlntdt19 kadar baıDe1ar muit. 
ıulh t klinerJni reddetmekte ımır tewbatlma uoak ,.,_ tüall edt· 
gsterdl~l tatd'rde l'rauls Bindlı;i. bNlmlftir, YuUruurotJar ıtmdt, 
al bWdmaetine karlı bap •Utta. ilim dejıtUnl• a)'Di idareye tar. 
reken askeri tedbirler alacMtv • eı laf.in alaeakll. hem de l>orçlu 

(Dll.ıı baakımızm devam ettii;i 
esnada alıbğ .nı- resmi teb. ; 
kalın değ!§tlnnek suretiyle mU
teakfn n~hata.rrmı• vermi•. 
tik. tık nuehalarmnms tebli~ 
bulamam~ olan okuvucu1anmız 
için bu"Ün t~··r.ır ediyoruz.) 

manlarm Bulgaristafta gtrmeehıc!e ıtUs umumi kal'arg6lnam tıa 
LONDRADA BVLGABJAB& görttten zaltlrl teahlıur Se!'Unle 8adöndan t1ertJJa !DsObı • 

ACIMAK TJ21A1'VLO Sofyanm •nlıfll'B .. netic..U.de va ku'YNUnt Keren IK"'tll'tıt.tll .. 

dJr. YUfyet;lncledJrler. 
FR.\."'8 UflN KAnAM Bu !Jl&ntıknıllfa a1lbdel'larn 

l.onllra, t <A. A.) - B. B. C: dikkat iMDi '*'8r. Mld ·~posi-
V)ftd!ll 6ğrenfldl~ine &5re to ,_.1amua 19D1 depodto!ara 

Frums Jatıki\mctl S'yamla HJnd'ıoi· bl&haup edilmatl bnlrAaı btılua • 
Dl a~'Tldaki rın· rm hal'i hıt.eu. ma .. , bcf!l" UraMr tütı•tı•ntn a • 
llUDda Japon,•anm tava.,:sut tck,Jtt_ zatblm"..91 da ltııumlu '&rl'me.&99 
ili prenllp ttibartvte tabu 1~~~. bu tak~ ayda on t!Ji Hra De a. 
Myleadlflne göre marel!tol Petea ile ~ lml1!ftllda • aı&
'9 bNn lw'b9 _... ~ maJr.. ka"arlamı bubnq olaealdan tor • 

Solw s Is• 1 mWtln 1'!ıı edUem bu ba., .. t pe 
~ Petentn hgt111 Frt ... n h!\lı~-Ia bfttlltı m""1tekt-tt bir 

mfll t ne llltabea M mutat 86yU· j bhı:m~tte ba!umalanm temennJ 
,,ec;ee bldlrtbneltedir. ederlıl. • 

Atı1"'1'0. !8 ( A.. A.) - Resml 
teblif: 

Ankary3, 23 .,W3t 1911 tnrl. 
bl"'de. resml zfy:sretle ~e1~n B·\. 
~ Brltanva Huiclve Nazm 
Eks:?1lna AntJıoa..v Eden ve 
imparatorluk Genel Kunrıav 
Ba.cıkanı C'...ene:ral Slr Jo~n D"!J, 
T"Jrldye Re· sicumhuru taraf zn. 
da.11 kıl>ul b:.ıyıuı.ılmu 'ar ve 
n'.l<";Ve4°t°1 nr. r..enk &yda~. 
H:uiefye Vcltill Şf9nit Sat'ftM6.lu 
ve Genelkurmay Bafkuu Mare-

KAYBOLDU dar büyOk bir lllll'atıe a.t~""l 

Londra, 28 (A. .A.) - Mllatatll U:1~=:~ ki Lcmdra mah • balen Kmıll'tn .,_ .... •tlı' 
Fransız ajansı bDdirlYor: flllıerinde Ankara konqmalannm lerbd tutu d.,..._ lml"'81111111!! 

Anlmradakl İngtlfz • 11'raııft mPı'ut neticesi hü1nnda derin bir m.- Jir'Jlltflerdlr • ...,. 
Türk konuımıalan mes'ut bir ne • memnuniyet gösterilmekle beraber ıran.tıfftmbı • .. .,...bal 
ticeye nrdtiı anda Rendeli tara. ba h&dlaf'nha, melhua mtlteca.tze 79 tmmıftalr olm...,.... 
fmdan Sofynda yapılu be)'Uat a~lrea eürilm ortalı olmacı ltlba. ltatna llOmalbiade. latt1811'1 
Londl"8.d& ço?: bOvilk bfr tesir yap. rlle Bulgar biikCımetinl dU~nnme • hankAtt muvafl&Jd,.U. 
DU'}tır. Bu beyanat hamt btr ihtar- fe ıevketme11iıı~ ihtimal verilme • .. ktdr. 
d:ın fazla bir 11ey ac!4edttmektedir. mektedır. llOa ~ 
Cilnkll eıl thtan c;aıı;tt radyoda Simdi orta tattia kanetlenen rA.AUr*J'I 
slMeditf mfJthur nutbnda ftkı • fngfllı vaziyl•tine kartt Sovyetler a..Tll l CA.A.) - a&a. 
::lar sikredettk Y•JllDll ve Bulpr. BlrU&ln •• Almuyanm naaıl t-ir Praau hnetlerl ..... 
!ar da bu vaktalan resmen lnklr hattı banket taklp edecekleri bek ma &tlılfll: 
etmlılerdtr. Ds.ha eon ~tere ke. l~mektedfr. M'eamanh dkert ha. Olttakl lmn6ıballı Kllfra 
d"'r b'.lzı Londra mg.hffllerlr.t!o, At- rekltm lnJthef::qa değin Sovvetlfl!' takuaıda ltaıyantarm tlr.I 
ınan1amı brpnnda Bttlprlltanm hntb httrebtl.ıfn .pek barJs bir ıe. / rtne bOcum etuaiflenlic', .4t'lıii2QH~ 
da~ bir Yar.ret ıJmuau bek ı ..ı ~ eand•ıkt.edlr, ata tf.!m~ 



1 __ t MART - 19U H A B E R - Akpm po8taı!1 s 
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de mtaJı1armm dmbllrdtt!oyd.i ! 

A 
Bilmem, Do bla kftllJk miting. 

S an t Jerde - ~tif harp meyda-POS U nmdaıı birbç bin lnıışun mf'nzlll 
H malı :JU!erde • lmWlrmaJarı titTC. us tünde ~ .,, ........... erden ve 

pıo6altıb .... ftr mlteesslr 

U Yunan uyku ! :ı~-:-:_ldumı, ,.Urntt-

~p., ~CUk )'Oğuruı, t.op döken, !'ekrar ecll7oram e AJheever ola· 
aeı ..... t;uı. Anostroogdaıı Ji, caen. hm. ldll olal~ hak sn·er ola. 
b • ._ edcn~en dcğlllm. Zira hm, blıt adunı oJalnn, şair olalım, 
d~, doğrudan doinJya defli, mlllet!er aruı l~lerfnde vicdan 
lıyo;ı~yle aulhUn devamını lı.azır. mlruyediliğlndcn sayılan bu feda. 
illo ...... Fabrikalarm giiril)Uml kirbklarm hJçblrtnden ~ldnmlye
P&r~- !~ylc, sulb am·orıe~ Um, fakat h~r şeyden e\"\'el lrav
fay~1 &afla.rmdan ziyade sulbe vetU olaJDD. 
~~dır. Merhamet Olçiimüzle, kuvvet öl 
' &sll se.IJere ka t d ~timb biç olmana ayni rakamı 
~ kanJa.n "" se yap l1'Sa, g&tenneU. Çabuk hJddtıtlenen 
htıdad dıudıınııak lçia de zayıtlanbr. Kunetll olursak ,.u_ 
dly lllnuı.a demir setler dlzellm, 

1914 harbine 
daır hatıralar 

Marn harbini 
kazanan 

Fransız baş 
kumandanı 

Jofr'un 
hayatına ve 

ölümüne dair 
ın..~~· Muharebeye mecbur ol· kuata gülerek, kun.-etJllerc malı-
tı~-~çln kuvvetli ve harbe ha- 8118 Jlkayt h!r gtilü!Jle ba.lcarl7., da.· Mareşal Jofr'un ölümünden 

o .. •ıa.uuzı isterim. ha ~ kllptirtlr, clalla az döl\lş. on sene geçmişti. Matem i~. 

~llarbln man .... -m .... kadar .... r. mek 19tfırb: Dolayr.ıile bizim 1-ın . 
- .... " ı.-a "\' sindeki Fransa bu yıl dönUmünü ~ fktısadJ zararları o kadar ati. S&\'af smm ualır. 

~ ır ki, sulh taraftlLn olnwnak Emin elanoz, en tatlı uyku as. anarken 1914 te Fransayı bir 
'klı ~ anm ya kurt gibi vah,S, ya lan posta tlsttlnde 11ymıarl mağlQbiyetten kurtararak Monı 
~ a.cınıctao gtfml~ olmalı. Sa\'af Yabrld satırlar, henlın de~I, zaferini kazanan bu bUyük ku_ 
-ı ~anmı gözü önllne getlnn mede merllam Oenab Şahabeddlnln mnn mandanın zafer hatırnlanndruı 
h .. ~ &danım yüreği hls;blr zaman bir malraJrelndea •tr ~ır. Ak-
--ı> Uanma müsaade edeme:a. Ne thllt.e,.. -nan •lduiam l~ln ter- bir te8elli hikayesi çıkarnıa.ğa 
:::ı ki edebiyat henüz siyaset a.- ldptcrtnaen hrta.rarak ve 118amm uğra§ıyor. 
taıa,,&l"Jna l~leycmedl. Siyaset n. mlbnlrihl olc!a.,_ trac1ar 118del~tt. Mareşalin siması Fransa tari· 
~ kalbe değil, mideye doka. "':~ ede,.tm ki hta. hinde m~ bir buhran ~~ .. 
'4al~ ~ylcrle ağra§ıyorlar. Hak, dm "Ti. nnl .._ ota vıl e, ... •cl go-r- kumda kat t karar venneği bı .. a... 1_. ~ bütün bunlar birer -, ,, . . • 
~•dır; ancak d.Jplomuf De mek lstedtlf rtlı1dye ba~ kurul· ı Jen, ve karaı·mı muvaffakıyetle 
~beti oJmryan kimselerin maffw. Rem • .., letedllfnden da.. tatbik edebilen bir ba§kumandan 
ı-. gJeıkJryabtUyor. Ah, Trab- ha lnn'ftıtll olarak... olarak kalacaktır. 
ı...L_ ntr.ı&eıeslnde hamlyetfmlzla ltiınat etmemen YUr mibeld 1914 lültind . M 
~lığıyla ıtazetıelenle yuılan • tecrübeye! ey e yanı om mu. 
~riileae{.-tne, Akdeniz u tlln. LAEDRi barebesinin arifesinde mareple a. l!l!D yakmdan teması o]anlar arasın-
~ llHUIJ3 • da hatıralarını yazmı6 bir çok 

:N~ıı. olk "-e hakfld ınr rarta mm1111 _.,..... ı"t.ır mtıdntst -,

1 
insanlar var. Bu hatıralardan bir 

B M ER S
. tanesi çok dikkate değer: Mare. 

uaun SD ınemasında .. , şal Jofr umumi karargahı Bor 

s1dlnlz, 81.Demanın 3 büytlk wı lllefltm yıJdıp. 

GABY MORLA Y - EL ViRE POPESCO 
Ve AJllUAND BERNARD De ANDBE LEFAUJl • l'JOTOR 

ROl'CHEB ve DALİO taratındu ~ P1en wı C&llbavet 
komedlııl 

AŞK YeiHTiRAS 
1 1 saatlik kabkaba " ... ftlmlnt gtrthtttz .., ettenınız. --· Bugtm ... ı 1 de tımdlltb matbla. 

1 - AŞKIN BiR MUAMMA. n.:IM.KARLIÖIN BlJC ZE\'K, 
tıaya.tm bir euar eldu,tullU anJatall p.lletler. 

FBANSl7.CA 

AşkMaço 
CATllERtı'lı"E HEPBURN - OAK'l' G.BANT • LEW Al RE • 

DORIS NOLA.S'm kudretlnc)ee yaratılan bir •tk romanı 
2 - 7ıırklyeye Ok defa pen kUMOA RAKiKi YUNA?\. 

IUKNALJ m 80ll harp MIMırleıt. 

3 - TORKCE BRtTlS JURNALDA 
(Taraııto bombardımanı) ve MiSTE& EDZ?Mn oartı: tıeyall&U bütttn 

tatı.llAtUe 

• 
Bugun SARAY s nemasında 
~ giiulllkte, eğltıadirell ve heyecanlanıhra.n bir fUm olan 

Dağların KIZ/ 
(Suzannah of the Mountaina~ 
Franaıu:a söılll pile.eri mattska rartınttr... 

