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~aAf~ 
Eden' in 
Seyahati ve 
Bulgaristanın 
liçlere 
Karışması 

lirı.kikntte Türk _ ~glliz tcs:ı. 
llUdünUn kuvvoti hnkkında 1'~e. 
ilin zı~ arı;:ti nc>tic~inde vücuda 
E>l n k ınant zaten Alman nU. 
fuzu altında v Alm:ın pençe. 
Sİ!.ıd ı lunım Bulgaristanın '.>U
nu b ,. dP imza ilo t yit etm0-
lliyJc> kı)'ns kabul etmiyccC'k de. 
~ dC' bü~ük bir kuvvettir. 
~'V'V'V'V'V'VVVV 

Yazan: 
lltseyfn Cahit alçın 

Butgaristana gİrmİ§ 
olan · 

Aman 
kıtal arı 
Yunan 

Hududuna 
yaklaşıyor 

İngiltere ile 
Bulgaristan arasında 

• 

Medeniyet namına 
utandacak bir hadise: 

. iTALVAN 
Tayyareleri 
Zelzele felaketine 

uğrıyan 

Larissayı 
i:>O .WBARDIMAN 

ETTıLER 
Zelzeleden kurtulan 

binalar da yıkıldı 
Atına, S (A.A.) - B.B.C: MUlhJ§ 

bir zelzele feltı.ketine uğradıktan ffOD• 

m Larissa oehri nhalbi dlln bir naat 
mUddeUo ltalyan tayyarelerlnln bom· 
bardımanma maruz kalmıştır. Şehirde 
urzele teıa.ıcetzedelerl için yardım 

teokillt.ı ya.pıldığı ııırada ltaıyanlar 

kıı.lan bl.nalan da tahrip etml§lcrdlr . 
L&pırsa fiındi bir enkaz yığmmdalı 1. 
barettlr. 

.lla.rıı '.\nlnu nsl.eri salında de. 
~8tn (•fmİ or. Onun diplomasiJ e a
lt k:ı rnı da \Ur ki son gtlnlerdo 
~t'(' lt<';)t>eanh \ö canlı safha-
:" ~C'drdf. llitlrrin nutku ile or. U 
d lık k rı<.tırıldı. Uuııuıı nrk:ısm-
an '.rurk _ Bulgnr dostluk beyan. 
~esı geldi. Bu son hadise mih\ er 

Siyasi 
münasebatın 
yarından 

evvel 
kesilmesi 
muhtemel 

değil 

Yuqoslav Başvekili 
'n:ıt' n t nıfrııdnn nzami su

•etı<' Ü ti mar cdil<'n'k Türldyt'• 
ilin adl't;ı İngiliz ittifaliından ny_ 
l'dcJıı:., intibaı 'erilmt•k i5te'nlldi. 
ı\rk~ ından fal<'n'in memleketimizi 

1 ~h.t('tl hn fıızln ga) retler iızl'rin
Ji" bir ı;,o:?tt.;, su i Nlrinl ynptI. 1'l r. 
~t'll'in TürlilJ,. l<'n c;uk i~i hl ler 

;" kannn+Jl"rle avnldığına <'mini:ı:. 
Urfi nılll<' ln • suguW~anhhJ,:'lnı, 

: lın '(' tan ni, tn!l.hlnit~lrine 
lirnı tini , <' tn~mı mlll<'tine knr. 

dı tn h d anlanu 'o büta· 
an san.ıımnz b"r ıtimatla. n~ nlmıs 
ld11 ti üph izdir. 

1 ~'er de\ ı ti ri Ed n'in mC'm. 

1 f•:Jmızi ZİJ111'('tİ il<' kendi dn\11,. 
arına. g<'I< 11 ız ı, fuı 1<' irini iırf. 
rı:ı" { i"in Bul"ıırl:.:ırı kt•ndı aralarr
lla t(• m n a!d ı r. Bul~nrl!!.tnnıu 
U"fer ın al.ma il inal· OOl'ct•p son 
ti kik:ıl a '--adar bü\'i.H, bir sır lıa. 
l,ı nıfo ~izlenmi ti. Türl •• Bul~ıır 
,;:,rannaıtl<. i imzaia'llrkcn Bulgn

t::ınru ü~tızlu nü ka iltibnln el
tt,. kararı .tırılmıs bulunu~ordu, 

a1<at bunun ilam miln er i~iıı ~i_ 
il! 1 bir z ft>r t>ı ~ n ~mı lfnd<' <'dt". 

ıt k bir 'aı.te talik olunmu<.tu. }, 
ı.r1' in Ankara' ı 7.İvurctini nılitC'ıı
l fl \'h n:ıda b~r lm1,a muıınıf'le•,f 
ı,'Pılnı ıneak bu 7:ıınnı \f'rebi. ... 
ku İlndl Rul arların ddşf üi:rü çu. 

" ttrar l ı.. bir miln er dans-ı 
~r<'d(>(-p il.. l\lih\cr rad.)oları \t' 
lılıı al'ıl hüv lhıdı bir n',si seda te;;:. 
ları f<l~ Pe-.t.e 'e BUkrcş ka~'Duk
~ ı.ttinlt•rrf' H' J;"C<'elcrro btı ~"'R
lltt IJt <'h n li~ C'tlrıi, kıymrtirl, in.. 

t• kl'f' i~hı nP bü roik bir darbe 
~1 11 f'tt ı; .ıi uzun uron anlata 

l il l'dır, 

tllh!ıt)\ kaUp Rul~arlsfanrn Alman 
"• 

1
l ı•tirıl kabul "tınl'Slfo mihw,.. 

bı,. ltın~t't•nd(' ku~cla de~r bir:. 
*'lttidı· ı lkl,, bm.ulc- ~clmi dl'. 
ela "· Bunu !Wrlinde dt>, Romıula 
!Jı.ihl>ek hi takdir !'dercır. Fakat 
1i• ~·". flerinlıı gayretleri hıırtç_ 
ttJtı ('ndı leh)( rint bir et•ryun te\ llt 
l<ılrı l n ;r"yn.de dahildt• ikt•ndl ef
hıttı. um ıni)f'I rini ınutmıığa m\. 
h...nı•r. h lyada l\hı~ornh; a akta 
'-tlt ak · • l-l\ı:ıd 1 zını. On bir zaft>r ka.. 
'>lın 'trıı· a in l a.n ~ oı.. Fak"t hiç 
ın11,:ır a ı\lınan!ar diııldmııtU. lıir 
ll't-ı;<' : 1u~ <'t eld" <'1nıh J'Öriiniir· 
ili hl 1.u 1 ini de' miıttt>fiklrrinin 
\I 1 biraz clirilcbilir. 

tı\frrr:~ DJ a. İf>fncl • .\lınnıı halkının 
t..r-t'r 1 dıı ll\11fıılma;ı;n ihth n!' Ao,;. 
~ tıı;,'7' ka lar sidıletlidlr. Kı.,ın a.. 
"ı ~ ı·n~rı ~i~ l'tlPrind<'n sonra or•·~-
"-ın 1 

1 r n ii adf'le\e S{'' k<'tru<>k 
lııtrı,11 \aJı ıiııde J m wtli üınitlcr 
li1t fı u.tr l•ık la:rnndır. nu ümitle· 
"'-.. 'ali H• ı·tinıl· olmaM'ltn <'-·rı; •llrtı.i f ' 
"1tı, \ 1 1 ok. Onları bü rm~ bir 
"ıaı il r kı\"ef MlJi ~östl'rın•·'· Al
l>lı-. !l l>ro »n~andası içiıı :r.or bir i~ 

lt ı r•a1. tır. 

""dıı i': t~ Turk ~ 1n"ilİZ f.(•sa. 
) "a n n lul\'\ l't· hnJ<kmda. Ede in 
~ll::~ı hf'til'c-.,fo le 'ı· cuc'•ı f:';l'lcn 
ltnda zaten Abnan nıifuro al
'"• J!.'('I \!111 n peoçt><;lndf' bulu
\. tf>\1

1 arısLınnı bunu bir de imza 
t (•htıesh lr kı~es kabul et. 
lr <lt>~" bthuk hi1' kU\-

Bulgar parlamento
sunda ancak 20 mebua 
vatanlarının istilO.ına 

muhalif kaldı 

Bulgar 
Kralile ingiliz 
e~ç isi neler 
görüştüler 

(Yazısı 4 tilteüde) 

Moskova 
Bulgaristan vaziyeti 

hakkında 

Henüz 
mütalaasını 
bildirmedi 

Bir Jngiliz gazeteaine 
göre 

Sovvetler 
Boğazların Türkiye ve 

İngiltere tarafından 
müdafaasına pek 

n1emnun olacaklar 
(Yaası f bclide) 

Tayyare ile Belgrada 
döndü 

Prens Polla 
görüştü 

Alman tayyareleri 
Yugoıla vya üzerinde 

U~t 
Bıelgnıd. 1 (A.A.) - ILB.Cı Hatta 

tatilini doğdufu, pbJr Olan Nlfte ge. 
ç!ren Yugoelav ba§veldU dQo. bu feh· 
ri tayyare ile aıeıa.cere terkctml§ nı 
Belgrada gelmlgUr. 

(Devamı 4 Unt·öde) 

90 derste yabancı dil 
deraler.i 

Kuponlannı toplıyan 

okuyucularımıza : 

Kuponl&rmUZID 111'..§ri bitU. latmlertni 
lNG!LlZCE ,.e ALlılA.NCA kltaplan
nı almak fçlıı yazdırml§ bulunanlar: 

ıs mart 19'1 tartlalnckn ttlberen 
bir balta zarfında · 

Jııiınlerlni If'RANSIZCA için yurdır 
mı§ bulunanlar: 

15 mart llNl tariblıwlen itibaren 
bir hafta içinde 

Arıxara caddeBl.ndcki VAKİT Kitap 
yurduna uğn:yarak kitaplarDll ala· 
bllirier. . . 
Klta;ıian almaya gelirken bir a~k 
kuponlanınızla, kitap bedelinin yarı· 

mnı vermlyenler de fO kuru§ geUrmeyt 
ihmal etmemelidirler. 

lBlmlertnl taşradan kaydettlnnlg tt 
ldtaplarmın posta ne sörıderflme.91Jıl 
l8Uyen okuyuculannuz da kuponlıı.rla 
blrllkte bakiye borçlannı ve aynca ~ 
kunıtluk poeta pulu göndermelidir ler 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ıhtimamla toplayınız!) 

f. 
L --~-· - ., __ 

Oenubl Llbynda Kofra \"Dha!lnıı işgal edt'n Hiir 1'·raıuırz ku\'\'etlcrine meru.up askerlc-r-

Afrika cephelerinde 

Cenubi 
Libvada 
KUfra 
isaal 
edildi 

Keren muhasarasının 
ıiddetleneceği 
anla§ılıyor 

KaJı.ire. 3 ( A. A.) - B.B.C: 
Ôj!'eılildlğine göra Xeren yakın. 
larmda stratejik chem.miyc~i ~~~ 
yUk b ir geçidin zaptedıldıgı 
resmi tebliğde bildiril'!!lıs?i. Bu 
g~idin zaptının ~eren mu~a~. 
rası için ehemmıyet çok bUyuk 
olduğu söylenmektedir. 

(Denmı 4 UııcUdc) 

Uzakşaıkla 

Harp 
ihtimali 

Kuvvetıenıyor 
Japonya Londradaki 

elçisini çekmek 
üezeremi? 

raglltera ııe . 
Amerika vazlyeU 
tıtlllk edlf arlar 

• 1 

O'auın 1 Unclide) 

Arnavutluk cephesinde 

italyanların 
o r cepariel ~ğı 

berhava 
edıldi 

ltalyan tayyareleri 
İtalyan harp esirlerini 

yaraladıl~r 

Atina 3 ( A.A.)- B.B.C: 
Yunan ~nıi tebliği: Cephede 
bize dü.smanla temasımızı deva. 
ma imkanlarını veren mahdut 
faaliyet olmuştur. Yunan topçu. 
su cephenin muhtelif noktaların.. 
da düşman topçusunu sustur. 
muştur. Düşmanm bir ceph11:ne. 
liği Yunan toJ>G~unun ateşıyle 
tahrip edilmiştir. t ....,., 
trALYAN TAYYARELER N.u~ 

FAALlYETI 
Atino, S ( A.A.) - B.B.(.,: 

İtalyan tayyarelerinin Preveuye 
yaptıklan bir bUcum ~sna~md<: 
bir çok İtalyan harp esırlen ya. 
ra1amııu&slar41~ 

Milli Şef 
Erzurumda teşekkül eden 
oüyük imar kooperatifıne 

aza olmak suretile 
Erzurumlulaıa kıymetli 

i ltı f atta bulundu lar 
Milli Şef Inönü Başvekil bu. \ layan gen~ yolun etrafını im&'f 

lundukları sıralarda Şark vilfi.. etmek ve hissedilen mesken bulı. 
yetJerine vaptt~ı seyahatler so_ ranmı önlemek ti1.ere ücüncU n. 
nunda bütiln d;.ı.u vıllyetleriD'li. • mumi mUfettiı Nazif Erkin'm 
zin kalkınması yolunda mühim, riyueti al~da 150 ortakt~ 
dırektiflerde bulunm1.13 bunun ı mUrekkep bır yapı kooperatifi 
neticesi olarak buraları bir kaç l"Ul'Ulmuştur. 
sene ?.arfmda birdenbire değiş. Milli Şefimiz ismet İnönil de 
miş, mamur birer Cumhuriyet 

1 

Erzurumun iman için muhim 
şehiri halini almı~ır. işler b~:ırııcak olan bu koopcra.. 

E:.ı vadide Erzurum şehri baş. tlfe iiza olmak suretiyle çok kıy. 
ta gelmekte, hele demiryolunun metli bir teşvik ve iltifatta bu!u_ 
buraya varması ile umran hare. narak biltün Etzurumlauln ken. 
keti artmus bulunm"iktadır. dilerine minnettar bırakmışlar .. 
E."Z\lrum lsta~yonunu şehre bağ. dır. 

Kah veye kaı ışlırı lğı için 

Nohut islihlAk i. 
birde nbire artt.ı 

Bu hafta içinde · Ports~ itten 
10 b:n çuval . kahve geUyor 

Son 7.runanlarda toı>tan nohut fi. 
atlarında §::ı.y:ını d"kkat bir yük • 
selmc görülmc:ğe baştamlŞt.ır. Pi
yasada birdenlıl:-e nohuda karşı 
talep artmağa La.')la.mL'i ve normal 
olmıyan sat~lıır yapılmışt·r. llk uı 
manlnr bu hal bizzat alakadar ta. 

Hadıseıe.rın -
rersır --
su·gar~s tan 

ıstuasının 
Gayesı 

1 

Yazan . ttA~AH KUMCA YI 
Bslkanlann ısnhlünü muhafa7.a et.
nıelrten başka Mr maksat t.al;:lp et. 
mediğinl ilin eden Bulgaristan 
üçlü pakta lltlhakı:ı ilk mii!W.fııbnı 
Alman f<ignllne girmek suretlle 
gönJU. Halbuki Alman D. N. B. a
ju.nsınm ~ofya muhn.blri bu . lşga_ 
Un ~ynd ıııı.'11tere.nlıı tıarbı Bal
kanlara sirayet ettlmıeslne mlnl 
olma'k \'e a yni zamanda Bulgar 
mf'nfll!ltlc.rhıı kommak olduğunn 
.. l' dlrh·or 

Ac~b:ı D. N. B. ajanın ı·un~nls.. 
taala Arna\'Utluğu Balkanlardan 

drlerl de şaşrrtnu§, 19 • 25 kuruş 
atasında oynryan 'ispanya nohuôu
nıın ve 11-14 kunış ar:>,.sında olt.n 
nıı.tUrcl nohçdun bu flatlıırdan yu. • 
karı doğru gltl.iı:lnc bir nıina ve • 
rilenıcmi.'J fakat sonrpdan ya'l.'a$ 

<De'"Jl?-1 4 ur~Ude) 

bari~ hir memleket mi f an.ediyor 
ki ayla.rdaubeıi bural&rda cle\"UD 
ede.o harbi Balknnlarla alakadar 
görmüyor. Harp Almn.nyaıım mit. 
tcflld ıtalya tarafından Balkanb. 
ra sirayet ettiıilcll n' lar oldu TC 

imdi Almıınyanm Dulgarlstanı ~ 
gal cdJşf bıı menıleketJ de ba rp sa. 
ha~ı dahiline al13 or. Bur:ıd:t da 
komşu mcmlc!u~tlere harbin !!lira.
yet chn!"SI ihtimalleri ÇOb'"B.hyw. · 
Hal böyleyken Alman Pn»pagandı 
lıı.!!ıtasmın B:ıJgaristaa lş~l 
B:ılkanlarda l!lulhü Ll>ruyncu bir 
t-edblr gibi göstcnneğf' çahşmlllil. 
na acı aeı gUlmckt<-n b~.aı eldm 
bir ~r gelmiyor. 

Balgarlstanm Alman l gnlhle 
ıtlnne:<tl BaJl<anlardakl &trate.fik n.
ztycti csa~'lıdan dcğtşttmıJştlr. AL 
mnn,'llnm hududu Tunadan Trak
yaya gelmiş TUrk • Yunan asbr
lerlyl ~ Alman ordusunu ka~t.., • 
tımu!)hr. Bu \'llzl)·ettn BaDwılar
cla sulhe mi yoksa harbe mi IW:
mct ettiğini hi.dleelet göstcr~c..:·. 
tir. 

lIASAN KUUÇA Ti 



.-~': 

K .. d 1 oge 'J!U !JO ~ ••• 
Dlin · akşam Anlıara radyosu 

mutat havadis serdslnJ yaptıktan 
sonrn güıeJ bir haber verdi: Rad. 
yo y<"ni blr ~rvis ~mn.!rtadır. Zi
J'a3t ~nfsi ismfnJ e.lacak olan bo 
neışriyat bilhassa toprağı, köyU, 
köylUfil alfılt,.dar eden mevzular 
lizorJnde olacaktır. 

&lenılckct nUfuııonun mü.hhn bir 
e~erlyettnl teşkil eden çlftçiyt 
ılü5Unmeık ve ona. faydalı olmağa 
Çalıf!mak tabii çok yerinde bir ha.. 
rekettlr. Bu hareketi alkışlarken 
bir r.oktavı tebarilz ettlrmdI çok 
fl!yıln.Jı' ol~. 

BüyUk !)OUr1erde beDd radyo 
blr z~k ,.e eğlence lıısrta.sı sayı
labilir, günün lumıdlslerlnl gaze. 
t:e.lcn iiğrenebllen, bflgt lbtlyaçla
rruı kUtUpbanetc.ı·den alan ,eblrli 
\'8.t.a.ndaş radyodan yalnız ~deme. 
dJğl koa~r nağmesini. yeryüzünlln 
mçşbnr mnslldsinaslarm.m 8aZDU 

ve nağmMlnJ bekHyeblllr. Fakat 
medeclyctin bütün yakla,tıran va
sıta.larrns rağmen köşesinde kal. 
m~ kiiçük 'kasabalar, hatta köyler 
için radyo bir lilkS değil, bir lhtt. 
yaçhr. 

Bilhassa p:l7AI' kurulduğu gün_ 
lertfo rad.rosu olan kasabalardan 
gcçmi~seniz ve bo geçiş saatiniz 
radyonun ha\'a.dls ve bilgi n~ri
yaf.ı y'lptığı zamana raslamışsa mu 
hakkak dikk:ıt etmişstnfı;dlr. Neş:J 
:rfyııt ba$laymca bir an l~rs.tndt' 
paZ!mn büttın bayat ''e · hareketi 
durur. köylü kadm, mil~erlslle ya_ 
murta pau.rhğmdan vazgeçer, kö
mlircli cşd.:<lerlnin yanmdan ayn_ 
hl', genç, ihtiyar, çoluk, çocuk 

fi 

radyonun ka.rşısmda. toplanrrla.r. ve 
dlnleriıeğe b:ışla.rJar. Pa.za.nn lnl-~ 
roldnğu omu.mi meydanda bir ·lha... 
det yerinin sessizli@ vardır. . 

Bu sessizlik Türk koylüsiiniln öğ· 
renmeğe, anlamağa susanlı, ·bü. 
yük ve uyanık ruhtmu gösterdJ"i 
için <:ok kıymetlidir. Bu manzarayı 
birçok defalar yakmdan gördüğibı 
tein dttn akşam radyonun hayrrb 
haberim dlnleı~eu gözJerbiıln ö!· 
nftnde bir ma.nza.ra canlandı: 

Sa.yıl.arı kırk bine vara11 Ttirk 
köylerinin hepsi . birden .gtinlto av. 
nl saatinde radyolannm düğmele-· 
rin1 çednnl,er, ne.,rlyatı dinli.yor. 
la.r. 

H.ı;,r köyUıı bir radyo.'JQ oldoğ-ı 
gün Türkiye tamamlyle bir bütün 
olacaktır. 
Bu~ l(ln bu taAavvur hlr ha.. 

yal olabilir. Ye bir hayali yazıma 
mevzu edlndle;t.m.l a.yıpbyanlar dı> 
bulnnablllr. Fakat zııran yok. Ben. 
re her hayal bir hakikatin toho· 
mudur. Hayalde ba§lamıyan hangi 
haldkat var ••• 

Sonra biz neka.da.r olmaz samlan 
hayalleri hı:!dkat ypmıe blr mille. 
tiz. Niçin 4.0.000 köyümüze kırl< 
bin rdvo ma.ldnesl bulamıyalmı.-

YetiŞir ki bükfun~t bu 1§1 pro. 
~laştrrmaya haşlasm. O vakit 
~olr Jrısa bir zaman lçerslnde hu. 
nun da. başanldığmı göre"~ğln1ize 
hi(! !)iiphc yoktur. 

Ki1ye bUgf,. ış·k, sıhhat zc~·l{ ve 
hayat sokmak istiyoruz.. Bunan en 
kı!'l3 yolo dJL mnha.luak şudur: Her 
köye bir radyo... · 

Muz.al/er Esen 

\ :~)~).{/~ !l@ffJ!l lil' 
'- -....,,; !_'f Ya~ an ~KADIRCAN~AFLI_ 

11 \1 
' 

-s-
TARiHi DENiZ RDMANi 

J 
KQ9 Ahmette gtlldü ve bu gülüş 

Ame~inin sevmill yüzüne . aksetti. 
Gam.sız ona diyol"du ki : 

Blrd~onra. odaya al~ yaşla. - Büi\u. :\ı~ylemeğe tm'l~<.;et:! 

r·,da s'cvim.li bir adam gireli; dizle Sen anla.rstn "neier !stediğlntizi.: 
• • ~. lil1.i>•'ll< •\·· ı >ı ~~~'.:ı'A;f!,.l'\ 

rin artiıldan tokalı siyah bir pan. Evveli karnımu:ı aoyuracagız, son 
talon, tokalı bir iskarpin, beyaz ra da uyku çekeceğiı !. 
pil~ yakalı kırmızı bir ceket giy- - Çok güzel. Şimdi yıkanırsı

aıişti. Uzun ve dalgalı beyaz saç- nız; beş daldkada her şeyi . tamam

la.rını ensesine doğru taramış, bt. lar:m. O :m.mana kadar yemek de 
rakmıştı. :Arkasında ayni kıyafet. hazırlanır ! .. 
te fakat daha sade giyinmiş olan Gaıxıaız Ali arkadaşına soruyor-

., -. -

1 

Pamuk 
.Peşin para ve altından 

ti-aha kıymetli bir madde 
haline geldi 

Dış piyasalardan gelen talepolr. 
pamuklarım:za olan rağbetin git. 
ti~çe :ırttrğını göstermektedir. Hil 
kümet, hatta serbest dövizle te -
m.\ni mlimklin olmıyan bazı rnad. 
delerin pamuk mukabilinde temin 
edilebileceği.iıl gözömi'nde tutarak 
pamuk zeriyatmm fn.kişafr için ye 
rıf kararlar ittihaz etmiştir. Bu 
climleden olarak Amerikaya sipa. 
riş edilen 300 pamuk . ekici raki • 
nesine il.1ve olarak 300 makine 
daha sipariş edilmiştir, 

[: K~t;UK ~~~t:nlt~ :: l 
• Kuleli a.ııkerl liseslne kabul şart. 

larmı ha.iz olup ayrılmış bulunan ta· 
leben!n muSabd.ka imtıhanlan cuma 
günU KuleUde yapılacaktır. 

• Dantelsiz bir kuruştuklnrrn mev· 
kil tedavülden kalkması içın ancıık 

bir ayı.ık müddet kalm~tır. Bu ay 
sonurıdaiı itibaren danteısız bir kuruş 
luklar ptyn.sada 'tedavUI etmJyecektır. 

• Şehrimizde yağıırt 60 kuruşa &. 

tıımalttadır. Yoğurtçular, bu pahalı 
lığa Eebeb olarak Tra kyada stitUıı 11· 
16 kuruşa satııd.ıgm.ı· ileri ıril.İ-mekte. 
dirler. Halbuki burada satılanlardan 
daha ıyı yeğurdun me.selA Lilleburgaz 
da 20 ·ıı.uruşa. sattldiıtı haber verilmek 
• 1 
tedlr. 

• Huydar isminde ' bLnst, Vetada Ur; 
numaralı · kabved.e Hasana ait bir ca · 
ket c;alrn;ş, yakala,ı;İnıştır.· Hırsız dtin 
nöbet.,;i meşhut suçlar mahkemesinde 
115 gUn hapse mahkum ed.ilm1ştlr. 