Ba,roJlerde: 

Randolnh Scott. Margaret Lockvood 
ŞR BL ,,'!' Ti PLi 

1o l>rocrarnıı UAveten: Boılla mathıelfı ~"" lt.flNı.nn: 
rtıı~ lıarlc:lye nazın Boy ANTON \' EDES ft erklnıbaıtıılye relııl 

reııe.-aı D1LL•ın Ttlrklye alyatttlerlnl bUttln tatallltlle göst.enıa film 

Bua'Uıı uat J de tendlt.t.h ım.ttııe. 

1 

Sür Ob'ta bulunduğu vakıt mi. 
safir oldufu ev sahibi bu hau. 
ralannd& diyor ki: 

''Evim tarihi bir binadır. 1814 
te Rus imparatoru Ateksandr v• 
Prusya Kralı üçtincü Gıyom bu 
binada oturdular. Mareşal Jofr 
evime girerken hen.üz generaldı. 
Onun ilk defa evime girerken 
gördilm. Saçlan ağarmış, ağır 
ağır yürüyn, dimdik bir insandı. 
Kon:u§DlaSl çoTc tatlı ... Rahn kaş· 
lan altmda çok tnth bir çift 
mavi göz parlayor. 

"General çok muntar.am yaşa. 
yan bir insandır. Her sabah al. 
tıda kalkar, yediye doğnı ka.. 
rarg8ha gider, gece gelen telg
raflan okur eonra. kahvaltı yap .. 
mak üzeer evine döner, sonra 
kolordu kumandanlariyle görüş. 
mak Uzere evine döner, sonra 
der. Tam on ikide ikinci defa 
olarak evine döner, ve karargah 
generalleriyle, emir subaylariylc 
beraber öğle yemeğini yer. Sonra 
tam bir saat uyur. İkindi znma. 
ru aynı suretle geçer, basit bir 
akşam yemeğinden sonra yatar 
ve sakin sakin uyur. En heye. 
canlı anlar dn bile bu itiyatlarını 
bozmayan bir adamın kalbi Uç 
katlı tunç bir zırhla kaplı cleğil 
midir?" 

Bir gün general hayatının bu 
intizıımmı bozdu. Saat dokuroa 
otomobille gitti.akşam cok g('c 
d5ndü. General Morn kıyıların. 
daki mevzileri teftişe gıtmişti. 

Ertesi gün Monı harbinin 
meşhur ve tarihi günlük emri 
yazıldı: 

"Memleketi kurtaracak bir 
harp başlamak üzeredir. Herke. 
se bir defa daha hatırlatmak 
istiyorum .Bu harp devam eder. 
ken gözler kat'iyen geriye çev
.., lemez. BUtUn 'kuvvetler dt1ş. 
.nana saldmnağa ve onu yıkma.. 
ğa taıWs olunmalıdır. lleriliye-
miyen her kıt'a, neye mal oluna 
olsun zaptettiğiyeri muhafaza 

• ~ !it' ı :: l •• .;: 1 1 • ıl ılı -·· sinemasında 

< Casusjar Peşınde) l.S!i 
A,.,._ı möbJm llAftlsı 
1 - ta~t.ett llarlciJ'f' aıwrı Bay EDEN Adama we A:Dkanıda 

büttua ıatıılllıtik' 

y ALOYA ,·_ .wı.ı.ı ŞUUUZ1N YALOVAJ'J Z1YAJUCTL&&l. 

etmelidir. Ölmek. serilemekt.en 
daha iyidir. Bugünld1 YUiyet 
halinde hiç bir zafm m.UMmaha 
ile karfıJınamıyaağmı bir daha 
tekrar edeyim.. 

"Yırtılmış şaheser,, in 
iki parçası 

AltJ eylülde. ikindi ftktj büyük 
karargAb Bar Sür ob'u terketti. 

Jofr ev Mhibine veda etti: 
- Demek gidiyorsunuz kuman· 

dan?. 
- !ki ordu toplıyabildim Bun

larla dayanacağımı ümit ediyo
rum. Allahaısmarladık. 

Biraz da karargah subayların • 
dan Jan dö Piyerfö'yü dinliyelim: 

Şantugda bir otelin ikinci ka • 
tında generale bir çalışma odası 
hazırlandı. Bura ı tek pencereli 
daracık bir odadır. Şöminenin ö .. 
nünde başkumandanın masaı:ı var. 
içeriye giren her insan generalin 
evveli sırtıı görür, düz koltuğunda 
oturan general kapı açıldığını işi· 
dince ekseriya aldınnaz bile. 
Kam~ah bumda da durmadı. 

(Bu parçaları ihtimamla toplayınız!) 
.llk m.._.,,lra..,. 71'Pdacak ,ey 1Janc1ıam ....,,..,.. 8ütüa ~ 

neerl tam.mlaııdak1aa 90llJ'll OD bet J'Öıı itinde Jl&rsıaları muntazam lıtr ... 
rette )'Bpllt&rvak vtlcude getlnllj1alz reamı. tabloaun reeaaroloın Jldoıı ~ 
1Bblonun hans1 mlbede bulonclufuau da yazarak lbıerlnde sarih ittim vo ad
dl'ri8nlz yazılı bir mri içine koyacak ve zartı i>u§kaa& &ararmdan ~alamı· 
l acak tekild mlllıllrllyerek, 6 ncı noter Galtp Blngöle t4'11lloı cdJl.uıek ilzeu, 
ldanıba.ncmlı-0 tevdi edeoeık \'e mokabtllnde ldarebıuıeml7..den Nnt nıımaraaı 
&a!)ıyan bir nwnara ""9ınek-n 

7.arflaran ~ tlmdlye kMM paıetemıldn ~ı&ı Yaautda ne:ırecın.ı 
ve H~ BWDUaJa U..... da ~ eılecıek ollrım lnıpoaJan koymaya ltizum 
yoktur, Bular Uo mHeo.baka bltUktaa ft mOeahelre••rda ka7.anıldıktao eonra 
hediyeler almmaya ıeHndltl ..... it ı ! ........ 

Ml--kalarda "" ••t lllıatn • 1ı1ır -.,.,www ..._,bu kupomıtan tam 
olank Yeremew bötüll luılduaı 971 ı •11 lıtllll 1llhMft '"' llatılan hMıefkftıl 
tidemek t9*Me da1al fa7..._. ohlııal..a M Yıiltr. 

Ayni §ehirde başka bir eve taşın. 
dı. General her sabah saat sekizde 
büro şeflerini t.oplar ve hepsinden 1 
gunlük rapor:ar alır. 

Her akşam saat onda yatan ge· 
neral, sabaha kadar sakin bir şe • 
kilde uyur. Müstacel bir telgraf 
geldiği vakit generali uyandınnak 
güç bir iştir. Generali uyandırabil
mek için kapıyı kırarcasına vur • 
mak lazundır. Çünkü general u • 
)'Urken kapısını arkadan sürgüler, 
uyanınca haykı . .ırak kendisini ni. 
çin uyandmhklannı sorar, kapı 
dı~rsmdan \"erilen izahatı dinler, 
meseleyj kalkacak kadar mühim 
bulursa yatağından kalkar ve ter
liklerini giyerek kapıyı açar. Me.. 
seleyi halleder etmez tekrar uyur. 
On dakika sonra derin uykusuna 
tekrar dalmıştır. 

Büyük bir fırsat 
~ ~ knlaybğl ""au.lbeel karşı8Uıd& böyle bir 

lını&tı kaçırmak istemi~ bulanalıtJeeettal dllfünerek bu ı;"lbll~ 
flmdl3'8 bdar ~ lnqMmlır6n tamunla,...., eıeırtae lmkAn ha.urlaouJtv. 
Bo pbUert, llııqb ~ ruöıuıblıka lldlıı inip de hal :rarftanıtı lda
rt•hanemtr• &MIJm edeoekkı.rl l'MDUıa kaclM' g~ alimbalann kupoohlrar 
bedellerini ödemek Are&Ue tamamlayabUecBlleır ft gelecek iki mU~,_ 
da i tlT"ak edebllcceklerclir. 

Verdön harbi devam ederken 
eski harbiye nazın Ye gcneralın 
phs! dostu olan Müsyü Etycn i· 
zahat almak için gece saat onda 
Jorf'u telefonla aradı. Emir zabit 
g~lın uyuduğunu söyled Eski 
nazır müsterih cevap verdi· 

- Mademki general uyu)o1 1~ 
ıer yolunda dcmektır. Vaz•\et lt'
na gitseydi şGphe-ıız uyanık buıu. 
nurdu.. 

Verdön harbının en trohkelı za· 
manlannda Jofr sükuneti muhafa. 
za etmiş. general Petenı çağırarak 
kalenin müdafaasını buı,yünl;ü 
Fransız devlet reisinden 1 tcmiş -
tir. Bu emri verdikten sonra Jofr, 
Petene: 

- İşte böyle dostum, demiştir. 
şimdi müsterih olarak ayrıhyo. 
rum. 

Jofr kapalı bir kutuya benzer. 

Y ırtılmıt taheaer 79 parçadn 
<'~> ~rsaya ayn1aıı ~ ~ aıv a1 )Stacle ~ wıktl

n~.n- ı,."Byrct edUeooktir. • 

Hediyelerimiz 

ı - •;\· ı ıu tefrinionel 1"41 - ıo ....,....,, ... lMl ...- içiDde Jap&ı
"ıac:ık ,.e ayda mtltalaanunfl oklatll ldra .. ,ta im Mgari ~ 
le.rlt• ıullııabakalaruıu7.ı dokru balJeıMDe ftri1ecıek. H~ 
ml7.I doğru hal'6&ın tıılr ~ ..................... lldttMIMlfl 
bııı.tınuıda lror'a s,ııek....._..•.J 

2 - ıeıoc> linı naJdd, j iM ===•111 hr •r • ,...,_ çekile-* 
kur'&da ~k bet ldtQe ._... mttv-41,. ld lmtuu- ııı:a J 

S - %0 Ura l Toıw-111 müklfatau ~ _... ÇL•kll~k 
lrnr'nda kaza.na~k bir klflJe 11 llnldr ,..ıı.e almak tıak.kmı 
\'!!Ft'll bfr kart.] 

4 - SO liro 1 :O liralık ,...._ ~ .,...... k- )wla.r araenı

d:a ~·kllood< kur'ada lra•neek lld ~ 16 • llrld< panlNlt 
atııııık ba.kkmı vnrea Dn.] 

& - Heri ~lanl: r arumda ~ km'acla & "*e birer acndik 
Hab!'r-ııbone&I. 

ı; - Geri ıuılanL-ır araMDda pıılm"!:ıcıek a..ı-... 5 ktol;re a.ıu lt.Jlık Haber 

Bir tavsiye 

ıuıım..--ıdatn bill,Jıeına_ı .. nu7,. • 
2 - Parçnlarııı KonartarmdıMI 1 ıo • ..,_.._ lıllllv kalmca llıılr 

ınokan-ayu """'k!ll:f bir kola;:ı1a ya,.....cblltlın eoanı kfl8hılr. w a.rafttrnala
nuzı böyleee mu.kan-.,. yaplfmtbmt ~ yapurn. ki ,.ıu lnce kit 
knnlarak ... mm., o1-. 

Susar, konuşmaz. cHkelenınce ken· 
disile münakaşa etmek ıstiyenler 
sar pbir kaya kar,.ısında buJun • Kazaya uanyan Franaız 
duklanru anlarlar. "' 

Generalin bütün kuvvetim bü
tün otoritesi kendine olan itima • 
dnıd'ln gelir. 

Jofr, dfrn~·ada bir tek .şeye kı • 
zardı. Sof rasmm "aktindc nazır • 
la.nmaınasma. Sofrayı tam vaktin
de hazırlanmamış bulursa cllerilc 
ba~ına vurur ve "zavallı Jofr!" kC' 
limelerini tekrar ederdi. 

Jofr, çok konuşanlardan ve yük 
~k seslP ooz söyliyenlerclen r.efret 
eder. Mahcup insanlardan ığrcnir 
fakat mfüevazı adamlan pı>k se. 1 
,·er. 

vapurları 

l'ı.~, 18 ( A.A.) - lçinde bo.. 
fıçılar bulunan ve Ce%ayirden 
gelen lıTansız "Sclıiaffino'' vapu
ru İngilizler tal-afmdan te\"kif 
edilerek CcbclUttank"a götürül
milştiir. Son fırtınalar esnasında 
bu vapur karııy<ı oturmuştı.ır. 

Line Fransız "Guilvincc'' va. 
ouru 19 şubatta Atlantik dt-nL 
zınde meçhul bir denizaltı gc
m!sı tarafından wı1liilf•11miıjt iı 

Bu noktalan anlatan lan dö 
Piyerfb. Verdön haroleri sıra ... ınds 
bır gıin r('!c;mi tebliğ müsveddesı 64 Alman mühendisi 
rapmak uzere marcşalı aramıştır. 
:\for~.:ıı emır ::.-ubaynun odasında ispanyadan çıkarılıyor 
bir ,,arda)) c uzerinde ata biner gi 
bi otl1nnuş, kollarım sandal)enin 
arkalığına dayamıstır. Yanındaki 
ıkl subay telefonla emir vermekle 
meşguldür. Jofr. gozleri kar>alı bu 
emirleri dinliyor, yüzü beyaz saç· 
Jarının altında bir kat daha kızar. 
mış görünü) or. Ç..atılrnrş kaşları 
yüzüne Meta korkunç bir hal ve,.. 
mistir. 

Bu dakikalarda başkumaı:danın 
etrafında l ürfiyenlerin ayak uçla. 
mıa basması şartbr. Kendisine 

l.Qndra, 28 (A.A.) Bu 'Ylbabk 
Deyll Sl<cç ga:r.ct<'sima yudıgma gW"e 

lıpaın'fi. cndU.strı nazırı balen ı ''°"· 
yada ~iz baçolt C.'Cllebl aıWıendiaı 

bulund .ğunu babamı ederek ·H ~ı 
man r.ıt!hcndbıınin lspaııyadan ;ıluırt 
maıınııı U!temlııtir. Bu gazete ou Al. 

maıılıu m b1r aenedenberJ Bllbaoda en 
dUat.rJ ırüeeııeseleriDde Ç&llflllllkla oı. 
auJdarrru lllYe eylemektedir. 

ıınza lçin getirilen telgraflan ya -
\'aş yavaş okur, StiJosu elinde sağ Yeni neşr.ayat 
eli garip işaretler yapar. Telgrah 
beyenirse imzalar, beyenmezse sti. y . . 
ıosunu kapayarak cebine kor. telg enı edebıyat 
rafı ~ashih etmez, yeniden yazıl · ı Yeni ed b' t •~n· · O 
masmı emreder. e ıya . ga~~~.nın 1 
Başkumandan inarulmıyacak k:? uncu sa~ı zengın bı.r mund~

lar sade ve basit bir adamdır. Mc catla çıkmıştır. Tavsıye edcr11 .. 
· asimden ho )anmaz, resmi ziya • 
fetlerde bile aklına gelen yere o • 
turur. Misafirlerini ise istedikleri 
yere oturmakta serbest bırakır. 

Harp sonunda Marn zaferinde 
Jof run his..~i olmadığını iddia e. 
denler oldu. Bu iddialara yalnız 
şu cevabı vennekle iktifa etmi~: 

- Zarar yok, söylesinler, Marn 
harbinde Fransanın mağlOObiyeti· 
ne sebep olduğumu iddia edeme.z
lcr ya! .. 

Jofr, ölümu de aynı sük!inet ve 
metanetle ka~ılamıştır. Koma be.~ 
lamadan birkaç dakika evvel nasıl 
olduğunu soran doktoruna: 

- Pek iyi delilim ama fena da 

sayılmam cevabını vemıi:.tir. 
Akşam saat beş buçukta kendi

ni kaybeden mareşal geceyanc:ı 
doktorlann hayreti arasında tek • 
rar kf'l>dini toplamış. ertesi sabah 
yiyecek istemiştir. Mareşal ölümle 
de çaı pışıyordu. Saat sekizde sü · 
tfinQ 1çmiş ve bıyıklarını sıle.rken: 

- Artık iyil~lyorum. 
Demiştir. 

-Doktorlar ~ki ~ .Fnınsanır. 
mukadderatım omuzlan üzerinde 
taşıyan bu başkumandanın bu 
harpte belki ö1ümü de yenebilece. 
ğini bir dakika için dü iınrnü~ ola• 
caklatdır. 

HABER'1n 
bulmacası 
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ıldıuı ...ag.ı: 

ı - Suçu fı:.z.Ja rmtırekkep keli· 
m ) . 2 - MUczzııı •mürekkep kclı· 
meJ, ~ Comf edatt, csk: bir mQreJ, 
kep kunıtmıı \'asıtası. 4 - Yokuşuıı 

ak.al. t.o11una. fi Alçak•;a. ıı;:lmlzdek 
bir «:ıvlın, 6 - lilr emir. tıır edat, nı 
1nbeda bir harfin okunu~u. 7 Ila'J 
ileri geri söz soyllyen ı. ıstırar 

,;eken, bir emir, 9 - Akılıııı :>(_•rser 
sesini çıkarnııynn, ıo - Çucu ... doS-u 
nıcu, aJt.ılrn 11 fnillı, mulıı~ l'ln ll• 
hıs . 

l Ya~ık aıuıgı gibi r ru!lrekkeı 
ke1lm .. \, 2 - Hc,•es eden b r u• ıa tc1 
rar edenıenl7. çoeuklnrm l:ıır .ej'.':1ence 
si olur, 8 - ince vç 1.arlt kc.dın aw 
!erinden 4 Bir c.mlr ha11t11; n kar 
"' lyj gc.lerı, G Hıık!r, lYı lş yapar. 
lara .Oylenlr, 6 Bir emıı vllcudu 
ınuawı unn:al aıf t edatı, i Ru 
yada lıiT Ttlrk memlekctt, bir emiı 
B Alfabeden iki harf yuny ..ı a. b. 
cins sıwdal, yem<'k .D H \f:l!lr 

kirli değil, 10 Şan 'e şcrct rı.r cin 
araba.. 11 Bolluk. 

19 numaralı lıuhnaeıırııılm ı-.... m: 
l - Elim8!1411, E, 2 Şalupa '-1 

san, 3 - lmame Atış. 4 Pen. foi 
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monuçok 8, 7 _ Ufnk z:ı~ Ça 8 _ 
N. Tulum. Had D - Adıı'uı Hnta 
:10 - NoJtut, Kalay. J1 - K, ACAl"Al 



H A B E R - AJCşam posüsı 

j Amerikanın en enteresan şal.. 
siyetlerinden · . . • .hakkak , 130 milyon Amerikalının 
Jorj Horas Gallüp'tür. 

Torj J .-aı; .. ada f ik,.ini hilen adam 
efkô.n umwniycnin pusulası vazi 
yet.indedir. .Düöünüşlerdeki en 
ufak bir değişikliği kaydeder. 
V c verdiği rakıım, .ır, nisbctlerle Horas Gallôp 

O O J. O :it R A K O J, O 'f 8 A 

!'. M himee /'. ıHhımic 

hiı:f'ir zaman aldanmadığını gö.>
terir. 

Amerikada Galfüp enstitil~:i 
namr a~ nda hir e. . . umumı· 
yeyi araştırma enstitiisü vardır. 
Bu mü "P Ameı '":ıı..n halkının 

f;lı:irı,, .. · ..ı rm ve ince 
hakikat ile sabit eder. 

Kurduğu muessese 
halkın fikrini ne gibi 
şartları a öğreniyor 

1. - Yon .. parlc1 

ı·rf.a I<' c~ıloncl. 

nnl!ll'\k! .. ·~-

- fort ınnı, <'-Omnıı• vou .. pon. 

'ez en ııerı·.-,·olı. 

Blcn rıu'un Jlf'U <'hoqul>~ :k son 

ton dP~ar;r. mı..... l.plia ne put 
'eınpecher do rlre en ııcn~ant İl 

•ıne i.ıtlınit.,; pcr .. onn<'ll<' entre mı 

C9'porn1 l't un <'ınıwreur. 

2. ('~ hıi fut comıııc nn a\aot • 

.:.out ıles slnguhırlt~ de la Gor .. c 
' rt elle' Sf' promlt d~ noter 1.- trait 

nr "OD joumal, 
- l'cut.~trc o\·ez·\ous l:te pri. 

"?nnlcr cn ~nıı:;k>terrP! demandn 
lfl colonel. 

- ~on, mon coloncl, j'ai appris 

l'anı;lalı. en Fran<'4', tout jeune, 
d'an prlsonnif'r de \'ot~ natlon. 

!.. P1tk, "'tul """"ant A mı.. ?'f "· 
\il: 

- Matei m'a dit qac \'oas re. 
.. t:nlf'..z d'ffalle. \'oo-. partez "*llS 

dout.e le pur tnM'A~ ma~nc: 
\'OUS s~ un peo em~, jf
,,. crains, pour comprendN- aotre 
patols. 

- Ma fille eotend t.olb llf!I> :pa· 

hw!! itaHerıs, ripondit le co1ooe1: 
elle a te don dcs Jaa~. Oe a'~t 
pas cıomme moi. 

- Madeınoitıellt· comprendrait. 
c~ par eıt:cmple, Ce8 '~ d' .. e 
de nos chanson!t eo1'9M? C'~t u 
bergcr qoi dit n aae bergfıre: 
S'entran 'ndnı paradl8u S&Dtu, 

sant•. 
E'1lun tnıva.ssi o Ua. mi n' eııcriaı. 

4:. MiM L,Ydia t•omprit, et U-Ou

' ant la cltatloft aoclacleuc, et 
µlff5 c.u•.orc le regard qui rac. 
r.ompagnalt, elle ı+pondtt ~n rnn 
~t: ''Oa~" 

- F.it 'nu§ rctoornez daul9 , ot r~ 
p&)'S en ~~t~ ~ d~amla te m. 
looel 

- Non, mon coloncl. İh m'oat 
mis en demi.sol~, probaleme1t 
pan:c qup, fal P.t.C :·, Watcrloo et 

~ jf. suls compııtriote de Napn. 
1ı6on. ,fo retoumt> c-hf"A moi, le~r 

d'MIJıOfr. Je~r d'~e11t c:ormne dit 
la cha.n!IOD. Et n sooptrn 6lt ro
garil!Ult lı- c-i.-l. 

5. 1..e t'Olorıel ınit la main iı M 

poch", et retoumant antre §~tı 

dol.Jct!! une Jlleet d'or. <".lterdhıılt 

ne phrast potır la gll,_.. poli. 

rneırt dan."I la main df' ~" cnoemi 
ma1heurenx. 

0) Si J'entral" dans le p:ıradi.ı;; 
ııain.t. &Jnt 

Et sı je ııc t'.) trouvais p.'Ul 
J'en aortirft&l. 

- Albay, ingfüzce konusu~·or
::ııınoz ha! diye haykrrdı. 

- GördUğUnüz g;ht pek fena ko. 

11uı;uyorum. 

• lls Lydia onun farklı fiİ\'C. inden 
ho~lanmamı~ olduğu hnldc> bir on
başı iln bır imparator ar:ı.smda 

f'ııhtıi bir mahremiyet jusilnmı>k. 

ten kendini alamadı. 

2. Hwıunln Korslkn hususiyet.le
nnden birinin lezzetini tatmıı.; gibi 

oldu ve hatıra defterine vıı.k"nyı 

kaydctmcğtf karar verdi. 
Albny sordu: 

- İngiltcre<le <'S:lrcttc mi kal. 

dınız, klmbilir'1 

- Ha.yu alua~·ım. pek kUçtlk 

) ammda, ıngilizccyi Fransada, e· 
sir bulunan bir miUeWışınıY.d.an öğ. 
rendim. 

3. Sonra mis Nevil'e dönerek: 
- Matei bana !talyada.n dön

düğiinüzil söyledi. ŞUphcsi7 saf 

l'oskana dtlini biliyorsunuz; kor. 

karım ki. bizim lchc;emi7.ı an:ılmak 
hususunda sıkmtı Çf'keceksiniz. 

Albay cevap ı.·crdi : 

- Kız.mı bütün ltalyan lehçele
rini anlar. onda lisnn istid~dı var. 

benim gibi değil. 
- Bayan mesela bir Korsika 

şar.kısma aJt §U mısralım anlaya. 
bilir mi'? Bir çob.'Ul bir çoban kızt

mı. diyot' ki: 
S-eatı-ası;I 'ndnı paradku ı;antu, 

"lalltu 

K ... ku~ a tia, mi a' eıtcria1 • 

l. Mis Lydia nnla<lı v<.> bu nakli. 

bilhassa buna ekloncn bakışı klıs
t.3hıuıe bularak, kızannış bir hnl· 

de cevap verdi: "Cnpi.sco"2 
- Altı aylık b!r izinle memlekl'. 

tinize dönllyonnınuz değil mi? 

Albay sordu. 
- Hn.)'ll' Albayım. galiba Wn

terl.oo'da bulundum diye ve Nnpo. 
!Corı'un vatandaşı olduğum ıçın 

yan maa~la tekaUt ettil<:'r. ŞRrkı· 
nın dediği gibi ümitçe hafif. para. 
ca hn!if evim.-• dönüyorum. 

Ve havaya bakarak içinı ..,ekti. 