• Maarif vekıUctl, lstanbul, 1.zınir, 

Anka ra mınta.kaı.a..rında çalıŞan orta 
te.drlsat u.ı"rıumi mllfettlşlerinl Anka., 
raya çiğıtmLştrr. Bugllll Ankarada 
vekil Hasan Ali YUcelın reisliği.nde 

bi.1' toplanb yapılacaktır. . 
· • • Upiv~rsiten~ sömestr ta!-1ll dUn 
bitı:rtl.ş bugün tedrisata başlanmıştrr. 
Tatil münasebetıle mubteıü yerlere 
seyahate' ~ıl!an talebe gruptan ve 

.rproka2rtçr ~~hrlmi:ı:c ciönm.Uşlcrdir. 
~.ı ..,, t' e ""'" . · .... ..,'tı :1L ı ... ., " ... \ 

" ,:şehrtrrilzdo rıiutitelif g'i"Up mei'ığu 

•ıbtıılr rıiş;ibıii-. muşfüttiıt l:l!r • bitlıli: 
kurfuağ~ Jthrar veimı,lercUr.' Bu mail'. 
satıa. ber· gı-upt.ıuı ressamın iştlrakile 
Em!n:lnü balkevinae bir toplantı ya· 
pıJ~ıştır. 

• ;Konya • ':aeyşehlrdekl Eşrefoğ'lu 
camiin\.n tamiri iı;ln evkaf umum mU· 
clUrlütflnc:e 20 b!.n 'Uı'aıık· tahslsat v~ 
rilınt~tir Bu cami. Seli;ukilere alt 

urunca , burunlu, otuz y3.Şlannda du : · kıymeti! bir eserdir • 

bir UŞ:Bk vardı. Gamsız Aliye: - Yıkanmak mı ' ?. * MuraUıda '16 .Ya§mda Ahmet oğlu 
- Ben A.meçi: Don Alva.ronun _ Evet... Nıi.z~m ö:ı:tuna, kencU yaşında Hasan 

veldlhaTC! .•. Sinyorita Rozitanm Onda bu zahmete girmek iste- oğlu: Cemali arkasından bıça.klıyarak 
öldtirmüsttir. 

verdiği emirlere, Don Alvaro haz- madiğini anlatan bir hal vardı. Fa • HaY,ri Ulu admda bir genç, sarhoş' 
retlerinin emlrleriııe göre, ibtl • kat Ameçi ile Sanşo çıkmışlardı. bir halde, Kara.gümİiiktcki sinemaya 
yaçların:zı ve rahatınızı tem.ine Koç Ahmet artık pişman olmanın 
geldim. ve düşünmenin mana'3ızlığına hU-

Dedi. Sonra arkasmdaki genç a. küın vermişti. Bunun için Ganu;ı. 
damı gösterdi: zm omuzuna e~ koydu. Kendisi-

- Bu da uşaklardan Sanşodur; n1 kadere terketmiş bir adam 
her an emrinizde olacaktır. Ken.. tavn takındı ve il8.ve etti : 

pa:ra~ıı: girmek istem!ş, mani otan 
memurları oövmtlştur. 
Hayrı, tlün, asliye tiçUncU cezada 

1 ay 22 gUn hapse ve 30 lira para 
cezasına Çarpılarak ı tevklf cdllmtştlr. 

disine ihtiyacınız olunca şu ipi çe- - Bize ne istiyorsanız yapalnn Vakıt: 
kersinlz, dışarda ktiçük blr sil ça- dediler ama inanma. Yine onlar ne 
1ar ve gelir... isterlerse öyle olac.ı_ktJr. İyisi hlç · · 

EliyJe iŞaret ettiği yer ild '\.ar. ses çika~ıiktır. Zateıi bunlar 
yolanm ortasıydı; orada pilskUllil, da neler bulunae~ğını, naatl ya.şa-

.Asım Us, .Mıkaradan telefonla yaz._ 
dırdığı '•Ankaraya ait si.ya.si bir mU· 
şahede.,. başlıklı makalesinde, İngiliz 

Har!ciye nazırı Edc.n, ile genelkurmay 
başkanı Slr Con Dll'in ziyaretlerinden 

k .. ilk tahtadan b' to dı dıklarmı bilme..,,.,, ki. Bize fenal.:k uç ve ır P var ; " - sor_ra Ankaranm gene ber zamanki 
onun bağlı . Olduğu kalınca ipekten yapacak değiller "ya... sükiıMl ve normal çalışma nayatma 

bir siciin duvara ve tavana ~ • Bir az sonra ikisi de bir az ev- tekrar k~vu~tuğunu, bu seııslz ç!\lışyµa 
kılınış olan küçilk sarı: halkalardan ve1ki koridorun öteki ucunda kil- manzarasının bizim içiıı. b!çbir zaman 
geçerek kaprnm üst köşesinden dı- çllk bir kapıdan soğukluğa girdi- bu derece kıymetll olmadığını, bunun 

içJ..ınizde r;Jnirll bir emniyet havaaı ya· 
şan çİkıyordu. ler. Bir kenarda havlular, terts.. rattığınt, devlet merkezimizin harp 

Ameçi sordu: ın1z Ça.ma,'}ırlar, iki kııt elblııe ve · lı.fctinin herlll\ doğurabllecogi her tur. 
- Arzula.rnuzt ISğrenebilir mi - uzanmak için iki sedir vardı. Fa- Hl ihtlrnnllere karşı hazırlanmış gör· 

yim? kat ikisi de bunları ilk defa görü- · menin ruhlara verdiği emni)•etleı ci· 
Garn....-ız Ali Koç Ahmede, Koç yorlardL• Evvelce görmüş olanlar- h~m bu umumi kargaşalık devr.ndo 

Ahmet de ona bnktJ; vekilharca dan, hamam ·haklu~da bar.ı şeyler . insanın bir Türk · vatandaşı olduğunu 
dilşünnı,.,kten husus! bir ?:cvk aldıı"tı. 

dönerek gilldüier; ellerini bir az işitmişlndi~, Gamsız ,o hikayelere nr ka.yıMlerek diyor kt : 

yana açar-..Jt boyunlarını büktüler aldnmamı.ştı. l<oç Ahmedin mera- Acaba Balkanlarda lıa,.P yangı· 
- Bilmemki... lnu ·uyandırm.ıştq hlmun için §lm- nı ~ir:;yet dairesini genişleUrsl' 
Dlyorı8.rdı. Bu vaziyette olan d1 gördUğü yerin va oradald e~ Türkiyo ne yapacak? 

her hangi birisi o kadar çok §ey ya.nİn neye yaradığınr şöyle böyle ::'tlösyö Edf'ln'lıı Ankarayı ilye-
istemck lmkiı.nmı buJu.rdu ki ev- tahmin mümkündii. retlnden· evvel Hari""J,•e Vc!' .. dlbnlz 

bn ı-;n:ıle ct•vap vı>nııi<>ti: 
vela hangisini istlyeceğinJ kestire. Sanso onlara krsaea h0r eeyi nn _ ı•ürkfye emniyet sahasımla-
mezdi. I<'akat ik.l forsa böyle hl&. Iattı : .. ki yab:ı.ncr fa.aliyctıcre ,·e harek~t~ 
5et.ınıyorladı. Onlar hala balıkçı Sonra yıkanma yerinin kapısını lerP. kıtl'§ı Iakayt kala.ma.ı ve :rur
kayığrna atlayıp ta engine açılma. açtı; dışarı ılık bir hava vurdu. Mye bodutlarma ~elccck heJ> fa
dıklarmr üzülüyorlardı. ÜzUntil. Kes Ahmet siiylenen sözleri dik- · anıız ıdlAhla karşılanır." 

Un x.... d k 1 dinl di-· ·· t ril 1 Dcml5ti. ::ı ro~unu Koı: Ahmet "ekiyor u at e · e gı gos e Pn ye'r ere . t - ~ • " . · · _ . !Uııhte:rem n~lh~ lla.rfcive nft.ZI. 
ÇünkJ o mani olm.ıştu. Gams1z ve şeylere dikkatle ba.kt gı içın l-mro An'uıra komlc;malarmdan 
bunu sezmiş olmalı ki birdenbire hepsini çabuk kavra:dı; uşağa : ı sonra e.ym ~uale veriie<>,ek cevap 
toparlandı ve arka.daFmm omuzu- - Anlaşıldı .. Anlafitldt ... Hay ... 

1 

~lne h~dur. ,Dün ile hogiin nrasm. 
nu diirttii : di git artrk! .. . d.ıı .. ~~cifü;mi~: ._hl~ blr ~C'V yo!dor. 

il il O d. ~ baQladı l c,,arrn dcgı111ldı.k Turk - İngi· 
- Ne d § nilyorsun? Aldırma.~ e ı, ooyıuıro.ıı..,,a "' ·- 1 Jfi "ittifa':.nnı bir takını manovra-

Belki daha hayırlıdır. Hele bu ak- Gamsızın aval a\·al bakt:ıgmr gö 11J:'rla zayıflıtt.ıbileoolılcrihl · zann&-
şa:m güzelce karnnnızı doyural·m ~ rtince çrkrştx.; dentcı:tn bu tl'şcbllil~lerrnde Unıit. 
şu güzel yataklarda birer p;ıQişnh - Be:ııim gfül pay.!. Bir. an. e!ı s~J!ğc <l!i~nıiiş olma.larıdır . . 

uykusu çekelim de ha.kalım yarın I vel !üt.irelim.. Çok ı;ıcrkinn !,~ ' ' . Not: "Bu makale Btı1gatlsiam:tı 
Alla.b ııe gÖS_tttiı'l... (Devamı va.r) üçlü pakta iltib~kına da.il' ola.n ha;.. 

.~ıı ... . : 'lt°' •• 
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El TEZGAHiLE ÇAUŞAN . AGAÇLA ·ıvoR 1 
s 

Bu sene köylerde f 

DOKUMACtLARA iPLIK VERILIVO 
djkilecek fidanlara i 

daimi şekilde bakmak İ 
için ! 

s 
H al.k bankası bütün memlekette şubeler açıyor. 
Mtavassıtl1r ortadan kaldırdmı§ ve iplik doğruca 

dokumacıya verilmeğc başlanmıştır,, 

~örl ım ustası ı 
l!cı·laşacak 1 

Vll!yet BUy11kdere fidanlıgmm ya· 
nmdaki araziyi istlm!Ak etmiştir. Bu 
suretle fıdanlığm tevsi edilerek daha. 
lazla fidan yeUştlrllme..si için hazırl1r 
nan programın tatbikine imkAn hıı.sıl 
olncal<tır. Esasen İstanbul ve civarı. 
nın :ığaçlandırılma.sı iç'.n büytik ta:r 
Jalar tunin etmekte bulunan v11a.yet 
fidanlığı daha çok verlmll o!acakt.Ir. 

Ralb pamuk IJJllğl telfar~ld I~ in azık 
yeılera gltmeiie mecbur kalma ·mcak 
Bir müddettenberi şehrimizde muk ipliği verilmektedir. 

bulunup yeni kararname esular:ı- Halk Baııkas·nın, ipHk tevzintı 
na göre pamuk ipliği tevz:atmm el dokuma tezgahla.rı bulunup da 
Halk Bankası vasıtasiyle yapıla • Ziraat ·bankası ve yerli mallar pa-

Diger taraftan bu sene vilAyetlmUill 
• köy ı.g-açlıuıdırnıa işlerine daha bUytilC 

bir gayret sar.edilmesiııe karar veril· 
ınişttr. Bunun için kadroya yeni ağtı.Ç 
bakım ustaları ilave olunmU§tur. Bu 
şekilde köylerde devamlı nl.ıı.ra..k dört 
ağaç bakım ustası dolaşacak ve ye.ııl 

dikilen fidanlara bakacaktır. 

cak krsm.x üzerinde me§gul olan ?.arlan şubeleri .bulunmryan 
Halk Bankası umum mlldürtl Ata ' kasaba ve köylere kadar 
Evcim Anka.raya dönınllştür. Şeb. t.et1mil edeblJmesi için ban. 
rlmizde, İstanbul Halk . Sandığmda kanın bütün bu yerlerde ajan· 
yaptlan toplantılar neticesinde j lıklar tesls etmesi takarrür et • 
Halk sandıklarının bugünkü teşki miş ve hemen faaliyete geçilmiş-
18.t· ile derhal pamuk ipliği tevzi· tir. Bu suretle el dokuma tczga. 
atma başlamaları takarrür etm~ş.- hı olan halk pamuk ipl"ği tedari_ 
tir. Halk sandıkları tevziatı miln. ki. iç.in uzak yerlere gitmeğe mec 
hasıran el dokuma tezgfl.h.J.a:rlyle I bur olm.ıyacaktir. Bundan maada 
çalışan halka yapılacaktır. En mü 1 şimdiye kadar bu işte tezgah sa · 
tclliif el dokuma tezı;ahlarmm I hiplerlnin zararma rol oynıyan 
mevcut bulunduğu !stanbuJ ve De · mutavas.<ııtlar da ortadan kalkmış 
nlz1ide tevziata başlanmıştır. olacaktır. İstanbul Halk Sandığı · -

Bir taraitan fidan dıkme zamanı:ıı. 
da bulunduğumuz için şımdiden tın 

tevziat Uzerinde çalışılmaktadır. 

!ktrsat Vekaletince takarrilr e_ nm kongresi bu ayın 13 ilnde ya. 
den esaslara göre beher dokuma pılacak ve bu hususta milhim ka • 
tezı;~l.unıt haftada iki paket pa ' rarlar veril"cektir. 

&u§day, ~rpa ve 
(av ar stokiarı 

Kati yekunlar yakında 
belli olacak 

Bir mıtelralt evin.re 
Öl~ balDDı!D 

Fatihte Çamaşırcı sokağında 1 
oum.arlı evde oturan malfıl müte

. kaitlerden Mehmet Tevfik dün 
' gece, evinde ölü olarak bulunmuş. 
tur . . Hadiseye nöbetçi milddeiumu_ 
misi. ve zabıta el koymuş, ceset 
morga kaldırılmıştır. Cesed'n ağ • 
zmdald kan pthWan şüpheyi calip 
görlllme~tedir. 

Bir kiracı 
Ev sahibinin haberi 

olmadan 

O lurduğu evi 
başkas1na sattı 

Buğday, arpa, çavdar ve yulafın 
miistahs'.l elinde fazla bulunail 
klsmnım beyannameye tabi olması 
karar. üzerine yurd;ııı muayyt\Il 
yerlerinde istenen beyannamele:r: 
tamamen toplanmıştır. Beyanna • 
rnelerin alınm::ı.smda en geç lsta.n· 
bul kalmış ve bu beyannamelerİJl 
toplanmasına memur edilen mm -
taka ticaret mlidiirtuğü be~ • 
mcleri tama.men almış vaziyeti ts ... 

Kadı.köyde Gürbti.z sokağında tanbul vilayetine, diğer taraftan 
Enver Dcğan adında bir zala a. toprak mahsulleri ofisine bildir -
it evde kiracı olarak oturan mistir. 
Hırant, sahtekarlık suçiyle ev. Toprak mahsulleri ofisi bu ye-

l Bütün ,üniıi~rsjt~ vcU~i . g_iW y~~,laJınP!iH.r. nl beyannamelerin gelme5ini ~,ek. 
· l b · • ·~ · ·t "'> ..,-.i. .,.. • r. ıtırant,. . evsabibinin haberi !e mektedir. Vilayetlerde toplansJl 

ta ~ esıne pa.~o verı ec,,_f}.~ ,,Od.mallan ve . ·~v .sali:i~j namına ,.Yeni beyannamelerle bilha..'!Sa mil' 
Maarif Vekiıletf geı'ek hariçte sahta bir alacak senedi tanzimi tahsil 'n elinde fazla olarak bulu -

bir k te çalışsın, gerekse çalışma - le üskUdar icrasına müracaat nan bu gıda maddeleri ile hayvsJl 
sın, . btitfuı üniversjte talebesine etmiş, üstelik te Enver Doğan'm yeminin miktarı öğrenilmiş oiacalc 
pasd verilmesiıti rektörlüğe bil • adresi ola,rak kendi oturduğu e. t1r. Bundan evvel blitlln memle -
clirmiştir. Bu karara sebep. çalı • vin adresini vermiştit. Böylece kette ticari mahiyette olan buğ -
şa.n taleb.enin ahcak maişetini t:- icranm göndeı·4iği ödeme emrini day, çavdar, arpa ve yulaf müb36 

mm edebıiecek bir kazanç t.emın kendisi imza etmiş, bu sırada yaa edilmiş ve ofis anbarlarma ~ 
~.ttiklerini.ıı anlaşII.muıdır. Enver de, kendi imzasiyle icra lmmış olduğundan yeni tcebit edi. 

daiies'ine müracaat ederk borcu. lım miktarlarla beraber memleket 

Peynir işi bugün 
hellediliyor 

Fi.at murakabe kom1$yonu, bu. 
gün toplanarak peynir · mevcudu 
hakkında peynircilerden istnnen 
beyannameleri tetkik edecektir. 
Buzhanelerde mevcut peynirler. • 
komisyon tarafından mal i.stiyen · ı 
peyı;ıircilere narh üzerinden ı:ıatı • 
lacakt--r. 

berter gelmeden evvel Ankarada· 
ki siyasi havayı tasvir için ya.zıl
nuştı. Bulgarlstanm mihver dev. 
!etlerine Utihakr vaziyeti katiyen 
değiştirmiş dcğilcli'r. 

Yeni Sabah 
Hüseytı:ı Cahit Yalçm. "Bıılgarfst.a • 

nm :stılA.ııı., bıı.şlıkU makalesinde, bir 
taraftan Bulgaristan VJyıuııı.da üçil1 
pakta Ctlhakmı lmzalarkeı:ı bir t.araf· 
tan da Alman askerlerinin bu memle., 
kete girerek li.'!kerlik bakınundan e· 
hemmiye tll noktalan işgal etmlış ot· 
dıığunıı kaydederek buna hayret et. 
memo!i J.ılzıı:ngeldlğin.1 na.ve ediyor. 

te esaslı olan bu maddelerin kat1 nu itirafla evırun satrşmı 
istemiştir. Ev sat1hğa çıkarıl. ~toku tamamen öğrenilmiş olacak· 

t· r. Bundan sonra Jlizum görüleıt 
~ş ve Hıra.n.t ta.rafından 1820 mübayaat yapıla<'.aktır. Bu arad& 
!ıraya_ satın alınmıştır.. S~ht~. yeni anbnrlar hazırlanmaktadır. 
kar, bır ay sonra da evı 3 bın lı •. 
raya başkasına satmıştır. 1 

Bütün bunlardan hiç haiberi · Erzurumda zelzele 
olmıyan ev sahibi Enver, olanı 

1 
Erzurum, 2 ( A.A.) - Bu~;:n 

biteni haber alınca Üsküdar ad.. burada saat 7,10 da orta şiddef:, 
liyesine müracaat etmiştir. Tah. te ve 6 sa.niye devam eden bit 
kikata başlanmıştır. ~elzele olmu.;tur. Hasar yoktUr' 

veya 1mJıa olı:ınn.caldardır. Hatta. hiç 
bir harelrnt "~ gelmeden, ihtiyati 
bil" t·.~dbir olarak birçok ~lnJn bııp

eodllme.st ve ta.hşlt kamrgAhlarma 
göndı,rllmest pek mllmkUndür. 

Bımda.u BOora, Bulgarlst.af!da Faşlııt 
~kiltı.tlar başlıyacaktır. Rumonyada 
bu tarnlt.a.rlara lejyoııerler IMb veril· 
dL Bı.Jrarlstandaktlere de elbette mü. 
nasip bl.r ad tııkdaca.ldır. Nihayet hü· 

k1llrı~. az .~ nıukavemetlerd"'O. mü· 
c:ısdeJelerden. bıı.ttA ınukatclelcrden 

tahmin edlleblllrdL Sovyet Buayaııll' 
takip l"ttlğl samıt, Ja.kayt ve mabt.etl' 
ıdyaset bugtiıı Almanlara. aabayı ~ 
bırakım, görünüyor. Avrupa.da. ve bil• 
bas..>la Ol'uabu ~arkl Avrupasmda .t• 
ya.rıi ve askeri l'eltayi dilnyada blr ~ 
yet limlli yokmuş glbl cere~·an ec!JYO'' 
Bulbrarlııtıı.ndu lşln bu Mfhasmda ~ 
yet "~ya iıılav tunıllnin ca.nlaıırp bil 
rol oynamıı.ğa kalkma.Hı, görUnUf'l rır• 
wran, h19 bek1enmemek JAzı:nıd.11'' 
Alınwıla.r Bıılgarbrt.ıuıda Jrendil!ırfıle 
açık bir saba bulmnı:olardU'. ~ 
uzun nyla.rda.nberl gizli gizli yaııWU-' 
rı hazırlık onlnra V''11llııJ ha:urıaıotf' 
tır. Dobnıcnyr Bulgarlara bedava tJS' 
'IRll etmer..lerdL Almanlann eUJıdl'° 
Dobrucayr kabul eden Bnlgarlarm ıf' 

ı;onm, bu açıktan açığa Alınan kök,. ntln birinde kendilerine bir fatura ~ 
lt•rlntn eline verll~ldlr. Bu gürtlltü· 
ler içinde Majesta kral lı;-ln bir hayat dlm OOllooeğinJ dilı,ıUnmelerl ~ 
llaklu kalınıı.zsa 0 da ecnebi memle- dı. Bu fatura.vı Bulgaristan lşte ~ 
ketlt~rde lılr müddet istirahate ~ldlf•. lAI ve hi.lı;tyrtlyle ödüyor. Artık rfl 

bat rabat ııenlUt ynpsın. ' ooktir. ~ Mu;:ıarrlp, herhangi kUçUk bir dev
letin tı;.ler paktına imza atması .Al
man tı. tıiiyet!.ne girmesinin adı değiş. 
mlş bir şekli olduğunu, daha dl.ine ka· 
dar Almanyanm Bulgart.'ltana aaker 
getirmediğini iddia ve bu yoldaki ha· 
b••r leri tekzip etUğinJ, mihver şetlerl. 
n'ın elinde devlet sözlerinin ahla.k bor
rasında kl krymetlert sı!Ira dUştuğllnU 
bu bicilscnln de gösterdiğini kaydede· 
rek ct.yor ki: 

İ§ln bo sathlll!lı başlayınca. Bulp· ""ofywla çıkan Mir gu.eteıdn 
rlııtanın ötesinde berisinde yabudt s · l\llhv"'r devletlerinin vermlş oJdııldştf 
lcyhta'"I harel(et ıı)ddet peyda edt'cck. kanır.~ mlllnanııat ııtmeğo kaJkDJlll<' 
yağmJ. ''e ka.tllA.nıla.r devrt açıl.ıı.c:.ak, t::ın lS/3 bO;\'lID eğmnk mlln.ıı...~p olar.&~ 
memleket gittikçe zayıf dli~~kttr. bakkrndald malmlP.>yi okuduAıJ.mıJJ: ı> 

•ÇUnkil Bulgn.rhıt.anm Berllnden gel!'., nıan, Bulgar mlUPtlnln Jzwtl oe~ 
<'.ek blUUn emlrlere körük.örüne ta.hl buna Juıtlycn razı olam:cya.cıığnu tşll 
olma.111 için menıJeketın azami derece- mln etmfşttk. HnJhuJd Bulp~ 
de karmakar~ık bir hale gelmesi la- bugünkü hazin liklbctlııe kot.ayı-.& re 

"Bulgaı1sta.uda cereyan edecek dır. 
hiU W.dlseler az çok bir lm.tıyet Ue 
kolayca tahmln olunabWr. Almanya., 
Bıılı,-:ıri!ltnnd.a nllfnz ve btıklmiyetınJ 

~lttlk!:e lmvvetlend.lrmeğe çnlışacııii 

ve bıım. da iptida ~cut Bulgar hü
klimetl me.kanlzmruıı "-ıL'tttaslte tf'rolne 
hlr u;üddet ltlun edecektir, Bulgariır 
tiııida reslerlııl çıkitnrui.ltıi ynhııt · binı'z 
kıpirılııvnMğa cesaret edecek vat.ar. 
peryerier-çıkaıM bunJK derb.,ı t.evkif 

zmıdır. oldtL Onun bil" daha. nfl lo"'llldt dlflll' 
Yatntz. Bnlgarlstanm komünizm a. ' ceğt ıı:tçbfüdUr. 

rnlllı1 hesaba katmak iktıza ede.r. Rn- AlnuınJa.nn Romanyada tesl8 ~, 
manya.da onlarm hakkından çabuk olduğu ll!ılor artık gculşlf'mlş, B~l?ı 
geldller. Falmt BıılgarL~ntfa.ld komU· rlstan da Alman ordll!!una f~llY~ 
ntzm v.ynı zamanda PansilAvkm hlı;ı;I. n1crkez.I olacak hnlo gelmlştlr. ı.ı;_, 
yatı De ~üte31lrtktlr. Bulgarl!ıt.aıun haldç, bugün değllııe yn.ruı te.Ionll 
bllhıu.~ halle tabıı.kalarmda kuvvetli :r:rrlıklaı·m nihayete ermt'Sl tabll~ 
blİ" Slavlık hhısl ve aynı zamanda çok Ondan sonra 'l Bulgaristan. tım d~ 

11 
intişar eblıt, bir komlhılzm muhabbe- lnklıuma ve taahbUUerln<' sndn'lalttr. 
tJ ·.-ardu'. !0tmnen. • .IBtua.ııma kn1111 lıabsedl.Jor. ltakat, BuJıoarısı.w ııeto 
!'Uavlltm bir kale hlzmeUDi '~ - do f. 
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BILAFET ... 

eq~~laz:t 1924 te hilafet ilgn 
lstanb şt;ır. 4 martta son halife 
gıilı ul?an çrknrılm.ıştır. Bu_ 
~edı 0 hü.disenin üzerinden on 
~t &Ene geçmiş bulunuyor. E
lana son halile Abdülmecit, sal
~ tı ihra etmek gayretini 
ha ~Ydı belki bir müddet da. 
lUıuzns k milleti bu faydasız ve 
ta,~ uz müesseseyi sntmdi 
ru ~caktı; belki bu yüzden ye.. 
tara h~ar gecirccekti. Mus
()Pe l<:emat zaif yürekli bir 
~1 "ta.tor olmaktan uzaktı; yara. 
l)llu e ~eı:ıı tcshis ettikten sonra 
kat" buyUk bir itidalle, dikkatle, 
ilet 1 bır kararla kesip atmal!ını 
0 ın ?.aman bilirdi: esasen böyle 
lll~·an millet şcllcri "inkılapçı" 
,_.e azlar; gE:\l"iliğin en büyük 
dut·~~·ctıi müttefiki "tcrcd_ 

" ur. 
~ı:ıUsliımanıar henüz küçük bir 
nti Ptan ibaretken Peygamberi
ğaıı. onlara imamlrk ederdi; ço. 
~ ııı~ ~ır ~ok kimseıen: i!11am.. 
~ltn salcthıyüı verdi; kcndısı ''Ba-
du. ;rn" vaziyetinde bulunuyor. 
l'in eygamber ölünce onun ye. 
ald ~ ~c ılenler "halife" unvanını 

• taı/ ar. Bu kelime aynı zamanda 
de~;ın Arap imparatorluğunun 
Yo ıet reisi manasını da anlatı-
laıı~u. Emeviler bir dünya sal. 
ve a~ kunınca. lntilıa.pla yapılan 
ıf eta bir cumhun-eisliğini 
lU. r;de eden "halifelik" sona er. 
le~ bulunuyordu; üıkin Emevi
~ bu unvanı kendi saltruıatla. 
la 'nurUZUnu arttırmak, Arap_ 
"hra . dığcr milletlere nazaran 

aitırn millet'' rolünü vermek 
~rı s liıb olarak muhafaza. etti
ı.e~ Sonra aynı unvan Abbasi. 
ıa, f;cçti: Hulaglı.nun Bağdadı 
l~lnıesi üzerine A!bbasi ha. 