Bilhassa • ·imler, ka-
rarlar aı .c>sindt• olunduğu za . 
manlar G Jp ı · ~i bu se· 

" var'.t('ai'Yım, 
km yeni ittihaz olunacak karar
ıara ne dereceye kadar taraftar 

.ı.ııu t:vvcldeıı hnber ı.·cre 

bilir. 
7 .. rH;nva 

matbuatının b:ıhoetmcktc olduğu 

bu G< lliir müessesesi ne gibi u 
RuJlerlc efkarı umumiycnin fik
rinı t.esbit ediyor ve bu Horns 
Gallüp kımdir bu işi yapmağa 

nasıl bıuJamıştır?. Şimdi bunla. 
rı göreceğiz.. 

Horas GallUp henüz 38 vaşm· 
da bulunan esmer-, uzun bOylu 
iriyarı bir adamdır. 

Ailesinden olup Amerıkavn 

ilk geçen Joan Ga1lüp bahri~c 
yüzbaşısıydı. 1640 senesinde ln
giltcrcckn ayrılmış, Ameriknya 
geçmiş ve yerli halk ile müca _ 
dele ettikten sonra Bostan şeb 
rinde yerleşmişti. 

Genç Horas Gallüp. tahsilim 
ikmal cttıktcn sonra matbuata 
intisap etmiş, evvela gazetelere 
bir miktar yazı yazmış. Fakat 
sonra neşriyat sahasından ay - · 
rılarak gazetecilik hocası olmuş 
tu. Amerikalılar gnzcteciJiğı de 
tahsil etmek icap eden bir mcs. 
lek olarak kabul eder, ve ancak 
profesörlerin ders okuttuğu ga· 
zeteciler mektcoındcn çıkanların 
.hakiki g:ıY.cteci olduklarmı söy
lerler. 

İşte 'Horas Gallüp de bu ga. 
zetecilik mektebinde "okuyucu 
psikolojisi" kürsiisünil , ~gal et· 
nıPkteydi. lşte bu şekilde Gallilp 
balkm ne gibi yazılardan hoş . 
landığmı. şu veya bu §Ckildc ma 
calelerin, rcsimlerm, yazılann 

veyahut bir gazetenin savfa tan 
ziminin halk üzer ~e gıbı 
tesir yaptığını mükemmel ö°' ~ 
rendı ve öğretti. Ve bu tccruı::.-

•••Mluııur ) 

:i. Albay elini c~bin(' soktu ve 
parmaklan arasında yuvarladığı 

bir altm ~ikkeyi baht.qı;ı; dOşmanı

nma eline nı.>7.aketle koyabilmek ı 

için bir ~öz nradı. l ;J arayanlar 

{l) EğC?' makaddes cennete giı'· 
sem ve orada seni bulmasam. ora. 

dıın ~ıkan:lım. 

(2) capi~o (itıılynnca) nnlıyo. 

• 83 yıışındnyım. Buortau en·cı doll 
tor yanmı.b c;ahştım. Şımdl C:e> t>lr dok 
tor veyıı dt~cl yanındn ç:ııı~mnıı ısu 

" ı.:.s d uKumnktnyım, uilc\1 vıızl 

yetim mcktcpt okumnma engel ol • 

leıi :sırası~ıda ıyi intıhap edil . 
mek şartilc küçük bir zUmre iize 
ıindc yapılacak bir nraştımıanın 
aynı mevzu il.zerinde bütün ef 
J arı umumıyenin fikrinı lC'msil 
c.debileceği kanaatini de edindi. 

Gal!üp ~ok zeki bir :ıdam ol 
du~u lc:in derhal bu keı:;finden is. 
tifade yollarını nradı ve gazete 
lcrd..! okuyucuların gaye ve ar_ 
zul::uınr anlamak ııpnı üzerine al 
dı. Ve bu tethiki ~onunda biı colt 
!uzcteler c muva(fakıyetlerinin 

kuvvetli mu.kalelerden. zengin 
spor h:wadislerinden. ~üzcl tef

rika romanlarından gelmediğini, 
nıı.cak muayyen bir t !arak 
alman \'C hc>r ıctin tekrarlanan 
resimli ve harı.-ektli "akaların hal 
kı tuttuğunu isbat etti. Sönra 
GallUp eski neşriyatın da halk 
tarafından fazlasile tutulduğunu 
anladı ve anlattı. 

Bunun Ü7.Crinc Horas Galliip 
bir miiddet birçok bUyük ga1.cte 
krin neşriyat müı:aviri oldu. Ay. 
nı 1 .. amanda Amcrlkadaki birçok 
firmalar reklfım ve propaganda 
usullerini tcsbit etmesi için ken· 
disine müracaat ettiler. 

Bilirsiniz AmPrıkr..da çok ga -
rip ve çok müthiş rekliım usul. 
lcri varc1ır. Amerikalılar, ga7.e · 

teler. radyolar, afişler ve sinema 
vasitasile Avrupalıları hayret -
lerde brrakn.n mua7..za.m reklam
lar yaparlar. Bunlar efkan u · 
mumiyeyi iyice t<:'tkik ettikten 
sonra yapılan m~al'ın kanıı 
lanacağı hesaplanarak bM\anı ... 
lan işlerdir. 

Gallüp efkan umumiyeyi an. 
!ayan mütehassıs bir şahıs oldu 
ğu için bu reklfım şekiilerile de 
biiyük bir milvnffakıyet kazan
mıştır. Gn.Jlüp halk tarafından 

hl<; beğenilmeyen reklam şekille 
rinin en <"Ok muvaffak oldui; u 
söyler. Ancak ufak bir hata ya . 
pıldıı'b takdirde de bunun fr ı 

A N A L j Z \•e T E Q R i duğ' ından ben de hayııtımı k.ızan • 
1. tbıvede mühim il . 1 mnl< mccburiyellndeyim He .. hııngı 

ro er! o nn V"retı seruıin: c'cst nous qui obeis- bir rrlttSsc ede \'cyıı ynz.ıhanede ktı. t>ulunanlaı-rn 
nisbi zamir (pronom relntif) lcr son.CJ, 1.taat eden biti?.: iP chcnf' quc 1 tıpllk )np:ıblliriııı, un:u edenlerin E~ H.ıbrr gazetesinde iM s. 60 ·l> runıu 
hakkuıda aşağıdaki noktalara di1'. j'ai vu !'an dernier, geçen sE'n" Son l'ak im gnzcter-1 vnsıtaı:r!lc tM ~ı zuıuı murncnatıanııı rica ediyorum. 
kat edtniz. gördüğüm .ne.c;c ağncı: Jcs Jiı.·res rumumn:ı mUrncantlan •Ltse mc:mnuyum, Almanyadn mil 

quıı: vous IİS<'?.. okud~ığunııı kitap. • Yen• \'e csltl hnrfü rıe okur Y• zar brndlslık tnhsili gördüm. lstlycnlcre 
:>. Nıt;bl "!:'.mır tl!mli movs•ıl) fJ· 

1'\11 qu·. qur. quo!. dont deği~ne. 
ven kelimelerdir. rnni dalma dela
let ettUtlcri fi!lın cf'mi veya miif. 
red oluşuna göre herhangi bir de· 
"'i'iikliJ:~ uı'!'rnmıı:r.lıı .. · 

1 d
. otomobil kullanmasını bilir ve elinde cvlerıncıe hususi Almanca ve tUrk,... 

ar: :tes-moi" en Quoi jr l>("UX "~ profesyonel şoflMUk chllyet vc.s.knaı deM!\rrl vcrm le ~llyorµm Arzu eden· 
vous scıı;fr, "'ize n(' hu ustn hız_ bulur m bir bayıın bır alhı yannıdn ve lelin Hntıcr gazetesi vnsıta&le (A M 
nlf't cdl'bile<-Phml söyleyiniz: la yn bir mtlessesedc şoför!Ulc vcyn diğer S .) rumuz..ınn mllruraatları. 

famille illustrc dorı't il dE'scend. münasip hlr iş aramaktadır. Kendisine 

0 edebıliı'lcr 

ml'.'r.sup bulunduğu meşhur rıılı>. ış vermek lstıycr ler t 1.1.) !'ernzllc 
h. lcqucl zamiri ise oı;a•'ıdakl 1 Hnbcr gaz teslne mektupla mtır;:ıcnnt 

C'est toi quı commıuıdes, emı dcg" "kl'kle ğ r 151 ı re u rar: • <ı·uımcktcp mezunuyum. Aıkor 

~IUfrr>d Cemi llklc ll!~!ğlm yoktıır. Es'cl hrtr.lerl de A,.tıda ru•uwan yuw olH • 
J>işl Krkf'k J)i .. I blllriın Taı;rnya da giderim. Sert oln j ır;uyuc-uı:arımJZ?U umlar.. ıeı .. 

lıı.quelle , lMquels lesquclles rak dalct!lo lml':ınınm. Kanaatkl\r ve ınektcpları ldarehancmlzdu lııergüA ıE-quel 

duquet de laqur• dosquel~ dcsquC'llrı=: dürüst ı;alışırım. tstcldllcrln Haber ubabta• ötlcye kadar nya .aat 17 

auquEI a· laquelle gazetı>si fB.R. 1071 remzine tunrlren de• ıoııra aldırmaları rica olunur 
ııuxquel~ ıtuxquellca u 

(lhMts ,.. mbalklr ~ftf'('"' drrste H·rl~tir.) m r&C'.t.P.tl .. n. {11.FC.l (L.) (B.B.K.) (B.N.) 
• Oıt.amcktcp mczlmuyunı. Y~nn 18 (KJ.Ş.MET), (~8 B:ıy C&n), (l.) 

ve eder. 

HALKI T.ANTMAK MESELESİ 

Gallüp halkın ruhunu pek iyı 
biliyordu . .M~lii. bir Amerikan 
firması kutu sütlerini satmak j· 

<;in bir r ı şekli nrıvordu. 

Gallüp, güzel. yeşil çimenler ü. 
zuindc ıştiha ile otlıyan, sıhhat 
li inekleri gösteren bir afiş ya
pılm:!sını ve bu afişe: ·•tnekleıi 
miz me;ı't"l ·' · •· "·arcsinin ya. 
ztlmasmı tavsiye etti. Bu ibare 
ile ineklerimizin, sütleri kokulu
dur. ,.A · · · · '"C mik· 

ropsuzdur, manasının da anla
şılmış olacağını söyledi. Hakika 
ten bu afişler çok büyük bir mu
vaffakıyet temin etmiş ve o fir· 
manın sütleri pek çok satılmıştı. 

Bir gün birkaç firma sahibi 
Gallüpe müracaat ederek bir mi· 
zah mecmuasında kendilerini ka 
rikatürize ettirerek rekli.m yap. 
ınağı dü.stindüklcrinl söy:ediler. 
Balyho gazetesi bu reklam işini 
yaptı ve bu şekilde yapılan rek
lam hem bu mizah g'<lzetesinin, 
hem de karikatürize ederek rek
lamını yaptığı malların satışını 

temin t•tti. Bu muvaffakıyetteıı 
sonra bütün büyük Amerikan 
firmaları Baly!ıoda reklam edil. 
mek için müracaatta bulundu -
lar. 
Amerika sigara fabrikalari mal 
h\nnı reklam için hemen cklıria 
bir gen~ krzı öpen bir erkek res· 
mi ırunnnırlaroı. Bu Tdc:limı ya. 
panlann gayesi sigara i~n bir 
insanıp da !leVdiğini ee.rt>eet~ 

ve hiç bir fena koku n~retme
dcn kucakhyabilooeğini göster
mekti. 

Fakat bir gi.in bazı fazilet mü.. 
messilleri ve büyük sinemacı Vil 
Beysin tesirile sigaracılar rek -
lam için buse sahnesini kullan · 
mal.tan vazgeçtiler ve bunun ye 

· · sevdiği bir kad.mm elini sı. 
•n bir C'rkek ve sevdiği erkeğin 

• "mn uzanan bir kadın ~mi 
··<' rc>klnmlarını yapmak istedi -
ler. 

Bu değişikliğin neticesi çok 
• '· •t li oldu. Bu resimler sign· 

• • i.i7..crindc hiçbir 1.esit 
ynpamadı. 

:""'t 1!)37 scncsim' V?yt 
..,.,..1 sigara kumpanyası malları. 
nı ı ekliı.m et- "k için ananevi bu 
sc sahnesine avdet etli. Fnkat 
hiçbir ne~l •.)''!l t ajansı resim ver 
mck istemedi, bunun üzer 
Vayt Ovl profesyonel bir genç 
kız angaje etli. (Bu genç kız 
buseler milyoneri namile maruf 
olan Şeyin Keridir.) 

Şcyla Keri i!'tenilen reklamı 

yapmağa karar ve'rdi, ancak se· 
çeceği bir nkekle öpiişeceğini 

söyledi. Şartı k'.lhul olundu. O 
da bir siithaııede c;alısan sevgili. 
si Vilyam l~nnkeni nldı. Birlik· 
te öpüşrncğe baf}ladılar. 

Reklam için yapılan bu öpüş 
meler birçok tenkitlere maruz 
kaldı. Filha.dka bazı buseler, 
pek ateşli. pek ihtiraslı oluyor -
du. Bunlar, fazla yapmacık şek· 
linde olanlar ve iyi görünmiyen· 
!er bir tarafa bırakıldrğı zaman 
geriye kalan resimlerden mU.. 
kemmel rekli.m af i§leri cıktı. Fa 
kat bunların hakkilc mır."a.ffak 

ola.bilmeleri i~in Gallüp şu tav
siyede bulundu: 

- Mis l~errinin sol eline bir 
n,işan yüzüğü ta.kın ve bu yüzük 
resimde çok iyi görün8Un .• O za 
man herkes U2lel"inde mükemmel 
bir tesir yapar. 

Hakikat.m bil ul.t deıği.: 

' '! 'i " n -r - :nH1 . . ..... 

şıklık rüyük bır 
doğurdu. 

Gallüp yavaş ra\!a metodlt" 
rmı genişletti. pek çok çalıştı -
elli muhtelü mlincı."Ver arasmdl 
nihayet bir tanesinin en kuvvetli 
olduğunu gördü ve 1928 senesin. 
de bu milnevverin mevzuunu tef 
olarak alıp üniversite dokto~ 
heyetinin karşısına ~ıktı. Tezi 
müdafaa etti ve fclsef e doktof'IJ 

unvanını aldı. 

Ve bir gün Gallüp bu met 
ile içtimai ve siyasi meseleld 
.karşısında efkarı umumiyen 
durumunu tesbit etmek imka11-
lan olup olmadığını düşündü. 

fı.::FKARI UMUMİYEY1 

ARA ~IRMAK 

Bu dü.cıüncesini tahakkuk et 
tinnek için Gallüp 1933 sen 
de 48 Amerı .. ;.ı devletindeki 
mitelerin 1934 seçimi için harP 
ladıklan namzetlerin listesini 
dı ve kırk sekiz devlet.in her 
rindeki müntehiplerin bir kll!I 
mına matbu veraknlar gönde 
rck fikirlerini sordu. 

Aldığı cevaplar 19:34 senesi 
de kimin ~ilcceği haklnTı.dll~...I 
kenclisinc bir fikir vermişti. 
çim yapıldı ,.e Gallüp teşhisin 
yü7..de bir nisbetinde aldanınJlf 
olduğunu gördü. Bundan cesa ... ""1.@~ı 
alan Gallüp 1935 senesinde .A. 
merika cfkfüı umumiyesini 8 

Ml.§tırma enstitüsünü kurdu. 
Amerikanın birçok gazet 

Gallüp mUessesinin müşterisi 
muşlardı. İlk bir sene ?.:ırf·.....ı-.ın..ı 

G:ı!lüp muhtE'lif küçük metodl 
'üzerinde çalıştı ve nihayet 1 
da reisi-cumhur seçimi yapılır 
kcn en büyük muvaffakıyetı 

kazandıran ve kendisini meşh 
eden çalışmalara. başladı. 

Amerikada çok eskiden 
intişar sahasında olan Di Litet1 eev 
ry Daycest isim1i bir edobiy~'t ı' 1J\·:ıt 
zetesi seçime altı hafta kala O' e 
kuyu<:Ulan arasında bir. Rt 
açar ve iki buçuk milyon k~ b 
reisicumhmım kim olacaii' • \a 
90rardI. \'! ol 

Daha btt gazete an.keti açrıı~ llır 
dan bir ay evvel Gallüp a; e 
olan garetelere şu beyanatta 
hmmuştu: 

- Size şimdiden söyliyebill 
rint ki, Literary Daycest ga 
sinin varacağı netice yanlış <j. 
kacakt1r. Hatta şunu da söyli 
yebilirim ki. Literary Daycest g',. 
zetesi Londonun kazanaca ~ Clc 
söyliyecek ve bulduğu rakant liu 

yüzde 19 niSbelindc bir Mtf 
işlemiş olacaktır. 

Gallüpün bu beyanatile ~· 
rary Daycest muharrirleri şÖ, 
alay ettiler: 

- Bu Gallüp şarlatanının 
durduğu saçma tahminlere n 
ciddi nazarile bakılabilir. D 
bizim anketimizi açmamıza 

hafta varken nasıl olup da 
tahminde bulunabilir? 

Fakat vakalar Gallüpü lı 

çıkarmıştır. İntihap yapılmaİ 
dan cV\·el Literary Daycest. uıO': 
donun kazana.cağını neşrcttj. 

Buna mukabil, Gallüp R~ 
veltin yii1..de 61, 7 rey ile reifl 
cumhur seçileceğini ilan etti. 
İntihap gecesi Gallüp için 

yük bir muvaffakıyet oldu
velt reylerin yü?.d(' 60,5 i ile ~ 
zandı. 

Gallüp yüzde bir ni-be 
de aldanmıştı. Litcrary DaY 
Gallüpün evvelce söylemiş old 
ğu gibi yüzde 19 nisbetindc t1' 
hataya düşmüştü. 

Bunun ü?.erine GaHtip mbf+ 
sesesi bütün Amerfkadn g rı 
bir şöhret yaptı. 

Bun<lan sonra Gallüp mıie~ 
sesi işini büyüttü ve hemen ll 

11 1i. siyasi veyrı 'd• 
bir mesele hakkında anlu t crı:ı1 
ğa başladı. Avrupa harbi b:t~ 
mazdan hirkaç hafta ('n'C'l C~lji 
lüp İngiltere ve Fransad:ı da 
rer şube ıturmak nivetilc- A ,'fi' 
paya gelmişti . O za~an Fr1.lıS 
gazetelerine muvaffakıyet c:Jt 
rmm bir küçük kısmı halci ıfl 
şu 1.ıa.lfımatı vermiı:;tı: 

(Dfwlılrıı 8 nciılr l 



Nakleden: Muzaffer Acar Onu ·1-sİJlo 

u~ 

ben öldürdüm 
Nakleden : Mazalfer Acar tol" !!:debf,,_t ! 

: lltı "'"' malıafillnde Yesari 
ezı dliı nıüatear 

kacu her l&Ur muharririn aör • 
dfiğil hayati tetkiki eeven bUyUk - Fa.ket hAklm bey sizi te. diyorlardı .• O gün Beyoğlundaki 

bahçelerden birinde oturuyor. 
duk, Lill de hemen yaıumdn.kJ 

masa.da oturmU§ sUtlil kahvesi. 
ni içerek işine gideceği saatJ 
bekliyordu. Güzel kız:iı. Beni 
alikadar etmişti.. Fakat arka.. 
daş1arla idcliamız da vardı. Y'Uz 
lirasına bahse girmitıtik HUVL 
yetimi meydana koyınadan bu 
gUzel kızı elde edecektim. 

or1' Ceınu Wnlyle maruf o-
Sennet, kttçilk brovnl 

brl okuyucu klltlesl taralmdan n:ıe mitı ederlın ki onu ben öldür. 
rakla bekleniyordu. Fakat aaYtala.. dum. 

ra ~ üzerine koyduktan 
ti aa:11utnın oakağnıda dele • 

tlı.e tayı taı:namen tesblt et • 
l>afnı re aYna,;·a yaldaJt,ı. 

Iklıktan hlç hoshı:ımıyaıı 

rm üzerine daiına kalbinin mt.ıra- - Anlamıyorum bu kadar ıs. 
bmı döktüğü için, lıür.ınıalJ be~-n.ı- rarmıza sebep nedir. 
nin ısyaı:ılarm: t:ışya.n >-aulan ona Yapılan taıı::dkat onun inti.. 
esermden dat.n bttyük tstJraplıu' har ettiğini ~e sizin masum ol. 

.. ıeneı....ı- • 
u. .... ı.u pejnıfil'de hallcrin!n 

de ld olan ve 8por elbiseleri i
~ U#u kadar rop dö şambrı 
... elbise& iç!.'lde dl" ııynl za 
"• Ve • • 

121..'J lllceliğ: muhafaza eden 
bu Scrnıet on seııedcnberl keı:ı 

fa ö &YJıa ichıde klmbillr 'kaç 
.tr~ rrnuvıu. 
ve nfltayet bir eabııh bfçbfr 

1 a gaye& olmad·ğı tem yino 

.fna:ını karşu;ına gclmls, o -
:;vırıda bulunmas:.,a rağmen 
lCJ "B11n gt5rUnen yllzU.ııU, ıığzı
llll nıAnaamı g5zlerinin gamlı 
k biraz olsun aydmlauuı 

l~SIPlnı ... 1 abı:nı. kı:r düşmüe koyu 
_ .\ t!.'.lçlarnu seyretmiş v": 
l>eını~lı: buna bir son verelim .. 
~u. 

~t!n&<lj 
._ .. _....ı.e.. ha.yatta bedtılnllğo sev 

.. l'.iolı!ıal 
cı sebepler değildi. Ro • 
. oia.ra.ıı bt.,f fJk bir kıymeti 
~ Bosyetc adamı olarak da 

le her~es tarafından aranılır 
,~ Fakat o eimdiye ka. 

t-o11...-.ı:~ trılyle ne de kalbiyle oy-
' lrtıa'!trıa QOk dikkat e~iş bf· 

\'e;-a dlğ ' 
1:ı1ç1 erlnin. pek kolay ve 
~rıl:'!Qğnu takdir et.mi§.. 

~ild· ta.ra.cuıdnu daima ta.k
ıl lliaıı ıtlııJ açıkça görür fakat 

la h istıracıe yollarını aramak 
b ;b.rnıa gelmP-zdl Blnaena· 

r>n:ın ~rrn d" • tlh eri. ~vk e ı ın ar etme. 
t 11._.arra~en &ebep, ne sefnlet. pc 

• f! finıo su 
1
Y<'tsizl[k ne de Verterl 

lial'lr rkllyen derin Umitsizllk • 

~ hıuıta.i. Cetnu Sermedin öldllıil
tJtl . t.aYata~ btltün bunlardan baş· 

\>I olu karın bir lr:tekstzlik, te 
~ ~irq nı:naz bir cesarctsizlfkti. 

le ç !aınandanbcrf bUyUk hlr 
Yaş ' 

d arnış Oldııt'hJ bavat '-'O a, artık " ~ • 
Yor itiyat sevkiyle sUrUk. 

di!'leJ~r~kaiımna hayat veren 
ha ııu onu tabıunmUlsUz ba ıs-
~ rUklUyordu 
~elco · 

li. hı " neııe veya saadet bul· 
,,erıcrd 

g',. r Sahte c, ayni va:tiyctlerl bi. 
eıce it' bavatl'k gibi görüyor, 

rıı:ı doııuınıatıa bağlandıv kimse. 
caı:ı.. llkbrnu, Mhte., kenrlisl

\'lln g .. -ı, 
ClU 0 • ~ncnlerin hareket· 

d"ı..i buluyordu. Ha'·at hak 
~ bU J • 

ı:c111'1!lrt ... ka ~Un galatlarını, inanış. 
lal"'?ıı Yk tnıfştL Yorgundu, baş
llı<ıkt~ erıdhı.J glirmekten, din • 
Yo~ ~·itten, istP.n bepsln • 

ıı. Old du, bıkınıştL Otuz yn _ 
lUaııı_ ufu halde, dellnmiR mü -
~ası •• 

ata lalta uçınu§, yerden kıı'!t· 
rıa dô U k:th::ın'Xlış cskJ bir bn. 1"'.. tlttıU~ttı. 

veriyordu. duğuiıuzu g&.;teriyor. Niçın bu 
Denn pslkc1og göıuf'\ ile haya •• kadmı ben öldUrcüın. Diye ısrar 

tI inceliyor v-' mo.1• en.ak yaldızı al ediyorsunuz? Hem niçin öldür .. 
tmd!Ul bin bir çirkef.in aktığı dünüz ki? 
eosyete ha}·attnı::ı eı karaktcris • _ Niçin mi öldürdün:? ÇWı. 
tik, garip h!i::erlnl, v~kaJarmı :ı n 

Lili mes'ut bir tesadüf eseri 
olarak tiyatro ve sinemadan .aöt 
lanm.adığı için beni de tanır:::.a. 
yordu. İsmimi sorduğu zaman 
kısaca ''Burhan" dedim. Meşhur 
ismim böyle t.P.k kalınca o kadar 

Ki. onu seviyordum hAkhıı bey .. 
rak u11t.a kal~mivle o:ıyor ve tıH _ Bu da ıs&ep mi? Kannızı 
satır:nı ;tes'ti.n bir neşter gibi vn· 

seviyorsunuz ve se\"diğiniz için 
şıyan tlplerhı vilcuJuna bal.Irmnk. 
tan vk d J C!-'- de öldilrUyonnmu"-· Buna ter. ze uy.:yor· u. "JlUlte, uy::l • 1 • . l ,{es giller •. rna hadiselerden, büyük tumturaJ{. Ev t belki .. 1 1 . - e gu er er ama, 
h cümlelerden c1airna ka~mırdı. h k"k t ı..+... Se d'ğ' i · ··ı 
Hakiki b t v bilh i ir.B a • a .ı.s""·· v ı ım çın o• aya e :t8S& ç . e dü an.:..ı. k 

1 dığı t ._ • r uıu arımı .. 
yuvar an 80Sye e ı•ayı. ;ı onun 

1 

Fakiı bT bu 
içü:ı. en mUkem.mel sa.bnyı teAltıl . - t 1 ıyor murunuz .