~~eı-i .Mısırdaki Türk hüküm-
1517arının göl~elerine sığındılar. 
~ de- Yavuz Sultan Selim 
rıızu atılı imparatorluğunun nü_ 
Ya nu bütün lslil.mlar üzerine 
aı:ıak maksadiyle Halifeliği 
~ O...,manlı hükilmdarları .:.ı· 
taş1d 407 sene halife unvanını 
~b ılar. Bu wıvan yilzündcn, 
lliJn <laları arasında bir cok Müs. 
lettn anıaıın bulundukları devlet
ıtııı" htısuınetlerini kawndılar; 
ha?-"onıarca. Türkün boş yere 
~\.;ınınasına sebep oldular; 
ten f ttleri sarsılınca "hilafet" 
teee ay~:ılar umdular. Halbuki 
len n dunya harbin.de ilan edi .. 
gcıl'tı lll:ı1•addes ebada kimseler 
du..':?rı ~1 ; hatta Müslümanlar 
lat-ın an saflarında halife ordu
tııer~ ~~ı-şı yığın yığın harbet. 
~et merkezinde düşman 

Ccı.nıı elini kaldll'dı 
Ze~ 13~Ier. Ben de kitnra ile 81 
li r franga bir parça çalacağını. 

\lctı Skr>s sustu. Cemil, kitnrayı 
Itaıkt arbOR taklidi yaparak ayağa 
illa 

1
' 'Bır ikı nkol"ddan sonra çal l'; b ladı. 

~ t'J t>San kesihnişti. Şarkı 
le:ı b ırası geldiği zaman içten gc 
ba.~ıııdır atRRlr> sarkısmı söylcrneğe 

1 • 

l>Itıc•ri 
Qaııe n(l c;:okiııı An•em 
f) rln('ı dalııı baksam 
Udaı.ıa-n .... 

• • opup Ayşl'll11 
l!nlnı • 

/\ e basba n. kalsam 
~ ~ l <la' "ll:tUy una nrtu.n bir dikkatle 
~ltgu: tı. Alnında ~tiren derin 
lttı"caı r bir fikri sabitin zihnini 

llu 1 nnla.<jılnblliyordu. 
hır ~z sofrndakilerin hcpsı 
gu~ ı b n : - Çok güzel, çok 
l' ba u :ırkı! .. daha isteriz! di 
tar ('tt~ılar. Cemil devam ve tek 

J\Ynı. 
fl?ı.ı. b 1!6üeı-.. Ayni musiki etra 

"" <"r ' ~ frıı.d şey o gecenin ayni idi. 
tli bn akil Pr : - yaşa! vru· ol! 

:ı.etııar: 

Alman aiannnın 
IJe'rtliği bir "haber,, 

ingilizler 
Suriyeyi işgal 
edeceklermiş 

Ma,eşal 
PETEN 

1ıçilere ve patronlara 
hitaben bir nutuk 

söyledi: 
"Sındm. cadeleslne 
nlbayet vermelidir., 

Sent Etien, 2 ( A.A.) ~Havas 
Dün şerefine Yerilen bir öğle 

yemeğinden sonra Mareşal Pete.n 
Sent Eticn belediye dairesinin bal 

Betçad, ::a (A.A.) - D.N.B. ajarm konundan mUstakbel içtimai mU· 
hildirtyor: na.sebetler hakkında mühim bir 

Burau harpten sonra 
bize verilecekmiş, 

fakat ... 

Büyük Brit.&nya lıaricfye nazm nutuk söylemiştir. 
Edenin Anka.raya yaptığı ecyabaU Ma~al sınıflar arasındaki 
ha.kkmda Vreme Ç"nzctcm diyor ki: f mücadeleye ne için nihayet ver-

1}1 hııber nıan bir kaynaktan ög- mek ıazmı geldiğini, işsizlik teh· 
renlld!ğlne .göre'. Edenin Ankaraya likesini, sefaleti, eğlencesi?. me
yaptığı ııc)ahatın haktkt bedçfi, Mı· saiyi, işçilerimizin sıhhi bayat 
mrla :urldye aramnda karadan lrtiba. şartlanna tabi olmala.n zarureti 
tı tesis etmek lçiri Surlycnill lngil!z ni tebıuiiz ettirmiştir. 
kun•etlert tarn.iınd.in l.gnllne mil.salt t-ı şartlarını birkaç kelime ile 
ııiyaBt bir zemin ha.zırL'.ımnkt.ır. anlattıktan sonra Maresal de -

l"ilhaklka.. İngiltere böyle btr hare· • t• k' -s 
mı~ ır ı: 

ketin tahakkukundan evvel Türkiye· Haksızlık devam ettikçe i ti-
nln muvnfakatinl nlmıık lüzumunu his mai huzur ol.mryacaktır. ç 
setmiştlr. Jnı;illcre, Surlyeyt kurtar. Hakikatte, smıflnr nrasrndaki 
mak ve haı;pten ROnrn da TUrkiycyc mücadeleyi i?.ale etmek için, Fran 
vermeği vanded<'.rnk bu .muvntnl>aU sız işçisinin ;,ulunduğu tecrit 
istihsal <?tmck istemektedir. Bu husua edilmiş vaziyetin salih bulması, 
ta.ki mü~kUiitm hcnUz hallcdilmemcsı· işçinin beraber ya.sadığı cemaat 
ne acbeb milz.:tkereler esnnıımdn. Türk arasında 18.yık olduğu hayat 
lcrln foglltered"n tahıiı1 kntl bir te· şartlarım, yaşamak ve ümit et -
ahbılt istemesi vo lılldisenl.n Fransa.da 1 mek imkiuılanm temin etmek 
doğurc.cncı akisleri hcsab:ı kato.n trı. lfi.zımdır. 
gtttcrc:cin de ise bu tarzda bir tnah Mareşal Peten işçilere hitab 
hUttcn çtkinmeııldlr. • cd ·=ek §tmlan Ö) !emiştir: 

1 
namına satvet kurdular. ııeyg:ım 
berimizin torunu olan l\lekke 
Şerifi Hilscyin ve oğullan C:.ı 
halife aleyhinde düşmanla bir. 
Jeştiler: Arap ve lsüim ülkele
rinde Türk ordusu yer yer ar. 
kadan ve yanlardan vuruldu. 
Sondan ikinci halife Milli Til.r'k 
hükümeti. aleyhine düşmanların 
vasıtası oldu; Türk İstikUllini, 
Türk hayatını kurtn.rnıa.k i~in 
silah elde ayaklanan,lara ''hay. 
dut" muamelesi yapmak istedi. 

Ba§ta :MUBtafa Kemal olrria:k 
fü:erc büyük Tiirk vatanpervcr
lerinin idamlarma fetva verdi. 
di; milletin idam fermanı olan 
"Sevr" i imzaladı. "Hilafet or
dmru' nam.iyle bir ordu kurdu; 
vatana saldırttı. En sonra hiç 
bir §eye muvaffak olamayınca 
saraylardan millet mali olan 
hazineleri alarak bir düşman 
zırhl~na 'bindi ve kaçtı. Salta. 
nat kaldırıldı. Mustafa Kemal 
o sırada hilafet hakkında.ki gir 
1i kararmı şu §ekide anlatmış. 
tır: 

"Tatbikatı bir takmı safhıtlara 
ayırmak, vu.kalnrdan ve hadise
lerden istifade ederek miletin 
hissiyat ve efkannı hazırlamak 
ve kademe kademe yürüyerek 
hedefe vasıl olmağa ı,:.alrkmak 
Jaznn geliyordu. Ben salısi sal. 
tanatın ilgasından sonra başka 
unvanla aynı mahiyette bir ma
kamdan ibaret kalması lazım ge. 
len hilafetin de mülgn olduğunu 
kabul ediyordum. Bunun milna
sip zaman ve fırsatta hrfzmı 
tabii buluyordwn." 

Yarınki yazımızda son hali· 
f eden bahsedeceğiz. 

Kadircan Kallı 

Franız ışçilcri, 
Hitabımı dinlemenizi istiyo. 

nım. İçtimaI ısl3.h mesaisine l2e
ye('.anla iltihak etmezseniz bu 
yolda hiçbir şey yapılması müm· 
ktin olamaz. 

İşçiler, stlnrım, demagoji 
yapanları artık dinlemcyiniz. On 
lamı size çok fenalığı dokundu. 
Onlar sizi hayalle beslediler, si
ze her şeyi vadettiler. Onlan.l 
§.'U düstilriinü unutmayınız: El:. 
mek, sulh v<ı hürriyet. Halbuki 
siz sefaletlC', harpla ve hezimetle 
karşılaştınız. 

Billilıara patronlara hitaben 
Mareşal demiştir ki: 

Patronlar, 
Smıflar arasında.ki mücadele· 

den aranızda tirçoklannın mes
uliyet hissesi vardır. Hodbinli -
ğiniz ve işçilerin hayat şartlan
Ôt anlamama.khğınız çok defa 
komünizmin en iyi yardımcı..: 
olmuştur. lşinradd çalrşmanızm 
meşru kfirlanndan müstefit ol -
mamanızı sizden talep ctmiyo· 
rum. Yalnız insanlık ve Fransız
lık Yazifderinizi herkesten evvel 
müdrik olmanızı istiyorum. 
Mareşal nutkunu bitirirken 

herkesin sevgi ve neşe ile müs· 
tekar \'e sulhperver bir ccmiy 
tin ferdi olmasını talep et:mistir. 

• Madrit, 2 {A.A.) - Devlet reisi 
general :Pranko cumartcSI günil bir 
çok ~cnernl \"C yü~k riltbeli subay. 
lan kabul elml§Ur. General, başvekili 
0.11 mahkeme reisini \"C milli nıilşavfr
lcrdcn rozılarmı dil kııb\ıl ctml§tlr. 

• Vlyanıı.. 2 (A.A.) - Alman hari· 
clyc nazırr fon Rlbcntrop bu sabah 
busus1 trenle \'lynnayı t"rkctmi§Ur. 

lngiliz gazeteleri 
yazıyor: 

Balkanlarda 
dost ve 
düşman 
belli oldu 

Bulgariatandan töyle 
bahsediyorlar: 

••Kendimizi ve 
mıtteliklerlmlzl 

mtldalaa etmesini 
btlece§ız,, 

Lnodra, % (A.A..) - MU.ııtakU ll'ran· 
BIZ ajansı btldirtyor: 

Norveçe 
insani yardım 

yasak f 
LoDdra, Z (AA.) - Norveç 'negr-at 

ajansına göre, Almanlar lsveçln Nor
vcçe yaptığı yardımla.ro mani olmıık· 
ta devam ediyorlar. 

lkl 8kand.inav milleti a.raaındnltı 
:ıaUnasebcUerl bozma.k maksadmı gU· 
den bu .eiyasctin son mJ.sall. lneç kı
zılbaçınm Norveçınere hediye etmek 
lstedlgi bir miktar §ekertn gönderil· 
mcBine Almanlar taro.fmdaıı mtıııan· 
de verllmemcsicıır . 

Norveç ajaııaı, 1ırveç parıa.mcntosu 
azaamc:an bir zatm :>u muelonln tab· 

ldk edilmesini, hariciye nıu:mndaıı 
tnlep ettiğini blldirmcktcdlr . 

Norveç muharebe.si csnasmda AJ· 
manlar tarafmdan tahrip edilen evle· 
rin yerine başkalarnıı lD§a etmek Uze 
re İsveçliler Norveçe tabla evler de 
göndermek istem~lerdir. tsveçlllerin 
bu arzuıru Norveç mUletinden gizlen· 
mi§ n Norveç matbuatmm bu haberi 
n §l'eylemest menedilml§tlr. 

Sovyetlerin 
müdafaa bütçes. 

Bu se~e geçen seneden 
13 milyar ruble fazla 
lloakoı11, 2 (A.A.) - Sov;>cUer 

birllginlr. ytik.eek Sovyet meclıs! tatlı 
devresine girmeden evvel dün 1941 
btitçcsmı •asdtk etmiştir. Mildtı.fnn 
bUtçesmde mUhiın fıızla.lıklar ı::-örW· 
mcktcdlr. 1941 senesi bUtçesir:;ıc Sov 
yeller tıirllğl mildafaaııms ta:ısls edJ 

len mebldğ 70 milyar 900 mllyun rub· 
lC(!lr. Geçen seneye nazaran 13 milyar 
900 rr.llyon rublellk bir fa.zlalık var 
dır. 

Holandada üç şehre ceza 
kesildi 

Londrn, % (ı\..A.) - Londraya gelen 
hnbcrlcre göre, bazı Almanların öldll· 
rUlm!lıı olduğu son !.ayan hnrt>kctlert 
Uzerl:ıe, Holandadaki Alman tşf'al mo· 
kamlıırı, tiç §chre bUyUk pam cezala· 
n kesml~Ur. Ameırterdam ş llrı. tkl 
mtlY:>n lira, Hllvcrsum 2'i0 t.ın lira, 
diğer bir §Chlr de 75 bln Ura vcu cek· 
tir. Sunday Taymls gazetesi, •'DostJa 

nmız. dü§manlanmız.. başlıC'I altında 
vaziyeti tcablt ve bUkQmetin taldp et 
tiği hattı hareketten bahsetmekte ve 
Mkrt.ı:u.tın ı;öı:ıterdiği metanet hak,. 
kmda sltayi§U bir ltsan kullanarak 
umumUD noktai nazarına tcrc:Uman ol 
maktadır. 

Gazete diyor ki: 
~şırudi hiç kfmso lngiltenmiıı gerek 

diplo.ıwıalde ;erek haı;ptekf harekAtmı 
zııyıt ve mütereddit diye tenkld ede· 

WlU.lW 
Mideden gelen UYKUSUZIUK 

mez. 
Harici vaziyeti mütalaa eden aym 

gazete bapnakalesinde d.lyor ki: 
·•Eden beyctin!n yakın şarkta yap· 

Uğt seyahatin lld hedefi vardır: Bun. 
larda.D biri, general Vavtıl ile daha ya 
kmdan göril§Wmcsi ve zayıf olduğu· 

muz nLlarda yaptığı hizmeUerden aon· 
ra kazandığımız muzatfer!yetJcrln göz 
den geçirilmesi, diğeri de bu mıntaka. 
da bulunan dost ve mUttcfiklerimtzı 

ziyaret ederek takip cdllccek asken 
bahri ve bava lilyaseU ba.kkmda ken· 
dih::rtne daha iyi nnla§maktır. 

Ankara.da bQk(llnctin, matbuatın 

ontunun ve halkm hattı hareketi tu· 
la.ıdle cesaret verici olmU§tur. 

Türkler öyle bir mWetUr ki, gerek 
lngllizler ı;erekM Alman1a.r onun kı1. 
nıi!tlnl takdir etmek tmıatma nail ol· 
muşlardır. Bilmukabele Türkler de 
lngUl.Zler vo Almanlar hakkında bU 
küm verecek vaz.lyeu\dlrl.er. Ttırkle. 
r1n lngtJlz zaferine kan! olmalan yal· 
mz bir nezaket eseri değil aynı zamaıı 
da lumruıUerinin bir ifadesidir.., 

Biltiln guctekır Bulgaristanm aldı 
dığı vaztyetJe TUrkiyenlD g~!terdlğ! 

Sinirlllerln birç.ogunda midenin 
h:ımıı bozuk olur. Esldılen bunu 
midm.ln çıkardığı ck!'ll usarenin 
liizumunıtao fazla ya.hat lüzumun
dan ek .. :';< olduğuna atfcd<"rlcrdl 
ve ona göre llii.ç ,·crlrlcrdl. Fakıt 
bir~ ı;ün iyi gelen il~, Mlnra ak_ 
sine testr eder, haznnsı:dı.k artardı. 
Şimdi anla5dıyor ki mide hazını_ 
ıııızlıklannm toğo mlı1enln kendisin
deki bo:rokloktan değil, sempati 
slnlrlcrfnln bozulm.aMndan Ucri ge_ 
lir. Bu Shılrler yolunda 1 ledlklerf 
~ünlerde midenin hazmı da yolun.. 
da ~der. Sempati sinirleri yolun. 
da f51oyhıee, midenin ~dmnbğı ek· 
şl osarc de b3zı ~nli'!rdc fıı7.la ge_ 
lir, bazı ~nlcrde ~slk._ Onun için 
!dtdrU insanın midesinin de günü 
gününe uyma7.. 

l\lfdc diizgiin J. •medlğl günle. 
rin gecelerinde do uykusuzluk htı1-
1Mn muhakltıtk gibidir. Fakat~ mi· 
dMfnln bozuk1nğundan dolaYT uyu_ 
yannyan sinirli, mJdenln o günler 
dP. haline ~öre ya ek,mğl arttna
cak yahut onu tadU ederek 111.ç 
almakla uyku.'i.ızloğunan öniln& a~ 
lamaz. Sempati f!fnlrlcrlnln yohm. 
da 1 Jemesfnl temin için en lvl va. 

cesareti mukayese ediyorlar. Bttaraı ..._._ ...... I ban dah ~ la 
..._ illi& su Q yo, a ıco )'I 

kalmak hususunda kralm aarfettilti ılık l!RI döktbunektlr: Al.-,am veme-
gayretlerl zikretmekle beraber gazc· ' ğfnden önce ılık su bany08ll. ynpr· 
teler kayıtstz olarak Bulgnnırtanı it· lmea, midenin hunu ydlona girer. 
ham <!diyorlar. gtX:c uyku da rahat gelir_. 

Sunday Tnynıis diyor ki: BU1111 yapa.mayınca, uykusuzla. 
A vnıp.-ı. Balkanlar ırulhtinUn, ısevkul ğun §f'kline dikkat etmt'.k iyi olur. 

ceyg ba.kmundan ehemmiyeti olan bit Bıu:ılan uyku zamanı gelrllği \'8_ 

toprağı iı:gal eden kUçUk blr devletin kit uyuyamazlar ~ünkü mldcleri. 
teltrıU"l.ıı.nan lhaneUerilc lchllkcye gir- nln hannr aitr ve :ıahmetlldlr. O 
mcsine mllsaadc edemez. halde ak.m yemeğinin \"8.!ıtJ bir 

Şimdiki halde. ke.ndiın.lzi vo mUtte· Mat, lkJ ıı;aat g't'.rlyo almarak yc
fiklertmizin mukaddoratmı müdafaa mekle uyku 7.a.maat arMmda, ağtr 
etmesini bildiğimizi göııt.crcceğlz.,, glcfen hazmı l5lnr. vctlsecck lmdar 

• V~ington, 2 (.A..A..) - Fnuıınz 

büyük elçisi Hcnry Hayo Am~rikadıın 
t.şgnl nı tında bulwımıyıuı P"ranJl&ya 
sevk .. dllecck yiyecek nuıddeJert hak_ 
kmdıı.. Amerika hariciye mtlsteşan 

Vclles~c gllrüşmüşUlr. 

• Li2:bon, 2 
1
(A.A.) - Ruı:veltin 

Avnıpnda bulunan huııusı mUmesııl.11 

albay Donnvan Mndrlttcn bura.yn gel· 
mi§Ur. Yakında tekrar Madritc döne· 
C<'ği b!ldirllmcktedir. 

''akit lıınl.-malıdır. 
Kiınl .. i dt' kş:un ~'f'.nuığtndcn 

soara rahat, hattiı uyl.-n lbtiyar.ı_ 
na ı:::nlc""' edr.mlyel"('J, yatar ve 
uyur da hir iki sn.&t MJnra uyanır. 
Çünkü mide har.mmı bltlnnl" do_ 
meldir ,.e otlık 11;\'lmnon de\-ammn 
miinl olar. Bu halde de hafif bir 
ge~ yemeği • mt"Sela hlnız. t'k· 
mt'kle süt, rlaha iyisi yoğurt~ bir 
az da mC\-simlne ~öre yemi" • tıy. 
lnı ~ene ~Hr. 

1 

"" l:iin1rlilcrin baz .a da yediği 
yemeldcrln clnst dolmnur da 011· 
dan dolayı oykusu7Juk gelir. Uy
kustızloğun bo turlüı.linü ny1rt et.. 
mek ~ç değildir: Uyu~ıırmyıın si, 
nJrll az colc nef~ darlığı hlss~der. 
Bono hl.,.sC'dlnce o gün ~'al.ut bir 
gUn öı:ıcc ne yediğini dU5iinUnK~ 
fıı.zlaca et, balık. yahut ht'.r \'akil 
yemek adeti olmryan bir şeyden 
~·cmt oldu~o hatırl.ıı.r _. Bu tUr· 
IU uykusuzluğun fazla yemeğe \"C. 

sne olan zlynfetlerd<"n sonra ~el. 
diği çcf.rtor... Böyle fazla l f'mek. 
ten yalıut fazlat'~ yenilmiş hlr re· 
meğin cin lnılC'n gelen uylmsudu. 
if;a karı,1 çare, f'!d Uç ~n nr. w ha_ 
ftf cyJP.r yem~lctir. O \"al.it \"Ücu. 
dun m1n·azenest düzelir, uyku da 
yoluna girer_. Mideleri de !>a~Jam 
olanlar bir zivafC'lte <la,•et eıliltn· 
~ bir Ud gtın önce az ~iyere!i ken
cUlorinl hazırlarlır. lUldelerl sağ_ 
lam olmıyan ıdnlrlilC'r dn 'lb-afct 
~Undcn sonra bir r,d perhiz et 
meğe mecbur olurlar. 

Alkolla lçklJerln de böyle l1lcu
dnn m11\-azertcsfM dokunarak uy. 
lnısozloğa sebep olduğu r.olctor. A. 
lrşık olmrynnlara ŞLrap bile uyku 
111n~Iuk getirir. 

Alkol lmllaomtyanlara da kaJı
,·enln. bilhassa çayın uy1m5117.'hık 
ı:eHrdlğfnl, şUph~lz, blllnıtnb-_ 

illhassa bayanlardan blrçqğmaan 
sfkllyet ettikleri m~suzluSa 50 • 

bep, sabah k.a.hnlhsmda, Ddndl 
kab\'altısmda üst tlste içtikleri 
!:tı.ydır. Ba.zılarma bir fincan (ay 
hllf) dolmnur, oylrnsnzluk ~etlrlr. 
tn"an oylm'tm:lnftfan sfJdiycl edin. 
~e, çay içmeyi il.det edinmll}se, bir 
kaç gUn ondan \'a7.~eçerek tttrfi· 
h<" rtmeııd pek iyi ohır ••• 

Uir de. uyku Uielannm \'t'rdiği 
n~"imsuzlnlı ~ene bu cf115t,('ttdlr. 
CünkU ln<1anı '" .... t"'n 11~ dllrm hf'· 
men hepsi • afyon hile _ u mlk· 
tarda olunr.a, aW.tnf', insanı uyan
drnr._ ntsıın füı,.,., tı"Mım'.l'"I\ 1mş· 

lnymea onun mfktannı ı:ittflc~ 
arthrmok 11izım olur. Fakat neka. 
clar arthrsn. hlr ı:tln önMı. htrka( 
gtin önce aldığı lliiç az gelir. uyo
t.aeağı yenJe uylrnsmluk ır"tlrfr. 

o. A. 

Boman1ada reylAm 
din yapıldı 

-17- Nakleden: MECDi ENON 

AY§o, f,uyUlenmiş gı"bi, kapiyI açtı, 
bir adım attı. Gözlerini sUraUe su 
baydan davetlilere, onlardan emir 
bere, ve sonra anncslne çcvirdl. 
Derin derin soluyor ve bütlln vü 
cudunun titreyerek sarmldığt göril 
IU~rdu. 