1 . . ıtiraflanıma. eheınmlyet ven • 
cd.yordu. Genıe olmr.ı.ktnn ziync~ a·ğı d a.hkfun l ? 

parlak olan muhayyilesi ile bü • 1 a~ m k -~ ursunuz • 
yük bir munmmanm düğllml"r'"' ·- mah Oiri olacağımı 

b· Orulı: 
çlfameğe uğrıışmtyor, yal.nrzca ı a 
n·dığı tiplerin k1ıra.kter wya bisl c:ı . -- Şu haldtJ mahkum mu oJ. 
rlndeki ron11uı Cleğ'lşikliltlörl, fark. mak 1stiyot8unuz? 
lan seziyor ve bunları ~k gU•!i ' - Evet.. "'- ..._ 
i§leırıesinf biliyordu. Etıerlerfnd,,. - İtiraf edeyim ki bir §CY 
bütiln facia ya bir erkeğin, yahut anlamıyorum bunlardan .. 
bir kadının kalbinde ge1;iyordu... - Size elimden geldiği kadar 
ÇUnkli Yeııarl Gllndllz kadınları ... nlatmalıynn hakim bey .• O za. 
da hakikaten tanıyor veyn.but t:ı- man belki bana hak vetin1iniz.. 
rudığmı z. nnediyordu. Liliyi, - karımın ismi Leyla 

Hakikatle doğrudan doğruya ve idi ama btn ona bir sacuk mu. 
pek acı olarak te~. onun ~-a§a· amelesi yapar, Lili diye çağırır. 
malt zevkini yaralıyordu. nhıkJf, dnn - f\Vet, Lili'yi Uuııdığım 
sürllkleyfcl i1slfıhu ile yazdığı kI • Z.-"l.maQ o henüz bir GOCUktu. On 
tarlarda u%Un mUddct kok"andrğl eekiz: yaşın~ vardı fevkalade 
zaman insanı zelıirliyen, cazip, terbiyeli ve ha.r:ikuliı.de güzeldi •• 
renkli çiçeklerin çekici baU vardı. Ama bu güzelliğinin pek farkın. 
Bu kitaptan, mariz bir ibtirasıJa o. d değildi. Da.ha ona gil7.clllğin. 
dalarına kapa.nan gençler, hayatla- den pek bah~tm<'.mişlerdi. Ben 

nnı '68.trrlan araş.m,~. k!!!d~k)arı . <? .zamanlar Türklytnin en meş. 
hnlde me~ tuhaf füat al!kıtlt bur artisti Burhan Cevdet idim. 
gören ~C1laf1h, blbf·htmttz Biltü.l'I gür.el kl!ldmlann bir zevk 
bir Meryemana kadar sal gelin - gecesi hatıralarım payl8§8.D 
lik kızlnr, herkes, ııcrJcr.s okuyor. B1,1rhan Cevdet. 
du. Bu belki aiz:e §imdi gülUnç 

Yesart GUndilziln yazdığı romnn gcliyor h~klm bey.. Haklısınız .• 
J::.n evvel! değersiz, minn.sız bu - Hiç ştıpbesiz şimdi bana bakı. 
luyor, sonra bunların tı>hllkPli, ?.S· yor: ''Bu ihtiyar kocamı~ adam. 
rarh olduğunu kılhul ediyorlar, fa. Sen ha" diyorsunuz.. Evet ':>"J 
kat nasıl mnrtz ruhlar morfinr, ihtiyar, çirkin adam evvelce çok 
etere dc- evvela tedavi iç1n MTılır, meşhurdu. Filhakika hiç güzel 
sonra sar}\oş olmalı:, lı:Pndlni unut- değildim. Fakat bütUn kadınlar 
mak fçfn b:ığlnnırsa Yesari Gün • bana tapıyorlardı. Bilmiyorum 
dtizün romanlnnnn da öyl" ynkln. şöhrf'tim nıi, yoksa servetim mi 
ş1yor, ayni şekilde sıınl:~"ôrlardı. onları cezbodiordu. 
Bu ısürUkleyici, haştan çıknr:r.ı kl- Kadmla.r beni çok sevdiler. 
taplar, llm'tııizUk ve hıırP'kPtslz · Ben de hepsini ayrı ayn sev. 
lik içinde ha c;ka bir dUnyndn uyu. mPkte kmm.r etmedim ve bu hal 
~up kalmış olanlar llzcrinde yıkırı Leylayı t.amdit"Im güne kadar 
bir tem yııpıyordu. devam eUi. Ark:ıdaşlarnn bana: 

Fakat Cenıil Scm"t kahlll~et "Senin s.3rveti:g ş<Shıctin kadın.. 
budutl:nnnı acr~n -mancıl:k delıe-.. "" •·• liln atına düşUrUvor, yoks.'1 sen 
eınm verdirrb'lccef.i kurbanlarını de diğer erkekler gibi olsan .• .'' 
hiç dilşUnmllyor, hatta kPndisinr> 
hayranlıkla taptık~an sor.ra ken · 
dilerfnJ şöyle bir erkcğe t~Um 

çirkinleşmişti klL 
İtiraf edeyim hti.kim bey, c. 

gün meşhur Burhan Cecdct ol 
maktanSa, yirmi y~mda olınağı 
ne kadar arzu et.ml§tim. 

Her ne ise .o akşam Lili'yt 
~eğe davet ettim .• Bir:ız kork. 
tu, fakat kabul etti. Birlikte ye
mek yedik. Mükemmel bir kaç 
saat geçirdik.. Fevkalade neşe.. 
Jiydi. Bilhassa sadeliği beni hay 
ran bırakmıştı. ArtJayorsunuz 
de!fl mi hakim bey, sade bir 
kadın insanda n bUyUk bir 
mucize yaratır. Gözlerine gayri 
tabii bir mina vermeğ~ çnlışma._ 
dan hatlarını bozmadan o kadar 
gilr.el bakıyordu ki bu kız! Sa.
yanı arzu görUnır.ek için hiç bit" 
yapmacık hareket yapmayor, ö. 
tekJ masalardrıkiler de duyswılar 
diye sesini yükseltmiyordu. Beni 
meslek hayatmıda bütün kadın.. 
lan gUldürmUş ""e tebessUmfuı 
kadınlan bir kat daha güzelleş. 
tirdiğine kanaat getirmiştim .• 

Lili çocuklar gibi safiyetle 
gUlUyordu. • 

O gece biraz içtik_ ŞKJnpanya 
istemişti .. O kadar ça.buk sarh~ 
oldu ki... Gözlerinin fazla par
ladığını, naz:arlannm ağırlaştı .. 
ğlnı, h~eketlerindeki mihani. 
kiyeti kaybetmeğe başladığım 

göıilnce aldım onu apartmanı .. 
ma götilrdilm .• Hiç itiraı: etme
di, esasen itiraz edecek hali de 
yoktu ki .. Ben bu hareketimi bir 
zafer zannediyordum.. Fakat 
Lili'yi kollanma alıp hevesie 
sıkmağa başladığım zaman güzel 
başını omuzuma koydu \"C bir 
çocuk safiyetiyle: "Uykum var." 
dedi. 

mlıh'ikkak eğlenlı-Jerdf. ~ 
Kendı'nii kaba. acemi, mağlQp 

hissediyordum. Bıraktım o -n ;:;u,. 
ıel kw hakim bey, bıraktım sa. 
kin sakin uyusun, diye ve \ben 
gidip bir kanapenin üzerinde 
yattım •• 

Ertesi sabah uyandığım za. 
rnan hiç te neş'em yerinde de
ğildi. Derha. Lili'nln odasına gi .. 
rerken onun çoktan kaçmtş ol. 
ması ihtimalini dilşünilyordum_ 
Halcuki orada idi. Yeni uyaru. 
yordu. Beni görünce t('bessüm 
etti - ah son günü~ kadar he~ 

..sf-~~ ~ gA\e;:di. - yo güzel 
kollarnu uzattı. 

Arkada§}anma bahsi ka}·bet
mf" oJduğt.ımu eöylerken onu 
~diğiml de anladım.. ÇünkU 
Lill benim, artık yalnız benimdi 

. ..., - .. "--"'-....._._...._~ 

'bana tesJim oldu .. Halbuki ben 
onun bu masumiyetine karşı hiç 
.s:ı.mlmiy'ct göstermeden fena fi. 
kirlere sapıyorum.,. · 

Bçn haksızdım bAkim bey '~ 
bunu biliyordum •• O be.nim bU. 
tUn ıztırabımı anlayor ve istcıdi· 
ğim gibi görünüyordu. Ben onda 
samimiyetin bütün minasını o. 
kuyorduın. O kadar ki artık on. 
da f ev kala.de esrarengiz bir kuv. 
vetiıı mevcudiyetine de hUkmet
rneğ başlamıştım. 

Bazan ona soruyordum":' 

- Niçin ve n• ..he; ~Ml· ; 
böy}e gfu:clsin Leyla?" 

Diyordum. Bir çocuk Jıusuat 
yetiyle gülüyor: 

- Çünkü seni tıeviyonım. 
Oiye cevap veriyordu. 

ve ben bunu ark:ıda§lanma söy. Evet h~im bey beni sevfjör:. 
Jemcktcn çekindim. O kadar saf du ve bti aşk bütiln hayatım 1 .. 

idf kf sevgilim ark:ı.daŞlatmı bu.. şıklandırmakta idL Ben Leyla ile 
nu muhakk:ı.k an!amıyacnklar, üç sene yaşad!m hakim bey ve 
onu da alelade bir kadm ~e- bu Uç senenin herbirl onun ya• 
deceklerdi. İşte bu şe'ceple sak. nmda geçtiği için b3na birer r.:ı.. 
l:ı.dım, bfr şey söylemedim. ' niye kadtır kısa geldi .. &na ya. 

Bazan, daha doğrusu ilk :za şamak kuvveti veriyordu. Çok 
mtınlarda onun pek çabuk ban; çalışıyor, filmler çeviriyor, ti. 
teslim olduğunu düşünüyor ve • yatroda daima oyna.yordum. 

~~~ bir düşünüşle için için ~ek ÇQk para kaz.anıyor ve 
üziilUyordum. bunları güzelce ve tamamen sar-

Bu göniil rahatsızlığımı ona !ediyorduk. 

at bu 
Yor na rağmen muttasıl 
btt t~e Y8.Zı§ tarzı bUyUk bir 

l"llyordu. Kaleminden çı· 

eden. kendısine snf buz gibi bakış. 
lı gfü:Jerln altJndokl mhno.yı anh
nınk veyahut şöhretli bir romıuı. 

~ yenı bir csmiıti ilham etml'k 
tere11süs ve anmım ile yakb .. mış 
olan kadınlan da hatınndnn .l!PÇir. 
miyordıı. 

( Dcumnı vıır) 

Ben belki pek aptal blr ada.. 
mım ha.kim bey, fakat asla vic. 
dansız bir klistah değilim .• Onu 
aldım yat3ğnntn für.erJne yş_tn-_ 
dtm ve bıraktım istirahat etsin .• 
B:r masum çocuk gibi uyuyan 
bu l\ ızt yorgunluk ve alkolün 
sarsmusr çirkinleştirmişti. Bir 
an i~in vicdan azabı his...cıettim. 

Oh •tiraf ederim ki bu azabın 
pok uvm sürmedi.. Arkad~Ja. 
rım h<>n; bu vaziyette görsel3?' 

açtığım ~an!ar cevap vermi. Lili her akşam tiyatroya gelir 
yor, set:l."!ız sessız aylayordu. lşte beni locada beklerdı. itiraf ede. 
o zaman da ben af diliyQrdum. yim ben her akşam kalbim çar 
Gelip glizel kollarını boynuma parak locanın kapısını açardrm: 
dolnyor, benden teselli bekliyor. çünkü nihnyet bir gün onun gel. 
du. Ben de dilştinUyor ve şu ne- memesiden, yolunun u~rinc çt· 
ticeye varıyordum: "Biz erkek. kan bir gencin aramızdaki ~1rmi 
ler çok garip mahluklarız. Lili, beş yaşlık farkı anlntımş olma. 
f enahğm ne olduğunu bllmiyen smdan korkardım 
bir çocuk masumiyeti ile geldi · (Sonu yarın) 

.99 .. 
...., Atna 

ltltııı.ı bu "
1 
d~vletlim! dedı • Ku· gülmiye başladı: 

~ l' elAıcettcn kurtıırynız. 
~~~~acaJt. Bu işin ıçfr* ı.aı;ıJ 
biur~İnizt Siz devletlım de peka· 