Bükre§, 2 ( A.A.) - Romen 
milletinin hükOmet tlırafmdan 
takip edilmekte ol,an siyaseti 
tasvip edip etmediğini nntru:ıak 
Ozere emrettiği plebisit bugi 
yapılmıştır. Cemil kendinden g~ gibi ia verdi. Ytbll canlanmağa başla.

kem.lesine oturdu. Sonra hep& bir dt. 1ri gözleri clva gı'bi yerinde 
den bağını. bağıra. konuşmağa ~ duramaz olmU§lardı, Pencereden 
ladılar. Ayşe bir heykel gibi hare Cemile, ondan sonrn sofradakilc 
ket.ı5iz, gözl<:rini Cemile dik~. re, sofradan pencereye bakıyor vo 
ona bakıyordu. Ml1ki ayni zamanda hem dışa.rdald 

Doktor g()z ucu ile kızın vaziye çalğıyı dinlemek hem de içcrdc 
tini tetkikten bir an geri kalmıyor oturanlarm bir tek hareketini gö:ıı: 

du. Birdenbire Couıil : den kaçırmamak lstJyordu. 
- Swm.lun ! diye ba.ğınnca btt Çalğıctlar swıtuktan eonra ahali 

kes sustu. tam üç sene evvel olduğu gibi hep 
Açık pc:ncercdon, drşanda bulu birden ıılkışlaınağa. ve bağnşmağa 

nan kalabalık bir ka!i1'enin gürül koyuldu. 
tiisü işitilmekte idi. Kasabanm Tam bu mrada birdenbire içeri 
bayram ve düğünlerde çalgı çalan girdi: 
üç beş çalğıCJSı ve bir çok k~ylü - Vapur! geldi, diye haber Yel' 

hakikaten müfrezenin hareket et di 
mekte olduğunu sanarak biı'blrtne Cemil ayağa kalktı. Ve eofrada 

haber venntşler ve meydanlıkta kilere : 
toplanmışlardı. - Hareket zamanı geldi! dedi. 

A.y§e pencereye doğru~ c;e Ane yavaş yav~ ayağa kalktı.. 

Gözlerini hiç ondan ayırmadan fıı 
1 

kem.leyi biraz öteye ıw: 
Bütün misafirler Cemilin et.rafı 

na üşüştiiler. Ayni zamanda Ayşe 
nin aone.-,i görünmeden öteki oda 
ya geçti. Şefkatle kJzmı kuc&kla 
yıp ağlar gibi heyecanlı bir ıııe81e: 

- Cesaret ya.vnım. lki ay .eon 
ra yine gelecek ! dedi. 

Ayş~ gözlerinl anneeinln gözle 
rino dikti. Kendisini saran Jı:ollar 

dan silkinerek kurtuldu. V c hiç 
söz söylemeden başını yavq ya 
va§ çevb-dl ve gözlerini yeniden 
subaya dikti. 

Davetliler ayn ayn Cemilin el 
lerlni sıkıyor. Te§ekkllrler yağdı 
nyor ve veda 83zleri aöyliyorlardJ. 
Cemil manevra lt&yı3mı tattı. Şap 
kunu giydi ve çıkmağa ham1andı. 

o. bu hazzrbklan )'apt.ığı aınd& 

Ellerini alnma götürllp §iddetlc 
uğuşturma.ğa başladı. Dı§Sl'da çal 

ğtcılann sesi bir defa daha işitildi. 
Aikq ısesleri dyuyldu. 

Cemil etrafındakilere: 

- Buyurun çıltalım. dedi "" 
adımmı attı._ 

Birdenbire yürekleri parçalıyn 
cak kadar acı, tiz bir SC8 işltlldl 

Ve Ayşenin bir sıçrayışta Cemilin 
ilıerine abldığı görilldU. Boynuna 
sanlıp çılğm gibi ytlzllnden, gözün 

den l5pmeğo başladı. , İ 
Hıçkınyor, inliye.rek onu kollan 

araamda sılı:.ryor, dalgalar arasmd& 
çırpmırlı:en gördüğü evldma sağ 1 

aaUm kavupn bir ana gibi onu 
katlıyor, öpüyor, iki alile ba§nıı, 

omuzlarmı, kollarını 8al1la?ak 1111a 
yordu. 

(.De1Jamı mr) 
• 

Nüfusu 19.659.000 olnn R.o -
manyanm son arazi terklerinden 
sonra şımdi ancak 13.441.000 • 
fusu vardır. Kavrt.lr mfl.-tchap -
larm vekfınu 2.500.000 dir. 

Re!mi bir tebli~e f?Öre, bu@n· 
kU plebisit ~mi 1.700.000 ki~i 
iştirak ebniştir. Pleb!c;itin ne ·. 
cesf ..... ..,;~.,. 'ho1H ~n.l:Ml~;r 

<;t·~idll güzellik ve caz.ıtıeı.er1 

l!'ıtiva eden 430,000 metre mu· 
rabbalık KWtOrpark l~lnd<' 

kurulan: 

iZM iR 
ENTERNASl"ONAL FUARI 

Eğlenceleri Te şaşaam ile lllz! 

teııhlr edecekUr. 

l?O Atuatos • ıo Eyt61 1941 
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Donan ve bugonon haber ve hAdiseıe, ri Bulaar 
Bas vekil 

Vatanına yaban<
oı dular gİrmeain" 

Ne ic:r· 
kabul 
ett-Qin~ 

an~atıvor 
Bulgaristan sulh 

siyasetine, dostluI 
mu3.hedelerine vr 

Türk - Bulgar 
beyannamesine aadık 

kalaca1anış 

'iof7a, l (A.A.) - Hana: 

"i!esf zamanla mtdtavyet bullUl
'ufuau ve hedefi de Balkanlarda 
ıılh ve nlzamm muhl'lfazuı oldn
ıınu ~yu et.mittir. A.lman hn-
6meti BulgartStann. sulh siya.se. 
ine ve kom"ulanna ka"t olan ah· 
'! vecibf!lerine mugavtr hfc; bir 
-ıleb• bulunmaml1f;ır. B"JA.lds Al
nan hUkOmetf komşul11runnıta ır."' 
-iyeUe olan doetluk muahed~lerf-

-ı.I ve ayın zamıınıta tom•nnmz TQr. 
"'iye fle ~f\~ende imza edilen ve 
%fnr hU~metlnhı sulh 11f,.,..~H. 
-U b'r lı:ett daha t'!hPmmlvetle kay· 
•eyUven beVllnııım"'vf haaatan Dl!

"" f+fha~ almr.ıt-r. 
8a vazlvet d&hilfnde ve hfltthı 

Afrika lla rltl 
(Bat tarıt.tı ı adde) 

Diller t.aratt.an arazinin in. 
mlı w daı"tlık ola.mın dolayıaiyle 
Gondara doğru ilerleyif yava§. 
la.nu§tır. 

fNGtLtz TEBLlCl 
Kahire, ! (A.A.) - 1nailiz ı.... 

mumf kararg!hmm tebliği: 
Eritrede, şiınaldeki kuvveUeri 

miz dün Kenıı civarına hikim o
lan mühim bir geçidi saptet.mi§. 
lerdir. 

Habeşiııtanda, Gandora giden 
yol üzerinde yeni terakldler kay· 
dedilmiıtir. 

Gojjam mmta.kasmcla Ha~ 
vatanperverterlnden mOteşekkil 
kuvvetler allv:ıri ve piyadelerle 
bir çıkış hareketin( tpc:"'h~~'!ll ~ 
den Suredeki İtalyan ~bonu. 
na c:ok bQyUk zayiat verdirmiş
lttdir. Bu mmtakada f talvanla · 
rm ba...,ka karakollardan da c;e -
kile{'ek1erine del~'t• eden all -
mPt'er ~rU'mektedir. 

lngjliz hariciye nazın 

EDEN 
Atin ada 

Yunan Krah ve 
Baıvekili ile l'Öriif tü 
Alina, 3 (A. A.) - İngiltere 

Harici)'e Nazın Eden Kralla 
mWlkattmdan eonra Yunan 
bqvekili Koriaiole görilfmliftür. 
Akşam Ustll İngiltere elçisi ta_ 
rafından ı.eretine bir ziyafet ve.. 
rllmi§tir • 

ATINAYA MUVASALAT 
Atina, ! ( A.A.) - İngiltere 

ffariciy~ Nazın Eden ve lmpara. 
torluk genelkurmay başkanı ge 
neral Dill. bu'8n ~eden BOn~ 
tayyare ile Atinl'!v~ gelmişlerdir. 

••• 

Londn, S (A. A.> - En emin 
kaynaklara göre, Japonya, uzak 
prktalı:l buhranını mutlak surette 
harbe mUncer olacatma hUlı:me _ 
derek dost bir Asya devletinin 
Londradald elç'liği nezdinde ln -
gilterede Japon menfaatlerinin hl 
~ayesinf denüıte etmesi Jçin Is. 
t mzaçta bulunm1111tur. Ancak, ıu 
ciheti Jı:aydetmelr IAmndır ki, Ja· 
l)()r!Ytı bu te!!ebbilstl yanbğı vakit 
ll'raım?nın daha azimli bir hatb 
hareket ittllıa:ı: edeceği santhvor _ 
du. Halbuki muhtelif verlerden a_ 
iman lıııtlı'"'rl<>r '°"'" .. "'"rm evvel. 
ee eanrldı~ derecede ufmJt ha -
reltet etmemekte olduğunu bild'r
mektedir. 

Londranm l!lıtlAhivetlf mıthfi1te • 
ri, Vi'1f hfiki'mıetl tıtrnfmı!l!n vPrf 
1Pn lrarnrm fPv'•!!Jlde mil'hfm H; 
sıtfha aetr<'!T m'1tnleıt8md11drr. ("itn 
kf1 Jıtnon,,,. ıdını!f rnf't•1,..hıııtt<t hu· 
lunmlllr yoluna ırird'<"i lefn her • 
hıt!'lı:i b;r nolrtııtda taviz korıarm 
ea y~nf tıtlerılerde hulunrteftktrr: 

Ar.maa lutaım 
Yau lladaduı 

1a11ıa111or 
SofJa. a ( A.A.> - B.B.& BU1I". 

kralı Boria dUD akşam lnıtJtere .., 
Rendcl ile görü§tUkten aozıra ~ 
elçl.al Baron Rihthotcn! kabul et.mJll'' 
!ilYASI MUNASEBAT NE ~ 

KESl.LEcEK7 
Sof,a, 3 (A.A.) - B.B.C: DQJI IJ' 

gtllz e!c;lıd Bulgar kralı taratıocl" 
kabul edllml§, iki taraf da v~ 
vabamt:UnJ fdrA.k etmifUr • .sanııdllo 
na gdre İngiliz elçıat Bulgarlatana JıJ 
man hıtalarmm gırmesi meaek " 
Jayısi'e İngiliz hattı barekeU ~ 
da lUgumlu her UlrJU l.zahatı verııJ' 
Ur. 

fUSyter aja.nEmm muhablrintı ı". 
lııgil tett lle Bulgarl.ııtan ara5!Jld-JI 
siyaat mUnasebatm yarından evvel 'ti 
ıUmcınf>si muhtemeldir. 

Viyanada Bul.gar gazetecnertni 
kabul eden Bulgar ba•veJdJf FfJof 
Hitler ve Von Ribenbtropla yaptı.'. 
ğı konusmalarda Alman devlet 
adamJ:ınnm Bulear m'lletlnln men 
faatlerini tamam ile Anladdtlar nı 
nıUşahed" et.ME>kle bahtiyar oldu 
tunu sl5ylemiş ve deırıJ,tlr ki: 

·adi1•ı'!rf tartt1ktan 80m'8 Bul
~u hOlrlmıetJ ml!ll'llf"lU~tfl"lfr,n w 
nftletbntzfn ya!nlMalı: h111r1arnu 
tonı,..,ak -ve ma~afau etmf'lr ar
r.usu De ve Almanya fle Btılgarl8· 
tan &rMmda mevcut dostlufa na
zarı ttfbarp alaralr 'ft Bulpr df!'V
let"nde m"'vetrt lranU11 ve nfvı,.,a
trn muhafaza edf1ecei!1nt ve Bul
gar menfaatl~rtne riayet o1u1111~&
taleb"'e bulunman111Jtl!'.Bi1Akl8 Al· 
man bltkfım~tinln talebini lı:abulc 
kllrar vermiştir. 

Bulgar bllk6metl ,kendi heMbı
na 11uıu beyan etmeği bir vaztre 
bilir ki, Bulgarfstandı A 1man Jn
talal'"nm mevcudiyeti 8ul3'aria
tanın sulh siya.ııetfnJ h~ bir \'f'" 

hile defitttrmemektedlr. BuJprta 
tan glriştitf taahbOtJere •el* kal 
ınalı:tachr ve yalrankt nDI battı ha 
reketln4en eqmamağa ve blna
eaaJeyb her tUrlO taarruadu V"' 

bertıangı blrtnJıı menfaatlerini teh. 
dit edebilecek her ttırlU tedbir· 
den ~ab eylemele karar wr· 
mJıUr. Bu karan vertreb Bulpr 
hllkflmetJ. bununla Balprhtana 
bqiln Ye latlkbalde ve ır- Bal. 
bnlarda 8Ulha ea iyi bir tanda 
hizmet ettttt mUtaleumdadır. Bul
gar bllk6metJ vulyetlnln her ta. 
rafta Jyfee anl"fll•eıfuu ve BuJ. 
ıar mWetJ t&rafmdan tuvfb edi· 
l~ lbaft eder. 

f Wyan Sornalisinde. barekit 
bUtllrı mmtak&larda memnuniyet 
verici bir tanda in.kJpf etmek. 
tedlr. 

KUP'R.A 'NIN iŞGALi 
Londra. ! ( A.A.) - Hür P"ran 

em karardlımm bir tebliitnde 
cenubi Ltby:. ·:ı ı:. •m bir vaha 
olan Kufrnnm 1 martta bOr Fran 
sız kuvwt'ulne ~Hm olduğu 
bildirilmektedir. t.000 ttalvan 
esir almm19 ve mUbim miktaıda 
harp malJıP.mest ele pçmlttlr. 

Athla. ! ( A.A.> - fn~liz Ha
rtcive Num Ednı ile Gener .J 
Dill, ve maiyet1mnin tbıaya 
Relecekleri saat h&lka bildirilme 
di;tinden. muvaııahıtlannda 1'e8 -
mf bir kabul vapr1mamrp. 
Edeı fn.nliz e1rntılinde elçi 

s;r Michael Palairet ile Ymw1 
BqvekiJl Korid:s tarafından .-.i. 
tikba! edi!mf ~r. 

AJqam da f-'Hz Rarielve Na. 
ıımu KraJ Jorj kabul etmiştir. 

Öyle lı:i, ~ sil!lılt bir ilttfllf 
!Snfüv• ~flmE>z bfr hal ll11!eııtktrr. 

İngiltere ve Amerfb ff'in foap 
eden tev bu afllbh fhttl!fm an _ 
ca'Jr kendileri ifoin milısııit gnrdOk -
!eri sımtllftda ~tlam!\!!!d-r. Bu mn 
911ft ttMR!!'"" ?'9 nlt\hfl,_,.;;ı 'htt!m-
8111lda lı:at1 bir BTr tatulaca'fı ql. 
lı:lrdrr. Bugün .,unumu ~vlMT1P1r 
lı:lfidlr ld, umumi vuivet htt'kkm. 
da Loadra ile Vuington arum -
da devamh noktainazar teatileri 

Bul;arlatandakl A.lmaD ordJ 
kurm.ıy subayları dUD ot.omobllle wJ 
yaya gt!lml§lerdlr. EJyevm ~ 
buluııar. Alman krtalan çok c1eği.1# 

Heutıs tahkik ve teyit edile~ 
t.aberJcre göre .Alman krtalan yuıJI 
Bulgar hududuna yaklqm&ktacıırl"' 
MUHALİF BULG'\.K MEBU~ 
Loncır.. 3 <<'-A-> - B.B.C: ~ 

yated Pres ajanıım.m Sotya muhalll"" 
den gl!!en haberlere göre dUD euJt' 
parllmeııtoırunda Bulgar hükQmedİ' 
Almıın aakerlerinin Bulg&rlatan& 11' 
meal taleblnl kabul etmek ~ 
bulunduğuııu beyan eden P'Uotun -~ 
kundan sonra 20 mebu.e muh&Jll"". 
ederek nıeeelenin mllzakere edıJm-,;i 
talep etmlflerdir. Fakat Ba'}veJ' 
beyaımtı 8k8eriyetle kabul ediıcllJ! 
den bu 20 mebuaun talebi kabul *" 
meden eeıee tatil edllmffUr. 

Biz DçlO palrtı, A vrupada Adli 
ve devamlı yeni bir nizamı temin 
edecek sulh vasıtası olarak te11Jr
lrl edJyoruz. Bizim kanaatbnis tu
dur ki. o~ın pakta iltihak etmekle 
kom!Julanmrzla imzaladığımız dost 
luJr muahedelr-rinf ihW etmlvorua 
ve Rusya ile ananevi doetluJr al • 
yaeetlne d"vlll!l ı-decer.tı;. Ytn~ şa
na knnf'm kJ Bul!!arlstanm UçlU 
pakh iltihakı Bulgar mOlethıin 
menfaatlerine uygundur ve Bul -
prfııtan-n iııtlkball bakmımdan 
mOhim olacaktır. 

'fllgOllaw Bqwe lrlU 
( ... tarafı 1 Mide) 

BapekD Belp'ad& mUYU&lat eder 
etmu barlctye aaaırtıe bb'llkte ara~ 
sttmlf " kral aal~ prena PoUa usun 
uadly& Y&&lyeti g&1lfmu,tQr'. 

llAlllctn; NAZllU PB$TSDBN 
DöHDC 

Eden, TOrld~ vaJ)tıtı seva
batten son d~ memnun ol • 
dutunu 8'Sylemiftlr. 

Demir ve madeni .... , .. 
Ameriluıya siparq için 

temaslar Jeoam ediyar 

olmutadır. 
Yalı:m şar1t tçtn olduğu gft>i u

nlr l!!ar1t ~in de d~"llf"bllfr ki bun_ 
dan MyJe ulreri mtll!haatar si _ 
yuf mUllhazalara hlklm olacak 
"e ll!!lterf va~vetler a.lvıııst vv.i -
vetlere takaddfim edecP.k ve hattA 
b1mt11rm lsa'hma yamraraktJr. 

RtR A1'1ERIKAN GöRU$17 .~ 
Nevyork, 1 (AA.) - NeYJP~ 

TaymlB guetesl bqmakaleelnde ıff 
le yazıyor: 

80FYAYA MUVASALAT 
Solya, l (A.A.) - D. H. B. 

ajansı bildiriyor: 
Bulgar başveWII Pr. nıot ya. 

nmda Almanyanm So!ya eJçtat ı.,. 
ron Von Richthoten ve malyetbı • 
c1ekJ Bulgar rlcallle busQn 8fle -
J7fıı tayyare Ue butaya gebnJlfJr. 
Bulgar kabinesi ualarmdaa bir 
çoğu mebuaaa meclisi l'fl'ıd Loso-
fetof. Buirrar hava lruvwtlerl tu. 
mandanı general Boçe!, saray mll
meıslllerl ve bir çok ıevat bq9e
illi kal'lılam·ılardır. 

Barvelı:llfa bu beyanatnu mecll8 
ayakta &Jemif ve uan alk·tJar
la lı:a1'1lamıttır. 

Btltrtad, t ( A.A.) - YIJ&'O! • 
lav hariciye a ZU'1 Markovtç. 
bu eabah Buda~teden Belgra -
da dönm'"'ttır. 

Demir ve madeni malzeme it
hallt blrlfllf Amerika.dan retfrlle. 
eelr muhtelif ctna demirler için A
m~rllran demtt- anavffnfn burada 
bulunan mDme.U ve lromhMmcu
larfv!e temaslara denm etmek _ 
tedtr. B!rl11'~ lrorınlaa muayyen 
mftdıfet sarfmda bu sinarit wrfle
medl~ t.;fn slperlf mtlddetl ua -
trlml!Jbr. 

Japonva BtlyUk Brltanvan"D ni
yetJP-rini ö?h-enmek i~fn, Vfıııl hD • 
Jrl\mett tarafmdııın vantl,.., tavlıte. 
rln tanhmasrm fngtlteredf"n iste -
me~c SfVRJ'llt tem'= edecekttr. G"
neraJ de Gaulle al'ftzfve ,.,nt,.,.mlıı: 
hiçbir tavizi hOT P'r!lnl!l'lftm 'kabul 
etmtveceğinf tıavled'ifi letn .Tanon_ 

"B~ıgaristanm l•saU iki ga~ ~ 
etmektedir: Yumıalataıu korkUtJ'll"" 
n yaıan prka dofrU Derlemek ~ 
bir na hazırlamak. 
Demc.krutıer mukavemete b~ 

fakat ö.ııümüzdeld Ukbabarda t&P. 
batm ıııllthi§ olacağl anıaıılm...,-

B. Filo! sofyaya muvualat et-
tikten sonra kral t&raf!n-
dan kabul edJlm1't1r. Sob-
ranyadakf bllkftmet ekseriyetine 
mensup azanın bir çofu BqveJı:i. 
lin izahatım dinlemek üzere husu
si bir toplantı yapmfllanbr. Bu 
toplantıd:>.n evvel kabate bir lçtJ
ma akdetın~ttr. 
PART,"~"'TO İÇl'DulNDA 

Solya, :? <A..A.> - D.N.B. : ··. 
diriyor: 

Bulgar &§vekili Filof bqglha 
öğleden sonra mebu15a11 'mecıt .. • 
ııhı fevka!Ade toplantmmda bllkfl
met namına apğrdald beyanatta 
:tıulunmuııtur: 

Alman hUkılıneU Bulgar hUlrlı
:metinden Bulgarhıtana Alman kr
tal:ın göndermek için milaaade 18-
temittlr. Alman hilltfımeti bu mü
aaadey:I isterken bu kıt.alamı Ta-

Moıkov ı mıtaııa. 
ııaı blldlrmedl 

Moskooa, ı ( A.A.) - Havaa: 
Sı>vy~t ~dyosu ancak bu sa_ 

~B;lıtır ki ~ulgariııtanm pakta 
iıtih.~rnı bıldiren Alman rem .. i 
tebl•Jinl, başkaca tcfelrlerde bu_ 
lunma.ksızm vermiştir. 

Gueteler, Alman kıtalannm 
Bulgaristanda bulunduğuna dair 
h~n:ız hiç bir haber ne,retme. 
ını~lerdlr. 

TORKlYENtN VE SOVYET 
LE!UN v ~nrrrt.ERt -
RAR~Th'DA T A'fİM1NLER 

Londr, S (A.A.) - Sunday 
Times ga.zete!inin diplomatik 
mubarriri yazıyor: 
. ''Bu1~stanm Uç)ü pakta il. 
tıhakına aıt protokolun imzam 
üzerine dUn Viyanııda belki ee 
~nllml,,tir. Fa.kat Rofyada ee: 
vınç duyulmamıştır. Bulgarlar 
mU~edder, 1'&.,ırmı§ bir halde 
ve ıztırap i"inde ve mihvere ilti 
ha1< e~e1de her ~vi kaybede: 
ceklerını fa.l;at biç bir ICY kaza_ 
D2!nryacaklarmı anlamış pi 
dir1er. • 

~gilterenın Bu1!!arietana bir 
11!timatum wrdf "1 hakloMa 
lta'vantar ~an yayılan 
Jı&b .. r d~ ~Jdir. 

M:hver sinir harbini tiddet. 
lendiren:k YUJumista.nı Urküt.. 

Meclla relal Loıofetef, mecll
sba, bqvelı:Utll beyuatau eben. 
yeti matlab ile tan1b ft kabul 
etttttnı s&yllyenir tarihi celaeyf 
bpamrttır. 

ııecu. ., ..... ,,, •• ....ı 1tftt-
11tet.t " Nlbına ~ Jl'llola 
hararetli teabllratta balmunut -
tv. 

BULO.U OAZl:l'EJ.l!IUJmi 
!fElldYAft 

w,., 1 (A. A.> - Ha ... : 
GueteJ•, BaJpriltanm tloJU 

pakta UWıatmı kmaea baJıJ9 mn
sua ed!,yorla. J'abt 1llerulmJ 
hakkında btr.;olı tahılllt --'-r 
Jar. ·-yv -

Zora ıuettllll dlJW ld: 
"Bulgartetan, th;la püta kcn.. 

tulanm tehdit etmek dellJ bu 
paktı imaa etmJt olanlann Avnı
pada idil bir llfaa elde etmü ı. 
çln mücadele ettlkelrinden dola11 
iltlbat eylem'ttir. Ba nf-m Jna 
.rulacalına bnlll.., -

Utro suete.t de '311e JUIYOI': 
''Sun1 9e daaedr budatıan o. 

lan bOtUn ecnebi memJüetler ~ıo 
pattı tuvip ediyorlar. BalpN
t.an daracdr bayat sahumda ~ 
fuJuyor ve adalete dayanan " 
onun upıt metalibatmı ll'af e _ 
den ~ bir nbam ı.ttyw .•• 

mek ve İtalya ile llulh müakere.. 
sme icbar etmek nJ~. 
~Ddrada kuvvetle llD!Wdfl., 

dlği• ve TUrk matiluatmm 
müttefikan fpm ettlffne ~re, 
Almanya pyet Bulprietardan 
~k Yunaniatanı ı.till etme. 
fe kalkara Tllrldye mtldahale 
edecektir. 
Baflıca meeelelerden biri Tart 

ordwnmu usun bir bam k&!lJ 
koyacak tekilde tecbla etmektir. 
Ankarada ya.pdan BOn İngilia 
Türk konUflllılarmda bu husu; 
hükmda memnunJ,et verici ne. 
tfeeler almdıfı DMedllmekte 
dfr. • 

. Sovyetler Birlift baklanda bfç 
hır endişe varit ~ımem~lrt.e dir. ~U&U .. 

Bud&peİteden döner d&ımu 
derhal kral naibı Prena Pol t.. -
rafından kabul edlimıt ve mun 
mtıddet Prenain yanında Jralmıt. 
tir 
~11CIOBLAVTA CW&ai:NDm AUı1AR 

TAYYA•aı•t 

111ı1cnc1. ı <AA.> - eumartem sa· 
DQ Ud Alınan bomb&rdımaıı ta1)'aN8i 
Makedonyada UakUp l1aerUldea UOIDUf 
tur. ra,yya.re1en1ea biri Yaps1&• aYCı 
ta,nare1eri tarafmdaa ,... bunete 
mecbur edilmifUr. 
Tlmıu 8e'fViD lrufmDda Tmla a. 

urbıde de yedi Alman t.a,yyaN9I Yu· 
s-Jav topraklarma tecavaa etm!fUr. 
Burada Y~O.S..Y t&)')'&l'e daft topu 
olmadıfı için bu t.,yyanlere kup mit· 

ral~ ateft ~ " tanareJer Ro. 
men toprak1arma prt dön.mllftOr. 
T&JY&rele1'1D baaara utradltı .e;rlım· 
mektedlr. 

Y~oala'V)'&da Tuaada 88Yku1C971 
lıalr!J!lmdan e1Mım•tyet1 olu yeı18"' 
tana:-e datı toplan JW181Urllmekte
dlr. 
INGIUZ TSBAAlll TI700f!ILA v. 

YADAN ÇIDl'.h&O&K Mtf 
Beland. 1 (A.A.) - D.H.B ajur 

bDdirlJ'Cll': 
Beta: adın ..w.J,Jet1I mahftDer:t Bul 

pı1ataam OolO pakta DUMkm.ı sllkfa· 
aeUe k&rfıl&llUflardlr. KOIDfU m!Jet· 
leUer:e daetane mbuebetıerta mUU,. 
taa edlleceıt hakkında BuJpr tıape 
kW P1iof ta.rafnldaa J&Pılaa beJ&U· 
tm bi:buu meamımqeUe lcarfıJanclı· 
il eö)•lfollmekt.dlr. 

Zagreb atyul maMlUerl llulprtll, 
tanın OçJQ pakta UtlbaJum llA4*)e· 
rlD tahd bir .......,. olarü lrabal e
cıtJortar. 

Zacnbteld lQIWıl 1rouo1oa1utuaan 
llıbat 6fierl l8ft AYIMlll 'hpllHJ'S. 
dıüJ tqlllslerta ikamet ,aaJertnlıt 

~ olcıutunu ~ deriD bir ta 
ıV yarmıttır. 

lloJa•t .. lldlld 
<Bet tualı 1 Mde) 

y&\faf bu f.m sebepleri anlqrl•a
~ batlamışbr. 

Aldrı!rnns maffhnata ,are TJea. 
ret Velrlletf AmllT'Ora".f Y,11.Jt~lt 
demir .. ah- madeni •lii1li 'ıtl: 
f>!lrfıd ~in fJllS noo dôlv.1$;~ 
t1t aeu.aktrr. Bu suretle fthaJAt 
oesfn tedh•eU ol&C81rbr. Banan ı . 
~in sinari~ mftııılrt'IT1f'fltfl"@n efhet 
Amerllnın dftft'tfr 11a1tavfhttn hemen 
klmTI!!n 1n~.,reye ~hlpnalrta ol
mıt"l'dll'. ~fnarlş omnınlllr ftıere 
tefliJr edfJMı ınad.wıf mat.eme lJll-
1ıa81!11l çkıt tf"H -~ boru " boru 
M.n~drr. Runlar lstanlml demtr 
Ye madeni malz~me lthallt birli~ 
mmtll'lrasmda bulanan bUtnn ma 
deni mfllJ:eme eanayt mU~PSel~ 
ve lthallte-tan araımwlll ftıtl~la
""" ~,... tıııltt!fm P~fm,tt-ttr. 

pnı t-:TJ::: 

Bir ıınar utım 
oda11ada 111 

lnltnd• 
Büır~ la&ubul ~ 

KehDled1D k&hYe81D1D btUndeki oda. 
l&rda yatıp Jra11w1 M)'y&I' ll&bcılar 

daa Reoep ottu Mu.tala dlla ıeoe ~ 
Y&ldt odamda &Hl olarak bulunmur 
tur. 

Zaarta, YÜ&IUD tahk•ketm• el ko7, 
au., ceeet adliye doktorlarmd&D Hlk· 
met Tüner tarafından muayene edll
miftlr. A~ doktoru öJOmQ ,UpbeU 
görmtlf, ceaet morp kaldınlm11tır. 
BIB UDiN ..._..... TtJT"'A, 

tl!AK AGIB 8UR&TTE 'I' ANDI 
SmlD6aUDde, Pwtevpqa 70kuşun· 

da " llQlal'ada oturaD All km !ad
..... dtln ocleernde ckUf*rk• m&QP!· 
daa ~ bir llmlcımJa etekleri 
tlltutmut. )'UDll9fa 1ıq1amıftır. 

bmlh&nm fer,ıadma kOID§Ular 1'e,. 

tlpntf """ kadmm berine kOYa kova 
au dökerek •tefi lllSndUrmo,ıenttr. 

K1lbtellt 191'ler1Ddllll attr wntte ,.a· 
m kadm GlllhW b111tWlllne Jı:aldr 
rdmlfbr. 

Cç 'I' Aa.u.A.NllA 

ya, ~ıanlPrde Stvama d<>"ltl'l~t • 
na teyit eden ve ayni nmanı'lıt 
l"ranm !m""""tf'rhri!ıt11nn hı.,.,,.m
hlnu telı:etnH evJfven fn~tfll""vf 
:ı1ıda••••• .ftl°"1dll Wr vaziyete llOk 
~ mMJlıtd~. 

tôndra ve Vqlngtooun mUıte
relıen hareket edecekleri muhak. 
kaktır ve hafilterenin ıtlçJUk ~e • 
lı:ecelfnl sannetmek bir hata ol • 
malı:la beraber her iki memleket 
de herhangi beyanatta bulunmala 
kendilerini mecbur gt§rmOyorlar. 
Blytllı Brltanyanm Japonyaya fU 
Ustünlllğil vardır Jı:1. Btlyllk Bri • 
tanya lıldlselerin lnlı:işafmı bekli • 
yeblllr. Halbuki Japonya ıakat 
projeatnfn muvaffakıyetlerini is -
timıar edebilmek için mUtemadl. 
yen ileri atdmafa ve daima daha 
ziyade teıadUft hareketlerde bu -
lunmaJa meeburdur. 

Jl'RANSA CEVABINI 
BiLDiRDi 

Tokyo, 1 (A.. A..) - D. N. B: 
Japon hllktimettnln latihbarat o .. 

flalnden bUdirtldlğlne gl5re, Jl'ran
as bO~ elçisi Arsene Heney bu. 
gOıı öğleyin Jarıon hariciye nar.n 
Matıruolı:ayı ziyaret ederek, Japon 
hOlı:flmetince yal>ılan nlh tavu
ıutuna Jl'ranlns htlkftmettnln eeva.. 
bmı tevdi et:mlştir. P'rans1z nota. 
amm mahtmyatı 'ha'klnıda hlc; 
tafıDl.t verilmemektedir. Fnuıım 

büyük elçisinin llatımolı:a ite blT 
aatten fula g9riltımıilş obruumu 
mahalli a'yaat 111ahnl1er Tokvo 
sulh konferansnu al!kadar eden 
meselelerin bu mtUlkfltta terame 
tetkik edfldt~ntn alameti olarak 
kabul ediyorlar. 
Fft,\NSı\. AMl'.:RIRA NJ':ZD~T')E 

TDJEBBt!STE BULUNMADI 
Newyorll. ı (A. A.) - Pertinu 

yamyor: 
Vı.t hft6metl. Japon.,. ne ge. 

çtrilen buhran gttnlerinde Ameri • 
Jı:a hariciye neuret.i neııdtnde hiç 
bir teşebbO. yapmannş. ne n·-·r 
ne )'U'dım istemif ne de yapa • 
cakları hakkında Amerika h"rf"t
ye nezaretine ınalf'lmat vemılştfr. 
Blnaf'nalevh Slvamm ve Janonva. 
nm ııılddetu talenler!ne karır Hin· 
dl~ln clddl bir mukavemet gös 
terTnlveeefi zan?tedflmektedlr. _ Ank~~a JnnfVetle zanredildl. 

iine JtQre, $ovyetler BirHltTti
hfc; baıttm a"ni'""'""'~ Boh?.. 
Jarm Tllrkfve ve tn~1tre tan 
fmdan mildataa edilmesfnl Sov • 
yetter memmml,.etle kal"§Ila: 
maktadır." 

Nohut fiatlarmdaki yUbebaenJn 
sebebi talebin birdenbire p.yrlta
bU ıekllde art:ma.udrr. Bu taıe 
bin çofalmu nm lmillnl llJ'afb : 
ranlar bunun çff kahvenin orta -
daıl kaybolup De alüadar oldu
junu havretıe l&rmtltlerdlr. 

Be)'Oihmda K~ba eokafmda 
oturau ~ dtln rece Ka1yoDCU 
lnıDutundan pçerkea ayatı kayarak 
dQfmlif. ~ butaneye ıraı

dln1mlfta'. 
Bundan lıqJra dOn, ild QOCUk da 

tramvaydan dllınıQftOr: Tablmde o
turan 1:1 )'8fmda Kllıa1 blnd!lt t.1'&1Jo. 
Yaydan atıarlreu dO§mQf, yarala.nauf

Hindic;lnfn'n lnıriltere ve Ame. 
rika için lı:avbedllınJı bir mmtaka 
oldu~ aııılklrdır. 

tır. 

1"e1rte•Yer-tı 
, ...... tatlll 

dır. -~ 
NeyYOrlı Her&ld Trtbull ...... (1111"" 

tngllızlerin Balka.Dlarda mukabil ~ 
birler aımaıarma lntlsar edlldiıttnl r 
maktacır., 

ALMAN KITAl..ABl?."IN 
BULGARlSTANA GlRtŞt 

Sofya, t (AA.) - D.N.B. ..,.ıl 
bldiriyor: 

lngUwrenln harbi Balkanlara t1t' 
yet ettirmek nlyeUerine mani o~ 
ve bunu önlemek '"' aynı sam--:. 
Bulgar meııfaaUertnt himaye etıP"" 

lçtn. Alman kuvvetleri Bulgar boJf' 
metl ile mutabık olarak Bulgar hud" 
dwı11 ıreçm.l§lerc11r. 

.RESMi TJ:BLtG 
llertlıa, 2 (AA.) - Alman ~ 

bqkı.unandanlıl'J bu ıı.k§am qaf;-
teblltl neşretmi§Ur: 

Alman ordulan teoekkWlerl, ~ 
n.tan bükQmetUe mutabık oıaı

lna1UZ1erin cenubu prld, A.YrU~ 
dakl t.aber alman tedbb'lerlne 1 
koymak ve bunlan önlemek ~ 
marttalı 1UbareD Bulgarilıtana gU'P""'_ 
tec:Jlr. Alman krtalan Bulgar ballCJ 9" 
ratmda.n barareUe akl'fıl&nıyor. 

BULGABlSTANIN LONDRA 
ICLÇISI iSTiFA E'ITt 

Lcıadra, t (AA.) - Bul~ 
Londıa elçtal Konçtlof, Bulp~ 
mlbvero lltibakı tızerine lııti.fa euP"' 

Ur. "' l1d buçuk eenedenbert Londrada ...a 
Junmakta olan lılonçlkot daha .~ 
BuJc&Nt&Dm Bena elçi.il idi. • 

Zengin kadınlara 
dUşman bir cani 

iki kİ§İyİ boğan, bir 
kitiYİ de yakarak 

öldüren katil yakalandı 

.......... 
PllhakJka, yolda bulunan kah•e 

Dartilerinln gecDmıeehıden 80nra 
biraz şaı,alıyan ve kahve değirmen_ 
1erlni durduran lı:ahvecUer, sonra 
birdenbire faallyete ~" ve ye. 
ntden aatıı.lara btuı1~1 .. rdır. 

Belfktaota oturan 80lıacı Ymuf of" 
1a ıo Jqmda Burhan traJnftJdaa dOt tık ve orta tedrisat mfte•eae. 
mllf, birçok yerlerinden yar&lanarü lerlne, gec;en sene oldup gibi bu 

Mardinden haber ~erildi~ 
g6rc, 'burada Abdi Şamt ad~ 
birisi, Mansure adlı 50 ~.,... 
bir kadmı altmlarmı almak !~~ 
boğmuş bu suç için yakal&DOI' 
7.aman daha üç cinayeti me~ 
na çıkarılmıştır. Zengin J:adİftl"' 
ra mUBn.llat olan, Abdi ~ 
Haynı Haklın adh bir kaOJJ>r. 
bovnundaki beşibiyerdeJeri, Si
frdli Sadun'mı 30 altmmı al!!l'!i 
bundan başka Halil ~?; 
de boğarak cesedini ya"tii 
ve paralarını ya.stetmi,tir. 1'a 

•IJ'IJ'ID •fl081t Fakat bu defa sattrklan nohut 
k~ kahved!r. 1'te Jı:abvecilerbı 

--..... a (A..\.) _ Antoa.ko 
11 

bu faaliyeti nohıtt lstthlAldni fu.. 
kametmtn ~ heılrlanda yaını! l 'al~tımu, otdufu ımla"'Tlmıtkta • 
J>lıebllıtlb: bUtnal stmD elde edil irr. Pomattten retecek oa hin 

- .... eUT&J .Jmhvenm l"artm mr hafta 
tce f\.dur: 1.183.0GO telıte, 1.!Jll ldF .. nda Ttfva8?' f"'1ıarıJabDec .11o1 • 

cıe aı~:vııte re;r '9Wlldflerdlr. mit ol~. e .. 1 • 

h&ltaneye kaldJnbmftır. yıl da ,ikinci kanaat notlarmı mü-
Bta ÇOPÇO A'ITAN D'Of'l'C teMip d'nlenme tatW verllecelı:ttr. 

tevkif e-dilmi§tir. 

Nafia vekili hu sabab 
şehrimize geldi 

BOVUkadada te:miaUk ameleslndea Bu tatil, orta tedrisat mUeaeae 
lh8tata Tmte dlD atla dolafD'Un !erinde 21 Marttan ttJbaren, irk 
;,ere dOf!liOt. 'bafmdan ağır ~ mektepterdeYH 2 Nlsandan aonra 
,.,.ıallJIUlbr. Qlls9l tedavi aıtma a- hil1'ltvacü 1ılr 1lafta devam ede • Nafia Vekili Ali Fu~t <>~ 
IDulutta. 1 ceırtfr. Bu, ayni zamıDda bahar bu sabahlri eks"rP.!"!e Ankar 

taWi olacaktır. J eehrimim gelmi§tir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:...._~~~~~~~-
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3 MAlt'I' - 1Mt 

Mart kedileri 
planını ~tın)ordum, cllıne blr almanak geçti: lö7an 

uzc::. ev alınan 'hnı:ı C!lld bir nü11hlM'ı ... Ss.yfıı.ln.rmı çcvirirl< ~.ı, 
a.rt rywdn do~ knrnkterlerlnl g6stcl'C1l bir yazı •özüme 

llistL Bag\ia M.ıırt ayma glnlfğlmlz için bu ynzıyı naklediyorum: 
"Mart ayında dot'1Ul lmdmln.r, tatlı, hoppa, lwıkanç ve ı ·r 

u da nın mır olurlar. A k tclalddlerl Ye sevgt fc~fele.rl "U 
&GzJe hulAsn edllcblllr: Tavs:ına ka(, tazıya tut? Kalpleri M!l""iCri, 
dMbedcrdJr. AynJ hnva., aynt aşk, ayni hı:ı.ğlılık içlndr uzun 
znman ~ıyamazlu. Onlara güre k bir yalandır: Söylct~n, 
&arho odcn, ı!IUstul'an, deli oden, ~turan, mı ' ren, çıldırtan 
bir ynln.n_ 

art aymda doı;nn lııadmlann el1erindc lğnelf!r \'aJ'dır. Bun. 
hın 2c\ k duym , ~lenmck, berrak lmhkalıa s~vurmalc için, 
rnsgcldiklcrl erkek im.itine b:ıtmnak, orada lılr yara, bir RŞ'oi 
yurtu ı nt-ıp ll\"tlşrnl.\lt isterler. 

GDierlcr, da\-etltD.r, rsmacnk bir göğüs anyonnu gfbf tm
knrlar, yalla! tınız, peşinde ~1i'1klr bir ''nZiy<'t alu•nn: nu, 
bem{'n \'Ulyctlerhıt dcfjştlrlr, nrrıth 1 """"' • l!ylr- mr !!(). 

murturlar kf-
J\lart l!.ymWı, dllnyaya gelen kııdmlar, umumiyetle at.("ll;li 

"" btı.rl'>tlrlc.r. Dal• ~ılcç:ısı, Mart kedllerino benıı;erlcr. 
& ylar, tmsJyc ederim, kn.dmr, kadm mefhumunu anlama!• 

Hn. Martta do :en :hnlnrla C\ leninlz. DeclJği gibi ya.panıanııı;, 
t'. mi •rdcııbcrl canmrr. ç •::trı de-, bir tUrm pi .. irUp ytvooıtıdlğlnfz 
Ur ~"'Cllcl;o kavu~u gfbl olu unuz.. 

Brf,e!;lerc ı;elince. onlBr dn tıarfs olurlar. JAldn maymun 
1 ta tlıdırla.r. he'cbc!d"r bibi hcrcatdirler. Bu mhıtminl mahlCık. 
l:ır ruı.sıl blr çtırkten bir ç!~ğo konarlar, uzun zaman, bir gü
lün ıtır \ c bnyat dolu göğ Undc duramazJanıa, Mart aynıda do. 
ğıı.n crlte!clcr de, bir lı:ıclm\a uzun zamaıı m~guJ olamazlar. He. 
mc-n, bir b:ı.sl:n.smı ele gcçlnn«1< lııterlcr. Onlarca htr kadın bir 
tcrnlıld adımıdır. Ve l&terler kJ 11C\·ccelderl k:adm, en giizel, en 
nefis , .. pur l5tiha o15Un. 

Para C\'lllezlcr, lıattn istemezler lıfte ••• lı1tecmderf yalnrz 
k:ı.dmıh"r: Dei,;-1 ile ,.e bol luı1ınl l\fartta doğan erkekler harl!i ol
tn-un'l•d3 bembcr zm;l· d•Jdlmhn uzun 11\innM .. EvnlA ~~t ha.. 
rn et'ı!ll 1 r. Fnlmt, c;ol• JtN"med<'n, Jıattl Uk adnn\annı atnr. 
1 rl n h('l"lf'n • • .. th <>rM!'r: t ·~e bntrrrbnl!'I bir b:!lon ~Jrl ! 

tıı.rlt do~n rr "' lrr h'"fün kadm gthe11lklmnl ~"Dlekle 
lx>raber, rn «".n1; sr\dllt' · """i~lcr \e s çl rdrr.,, 

"T<' 1 e1 r öem-ıdnm bir seJ~eblll 7.errhı, 
Çıplak omuz nrmda. krysuyu tnnımnnn . ., 

Arası 

Salon döseniyordu. 
Sıra bir tabloyu asmağa ı;eldi. 

'l'ablo, ikı pencerenin tam nra· 
nıa asılaca1ttı. Adam: 
- N yse, tam arasmı buldum, 

letıı. 

Ç0cuk atıldı· 
- Öv! ysc nnnrmle b..""bamın 

:l ar., mı bulunuz, da.:rgmlar! .. 

Ol.(-1 t;arsona - Odn.nf7. ~ıura~ı 
( d. un. f, ~l'r bıtn<& lhth~ınız o-
\ta 'il"' b:ı.sar;ın 71 

U t rl Tt'rl ıİ) Pt>iz 1 •• 

it.al) nn l rik tUrU 

ı.~ 

J \Etmt 

- Nişanlıma bir ürprlz )'&p. 
ma.k irıtt, ·onım ama bulamadım. 

- Hakiki yaşrm Afiyl~c! 

Ne yapmış 

- Sana yirmi Urn v('rdim. 
\fakbuzu nerede? 

- Yok!. 
- Na ıl olur. nPrayı ne ynp-

tm ?. 
- Mektuplu beraber kutuya 

ttım!. 

m. ·uı STCRnl••IXDI~ 
l~im glh~eı, 1:il:ıcl nma Nlıtfhı 

n:. nn ~ llnh., ! 

" E!2!22L 22 l !EL._. 

1 EL YAZMASI METiNLER 1 "Yırtılmış şaheser 
) OZERINDE ARAŞTIRMALAR .. ' '' 

! BiR ŞEYHUL ' ~ OGLUNUL c .... ~~~~.~~~-:u. ~~~~ıa _t~ı~~~ 
CEP F T E R 1

1 1 tıdllm bu onht'ftClin parçabnru toplıyaoak, blrlb!rine uyguıı C'fle'-
. 

111 
ı.ıa IJ:lrç.a ~ bu şaheserin parçalarını toplıyacak, brnbırinc uygun 
gelecek bır suretle yapı.ştıracok ııe me hıır tabloyu 01taya çıka.arak 
bunun ho11gı ressamm csC1i oltlt1ğ11mt r t hangi mıarde b1'1wıd11lf""1t Bir küçücük cep defterin de llıymetli notlaı· - 1238 

in ı - Sünnet hediyesi - M enellşe enfiyesi - U Lema 
serpuşlarının değişmesi - Francala yasağı - Bir ye
ni g;:.:ıeyin izdivacına ve zifaf gecesine ait notları. 

Emirl efendi kütüphanesinde slınnct ettirdi. H('di~,. olnro.k bır 

şeyhülisllun ''Mestçizade AbdUl • adet Halep M c;içeklı ' liç adet 
vehap efendinin oğluna ait bir cep haki salto, l.ıır ndt t Şam klt.abtsi, 
defterine rn.sladmı. Geçen ns:ra ait bir okkal k nıf:'nckşc enfı}'etıı, hfr 

kilçük fakat kıymetli b1r eser. yeşil sanduka) a koyup gondf'r • 
Şeyhülislam :ı:ade, bu defter , dim. 1238.,, 

'"Kat'ı tırnak, duhulü hamam ve Birkaç vaka da l 243 vılındnıı 

tathir:l beden" diye günlük haya. naklediyorum.: 
tmm en ehemmiyetaiz hi.di.eeleri- "Ul mıı 'c ulemıı mn.ıvetinin 
ne vanncaya kadar kay-Oetmiştir. kavuklarmı çıkarıp fes kiHlüıı Uzo. 

"Tecdidi fes, tecdidi entari, tecdi rl.ne gerek abant, gcıck Trablus, 
dl çak§tr, konağa naklimiz, yalıya \ielh!sıl IAhfir §nlmd:ın maada !Jal 
naklimiz, odalara mangal konuldu; Banmlla.r v(l mllsellA.h ge:r1'!inler 

bugün Ahmet lımılnde KUtahyaıl diye emir verildi.., 
bir uşak aldık mübarek ola! Bi- "80 dirhem ekmek iki J>Qra3''8 i
zim R.c§kavcr cariyeyi satma.et ı . ken bugiln hıus ve beyaz olarak 
çin esJrcl Fethullnh efendiye gön. 120 dirhem ekmek dört paraya 
derdik, RabbimtaalA hayırlı müe • çıktı. Fnıncala yasak edildi. Fran 
teriler iMan etein, &.ınln!., gibi ka.· ca.la !mnlanndn dn ekmek eııtıl. 
yrt)ar da bu kabildendir. Falfat mn diye tenbih edildi.,, 
eeyhfilisl.i.mmdenln cep defterinde "Sarrafmm Tıngır oğlu Klrkor. 
geçen asra ait QOlı: şayanı dikkat da alacağım olan 1700 ~ be. 
notlar bulunmaktsdır. del, bir beyaz çiçekli tal 1200 lnl-

1238 ten 12« yılma kadar. nı kıymeUi, ""' SOO ktmqı kJy -
hiblnin cebinde &ltJ. yedi ytl dur. metli 190 dirhem gQtlm§ narglle 
muş olan bu küçük defterde (1240 başı; ve 150 kunı kıymetli bir 
41 ve 42) yıllarma ait bir tek ka- fanO!lu saat, elli dirhem M gön. 
yıt bile yoktur. Haber okuyuculan dermiş, bb: de Jrabul ettik.,, 
için bul parçalar seçip naklcdiyo- ŞeyhülislAmzadenln kendi izdi • 
rum: Geçen aarm Türk nuunulAtı vacma ve zifaf gecesine n.1t yazd?. 
araıımda Edlmenhı diviti, mlslı: ğı sayfalar da. geçen asrın Tilrk 
bunu, l,Uloburgum misk sabunu i. Adetleri baknnmdıın şayanı dik • 
le ::aldı.,lı tu:ılnı ı. Kulanın see • lmttir: 
cad len m hurmu : "Mirnlem Topw:lıızadc Mustafa 

"S&bılt Edirne it dııu F'ı.:y:ıl bey. ağa kerimesiyle evlendim. Hediye_ 

r.ade Ahmet efoudı, kethüda.aı ile mlze ka~hk Adet oldutuna bina.
bana bir adet ranl divit ve bir ku· en hanım tarafmdan bir kadınla 
tu miskli sa.bundan göndermiş!,, bir yar;ma Ieylfı.Jt!J.emeni, Ust\1 be-

"Salib efendi Burgıu:daıı Burgu su Balldal ve yeBfl keınl :'J 11e 
malı bli' kutu Diliık ı5abunu ve ild bağlı olank hIWi gömlek' ve dClll 
adet Burgaskrui yaldızlı tas g&ı • ve klaptanlı çahtr ve dona uçkur 
dcnnl§, aldmı kabul ettim.,, va bir sade zarif saknnfor Ustilne 

"Kula naibi bir adet Kula iti işlemeli mııkra.malar ve havlular 
büyük seccade hediye göndermiş.,, gönderdiler. Mübarek ola! 