~1Ustaıa 
laııa L PJŞa, daha önc.e va 'ide 
~~~eçyanın Yalı k~kün· 

&Ull Söyl . . "'lide Clll\tı. 

....., ~. SUitan, kölesine: 
b:.~ ·vteraır 
~--- etme, dedi LukrArya 
~ ""r Yanı • ~:. • 
~ c<ltluş. y rıdan kaçalı . on beş 

Ver,f:d·~ apııan tahkıkata gö
~~ 1 

e kaçtığı anlaştlıvor. 
iiasuun gozıeruıın ıçi 

- Demek ki kaçmış ha! 

Paş.; cevap verdi : 
- .E\·et. Bır gece deniz ürtü:l· 

den y&ıtak çarşaflarını bftıbırir.e 
bağlı) arak kaçmış. Onun k~ı~ına 
ben d~ sevindım doğrusu .Bu bac: • 
belAsmdan hepimiz kurtulduk. 

- \aman kızmış bu, devletlim! 
lnsan bu kadar açıkgözlü bir ma.lı
IOku koynuna alırsa yı!anla vaınu, 
gıbi tehlikeli olur. lsabet olmu~ ... 
Fak<ı.t . Venedi,ğe gitti~ini na~ıl öğ· 

rendır.n? 

- letanbulda aratum .. Bcldu · 
rarnad.m. Bu arada n.damlarmd:m 
bıri şöyle bir haber getirdi: "G"" 
çcn14!rcc \'cned!ğe hareket eôen 
tica:e! gemisinde birçok kadınl!!r 

vanr.Jş. Bunlann arasında 2enç ''e 
güzei bir kadın da göze çarpıyor
muş. Bu kadınru Lukreçya oldufu· 
nu tahırjn ediyorlarmış!" 

Ha:em ağası tekrar dudakları· 
nı sarkıttı: 

- Desenize, onun kaçtığını tah· 
min!e keşfettiniz? O halde tehli· 
ke henüz etrafımızdan uzaklaşmış 
de,liildır. Omeı. padisaha lckrcç
yarun sızin ~'3nınuıda old'..lğunu 
r-Oyledı. 

bull!Lııdık." dediler: Pariişab: 
"Ha.ren: dairesine girdiniı mı?" 
dıye S(Jrdu. Adn.mlar: .. Evet dedı

ıar. H;ı:emde de odaların vfikleri· 
ne ~·aı:ncaya kadar her Köseyi, 
hatta bütün bodrumlan a:-adık 
Bulawadık." Bunun üzcnne padı· 
sah t.a.'18 özür diledi: "Ne yapa· 
yrm. o kadım çok seviyor-tum.'' 
eledi. I-..ğer o dakikada Lu!<reo-a
nın ~e..rccle olduğunu bilseydim, e
limle tutup getirecektim. Pa".lişaha 
o kadar acıdım ki ... 

Harem ağası düşünüyordu. 

Kıra Mustafa paşa bu konu~· 
madan sonra, valide sultandar: 
müsaade istiyerek çıkıp git~i 

- Evet. padişah bunu bana Ciifer. valide sultanla ralnız ka· 
bahsetti. Ben de: "lnanmazsanıı, hnca: 
evim! aratınıı. şevketlim!" dedim. 
Yamnoa birkaç saat kaldım Yalı 

köş.'<G:ıe birkaç adam göM~r<l: .. 
Giden adarn"ar döndüğü zaman: 
'"Her Yeri aradık, böyle bir kadın 

- $uJtanım! KAmil beyin dilini 
nasıl tutacaksınız? Bu adam "Ben 
hakikati padışaha arı.ed~ğım.., 
diyom.uş. 

Tam bu sırada Ayşe te.:aşla i· 
çeriye girdi. AYı:e. Cafer ağanın 
sôylediğl sözleri kapı arkasından 
duymuştu: 

- Merak etme, ağam! dedi. 

.. . 

- Ben çok erken gitntişti;n. 
- Beri gıttığim zaman Kflmil 

bey\ ;ıtağnıd:ın henüz kalkrN~ sü· 

:ünü hile içmcmışti Kahvs!t.Ismı 
beni m~ anımda raptı. Kimc:.c gör-

• med?TJ sütüne bıraz c:unıp kaııc:;tır-
dını ' ' 

Ben o:ıun dilini tuttum. Otirt ~ 
gün ağımı Q\amıyacak. Bu müd
det zaı !uıda ne yaapçaksan yap~ 

Omer zindandan sağa sola !la.her- . 
l~r gönderip duruyormuş. 

· Ca cer başını salladı : 
- Kabil değıl. S<>n beni aldat • 

mnk, 2\'Utmak ıstıyorsun. Ayşe! •. 
Kfun1l bey gözü açık bir adamdır. 
Bu ıŞi r,nun gözü ör.ünde nac:ıl ya. 
p:ıbl!_h·in~ 

Cafer. Ayşenin sözlerinden bir 
şey Cı.Iılıyama<lı 

- Ben bu sabah erkenden Ka
mil be~ in odac;ına uğradım,, He-

nüz ) ataktan kalkmarru~u Hamı 

Omerden bahsed!p durdu. Fkgün 
padişaha her şe~i söyliyeceğini 

bildirdi. 

4~e gü]fimsedi: 
- Demek ki, senden sonra ben 

gitınıfm. 

- Nereye .. ? 
- Onun oda-.ına:. 

A,>şc kahkahayla gülmiye b:ı~
;adı: · 

- - Mınarerı çalan lt,ıhfmr ha
zırlar, derler. Ben de pirinçlerin 
taş!ı c.:duğundan bah~ttım. Sul •· 
tan ef e:ıdimiz pilavlardan son gün
lerde rnüc:tekijir, dedim. Derhal 
yeri:lden hrladı . Kila.rdan birkaç .. 
tOrl uririnç ~etirmiye gitti. Ittt • 
bu ;;ııc.da ben de i~imi gördüm. 

(Devamı va.,. ı 



• 

c-t.~ aıwtulmuıe bir vazf.. 
...u. bt- 'l'e t~şuu> epnrmrmm 
• ">-ecaıilila.r'cl"d3lı btrl olan 
....__ gQn geçtikçe 4!'1.emmiyeti
da tekrar arttığı vP bu güzel spo.. 
r-. meraklılan anumıd.a yeniden 
'* çallljlna devresinin açıldığı gö
ttllmektedir. 

Umumi harbi takip eden sene· 
•drde bu eporun en faal kaynağı 
olan ve merhum küçük Kemal, 
Melih gibi bir çok beynelmilel bok 
&Örter yetiştirmiş olan Galatasa
ray klUbO, sonradan alakasızlık 
~1lzllndcn knpa.ttığı bu şubeyi ye
niden ihyaya karar venniş, bu 
münasebetle bu nk§am klüp mer
kezindeki salonunda muhtelif boks 
müsabakaları tertip etmiştir. 

Bir kaç gün evvel neşrettiğimiz 
.,ribi bu akşamki program bu spo
ru nıeraklılarmı ziyadcsile tatmin 
edecek mahiyettedir. 

Evvela Galatasaray boks tnkmıı 
ile askeri lit>eler boks §8.D'lpiyonu 
olan deniz lisesi takımı be3 kate
gori (]zerinden bir karşılaşma y~ 
pacaklardır. 

Progra.mm diğer kısnımda en 
mtlhim kaırşılaşrnayı Galatasarny
dım Kini ile Galata gençlerden 

~URi BOSUT 
Tekrar hakem komitesi 
Teisliğine tayin edildi 
lstanbul bölgesi hakem komitrei 

enellt ia~am yaptığı içtimada 
komite reisliğine futbol aJanmıız 
Nuri BOIJutu ittifakla seçmiştir. 

Erkek mektepler 
araşında 

Ulseler araecndak.i voleybol mn
n.bakalaroıa dtln Em!nl5n0 hılllrevi 
alon unda dtMWı edl1miştir. 

Gtlnihı blrlnct ka~ıla.şmaımu YU
ee Olkiı - Ştşll Terakki li!!Plerl 
,-apm~lıı.r, ..-e mtısabakayı 15-6 
15-10 Ynce Ülk111Uler kazanmışlar 
drr. 

Jldnct lcarşıhı~ada da. Perte'" 
nfya.J Hayriyeyi 15-6, 15-~. 15 1'' 
:vemniştir. 

Bugünkü mektep 
maçları 

t~tanbol erkek mektepleri tut. 
bol ilk he~'e.tl başkanhfmdan: 
Bu~ Beşiktaş Şeref stadında 

yanılacak maçlar. 
Saha komiseri: C. Tiniç, 
Darüşfjafa.ka - lst. Erkek lise

si "aat 13.30, hakem B. Ult•öz. 
Haydarpaşa - Vefa saa.t 14.45. 
hakem Ş. Tezcan. Bo~aziçi - Ga
lataSaray saat 15,15 hakem Ş. 

Teczan. 

Bölge Serbest Güre§ 
birincilikleri 

htanbu1 hölge1;J gll~ aja.nlı
fnııda.o: 

1 - 2. 3. 94 ı pazar günü yapı
lacak serbest güreş bölge birliği
ne IAmilcri aşağıda yazılı güreşçi
ler l tira.k edeceklerdir: 

Mehmet Çoban, Samsunlu Ah
met, Büyfik Mustafa, Adnan, ls
tnail. Rrzık, Hfiseyin, Koç, Ali Ah
met, Hanın, Zeki, Ali, Mustafa 
Çak:r Bekir, Yusuf Arslan, Halil. 
Bektaş, Ahmet Çakrr, !sa, lsmail, 
Fehmi, ~fanol, KU~Uk Hüseyin. 

2 - Tartı saat 11 den 12 ye 
kadardır. 

3 - Müsabakalara tam saat 13 
te başlanacaktır. 

4 - !ki kilo tolerans vardır. 

Usküdar Halkevi 
kır ko§USU 

Evimiz spor kolunun 2. 3. 941 
~zar gfinU saat 10 da yapacağı 
4000 metrelik kır koŞUsuna işti
rak edecek ntıctlerin saat 9.30 da 
halkevfnde hazrr bulunmalan. ·-------Dr. I<. emcil Ozsar. 

t~rar yolları hastal.J 
lan mütehasaıs1 

tleJolln llltUdll lJadd('!91 Nu " 
- ,,. .._. tra'9 otuutyaı 

"nl.: 41!31\ 

İlyasm milsaba.kası teşkil etmek
tedir. nyas son zamanlarda yeti
şen en mukavemetli boksörlerden· 
dir, Kani ise eski ve çok tecrübeli 
olduğundan, lJya.sm Kani karşısın
da alacağı netice mera.lı:la beklen
mektedir, 

İkinci mUsabaka ihti18.flı bit" §El

kildc olan İstanbul hafif sıklet 
şampiyonunu tayin edecektir, İki· 
si de Galatasarnylı olan Abdi ile 
1snıail arasmda vapılacak olan bu 
müsabaka çok enteresandır. 

Üçüncü karşılaşmayı Calatasa -
rnylı Muzafferle Galata gençler
den Hamit yapacaklardır. Her iki 
boksör de fazla atak dövUştüklc -
rlnden bu maçm niıkavuUa netice
lenmesi bcldenebnir. 

Günün m mühim müsabakası 
AlPmdar klilbünden Abdi ile Be
§iktaştı:m HüseJin arasındaki ka"r
şılaşmadrr. Her iki boksörün, bil
hassa Ahdinin çok teknik ve aUrat
li bir dövüşçü olmnsı gnllbiyeti 
Abdi tarafına çekmektedir, 

Milsnbakalarm munta%am cere
yanı için limn gelen bütün terti
bat almmrştır. Maçlara saat 20 de 
baıılanacaktrr. 

Mektepler arasında 

Meşale barak 
yarışı 

!{um.kapı orta 01'-ulu talebeleri 
anısında 2800 metrelik bir meşa. 
le ile bayrak ya~r tertip edilmifJ. 
tir. 

120 atletin iştirakiyle yapılacak 
mUsaba.ka.da her a.tlet 350 metre 
koşaca.ktu. 

Müsabakaya ya.n:n sabah saat 9 
da başlanaCaktır. 

Fatih Halkevinin 
sokak koşuau 

Fa.tfh halke,1n<lcn: 
ı - 'Evimizhı bu mewinı ıç1rı 

'1ıızuiadığy sokak koşularmdan 
ı kh1cisi yan:n saat 10 da evimiz ö
'\ünden ba.cslamak üzere 4000 met
re mesafe tlzminde yapılncnktır. 

2 - Bu koşuyu ido.re ebnck için 
ı_qağrda isimleri ynzılı hakemlerin 
'iıtfen teşriflerin irica ederiz. 

Adil Giray, Hü.samettin Giireli. 
Naili Mornn, İlhami Polnter. Ömer 
Besim Koşalay, Ali Rıza, Tevfik 
Döke Finıznn Tekil, Neriman Te
kil, Selim Duru, Recep Oğan, Çe
rasi t. Bakl't', Fethi, Ali Besim. 

Bu koşunun birinci, .kinci ve 
ürilncülerine muhtelif kıymetli 

hediyeler verilecektir. Koşulara 
i. tirak edeceklC'rin evim.izde her 
gUn kayıtlan ynp1lrr. 

Bisiklet te§vİk 
müsabakası 

İstanbul bölgesi hl lkkt ajanh. 
''1Jldan: 

l - 2. 3. 941 tarihine tesadilf 