"Ağakapısı" diye anılan SUley. ''Ul;rur, saadet ve ikbal ile ~bu 
maniyedekl Yeniçeri ağalan sara.- pıu:a.rtesi gUnU cihaz gelip d~cnlp 
yı Vıık'ai hayriyeden sonra ~eyhO- clhaz sermesine ba§landı. Çn.rşan. 
lislAnılara tahsis olunmuştu. Bu ba gUnU s:ınt onda tamo.m buldu. 

kUçUk mubtlrada, yeni meşlhnt sa. 
raymm resmlküııadı hakkmda da 
6t1 kayrt vardll': ''Şeyhillislft.mla.ra 

tahsis kılınan darı fetvaya şeyhft. 
UftlAm Kad:Y.ade Mehmet TahiT &

fendinin yevmi na.kil S Cemazfye

lcvvel 1243. Peıııembe.,, 

Bu defterin birinci kımrundan 

blrknç vaka nakledeyim: 
"Bu sene ziyade kn.r yağdı. ZL 

yBdc lddetll soğuk oldu. Kıırm 
:ı:eminden mlkt.an Uç dört kam. 
Kiğrthaneden Meyva iskelesine 
gelince Halıç dondu. Ka8mıpaşa ve 
SUtlilcede, KaptAnpaşn olan HUs. 
rev paşn marlfetile azim klil!etlc 
bir miktar k11yık g('çccrk \"ol n<;tl

dı. 1238 .. , 

''Cemnziyelev\•clin on yedinci 

Rabbim mUbnre.k ve mes'ut eyll 
ye. hat.Tr ile nicel müddeti medi
de ayalim hanımla ıınfa etmek na

slb ola. Amin! 

"Şerci, uğur, adet ve ikbal f. 
le, i,bu Şn.banm yirmi ikinci per. 
şcmbe gUnU, Nuri efendi rıt 11@, 
lsmall efendi araba linUndc, ve la
lam HU~ ağa, harem kcthilda-
eı ve Osman f'fcndl ve lala Meh. 
met nğa kafes yanında giderek, 
araba lçjndı> tı-yzc banrm ve yen. 
ge kadm. bizim hanım saat altıyı 
yirmi beş gece hareme yanaştı. 

Bf>n d" arnb:ı ynnma vnnp hnnmıın 

koltuğuna ı;iıip merdivenlerden 
Ui. odada kl>t;ey kadar götUrllp bir 
miktar eelsPf hcıfiyye ile safa. gel
dlniz l'<'Sminl lfn ettim. Dlvnnha -

cum~rt~i glinü l'laat dörtte Tor • 
1 

neye çıktım. Pnralnr serpip seltun. 
hane. kasııba.smdan bir küçUk <:"· I lığa çıktım. Davetli olan ahb:ıp _ 
QE:n :rnngm çıkıp cvvclı\ lodos rUz. larln nk anı kadar, sonra ~uwıya 
glıryla ve sonnı poyrazla, Tophıı- 1 kadar oturduk. Yatsı namıızındnn 
nede kefere mııhnlh•sine kadar, 
Frndıklı kasabasında c'lmiC' kndar 
gerek sahili ve ger<'k knra tara

fım yaktı. 1'opçular kışlalnn da 
vandı. CumartC'si ~ününden paznr 
~ :ccsi snat ona kadı:ı.r yanmıstır. 

On s kiz sa t miktan otu:r. bin 
"V ve konak ~ nn~h. 1238 .... 

sonra divnnh:ınedeki büyük ma • 
beyn kapısı önUndo dua okundu. 
Sonra velinimetim pederimin iki 
ayağını öptUm. Diğer bUyliklerlo 
rllerinl öptilm. Ma.beyn kapısından 
giTdim. Yeng hanım şamdan ve 
buhurdanla kıırıfl ldı. Harem eo -
fasınıı çıkııcak kapı onünde teyze 

soyliycceksiniz. Ü 

JJk mUs:ıbakamıroa pıbaık ş<·~ bund m ltmrct1lr. Bıttim porça?ann 
nepi tamamlandıktan sonra 011 beş gım rçirzde parçala ı mımlazalft 
bır surette yaf)tştırnrak vücu<le ı:ctırdiğımı 1esmı. lablomın rcssamt
uın adını ve tabkmım lıangi 11mzcde bulımduğumı da yaEarak iizerirr 
de sarilı isı111 ve adresmiı. yazılı zar/ ıçinc koyacak ı e zarfı başkası ta
Mf mdan nç'llmıyacak eki/de mıihrtrliyerck, 6 ncı rıoter Galıp Bing<ı 
lı trslfrn edilmek üzere idarchencmizo tetJdı cdcccık ıc mukabili1.de 
ıda,.ehancmizdn sıra numarası taşıyan bir ıu11ntzTa a'l<ıcaksrmz. 

Zarfların içine şimdiye kadar gaı.etcmızin başlığı )ammla 11cŞTtdi. 
len ve 365 numaraya kadar dcı devam Pdtcek olmı kııponlan koyma· 
ya luzıım yoktur. Bunlar c müııalıaka blUikten ftl m abnb &m..ııt· 
dıktan 81'1nrn hı>dJJ efor nlınnm /8 gdlndltl and:ı g ~rDoorirtlr. 

Musabakalarda kazanmış bııluruın bır okuyucunıu.ı l>iu bıı a.. 
ponlan tam olarak veremezse bütün hakkım zayi cdeceğıni bilmeli rıe 
bımları bedelll"Tini ödemek istese dahi Joydasız olduğımu bılmtlidi'T. 

Büyük bir fırgat 
lfda ml7., m b:ıkalamm:uıı lı:olaytı ve oıt.z.1bem karı;ısınd.-ı böyle .... 

trn.ııab ka!)annak lstemlyeoeklertn btdunabllecıeğlnl d llnettl ba gtb!lrrtnıt, 
,ımdlye kadar geçm kuponlan tnmıımla~lertrıe lmk n lınur:lıunış•ır. 

l~ıı gfbllerl, bu müıın.h:lkn netli' l"nip d hn.I zartınnnı ldnl'f'haııl•mlt:e Uelfm 
edecl'klerl Z8ln.."1M l<adar blıttı11 kuıt0nlnn OOcıellcrlni ödeDl{"k ,. ıre1llf! t.· 
ruanıl:ı~ blloocklerdlr. 

Yırblmış şaheser 81 parçadır. 
(iU) po~ aynlao rln po~ulan btrar lç"9d \un mıt.'11 blUrtl 

nıt>3 c gayret cdllooektır •• 

t.ıedi~ elerimiz 
l1crtfıı edilecek üc m balmmn 

ı.uııncal tardır: 

ı - E,; po ~ 19'0 - ıo aptıdewNI lNl ·"inde ıapb-
rdnca.k ~ ayda ı:ntltahM:Jmll oldnta ima OcnıUnden ~ tll~ 
l rle ınilaabakalarmıw doğnl a.ne.ıNWı ~ ~ 
mw doğru hallcdco hll ,.... ._ aaumda kAtJllMdll 
huuınınd8 lıur'o çc1d1ec:ıelnlr.] 

ı - 200 Ura naklet. [Evi "ah.._) > ........_ Qrid~ 

lrur'ııdn kımuıacak bee klft.re tıMeUI mOkttaıı, ld kırlmr lira] 
S - %0 llm [Tosf'IU mllkAtatou ~ w 1mda ç<'kıl~cek 

kur'ada kaUU1BCak bir~~ Ut hl< ~ ~l ıuıklı.a 

VCl't'n bir karı. j 

4 - 80 lira 120 Ural.ık pıll'deflD ahlıı&k bWdmn truenaın•)o.ubr GJ"Df\:D• 

dH çekllett.k lnır'ada lrann~ lld ~ ıa ew tWW. ~•ft 
n.Jm k baklruıı 'Vf'-l'f.9 IEaıt. J 

6 - Geri kalanlar lU99lllda ~klJeoelıı lrol"ada 6 ldflr• birı ı Nı--rk'lik 
Haber aboneıd. 

6 - Geri kulanl r anıemc• OeıldllCCe:ık km' 
abon L 

5 ye a!tı ) h._ lı.lM-r 

P " .... -Y"'ive 
ı - u p u·ı,-a)'I blrfbltbıo J'8F.fM RWJ1' olbdT.de m ar. on ~ parça bu. 

lonbiüdatı baı:ılnma3 mır. 

z - Pa~lnrın kcııarlarmdııMI 1 e3e ~n bunu kalınoa btr 
mukan-ayo tt.tık!ll~ bir kolayla ~pl'9tlrdlktıul eoara keelnJı. ve ~ıaıuaı.
nnın böyll'('.c mııkaV\'&ya ya~ parçalarla yapınız kf ı.11.1 incel r.g,ı 
knnlarak poırtmı olmaam. 

Amerikantn 
Londra elçisi 
İngiltereye muvasala
tında kral tarafından 

karşılandı 
J.ondra. 2 (A.A.J - Aıncrtko. birle 

~lk devleUertnJn yeni Loııdra büyük 
elçiıd Jon \•ınant. dUn tnyynn: ile 
Londraya gctmtıtır. Bllytlk etçt, Croy 
don tayyare mcydanmd:L lngiliz kro.lı 
tarafından kB.f'Dılanmqıtır. I<:rnı, Am · 
rtkn ~rleşlk devletlerinin mUmeaslllne 
snmlmt ırurettc ho!I gcldlntz dcmlgtlr 

Bir lngUız krnlmın bir yaroncı 

bUyUk elçiyi karıııı nıo ı, ln lltC'rc ta 

rihlnde ilk defa olarak "uh-u:ı g im k 
todtr. Hnurlurd:ı.dır ki Loı d Hullınka j 
Amerika blrle.,lk de\•letıerim· verdilH 
7.amıuı, rclslcuoıhur Ruzv it 
dan ka~lnnmqıtı 

tamf1o 

KM\. dl\n. V.n •ntı, krallr \ ,en 
dlsl fi' bE'nıber çnv lı;melc Uzt>n l 1.ı 

klnroam Mrt\ym dl\'\'"Cl etm!~tir 

bas.ıp köşC'~ oturttum. B smcle j. 

le duvağını açtım. Mücevher cEJ • 
lengi mahfaz.aJıın çıkarıp bll§ına 

taktım. Evvela isimlerini üç defo 
SO'rdum. Cevap verip: "Zeynep ZL 
bn" dedi. Yenge kadın tavuğu ge
tirdi .. Bır JQknıa bana, bir lokma 
da hanrmefendı)C "rdiroı K hvc 
verdi. Bir miktar sohb"' ctllk. 
crbet içtik. Sonra yen0 t' kadın: 

''Rullsatmıı: olursa hanımefendinin 

. 
iŞÇi sıgorlası 
ıktıaat Vekaleti 
teşkilat projesini 

hazırladı 

İkt.ısat Vekaleti bı!Umum ig 
yerlerinde çalışan işçi ve müıs.. 
tahdemlerin sigorta edilmeleri 
ve bu i.şin devlet tara.fmdaıı 

tanzimi temin maksadiyle işçi 
sigortalan idare teşkil~ıt:ma dL 
ir bir kanun projesı hazırlamış.. 
tır. 

~çi sigortaları idaresi, Ull! 

rnUdürlUk teşkil§.tiyle biı· "'j 

heyeti" ve ettkik, mur 
hey tinden mürekkep olac 

Umum mUdürliil.. tcş 
mum nıüdüriyl<' hır vey .... "' • 
mun\·ın ve merkez teşkilii.t.t} 

taRrnlarda .ıC"ılaca ' şube ve a.. 
t.'<'..'nteliklcı den ter kküp cdeoek_ 
tır. 

ı \"I s gortaları tı.:şkııatının 
ıll, tesisi \'<' idare masrafları 

km ılığı olmal-. iıwrc 1941 büd. 
çcsi masraf tcrtib'ndC'n 180 oin 
lirnlık yardım yap:lac·ık :rr. 

f ngiliz tay: arıe rln 
akınla 1. 
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l..undıa, ı ( ı A) - Hına ne. 
zaıetl~rının bir tc 1ığ"ıı ~öre. 
hır 1ngili7. nvrı t 'Y• re l tec.ck. 
ktiliı. ~imnli Prnns" Ü?: rinc 
ynptıJı bir Jkınd . dLrt Alman 
nH'l tavrnrc mı dii~"imıüçtür. 
Bıl •h3rf..~ b r ke ı u ••tı:ıu esna. 
ındn Ja, b r man h mh·ırdı. 
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ntnn tH\'}8r rJt>nı? dir'·rut. 
mü t•ir. 

Gec . lngılız ha\'a kt.ı\V tler·, 
Cala " ÜU'l'ın mU\ a "" "' c' l· 
bir hücum varımı 'ardır Bıı 
hucum, ln('llılız ah· ·, ı ., bııvuı· 
bir alaka ile cyre Ii!m t r 
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( H t ııt ı t ı er ..ızctesıne 

c o ı. o ıu n .\ 
/> J1bımec 

::\."l 

l. Et moi au~.,i, dit.il d'un ton 
de bonnP. h11mrurı, on m'a mis en 
demi.soldP; mal~ ••• :n ce \"otrf" de. 
mi-S-Olıl 'ous n 'n' ('z pa..;; de qııoi 

"·ou'> nclwk~ du lnh:ıc. 'J'ene:ı:, ca 

ponıl. 

2. l~t il <""sa''ll de ftılrf" entttr 
la plı_'l·r ti'or elan l.l main frnneı· 

QU<' le jrum• "lonını<> nppıp ait sur 

lı- bord de la ,·ol<'. 

3. •~ jeunP. Corsc rou~t, o;;c 
r<"d tf"'<sa, o;e morıllt les levrcs, f't 

p:.ıııi ... sait (Iİ ()0!'.C İl repondre a \'CC 
C'mfl(lrfrment, quand lotıt :i coup. 
cb:ın;:C'nt d'<•xprı• .. siond, il crlalıı 

rle rirf'. 

4. 1,e coloııel, sn ııiİ't'e n la m:ıin, 
demeurolt tout. ı"hnhi. 

aıtlır.) 

( 11) 
1\ O J, 0 .M B A 

P. Merimie 
:\., 

ı. Keyifli bır tavırla dedi ki: 

- Ben de öyle, beni de yanın 

maa.c;Ja emekliye ayırdılar; fakat .. 
!;izin yarım maa.,ınız ancak tlitü
nünüzü alabilmeğc yetecek kadnr
dır. Şunu al onbaşı. 

'!. Dclikrı.nlının s:ındalrn kenarı. 

nn dayadığı kapalı f:'line altını sı. 

kı~trrmnğı tecrüb<' etti. 

8 . • Genç Korslkah kranrdı, doğ

ruldu, dudaklarını ısırdı ve hid _ 
detle cevap Vl'rrcek gibi olmuşken 
çehresi bil'denbire değişti, kahka. 
ha ile gülmı:ğt bn~ladı. 

4. Alba) para elinde> şaşkın bir 
hnlde duruyordu. 

.l. Deliknnlı ciddiydini tekrar 
takmmı;; olarnk dedi ki: 

ff A B E R - A.bJam 'PôSfmn 

Harbin ihtiyarlattığı Fransız artisti 

faiz Gaben 
Aınerika .. lJa gitti 

Bu büyük artıstın saçları 
üç ay iç1nde bembeyaz oldu 

Jan Gabon ' <' Mir e} Balen 
Harp dolnyısiyle bir hayll sarsıL 

dıktnn sonra yeni yeni kallmuna
ğa çalışan I<'mnsız sluemnsı en 
kudretli san'atkarlar:ındnn biri ol:ın 
Jnn Gabon'i Amerikaya kaçrrdı. 
Sinema, ışık, servet diyarı Holivut 
bü büyUk Fransız artistini de .ı;i . 
nesine çekti. 

Şimdiye kadar I<'rııruından Holi
vuıa geçmi.5 olan Fransızların meş 
hur sinema artistleri topu topu üç 

tanedir ve gaılptlr ki yıldızlar di. 
yan ol:ın Holivut'n Fronsadan kıı.

:lı"IP göç eden nrt.istlcrin hepsi er_ 
kt'ktir. 

Yalnı?. Amerikayı değil, belki 
blitün dünyayı neşesi ile fet.lwtrui.o: 

olan, ha. ır şn.pknlı, mütı•ocssim 

çehreli ve serbest hıı.rekctli Frnn-

p:ıııı çlknrııma_):ruca mesleği değiş

tim1iş ve ç:ıl~ıl: kahvelerde §nrkı 

SÖ) li:rerek Jıayntuıı knzanmağn 

bnşlamı91ı. Afi~l<'rln üzcrinç ismi 
"'Gnben., diye yazılmakta idi. Jnıı 

bab:ısmm bu t.alonn ismini kenılinc 
m:ıl etıni.c;:tir. 

.Tan'ın annesi de çalgılı kahvo. 
!erde Ra.rkı söylüyordu. İsmi "Hc
l<'n Röti., idi. l•'nknt bu kndm me. 
sekkatli hayatına fazla t.tıhammül 

eclememi~. pek genç yaştn hayata 
göıl<'rini kaımm~tı. Geriye yedi 
çocuk bırakıyordu. Bunların arn
sındn Jan Gnben henUz 13 ,·aşm_ 
d'.l işsiz ve midesi bombostu . :i. Oolonel, dit. le jt>une honıme 

reprcnant son scrlCU:\_., penncttez
mol dl' \"Otıs donner deux a\'İs: l..ıt• 

premier, c'f'St ıl e ne ja.m:ı.i'i orr. 
rfı.S de J'n.rgcnt a un Corse, MU il 

y a de mcs oompatıiotes as ez lnı_ 
polls pour \'O Us lo jctn iı la tete: 
fo secondı•, e'e&1 de ne p:ıs donner 
nnx ı:wns dı tltn-s8 qu'il" ne tte 

lamcnt polnt. \·ous m'appclcz ca

• oral et j<• sul-. lleuwnant. S:ıos 

doute, lıı dlffercnc.· n'est p:ıs bl<>n 

~nmde, mals .•• 

Alb·ıy, size iki nnsihat ver. 

mekliğimc mUsaade Nliniz: birin
cisi, bir Korsikaln'B asla para tek
lif etmemektir; çünkil bu parayı sız e.rtinti Moris ~övıılye Amnrika_ 

ya geçen ve şölınl't yapan ilk l<'rnıı 

Romanlar in görUldllı;u gibi bü
~ iik hemc:lrl's! ~Jadlcn Jnn Cabeni 
hüyüllil. Kardesine o knd:ır dilş. 

kündü ki f1\'lcnmeği bil,.. hatırmıı. 

~etirmcdi ,.c hala bekar yaşamuk
tndır. YC'tlm kalan yedi Mcuktan 
bug-liıı ür: tnnesi yaşamaktadır. 

- J.Jcutcnaot, s'ocria sir Tho. 
ınruı, Jlcut.enıı.nt ; mak le patron 
m'o. dit qu<' ,·ous l-tie:ı: <'.aponıl, 

alnsi que 'otrf' ııerc ot tous h .. -s 

hommes de 'ot re fnmllle. 

13. A ,~~.., mots~ h• jcnnc hommc, 
•C lnis.-;nnt nlli•r il l:ı rctı\•crsc,• 

•;e mit it rlre de plus be.ile, et de 

si >0nnc ~r:'ıc<",11 qu<' le patron et 

ses d<"tıx nı:ıtc•lot" ~~latercr.t t•n 
clıoeur. 

- Pardon, roloof'I, dit l'Uf°ın it> 
jcune hom.ıne: mnı., lr. qul1ıroquo111 

,.t ndmlrublr·,11 , ,ir m J'ni rompri!; 

qn'it l'in..,tant. F;n effet, ma f:lmillr• 

.. c glorific de comııter des cnpo. 
tat!'I: parıui 'S(~ nncftres: mais no" 
•.aporau:'< l'Otses n'o t j:ımnis eu 
des ırnlons ıoıur lcurs lıablts. YC"rs 
J'an de ~rftC"f"" 1000, quelquı-~ 

mmmuııf'-., "'l-1:ınt rfa·oıt; c, contrc 
1& tyronnlı• t)p;; ~nınds seiı;neur 

mont:ı~narrls, "'l' rlıolı-trt'nt d~ 

clı('fı; qu·eıı~ nommcN'nt r.apo· 
rau'.\'., Dan. ııotrı· ile, nous tenon,. 
iı honnc>ur ık deset•ndr<" dr <'CS 

· eı:ııı;~ dP tribun . 

baFw.n atacak kadar nezaketsiz 
vıı.tnndaşlamn vardrr; ikincisi, in. 
sanlarn istemedikleri unvanı bah. 
11etmcmcktir, siz bnna onbaeı dl· 
yorsunuz, bensc> t<'ğmenim. Şilp

hesiz fark bUyük det:;··il. ama .. 
- Teğmen, Sir Tho:nas haykır_ 

clı. teğmen mi? ama kaptan. baba. 
ruz ve ailenizdeki biltUn erkekler 

gibi onbaşı oldu&'Unuzu söyledi. 

.1 

r.. Bu sözlerden sonrn dl'likrınlı 

vücudunu arknyn :ıtnrak böyle tnt. 

iı ve o kadar içten gtllm!'ğe bn15-
ladı ki kaptnnla iki tnyfn da hep 
birden bir knllknhn kopardılar. 

- Nihayet delikanlı. affınızı 

dilerim nlbn\. dedi, bu ynmlmo o 
luı.dar tuhaf ki, anc!tk simdi ıuıl:ı_ 

dım. Gerçc>'ktcn ailem, ntalan nr:ı_ 
~da onbaşılar s:ıymakln ö*ilnür, 
fa.kat bizim Korsflmlı onb:ışılnn· 

mtz elblsPlerl üzerindl' onbaşılık 

işaretini rudn taşımamışlardır. Bnzı 

~lgeler fırsnt bulduklım llOO ı.e

ncsine doğru dcrebt>ylcrin zulmü. 
nP kurşı 'kalkmıırnk kcndilt'rlne 
onb~tlar ııdmı vcrdlklrri şefler 

seçtiler. Biz adamızda, hak müda. 
fnnsmı yapmJŞ bu liderlı•r soyun· 

d:ın gelmL-ği t:ercl sayanz. 

7. Af dilerim, albay h:ıyk-rdı, 

sız artLr;tidir, 
İkinci olıım.k Amerika.ya geçen, 

Fransada bütün kndmlann h~yrnn 
olduklar. ve Pnris tiyatrolanndn 
oynadığı zamanlar bilhassa kadın-
lar tnrnfmdnn pek çok sevilen Vfl 

seyredilen. hPr gün kadınlardan 
bir çok güzel kokulu mektuplar n. 
lan Şnrl Buaye'dir. 

Ü<;llncll olarak da r""nın..,nnm 

meşhur san'alldirlanndan Jnn G.ı-
beTt Anıerika.yıı goçti. 

Jnn Gııbcn bC'yıız pl•rd(•tıin en 

kudretli elcmanlannılan biridir. J 2 
şubatta +~rnns:ı.dau ayrıldı ve I.Jz. 

bon yoli:vle Amerikava g~ti, Bu 
vüksek nrti.st bugün 37 yaşındadır. 
Daima canlı olnn çini mıni ~rözlcrl 
}){>ya? sac:larlvl<• bir tC'Uld ı f'ıqkit 

etmf'kt~dır. 

Evet s5ylediğimi:r. gibi Jan Ga
bcnin f':lÇlnrt bugün bembeyazdır. 
Onun snn'n!ı-ı:ı hayran olanlar, o. 
nu tanıyıp sevenler ·nçlRnnm sarı 

olduğunu bnirlET ve belki bizi ıılm 
di bilJd.c;izlikle iUııım eduler. tek 
ra c>diyoruz; .!an Gn.brmin sac lan 
bugün bembeyllcıır. üç ay znıfm
da harp onun saçlarrnı beyıı?.lan_ 

dırmrı:;t'T. 

li'ak:ıt ytızU her :r.:ıman bakır 

rC'nginclcdir ve gözleri canlı mnn:ı
.eını hi<; hir zaman knvbC'tmf'lnisttr. 
Bubrfinkü ihtiyar göriınüıılti Jnn 

Gabf>n clünkU kadnr sıığlnm '"" 

Jan Gahen )f:'llm kaldıktan nltı 

ay sonra bir d<>mirt'inin yanına çı. 
rak olarak girdi. Bu milcıkOI lşt 

ktiçük y·umuşak ellPıinl harnp <'
derken mesleklerin <'n pnı ln~'lnı, 

ııfnemay1 clüşiiıımilvor. v:ılnı1r<ı 

mnklnist olmnk hc,·esivk çnh~ı. 

yordu. Ilir lokomotif se>ı:ıi onu dr>
r-in hnyallC'rc> s\irükl"rdi. RRbıısı 

buna ra:r.r görlinmiiYor: 
- :\fukinistlik inım nın ~lir.iimi 

l10ör ed<'r; •• 

Dlvord ı. 

AskcrUk ça~'I geldiği 7.nmıııı .Jatı 

drmirvol!:m ida l'C'\!'IİnC' hı>niiı gir. 
ml~ti. Vatani rn1JfesiylP ~nrka 

git•ı ve askerlikten döndliğU za
man da babası: 

- Haydi, dedi. Çocukluğun lü. 
zumu yok .• Tiyatroya intlsap ı>t •• 

BIH Jo~J.r.tst: AJ.I Wm 

Bunun üzerine, .lan Galıcıı bir 
yeni elbise aldı ve ilk jı; olnrıık ıı-

nı.k oyunları öğrendi, 

oluyordu. İlk olarak 
Muv:ıfftıl: 

"Üç çıplak 

krz., temsilinde yer aldı. Ve sonrn 
yeni elbisesi ve için<lo bUyüy<m il. 
midiyle Brezilynyn. hlU'cket et ti. 

7. l'nrdoıı, moıı .. ieurl s'Ci'rla le 
oolon<.'I, millr. rols p:ırdon. Pulsqn" 

\'OUS oompreııcz la enu<ı" de ma 
me(ıri'<C', j'f'SJM\re Qllf' \ Oll'i \ oudrcı. 

blen l'e:\eusrr. ' 

binlerce af dilerim. Mademki say- gençtir. 

Fransayn nvdct etti;:oi :ın."Ilan 

meşhur Mistinyct kondislni anga
je etti. Komedilerde ovnadı ve 
Fransız sincnıasmd:ı bilyilk blı luy 
tn('t olarak anılan mütc\•cffn ı ·ı~·<'r 
Gofroy, bu gençte fstld:ıt gorcrt .. lc 

beyaz perdeye aldı. 

ıt l~t il loi t(•nılil in main. 
- C'cıst in j ustc ııoniUon de 

mon petit orgueil, l'ofotl(' I, dit le 
jcunC' homınc rinııt toujours et 
errıınt <'Ordinlc-ınf"nt lu mn.ln de 

ı• A nc;lai!I: j~ 111 vous en venx pas 

le moinı.; du monrlc1ıı. Puisquc mon 
ıır.Ji l\Jntcl m'n si mnl proscntt'. 

ııennf'tt<"z-mol ele mc pı-Csen1cr 

moi.nıellll': je m'nprll<', Orso dclla 
Rebhiıı, lieut('nıınt l'l1 clemLso1de, 
et, ı.;i, l'omme İt' iP ıırcsome en 

'o:nnt CM dcııx b<"..aux chlcns, 
\()Us \~ııe:ı: en C<ırs(• pour chasser, 
JC semi tn~ flnttl- rlc \OUS fo.ire 
lcs honnt'urs ıle no<ı maquls et de 
nos nıont ~c;nrc;. ••• ~I tontcfois je 

llf' le"l nt ııas cı.ıhli(-.;, njouhl·t-11 
l'tl soupinmt. 

gtSIZlığmım sebebini anlıyorsunuz. 
beni tnmnmiylP. mazur görect.ğıru_ 

zi ümit ederim. 

&. Ve oıın eJlni ur.attı. 
Delikanlı daima giil€r<'k 

mimiyetle tngiliztn elini 

dedi ki: 

ve sa. 
sıkarak 

Bu bf:'nim ktiçilk kibrimin 

haklı bir cezıı.cııdır; bt'n hiçbir za· 
man bunu sizden istlyemc>m. Ma. 
demki dostum Matei beni bu ka_ 
dar fena tanıttı, bi7.zat k{'ndimi 
talı:dlınime milsande ediniz: Adım 
On;o dclln Rebbi:ı, yarım maaşla 

emekli te[;'lDen. Bu iki güzel köpe
ğ'i görerek tahmin ettiğim gibi, e
ğ<>?' Korsikaya av iC"in geliyorsanız 
sizı~ mnkilC'rimizi ve dnğlaronızı 

göstermek şerefiyle gunır duyn _ 

cağını. Maamafih eğer onlan u 
nutmadım.sa, diye içini çekti. 

(1) d'un ton du bonnc humeur, keyifli bir ta\-ırla, d'un ton de 
mauvnisc humf'ur, neşesiz bir tnvrrln. (2) de quoi vous achcter, nl_ 
manıza vct('('f'k kadar. (8) cxpression, ifa.de, tabir, manfı, (bu keli. 
mc ayni zanınnda yUzUn gösterdiği mAnnyı anlatmak için de kullanı
lır. ( ! } PrMcir(' R<>n soricux, ci:idh ti'li t.nkmmak. Sctieux krlimcr· 
sıfattrr. ciddi d<'mektlr. Fakat yuknrkl cümlede isim mnkammdn kul
lanılnm;tır. Prend son scricux, hususi bir tabir bir E>Xprcssion'dur. 
(5) offrlr de l'argent, para vermek, pnrn teklif etmek, &'l.dakn ve~·n_ 
hut rüşvet vermek. (G) Titre, 'rütbe ve memurlyet adı, unvan. 
('7) A • e>s mota. bu ke1ill'r l"r ·;z rin<' bu sozlcrden sonra. (8) lnfs. 
ser nllımt A reverse. vfieurlunu arkaya atmak, arkasına yaslanmak. 
(9) bonne grlıce, can ve {,'6nUlden, içten, bütUn mevcudlyetile. 
<10 ve 11) qui proqur: lki manalı söz, iki türlü nnlMılabilcn cUmle. 

NASIL llAY,\ TTA MUC)AJ•,~AK 

OLDU! 

.Jan Gabcn muvaffakiyetini bile. 
ğinin kuvvetiyle knıanmıs olan 
bir artisttir. 

Jnn 1903 ı;enesindc Po.rlııtc Şa
pcl bulvarında eski bir evde cto;. 
du. Babası snrnçtı, frıknt bu i.<ıtC'n 

llk çevirdiği ltomedi: "Hcr1lesin 
şansı., filmi idi. O zamanlar Fer. 

nandel de nynl şeldldt! sinema ha
yatına atılıyordu. 

Ru ilk filmlııılcn sımrn nrtJk Jnn 

G-ıben kolayhkla m~hur oldu. Bir 
çok filmler ÇC'\'İrdi. Il<'PSi hn!k tn_ 
rafmdan tutuldu. Fnknt .T:ın Gı ı)f'll 

Le qui proque est admırn~le, bu ynıulmn (iki manalı lıir sözti vanlış 
anlama.) çok tuhaftır. 
(12) an de grace, miltidi yıl. 1snrur. doğumunu mt:bdc tutnıı taıih. 

ANALiZ ve TEORi 

1. ı.cquel hnt:lmıchı u:;::ığıı l :ıl;:i derslerde tf'mas edilect'ktlr.) 
noktalara dikkat r.dhıJ~: (Geçen il .. '\. -:ıığııla ld ~ua llt'rı· ce\"a ıı ,.,. 
ıl<'rso de bakınız): 

a. Votrc pcre auquel j'ai tout dıt. 

kendisine her scyi söylemiş oldu
b'Ulll babanız; les !K'İcnces nux 
qucllcs jc m'appli<ıuc.>, meşgul ol_ 
duğum ilimler~ lcs l..apons ont un 
ebat noir auquei ils conflcnt tomı 
leurs srerets. Lnponlann bütün 
su !arını (önünde) ifşa ettikleri 
kara bir kedileri vardır; c'est un 
entreprisc nu succi-s dl' lnqut>lle 
je ne puis croire, bu muvaffakr. 

yetine inanmadıı'.;"ml bir tcı:ıebhüs
tür; le but auquel jc tmds, t.nkip 
ettiğim gaye. 

b. lstüham ~~mirl olarak lequel, 
Jaqııclle .. . nin kullnmh§nın Herki 

rinlz: 
n. Avait-il de quoi vivr(• t\"t.'<' 

'1a de>ml·soldı> de licutcnnnt? 
h. Etie:r.. vous iı Watcrloo? 
t'. Avez.vous remnrquc ln bonnc 

tournurc dcs soldat1l fıançais? 

ıt. Comment trouva-t il iP colo. 
nel ·? 

111 • .\~uhıld riimlr ll'ri tii~~

yn çe\irinlz: 
a. Orso rcvcnait lcgcı d'cspoir, 

!~ger d'nrgC'nt. 
h. Les deux ınntclots eclatM'Cnt 

de rirc, et il y o.vait do quoi. 
~. Le coloncl ~n.cıait qu'un li.. 

eutennnt en demi.soMe n'avaft p=ıs 
de quoi s'achetcr le nlıcoosaire. 

Jcoı Gnbcn ve Jllircl Baben 
• 

en çok i!d filmini SC\'Ct : Sisli rıh-
tım ve ( Hayvnnln.şan in•·:ın) ... 

Havr limanında "Sl'31i Rıhtım., 

filmini çevirirken ilk cl"'fn l'1 •I 
Mor:;:ın i!C' knn51lnRt1. GC'rcı o. iırı 
hava yağmurluydu. Fnkat Ja"l { • 
bcn'in knHJlne ~eni bir gline5 du 

ğuyordu. 

Daha küçük biı :ırliı:ıt ikf'n r. 
J'ln Gahc'l henüz ehc-mml\ t "7 

bir yıldız olnn Jakclin F' llC' 'i 

fışrk olmuş \'e kızı b:ıb:uıındnn lı;t '
mişti. Fnknt F'ranc:elı bu tek iti 
reddetti ve "' Bl"n kızımı ancak 
bir sefire veririm., dı~i. 

"ffr-.:nııl:ı~r..n 
1 

lnsen,. tılni ı 
dP .J. : :::ben Mctıltluk h:ıyı li ı 

uıha.kkuk dt.iıdi. l-hn !'" Pnrıs 

arasındıılti <·ksprPs miltcnddit d~. 

fnlar idare elti n maltiııısllik zc•v. 
kini do~a do~a lltlı. 

11.\IWl'l':X ::--ONP. \ 

Harpten ~'J)duğu kcd , bii! ;.k 
nrtisUn lılitün . çlıu-ını nlc c ttı 
MUtarekf<le>n rnnı-a Jaıı Cabeıı 

Fl'ıTatl da dosUrı.n yanında ik:.ı _ 
m~t \'tmC'~~ mıı~ladı. Jrn Cs'>nn'in 
Fransadaki hayatı col.: !-'ade ged. 
Y•~rdtı. 

Bııl'l:ı.rıı, gCt'', ltlilnl"1İll" devam 
etnıiyor, hı:.ttiı. fcvk:ıltıde> 51k bill" 
ı.."iylnmiy<ırdu. Harp bu kuurctlı 

san'atkiirı bir hayli sn.rsınıstı. 

• tı:u ı ıı.ıııı MI H. l.Y\JC,J .ınrnı.&.o ı:• 

Hl~mıJ vs." ıırt• lr' ıuıptl1'ı• ıttrlll<;tı 

Ctt•clr~crKI•rı 

•vı.lı:NU.t; f&l.U.lV'L.U.I 1~ A.Pl.A 

Şimdi Jan Gab n 
g çmiı:ı bulunmaktndır. 

m rikaya gidinceye kad r J n 
b n bu diyarın otomobillerlı! 
b 'm bir şey bilmiyordu. 
.J 11 Gabcn'in Amerikan mamu 
Krapler marka bir otomobili 
rlı. Fakat bu otomobil P!ıvige 
ı ıdım::ı.nınd:ı parçalannıışh. 

tim kalmıyncak .. 
tek film çı:virdikl n so ra 
nisanide tekrar Fransa~& 

MA. 1~ ı.'El'Uıt~. AJ.IM ~A'l'lU sil 
ı,:-lıııı sır llM aı a tılYırtl rıaıt oııı:ıy:u ktl 
.:uı.: ııt11ları pını_.,.. • .,roıuııur.) 

I~ arayanla r 
• 1337 tcvc!llltlüyCnı, IL'lt>yl ly! el • 

recede !kımıl ettim. n rh:.ıngl bir mu_ 
c~e.ic tılı ış aııyrırum Tnşrnya d t 

gidcrlın ı-ı~r ışı ı. bul cd..,rlm l!ltl •. 

lllcrlrı ı ~:r T:ım) r ımur.una bildfrm • 
ıcrt 

• ı •. ıteııc oıtumnktayıın. aılcvi v zi 
yctım mektepte olıuınamn engel oı _ 
duğunc!an, ben de hnyatınıı knzan _ 
mnk nıccburlyeUndı..~ im lforhnngl ı :r.cl si \'as:t i'~ ( F K R.) r msl 
blr ır.tıesscst>d<- 'cy.ı yaz.ıhancde k r cn'lt cdcb 1 ~ er. 
tiplik qıpab!l rlm.. rzll edenlerin ı.;ı; • Oı tan ı.t " " t 

Son C':ıluka ;;az.:t sı \'.ısıta ih• ı M ı:: ı ı eh' C'n t:.ı 1 '"' r 
rumuıunıı nıU!'aC:l tl:ırı. lcrl vcr>nck 'iyru bu 
• o: ımnclı:trp mczunuj uın Yuşını 1 lstcklıkrln Hab ı· r,azrtc nde 

rllr. /,fü• vazıjt'tlrıı okıınııwı:ı imi. n 
''Crmı:n:ışt •r. ı..:ı-n.fımc bir iş rica edi 
ynrum YIU'lh.,nede • liC'lr('tho nt"d çıı 

lı•ır kltup ~ı.·terindc lj:ıtıe vapahlllrlm 
Slne•rn:ı g:'şeslnı ıdare ccl '11nı \'"lllR. 
811 hl!:ın bt-nır.er ml~1'9C!!"ll'•dc t;sıı ı 

bl:lrırn Arzu edeJ1lerbı Haber gnzrtcst 
vasr.a~l•c (1. N. ı l"l'mzine mUrnrnnt-
taıı r.rn olunur. 

*Ltnc mczunuyum, A•m 
bcndlsllk tahsll.1 gördiln .. 
evlerinde husust Almanca 

• ilk T C orta olmı'ı.arda •r..ı ,,;>,t-Q, A.µ:;:<ia ru uzları va.ti 
rlya:ı:ıye tOrkçe denııen "e"nı<k ısıt- kuyuı.:wamnızB ııammr• 

ven bfr b>ııvıın # ardrr (.q'°•1<:"1lerln 1 mektuplan ld re ıan,.mizcle• 
ı R.1. ı rumuzw.. mtKtop d>abtaıı o. e~ e ıtıı 'ar Ye~ a 
la n. de:: so.?tra atdırm'll<ırı rica 

Llııeıım iDcl u'lll<t. de-un:: lM.rı' CZ.) (L.) (B B ".) 
yonım. Bazı ~~rd~ dt>lLv. ~Pi~- (~ B y C !l). (l >, 'A. l") 

te rde• &.1nnı oai•)l11Ak mec»ııuw:ı.ıı>- (II.P ı (.-\.O.) ı ~ P.) ı r: 
cleyt.m. bttıyeııler RA1:ıtor 1;;~1 tC (G"!;tt"l.ı (U. 9 .. ?. .... • r ._ 
Ç) f'tl llıtl~ 4 !!.l\rl''ll08oat. ( s 'J'i t .:.:o 1 
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·3- Nakleden: Muzaffer Acar 
berftıe ll~ &ş.lkım üzllmUnU bir 
ba• • bır kn•a ile kestiği bu 

- Kızıl Şato -
ker. Sermedi dizlerine alır ve bO· 
yük bir sadeijkle: 

Nakleden: VAHiT ORGUN 
a• bir evı:. 
~ .. t gfbı bakmıe, yetlş· 
~ bir sonra "6ık kalbinden do. 
~ hevesıe ona ''GönUJbağı'' 

vel'IXU§ti. 
l!u b 

.,..Dunu yup Sermet, lvi bir hare 
ket etmiş ol• rsun.. ~uuu yapma 
Sermet çünkü bu fenadır.,, 

Dersini bilmiıştir. AldığT a.htak 
dersi Peykorin kliçiik, sade tAvsiye 

Dağın zırvesinde, biltiin vr.dı. 
ye hakim ola.n noktaya vasıl 

olunca. Madam Fofo vtomı t..ıl. 
durdurarak; 

'-edin ~ ve Aıstltdede Cemil Ser. 
d~llı bÇocuJtluk ıstıranlanna ne 

-4 ir iller-hem odxıu~tu 
Ierind n ibaretti. Dini görgüsü ise 1 
daha sad":ı"ii Pe~·k~r RPSİnP tatlı 

- Bakınız! .. dedi. 
Mösyö Va.l~tıno. tnt~dir ile: 
- Oh! Ne gUzel şato ... dıye 

cevap vereli. 
llıle tetk • bir ahenk vererk : ~daıı ati pek az tatmış, ev 

' Ziyade toprağa bag.:! bir "Yavrucuğum, derl Ne gi5kyü 
t.. kılı,; lllualliınden zf.;ade bir ııof zündP bulu..ıan fl.llalıa karfiı gel 
de btı 8.l"zeden bir hocanın elin Ne de onun yanmdl mPlekler ara 
lteı:ıdfn~U. olan Ceı:r.il Sermet 5'.' 3 kan.cımış olan ıuınani Uz • ., 
~ııe t hi•et::neğe başl11ymca ye 
"e ,,,.,_ee IH;>i romanlarda bulmuş 

- Kızıl şatv. Çr•k hoŞUDuzn 
gider..eğını biliyordum. Hele et
rafmd kı ça.mlarm latif kokllsu. 
Saul,ktır, arzu ederseniz g dıp 

Cemil Serm~t. artık luı "8 tta bir . 
rilb 1 - n gezelım. 

V'"-l.tı"ı 

de 'ter.. geçen gUn ve gecelerin 
çok tec e er gorm ş ve hay<ıt F k 
tan bıkml§ olduğu halde bal.ı ma 

1 

- 3 at. alar.ak olmadıktan 
l>llnıarıa ç~ kafa.sile kurduğu 
'dı~ Yesaı; GündUziln bile ya 
tf ?o~ C'tl heyecanlı, eUrilkle~i 

!!um Peykerln saf eeene sörlPdfği sonra._ 
bu sözl ri işitiyordu. - Zaran yok, gıdip gezmek 

~e lan Y&l'atmıştL 
• Çocukluk oda.snıdn, kllçük yntn zahmete değer. 
ı!'llm tam !:a~ısmd:ı duvarda yağ Aynı zamanda. sir.e, elli sent 
L: ooya ile yapılmış bir tablo asılı evvel bu şatoda cereyan etmiş 
dururdu. Bu tablo bilyilk annesi olan bir 2§k vak'asıııı da anlatı. 
nln bir gençlik renn:.f idi. Bu on nm. 

ile d ' glllnlı ve IAkavt Cemil bey 
ı. e Sernı .... ıa_ Qer-

1
.. '-UW deı ... ınden b:ışkn 

~ b Y ile ali.kadar ola.n softa ıo 
tllçut OCaat, bu hasta muhayylleli 

.t ..... lnahlukun zeki ve kal ın 
"""lJI'>• 

lıt y~ verememi~. ne de g<'nç 
<luyllll ~ına :vakla.ştıkça her şeyi 

to.aıı,,' hisa!"den ve duyduklarını 
ııe·"~lerinJ ' 

fııaı • şayanı hayret bir his 

aıu yaşındaki bliyij.k anne. yeşil M. Valantino aşk mEC'f'ra1arı. 
kordelalarla süs!ü namaz ellıi8esl Dl pek severdi. Fof odo b:ı gibı 
içinde ne knd'll" gUzd, ne kad!l.r şeyleri anlatmakta pek map!J. 
t"l.Z.? görlinU •or. Saclt.I canlı imiş di. Şatonun ilk katın:" vardıklan 
gibi duran gUzel guz (' !le k!içiık zaman hikayesinP şöyle ba'iladı: 'Jald olarak derhal nnlıyan 

tt~ · •teıu Sermede hayatı gös 

to-:ıınunun hareketlerin! tetkik edi - Ba.kmız işte. bikayec!.ı1 
yordu. kahramanı olan Kontes Teodo-

Ceın e.ın.1şı erfil. 

~ ~ Se:tnıet evvelA kendi ken 
lltk Zlrlamı:ş, so:ıra da hayat.J 
t ~anltş o!:ırak yarattığT sa. 

~tu lan üzerine bizzat kur 

Se-v~d 
eııcli en bl&hnım ve yalnızca 

lrt garlltüne bırakılan gamlı 
~ ere tnalllt bir çocuk, bayatı 
~ labte, eaadeti sahte, varı ğı 

"- gi:\rebilirdl 
vqa • 

llrı:ı~ tcrefe, isme, aile ıcvgisine 
ı... t edfn:ıe ı üı.ınn geldiğini öğ 
~em ' 

llbi l l"dl. Bunlar onun çocuk 
l\L Çtn boıuım qlhnı~ . a.sı imkflnaız olan 
11 on rdi.. Fakat gönUJ sevinç 
p tın için yv.ılmamre bir mek 

'! Ve 

Sermet Peyk( rı.ıı bfr llZ ca.nmı 

mlttığı zaman sut nfne3f portr"..nlrı 

sert ağ7.tlll gôslerlı : 
- Bak Sermet, dereli. Yaramaz 

lık ettin, bUyUk ıınMnl kurlırdm .. 
Fakat günleri neşeli geçtiği \'e 

Peykerln her eözUnU ~Jrıl .. difü za 
m:ınlarda bastabakICJ bu kere por 
b'enin daima munie bir tebessüm 
le tl'fllen yflzilnü işaret eder : 

- Bak bUyUk annen senden ne 
kadar memnun_ deri. Sermet de, 
o zaman büyUk bir ce.'!aretle ~öz 
leıini kUçük büyük annenin por 
t.resine kaldırır ve koyu kumral 
kqlan ·.'tında dalına hı:.yata gille11 
s~ vinıU gözleri gururla, sevinçle 
sc~Tederdi. 

bu Ytıva kolfmesf onda, ıın 
\'bı k seıerden mahrum, sossiz bir Ru çocukluklar herkesi güldü 
lç d:deru havasını hatırlatırdı. rilr ! .. Fakat bu bauralar hlı.; cie 

lrnıentn verdiği tatlı ruh masum olmıyan Yeeari Glindlizü 
e?tıırı, iki ok~ayı"' are.sınd3 ve ağlauyordu. Romancı kUçUk Ser 

nasihatler onun meçhulü idi. mcdin çocukluk hat.ıraları Uıcrin 
:z • annenin nile ıçindekf ro de duru~ or : 

' ~ ~ce ve anne olan yumu~\ı: - o zruna.nda.nbt'!ri fen:ı.lı.ı;a 
tt d:ı 'et ~ 

1 
Vranan, 11Pvılen ve hUr me.;1~ t~)m zaman kimse beni 

'
1 

en kadırun ciddi ve cvlmli ~kdir etmedi. iyiliğe doğru gitti 
41!tı~ hlr. bilnıfyordu. 

htt lilı:ı ~"fkııU Df'dır bHmemi". 
~ olsun annt'"inln U:ı:1f'ri 

'':tıt 1>, göğsüne dayanıp h çlm a 
t-.. 1.a ıır1ıvanıaı.n•ı1tı 
-at b "" · 
~"-P tına rağmen bh kadın 

ğim zaman do kimse cesaret ver 
medı. Her haldt' benim küçük bil 
yük ruınemin r<'smlnf d(' bera ıer 

Pa rıs<' g e tinnem lil.zımd ı.,. 

Divordu. 

Bundan başka sanki ıı.sırlarm 

a.rkarımda kalmış gibi e6kl batıra
La.r bir sinema şeridi gibi glizleri 

tlet..kheı ltalbfnj bu çocuğa açarak 

lıtıeri tııuha.rririn mMum dil 
'~ı ıde Bevgf hls..<ilnfn de doğ 
~ Ita!Qlbrıktın kılmıştı, nin öııUndP tt\r.essUm edip kavbo 

~~k~ldnı ~MDOdin · sllt ninesi luyordıı. 
tlhı ~k O ds hab8Sl ve hoca"ı Bu hayallP-rde::ı biri emektar 

lttıcmkta?:I ölrnllşttı. hahçıvanlan Bayram ağaya aitti, 

~ ~-- A...Sennet Çf)CUkç..., dllşUt:U Bayram ağa çocukluğunda Serme 
ttıı .. ·"l'U t;ı acı di omuzlnrına alır, kırmızı kokulu 
~~ d"'- neu~ıen dudakla 
'Ilı u.ıı;erk kirazların ti:u-rlndP yüksek dallara 
~h\.. '>tr aın ... erı 80fta kıltklı ho. 

">ı:11.ıı ~ -~ı . .:;.. il d" d uzatırdı. avallı Bayram ağa! .. 
ıııııı..... ... -:ı .. ~'lttA-~·c <6' e ın en. 
~ bah•ı>clerken Pey- (Devamı=' 

'Att 

ra.nın oturduğu daire. 
Kontes buraya 1801 ~nesinde 

ı:evci şatoyu satın aldıktan !!OD. 
ra yerleşmişti. Gör<lilğUnüz gibi 
dairesi Uç odadan milrekkepti: 

.. Onoltmcı Lui sisteminde bü· 
ytik bir salon, sağda tuvalet o. 
dıun, &0lda da kUçilk istirahat 
salonu." 

Bu izahatı sir.e lüzun1suz ola.. 
rak veriyorum. Tuvalet odası 
tarafında ve tuvalet odasına 

kapısı açılan diğer bir daire 
vardtr. Bu duirede Kont oturu. 

yordu. 
Küçük salon cihetinde de ~

ka hır daire oulunuyor. Orasmı 
da gayet samJınl bir ahbap,:.r; 
olan Baron Roni işgal ediyord·ı. 

Dikkat edilecek bir nokta da· 
ba: "Bakınız, ttıvalt>t odasın<. 

açılan dairenin, yani Kontun da.. 
ıreainin kapl8Dlda bir sUrgU var. 
Filbakıka bir 7.evce koca~ını 
kadar severse sevsin bazı gece. 
lcr yalnız kalmak, istırnhat et. 
mek aı zuRuı.a bulunaoılir. 