eden pazar gilnU sabahı yapılmak 
Uzere bir teşvik milsabakaı;ı ter" 
tip olunmuştur. 

2 - Yarışa tam sa.at 9 da ba!)· 
lanacaktır. 

3 - Yanş yolu: Mecidiyeköy ile 
Hacıosman bayın arasında iki defa 
gidip gelme suretile 42 ltilometre
dir. 

4 - Bisikletçilerin kO§u saatin
den evvel hazrrlanmış olduklan 
likör fabrikası önmde hazır bulun. 
malan ve isimlerini hakem heye -
tine kaydettirmeleri JAzımdrr. Mu
ayyen saatten g~ gelenler yan
şa iştirak edemezler. 

5 - Birinciden üçllncliye kadar 
derece alanlara birer madalya ve
rilocekti'r. 

1.3.941 Cumartesi 
8.08 Aja.ns 
8.18 Hafif prog· 

ram (rt.) 
8.•t."i E\ kadını 

ıs.ss Müzlk Tilrk· 
ı;e plAklar 

14.%0 JChıı~tlcum 
hnr bandO!ill 

15.00 Operet 
ı parçalan 

l l:"i.SO J\on9er -
Ankara dev. 
let knırt ııe.r
va tu\-a rm • 

l dan naklen. 
' 1&.fl& ('.-: 

orkestmaJ 
18.40 Şarkılar 
19.00 Knnuıma 
19.15 Halle 

tUrk\il4"rl 
19.SO Ajamı 
19.45 l"'aınl heytıtl 
2n.13 nactyu 

pU'.tcııl 
J:0.4.5 K&rı31k 

sarkılar 
%1.15 Kon'Qfllla 
21Jl0 Salon 

orkeetra.ı 
%2.M AjaM 
~.51~ 

130 milyon Amerikalının 
fikrini bilen adam 

Horas Gallôp 
Kurduğu müessese 
halkın fikrini ne gibi 
şartlarla öğreniyor 

(Baş tarafı 6 neıda) 
Gallüp müessesesi memurları 

130 milyon Aınerikalmm fikir • 
!erini anlam:.k için ancak 6 yedi 
bin kişiye sual tevcih etmekte · 
dirler. Bunlanıı yarrsI yirmi yaş 
ile krrk ya§ arasında yansı ise 
kırk yaşından yukarı yaştadır. 

Sonra sual tevcih olunan kimse
lerin yansı erkek ve yarısı da 
kadındır. 

doğru bulmakta., erkeklerin ve 
bilhassa kadınların fikirlerini 
serdetmek i~in önüne geçilmez 
ibir insiyaka malik olduklarını 

ııörliyere.k memurlarmm hiç bi • 
risinin boş çevrilmiyeceğini Hrt· 
ve etmektedir. Hatta Gallüpe 
göre sual tevcih olunanların % 
kırkı memurları artık rahatsız e 
decek kadar sıkmakta ve fikirle 
rini mı.ha devam etmektedirler. 

Bitin aırııarı, 
llaıtalık başlan
gıçlarına lıarp ve 
biç zararsız ea 

llanetıı 
mllekkladlr. 

GALLÜP'l)N SİSTE!\11 
Gallüp Amerikada milleti ika

met mevkilerine göre yedi kısma 
ayırmaktadır. Her mmta.kada 
sual tevcih olunanlann miktarı 
o mmtakada yaşayan balkın mik 
tarı ile mütenasiptir. "fese la 
M.idJ Vestde Amerikan halkmm 
yüzde yirmisi yaşamakta ise, 
sual tevcih olunacak kimseler 
yekQnunun yüzde yirmisine bu 
mmtakada sual sorulur. Mesela 
6000 kişiye sual sorulacaksa 
1200 kişiye Midl Vestde sual so
rulur. Fakat Gallüp halkı tak
sim işinde daha ilerilere gitmiş 
ve sual soracak kimseleri ya..,c;a. 

GRiPiN 
hatta. hileye müracaate mecbur Nezle, soğuk algınlığı, grip ratıatsızlıkl:ı.rmda baş, cil§, ma!sl. 

Maamafih bazı ahvalde me • 
murların pek incelikle harekete ~ 

oldukları da vakidir. Nitekim Uzma, Asap vo adıı.le ıığnlarmda ıu.zumundn. günde s adet aımır. Tak· 
lit1ıııinden sakmmız ve her yerde pullu kutuları ı.cı .. arlar lııtt'yiniZ. 

Gallüp müessesesi memurları 1 ,~~~~~~~iiiiiiii~~~~~!iiiiii~~~~~~~~~~~lll'j 
gençliğin ne gibi ickilere karşı 

mütemayil olduğunu tesbit için 
yaptıkları ankette sual tevcih 
ettikleri kimselere uzun uzadıya. 
sevdikleri sinema. yıldrzlarm. 
dan bahsettikten, hangi sporcu -
lan s~,.diklerini sorduktan son
ra istedikleri cevabı alabilmiş -
terdir. 

Gallüp müessesesi dünvanm 
biricik ve tipik efka.n umumiye 
}i araştırma. enstitüsüdür. 

ıstanbu·I a·eıed •v••~' .... . -

bedeli 
8210.54 
1108.68 

.ııanıarı 
tık. 
teminat 

240.7!l Üııküdar çop !skelesln!n temdıd ve tamırl 
3.15 Yalova • Burıro. ve Yclova - KaramUrl!<'l yolun-.J 

heyelAnm kaldırılması ve menfez kanat dll\•an trun1I" 
Ke§i! bedeDerlle ilk temlıuıt mlktarlan yukarda yazılı işler, ayrı ayrı ~ yış şartlarına ve Amerikanın 

umumi vaziyetine göre muhtelif 
sınıflara ayırmıştır. Gallüp bir 
mmtakada kaç kişiye sual tev
cih edecekse bu miktann yüroe 
dokuzu zengin smtfma. mensup 
kimselerden, yüroe yirmi yedisi 
yüksek orta smrfta.n, yüzde o. 
tuz al tısı aşığı orta sm rft:.a.n. 
yü7.de otuz yedisi fa.kir halk ara. 
!'lrndan seçilir. 

S·ınema ve rı·yatro1ar çık ekmltmcye konulntU§tur. Şart.nameleri zabıt ve muamcl..l\.t mUdUrUğU Jıf 
leminde görUlecekUr. İhale 10·3·841 pazaresı gllnU saat 14 tc daim! cnt# 

Şehir Tiyatrosu mende yapılacaktır. Tallplcrln flk teminat makbuz veya mektuplarl, nıal' 

~
"'ll~Ul!l · tarihinden 8 gilD evvel <Uaküdar çöp iıık le..tj.nln tamiri için belediye tfll • '- repe-., Dram lmmmcla f§lerl ve diğer 1§ için vta.ıyct naflıı mUôUrJO[JUr;o) mUraca.atlar alacııklan Hl 

Ilı ~\ M 
Akpml J !OM .. ~ · nt ehliyet ve 9H yılma alt tfcarct ooaS'J vesilralarilc ihale gUnU muayyen ., 

~l l I e§a e er alte dalnıl encUmendc bulunmalan. (1343) 

ıını ~AZAN: Benri Bad~Dıl 1----------------------------------------------

Gallüp metoidlan aynı ?.a.man
d& sual tevcih olunan kimeeleıiıı 
o andaki içtjırı;U durumla.mu da 
gör.önünde tutmaktadır, 

Gallüp müessesinde çalışan er 
kek ve kadınlar büyük bir dik • 
katle seçilmişlerdir. Bu memur • 
la.r hiçbir listeye göre hareket 
etmezler, ekseriya yaya olarak 
ve pek ender olarak da otomo -
bille dola.41ır ve çalacakları ka -
pıyı bizzat seçerler. ı 

Ga.llüp böyle olmasını daha 

• . . 
ladkW cadclem Komedi lmmmü 

Gllndttz lf te Qocuk Oyuna 
Akşam ıo.ao da: 

Kiralık Odalar 
as cea AecSe ooeo11 tealallhlt 

8'la bile& werWı 

Ra§İf Rıza TiyatTosu 
7 Mart Cuma. Usküdar Bale 
Sloemaamda (Aşık LlWm) 

Komedi (3) Perde 

o 

Beyoğlu Halk Sineması 
llhgün saat 11 de. ak&am ıo de: 
1 - Aynaro:ı Kadısı! Tl\rkge. 
% - Bir MJUetln httkbalL 

- ... -... 

Devlet Demiryolları ve Limanlari 
ifletme Umum idaresi ilAnlan 
İdarece temin edilip müteahhide verilecek 500 ton Blinler bakmn 41e· 

nerek mamul hıılde idareye tcsllml işi 10.3.941 pazartesi günU saat 15 te pa
zarlıkla lhale edilecektir. Tahmin edilen bedel (158900) yU:r: elUBCkl:ı: bin do· 
kUT. yüz liradır. Pazarlık Ankarada idare binası idlndc mıı.lzeme dail'C$lnde 
toplanan komisyonca yapılacaktır. 

Taliplerin aynı g1ln ve saattr. teklif ve kanunl ~.kalarlle birlikte ko· 
misyona mUracaat e'u:nclcrl 11\.:r:ımdır. 

Bu l~ alt prtna.meler Haydarpa~da tı:6<'llllm 3e!llğinden vo Anke.rada 
malzeme dairesinde gl>rUleblllr. '(1475) 

• • • 
Muhammen bedcll (15375) lira olan 500 çift uzun konı;lu lABtik çbmlc 

(14.3.9.U) cuma. günU saat {15) on bc~tc Haydarpaada gar binası dahilinde· 
ki komisyon tanı.fmdan kapalı zarf 11suuıo satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isUycnJcrln (403) lira (13) kunışluk muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği \'\"Sikıılnrla tekliflerini muhtevi zarflannı aynı gUn sa· 
at (B) on dörde kadar komısyon relııll~lne vermeler! lAZımdır. 

Bu L.cıc alt §8.rtnamf'lcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(H.52) 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden 
3 ncil tabilt l martta be§lıyaeağm dan martın 10 uncu gününe kadar 

takıdtlerlni vezneye :yatmnıyan talebe ııin mf-.kteple alA.kası kasileceği llA.ıı 

olunur. 

Maliye Vekatetinden: 
Dantelsiz. biT kuruşlukların tedavülden kaldırıl
ması hakkında ilan 

Dantel8lz bir kunı§luklarm yerin" dantt>lli bir ku~tuklar darp ve pi
yasaya kMi miktarda çıkanlmı~ olduğundan dantelsiz bir kuru3lukla.rın 

1 
31 mart 941 tarihinden llO!lra tcdavUldcn kıoldınlması kararlaşlınlmışlır. 1 
Dant.cl.stz blr kuruşluklar 1 nisan 941 tarlhintıcn itibaren tednvlll elmlyecok 
ve bu tarih~ lUbarcn ancak bir sene mUd:lctle yalnız mal sandıklarile Cum 
huriyet merkez bankuı §Ubelerlnce ve CUmhuriyet merkez bankası eubem 
bulunınıyan yerlerde ztraa.t. bankam ,ubelerlme kabul edilebilecektir • 1 

Elinde dantelsiz blr 'kurt11lult bulunan1arm bunan malııandıklarlle cum· 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 

Kuleli askeri l1sca1ne girmeğe istekli olup da ta,şralarda şubelere, l~ 
bulda c:b doğruca mektebe müracaat etml~ ojo.niardıuı snııflannda done ııl 
olnuyan, bUtUn girme p.rtlarmı haiz buhınan ve aynı zamıında giriş evra~ 
te'kcmmuı ettınnl§ olan lst.ekıilertn imtlha.'l!an yapılmak Uzcre 1 mart ;ö 
cuma günü saat Si da Kuleli J.isesUıde bulwımnları ve bu tanhte mektepte 1' 
lunmayanlnnn haklarım kaybede<:ckleri llAn olunur. (1443) 

-·---
/.c:= -

,~------1941 iKRAMiYELERi 

T. ışBankası 
941küçü~ 
f asarruf Heaabl'ln 

IKRAMtYE PLANI 
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toa S tkinı-lt~şrln tJlrfbler'n~ 1'11 

buriyet mer'kea n ziraat tıank•l•n ıı.ıbeleıiDto tfıbdU etUmıeeri lA.n olunur. ----··------··------------.-. .. --"'ili 
l 90.'l.'H. ( 12523'.) ~ 