KüçUk salon& açılan yani Ba· 
ronun işgal ettiği daireye gıden 
kapıda da bir sUrgfi var . .Bir 
genç kadııı& kendi daıresini. ne 
kadar sanıimt olursa olsun bir 
ahbabının dairesinden sıkıca a.. 
yırması pek tabii olur dc~IJ 

. ., 
mı.,, 

Şimdi size eşhasları da tanı. 
tayım: "Kontes, zarif, güzel, ı:ıe. 

vımlı. ~ok ı.eki ve çok hnssad, 
Kont f:pınoza ıle sevışcrek ev 
lenmiş. 

Fakat Ver;:;ay sarayının eı; 

ynl.ışıkJı suvarllerinden biri .. 
Boyu bır metre seksen iki. 7fl. 

cudu şayanı hayret bir derecede 
oıütena.sıp. Fc.U{at zek~d.ra tam.ı. 
mıyl" mahrum, yani bırnz kafa. 
dan :;akat. Bu :.ebcpten dolayı 
Kont hiç kımseyle gönişınezml§. 

Buna mukabil Bayan Roııi 

gayet güzzı şiir okuyan. batta 
oa.zan yazan bir adammış ... ,. 

liont ıe Kontes senenin eı: 
ouyük bir kısmını bu şatoda ge 
çirıyorlarm~ (Tabii B3ron \la 
onlarla beraber.) 

Sabahlan buluşurlar, sonra 
mevsime gore. ya balkona veya. 
hutta şöminenin başında oturur. 
!armış 

Ara sıra, I" nt, av eğlenceleri • 
Baron da. edebi mUsa.mereler 
tertip edermf ş ve bu mUsamtte. 
ıere knm.,ular davet o'"'lUrmuş. 

Bazı dedikoducul::ınn sl\yle 
diğine bakılmıo pazartesi. ~:ır. 
c;amba ve cuma akşamları Kon. 
le le, Beronun odalarının kapısı 
siirgUlenirm!ş. Sah, petfenbe ve 
cumartesi akşamlan da Kont~. 
:", Kontun yattıktan odanın ka 
pısı sünrulenimfş. 

Valontino alayla sordu: 
- Ya pazar?-
- Azirim. bbe daha kUçtlk. 

ken söylemediler mi ki pazar 
tatil s;ünlldUr-

Derken meşhur A vustur.'11 
muh~rebesi bael~n-;1r ..... ,,ıf Kont 

ta.. Baron da haroo gitmişler 

Fakat bunlardan yalnız Baron 
avdet ctmlıs. 

Da.ha Uk muhare')ede Kont 
kaybolmuş ve balA kendisi· ., 
hic; bir haber almama.m•ş. Kon. 
tes. kocasını sevdi.;in·· '"l. pek 
mUteeMir olmuş. Baron c!a tnU 
teessi nniş. 

Harbin nihayetine ka.dar bek. 
!emişler Kont meydana çıkma. 

yınca dedikodulara mani olmak 
için evlenmeğe karar vermioler. 
Evlenmişler, bu hiç ki:..ıse· · l 
bayrctıni mucıp olmamı~. Artık 

balkonda veyahut şöm!nenin 

karşısına oturdukları vakıt J. 
rüncU koltuk sanki !ahibinı bek. 
liyor gibi boş dunıyormllf. 

Fakat bir sont '-ar a.kşru. .ı 
1{ont şatoya dönmüş zavallı 
Viyanadan geliyormuş. Bu za. 
pın."ln lcadar. onu orada zalim b;ı 
hastalık tutmuş. Mubarebed• 
rıldıı"tı bir nın t.esirile hafı. 
zasım kaybetmiş. 

ı:nı>t.ahant'} c gırdiği zaman 
hiç bir şey bilmiyormuş; 1.>raya 
nereden, ıasıl, ne mUmısebetle 

• r 1··n h .. hcrı yokmuş Ha• 
t~ kım olduf,unu 1 • 11 bilf 
hatırlamıyornıu~. Cüzdanı savaf 
e.. sında l;avbrı'duf{undan: A 

vusturyalılW", aklını ka· ~· .. , 
bu adam karşısında şaşırmışlar 
· F~k.,t bir mln bnFtı:ıha:ı"' ci. 

·. ~ .. T·opkapı · Sara\~~o..a " Lıire~n .. -.i,~-.·. 

c~~l.J~; tQltR,EçvA 
~· ~ecetlnde hıç şüphem bılmı~tı. 

bu 1..,
1 

va de sultanın c-,ön;v !\ •1a~tıı. Lukreç~·avr memJeketı 
.._. 'll ~apa ;,;::.'ll clt h...c:: r::;an, yarın padi.,ah rt ,.;rtı <>.1nı}ordu. 
~ ~ını ''llrdururı Bıraz Haırıuki. Vcncdık eJçisı. Lukreç 

....... f ~ı1?1 olur ~nınm. •ayı ır.~·.mlcketme gondertDt".k bah:-. 
'rtı ala. Yarına kadar bcklı ne iıe kendı sahilha11e')ınder çıka· 
ı .. ~·l; 1-l mı5 " 1'.ııdırça cı' annda ~enıv 
~t ~a ahı. ıındandan ·JnT'dı: ka~ı . erıi tuıtu;,u bır ~>ve rôtür 

'·· trıuYa uğramadı. ~ı dcmkı mu:;-tü 
~llldan hafızı b:ı ı ;le p:!rJi.:ahm BJ ~· dı: Grc..oçyonun bır ıtıtiyru 
~tı.. O h:~g~ okluğunu sö·de uşa.;ı .ı~. yem tuttuğu ge:)t vaşlı 

l<a t:}) k"lı o.cnn h.1~ru vur tı Ruır kadını hizrr.et.çı fllara: 
' ba ıl , ı\ o a ırktı bu.uuı;\ıordu. 
~tı 0 

·.n {. alrre 'mın L~n·t'Ç}'tı. n- :n eı<Ptınt ~:trne{;t 
ntu''ak'• d aım?t:.:.ı~tı FakaL o da çok ıyı b; 

tb.ı_~'tı ba tat e ol a o vür d b" b 
'illi. ~ınd:-ın uı...a' ac:11ıs d" tıyorr::,.. kı. o sıra a tr gem ve ır 

• ~ rnek i!ıtima.lı yo itu. Bınmeı-- cesa 
retıni gosterse bile. bu onun tÇ?r 
çok tehlıkelı olacaktı. 

Lukrcçyn) ı gemide çabuk ta.nı· 

ya">ilirJerdi. 
Venedık dilberi biraz bekleme 

ğe mec.burdu. 
O. X.adirgada yeni tutulan e"e 
~ revıııiyordu. ~ünkü. 

~ • Dorduncu MLJrad. cte~rınde bır.; J.V•nedık "~vaf asının knı · 

,;~--~ Y~zan: .İSKE:·KJ.:O·Efit· r=~ SERTE.LL 

·101· 
Ana:.ta onun içın çok tchlıkeli bi• 
kadındı. Orada yanı sahiiha.nrde 
kaıd~ı müddetçe Ana "U\nm yüzü 
~ ılmi!~tu. 

Anasta kıo:kançtı .. şeytandı- E· 
sP..n r: ~rdan nernkapan oır mah· 
lftktu \ enedik eJçısini bır kere e· 
line ~ıştı. Mal bulmuş mağnbı 
gibi. G.~yoyu ehnden kaçınnak 
ıstemiyordu. 

Anasta. Lukttçyanrn saraydan 
kaçt.ğmı ~zecek olursa ilk yapa· 
cağı iş onu ele vermek olacaktı. 

Lukre bunu bildiği · için Greç 
yonun kendisıne sarkıntılık eıme· 

-,ıne rağmen · onun hımayesint: 
ıltıca etmcğe, onun yardımıle mem 
ıcketme gitme~e. hası ı onun yu1ü 
ne- ltıır.eğo mecburiyet hissooıyor 
du. 

• • • 
Sın yor Greç} o hemen bergüo 

KaJır adaki evine gelır. Lukreçya 
ile :1a1.1t: ce otun.ır. konuşur, ye: 
içer, r; ) vakıt Cıbalıdeki sahılha 
nes1ne g· "!erdi. 

Lukreçya bu evde sıkılmağa ~ 
lamı,tı. 

Bir;!iln Sinyor GJ'CÇ\·oya 
- Art.lk. v enedik LU:arel pma· 

T 

Kuleli Aakeri Llaeai Müd;.n.Iüğünden: 

Kuleli Mker1 lliiea1ne rrırmcte fatekll O:up da ~ralarda §Ubeler.e tllia.u· 
~ulda ela doğruca meklt"be m•ıracaat etmı.ş ., tı.ı.ıar<iaD aınınannda d;'Jdı:lığı 
oL'?llyıuı, b<ıt.lln glrmt' p.rtıanıu llalz butu.cac ve aynı zama.nı:ıa gtrtş evra.kı.n 
tekemmW ettirrn~ ola~ lst~klııerırı mtlo'!l.'lları yapılmak Uzrre 7 mıı.rt Dil 
cuma gUnU sa.at 9 tia Kuleli Usetıınde tıuı•.ınm •ıtn vn bu ta lltc k .... , ~ ıı roe tıepte ...... 
.unmayanJarm bak!arını k&ybı:deceklert t!ll.n olunur. llfill) 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 
Mudal'va "'O!tAfan 

S mart 941 t.arfh!nde:: ltJ'baı-en ~·ım 'l!ı1rt kadar Muda.n:;a hattında ha.t· 
tada dört posta yapıJacaktn 1 Merelı:ı) vapuru 11€ yapılacak rzarteat 
ba ve cuma pos~Jar. Istıınbuldan saat 9 Ja ısusı .. -apuru Uc ya ıl~r4:k~ 
ıar post.nsı saat 9 M de Kall<aca.kUr p Pli 

Pazart&ı! ve '!tltna posta.tan Armutluya 03 uğnyarak Ckmllge kaaıu glde· 
:ıeKlcrdir. Çar§8.mba ve pazar postalar 1udenyaı:ıan :ı necekJerdir. 0616 1 

latanbuC Belediyesi 
ııanıarı 

l'ab.Bed. Dk rem. 
fil8,M SS,88 K"all.Servatuar yatı :>kulu için alınacak mendil, oorap. 

Amerikan bezi VC8Aı• qya. 
600,00 •5.00 Karutaı: müt--cuıc.satınoo mevcut otomatJlı t.ele.fOll tr 

stauı:ıa yapılacak Ut.\'C. 

Tahmln bedelleri Ue ·lk temmat miktarla:. yuknrdll yazıtı l,}ler ayn ayn 
açık ekailtıneye kcmulmuştur. Şartrıameıert EBbıt ve muamel!t m01ilrltıtft 
kaleminde g-örUlebillJ' lhale 17.3.941 pa.z.ar:~ı günU saat 14 te daiml tmdl· 

mende yapııac.akur. ""aiıplertıı Uk teminat rıuıkbuz veya mektuptan " MI 
yılına a!t ticaret odam V6S1kalartıe lha.te ~tl muayyen ll&lltte datmı ~ 
meYıdc bUlunmaıan. fH~) 

Devlet Demiryoltar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

!aa.rece temlıı edilip mu:.eannıoe v~rue,,.. ... tıO<J ton liilnter oakınn lfle
uerek aıamuı tıaıcte :dareye tellllm. işi 10.3 941 p.uartesl gUnU saat ıf t• ~ 
arhkl4 ibate edflt>Cektfr. ratımm edilen ~ı t 1~1\900) yüz elllılekl2 otıı do· 
ıruz yUz Ul"8.(1ır. Paza.·uk Ankaraoa idare tıtnuı !dinde maı.zeme clalreatn~ 

topla.I:aıı komıavonca yapılacaktır 

Taliplerin ıym gilıı w saatl.tt teklif ve: k•nunl vesikalartıe birlikte ko
miByona müracaat etmeleri ılzımdır. 

Bu ı .. aJt prtname•er Ha~a..~da tlf.f'.!JOm fetlJğ1Ddeıı ve AJıkarada 
ni&.lume dalreaınde 2'Ör01eblllr. U475) 

varmda bir iştial olmuı ve bu 
~rUltüyü duyar duymaz Kon· 
tun aklı ~ma ırE>1mfş \'C batı. 
ratını iyice toplamış. 

Şatoya girince, Boroneııı Tco 
cora, sabık zevcini kar;:laml§: 

- Ah! azızim, artık biz ümı. 
dunızı çoktan kesmiştik Şimdi 

gelmekle bızı ne klldar sevindir· 
:lıniz. .. 

Baron da ili.ve et.mi§: 
- Ah! Bu ne 1 

• <ırlık ... 

Kadını ve Baronu öptükten 
sonra. Kont koltuğuna ot·ırmuş. 
Az sonra hasıl olar. tebeddillit.J 
anlamış. Fakat kan"re boyun e. 
ğecek olan kaa ı. denmiş. 

·ıayat yine vaktiyle olduğu gibi 
ievama başlamış. 

F'akat nvayetlere inanmak 
ıcabcdenıe, bu rıefer .,zırt.esi, 

ça?'§amba ve cuma akşamlr.rr 

"aronneslc Kontun odal:ınnrr 
kapısı eUrgulcnırmiş salı. per 
ş •nbc ve curnıt1.esı akşamları da 
Baroneslc Baronun y:.ttıkları 

odanın kapısı sürgülenirmiş. 

fı'ııkat böyl" dedikodu~ulann 

ıenc oırup gıt.mek sırası ~~lmed: 

,,;? ~fr·c sordu. 
Grenonun rengi birdenb:•e sap· 

-an ıı.~ıldı: 

- Vı~arda vaziyet çok te~ likelı 
jır, ı.. kreçya! Gemileri h!!fı sıkı 

-ıkı arıyorlar. Bugün.erde gıtmen 
tavsn.:: etmem. En aşağı ">ır 8\ 

dn.h.a DeklemeJiı:;in! 

- TahammUlüm ka!mar:b artık 
sinyor! Aılcmın yanma dö'!rr',:.t 
ıstiyoı"t;m. Hl!kürnetıme :Carşı ta 
ahhilt ettığım vazifeleri tazıac::il~ 

yaplığ.ınu stz ere biliyorwnuz! Bun 
dan sor.ra lstanbulda kal·namır 

brr mhY.a:ıı yoktur. 
- h·k.lila ilk tırsatta c;en gön 

dermf'ğ~ çahşaca~ım Fakat t>enırt 

her ;reyı bıloiğime rağmen :ıemıı 

bilmeı:ıığfn ve ~ormediğır• bır ŞC\ 
var. LllkrfÇya! Sen. benım !eVgı 

mı his...""tmiyorsun .. Ve bent"?' ıçım 
dekı ateşi görmüvomm! Ber, sevi1 

miyect'k bir erkek mirim? 
Lu.reçya &ünün bır.uıde böyw 

IM'larma inanmak caız mi?" 
Şat.onun ziyareti bfüıı; .. tı Ma. 

danı Fofo 2 • <ıdişmı parkm llO

nundaki kUçUk me'r-'rh~ doğru 
röti.trdü ve parmağiyle yanyana 
duran Uç mezarı ::- ~ererek: 

- .Muhakk::ık olan bir ,ey 
v&rSa. onları ölümün de ayıra.. 
madığtdır. Bakınız,· ll!fil dt. bu· 
raya gömiilmtişlerdir. Ortadaki 
mezar Teodornnin, sağdaki Ba 
ron Ronınm soldaki de KOLt 
lspinozanınd·r. 

VATllT ORGUN 

11"~11 
3.3.1941 

8.08 AJane 
8.18 HaJlf 

prOKr&lll 
8.% Koou~mn 

1%.88 H:ıflf 
:Jllrkılar 

1%.l\O AjanPı 
ıa.os Halk 

tttrkülerl 
ıs.ıo Karı,..ık 

proarnm 
18.03 Cll7 
18.4-0 l\.'lefm fap;ıl 

hl""f'~f 

J9.13 Akordeell 
orke.&nal 

19..30 AJıl.89 
UMA !noe a& 
20.16 Radyo 

pze~ 

ıo.~ nr:an 
ba'\'"&IU1 

ıı.oo Olnlf'vld 
lııteklıPrl 

~1.41\ ttrıdyo 

ark~ra.s1 

~-SO Alana 
ıt.4~ ('.azbenıt 

bu ~a&ıe manız l\aıacağını tahmin 
001y1Jrdu Bunun cevabını öncedftı 
hazı~ıamıştı: 

- S:z rak1~1klı bn erlcE"k~mis.. 
ve Bizanslı bır R'Üzel kadın tara· 
tından da dehce SE"\,liyo: ... unuzl 
Bana "t>lince ben de memlekt'tım· 
de bır ~ence a;ıkım Ona kavu~ 

mak ıç-ın Venedıfe bıran evveJ döo 
nıeğe mec-bunım. sın\·orl 

Greçyo dudaklarını biıkernk gül 
dü: 

- A<=ıkın Vcnedıkt~ mi? 
E\·et •. 

- O haldt> bu tehlikclı maceravı 
rıeden atı dın? Orarh kendisilı 
nedc.n evlenmedin? 

- Bana korkak dıyordu. Ko-
kak bir kadın olmadtITTmı ona an· 
!atmak için. bu tehlikel• macera· 
· - :3t1Mım Şimdı o da bemm ne 
cesur. fi(' :orJlmaz bir kadın oldu
ğumı.J ıtrılam1~. 

- Bala seni ~nl<l"vnr mu acaba? 

(Dc1'a'Rt ""'J 
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Geçen hafta niha;:etlenen lık 
m:ıcJnrında hiç yenilmed"n şam_ 
piyon çıkan Beşiktaş takımı dün 
lstanbul muhtditi ile karsıla~
mış ve müsahaka 3 _ 3 beraber<' 
neticelrnmistir. 

Maçtan cv\•el Vali ve Bclcdiy" 
Reisimiz Lfıtfi Kırdar tarafın. 
dan P~ıktaşm şampiyonluk ve 
centilmenlik kupaları verilmiş. 
tir. 

Bllllu takiben Matbuat takı_ 
ıniyle hakemler arasındaki mü_ 
sabaka Matıbuat takımının bcr. 
mutat hakim oynamasına rağ_ 
men golsüz berabere neticelen.. 
mi§tir. 

Hakem Şa.zinin idaresinde ta. 
kımlar şu §ekilde srralandılar: 

Bcşikta.ş: Mehmet Ali _ rm'tt~. 
HasanY _ R;fat, llalıl, Fw~i _ 
Sabri, Hakkı, Şakır, Şeref, 
Şiikrli. 

ll!ıllltelit: Calıit _ Entıer, 
llıri.~to _ MllsO, Hakkı, Ccltil • 
Siilcvnuın, Niyazi, Cihat, Fikret, 
Tarı1c. 

Beşiktaşm hücumıyle oyuna 
başlandı. 

.. 

Sert esen rüzgara. rağmen 
Siyah • B1:yazlılnr derhal har.i_ 
miyeti elerine almakta gecikme. 
diler. Muhtelıt ise, hiç bir arada 
oynamamış oyunculardan teşck_ 
kul etmiş olduğu için ilk anlarda 
ahenksız v<' bucalayan bir oyun 
tuturmuştu. 

Vstt-0: Vali Dr. l~fıtfi Kırdar Bc-;iJ.t.aş taknnı kaptanına kupa 
\Crirken. Uta; il~ s:unplyonn U(' il.1nl) tolnmı ••. 

Beşiktnşın bilhassa iki acıkla. 
n va::ırtasiylc muhtelit kalcinc 
yaptıkları hücumlar çok te-hli_ 
keli olu) ordu. 

Nihayet 7 nci dakikada Şeref. 
lc.n Hakkıya gelen top, Hakkının 
ıkı bir şütüyle Beşiktaşa ilk golü 
kazandırdı. 

Bu gol, zaten Muhtelitin vazi. 
yetini gördükten sonra herkes 
üzerinde bıraktığı kanaati bils. 
biltün kuwetlendirdi. Seyirci_ 
lcr Muhtelitin açık farklı mağ_ 
ICıbiyetini bcklcmeğe bnşlıı.dılar. 

Bu golden 3 dakika sonra, Be. 
şık~ hücumlarını kesmekte 
zor luk çeken muhtelit müdafa. 
ası Sabri)i hatalı bir şekilde 
Yavuzun sıkı şütü Muhteliti 

l af huat \ C hak mlcr tııkmılan bir nradıı. .. 

avuzun sıkı şütü Muhteliti 
2 _ O vaziyete soktu. 

Bu golden sonra Beşiktaşa 

inz olan durgunluk, M:uhtelitin 
kalkınmasına yardım etti. 

Muhtelit hilcuma geçtiği '"u 

Halkevleri koşuları 

:san 3 t•r lla11'tn i koşusu Birincisi Süre) la ( ağda), i k ind i Todori 
(ortada) üçüncüsü Yascf (şolda) •. 

Parti Go:nt'l Sekreterliği t.ııral'ınd.ırı 1 halk vındcn Hils<'yin üc;;Uncü J!€lml!:i· 
hnlke\ lerl için yapılan s"nelik prog· , ıerd.r. 
ram mı;clbince dun şehrimiz halkcv. RE tKTAŞ IMLKF. \ t KO T:sU 
erinde kır ko.,ulan ynpılmı tır. nu kc.~ da 4000 m<'trc mesafe üze-

• \ ltl 1 ER HAT KJoa"t KOŞUSU '"ınd»n yapılmış, 22 utkt lşllrA.k etml 
Bu koşu dUn &ıbah 4000 bin metre Kos• rtlnldıs birine., Taktor ikinci 

menfede San:rer halkevf önOnden olmuş! rdır. Koşu snlı;_;ırı Yıldız · Ib. 
b3.şlıyarıık Klreçburnuna kad:ı. gldıp lamur arnııındı idi 
g<'lruc olarak yapılmıştır. 

Ankara lik 
maçlaız 

DUn Anknracb lklncı devre Uk maç. 
lıtrma lt! Mnyıs stadında devam edil 
m~Ur. Ankaragilcll - 131rllkspor mrı ... 
ı:ını .;-o Ank&ragUçlUler kazanını • 
trr. 

lkinn maç Dcmlıspor • Mn kcspor 
rasl:1tl3 oyn:ı.nmHı. N'ctl<.' <! , 2-1 

DeınirEJpOr maçı kazanmı~tır. 

Serbest Güre§ 
birincilikleri 

1staııbul serbest güreş birincilikler 
mUsab"hnlan dUn güreş klUbU mılo 
n ıntil. yapılmıştır. N<'tlcedo 56 kllod.t 
c. m:ıl, 61 kiloda Hah!, 66 kiloda Yu 
ııuf Arsla.n. 72 klloda nFi.k, 79 kiloda 
Zerk, 87 ldlod:ı Admın, Ağır Biklctto 
Snnc:nınlu Ahmet slkletıerlnln İslan 
bul ~mnplyonu olmuşlardır. 

Bt5!b'c bisiklet teşvik 
müsabakası 

anlarda HüsnU ve Feyzi C€Ylahı 
Besiktaş kalesi ic;in tehlike teş_ 
kil l>tmcğe başladı. 

10 uncu dakikada Süleyman, 
bomboş kalc}c topu sokamamak 
hünerini göstererek muhakkak 
bir sayı kacırdı. 

14 üncil dııkiknda Fikret Muh. 
tC'litın ilk golünü kaydetti. 

Muhtelit takım artık ıpce 
açrhnıştı. Hele Beşiktaşın aksa. 
yan sol tarafından mütemadi : J. 
lemeleri oyunun cereyan tnrzou 
ynvaş yavaş değiştiriyordu. 

Bir anda Beşiktaş kalesine üst 
füıte tehlıkcli anlar atlatırken 
gomyoruz. Bu arada Mehmet 
Alinin bir kaç lüzumsuz çıkışı 
Muhtelit takıma gollük vaziyet
ler veriyordu. 

Bu ·kaıışrk vaziyetlerden bi. 
nnde, direğe \'1trarak geri gelen 
topa yetişen Süleyman Muhteli. 
tın beraberi k sayısını kaydetti. 

tı,te bu beraberlik sayr.:;ındEın 
sonra oyun birden hrzlandr. Bu 
hızlamştan istifade eden muhte. 
!it oldu. Fikret 3 ücüncü golü 
de ~ik~ ağlarına tııl{tı. 

2 - O galip vaziyetten 3 _ 2 
mağlfın vaziyete dü~en Beşiktaş 
yeniden canlandı. Tekrar ener. 
jik hücumlara geçtikleri sırada 
devrenin bitmesine 2 dakika ka. 
la Şiikril berd.berlik sayısını 
cıkardr. 

1KlNC1 DEVRE 

2 nci devre sakatlanan Fikret 
ve Niyazi oyundan .;ıkınca, 
Muhtelitin birinci devre o:t&la
rma doi;-u gevşediği oyun tama. 
men silindi. 

Hatta o derecede ki. bir, hatta 
bir kaç gol yemeleri beldeni. 
yordu. 

Bütiin ga) retlerine rağmen 
Heşikta lılar bu devrede semere
li bir calışma göstermediler. Ve 
maç netice değişmeden zevksiz 
bir de\Tedcn sonra 3 _ 3 bcra_ 
berlikle neticelendi. 

Fn.hahçe B. 2 - G.S. B. t 1 
Günün ilk maçı Galatasaray • Fe· 

nerbabçe (B) takıml!!n arasmd:ı idi. 
Tııkımlnr sahaya birlnel takımlann. 
dan hirko.ç oyuncu alarak çıktılar 
Çok cruılı grç<'n birinci devrenin ao 
nunda f'cnl'rb:ıhçc 2 1 galipti. İkin· 
el dC'vrcde bC'r iki taraf da bir kaç 

ol çıkarmak lçin uğraşlı ise de ne
Uco değişmedi \'C mOsabalm 2-1 ı.·e. 
ncrln gallblyetlylo bitti. 

Hakemler O - Matbuat O 
Gllnün ikinci maçı NamağlOp Mat 

buat tııkımı ile Hakemler takımı kar 
şıluşması ldl. 

Ml'ltbı:at takımı sahaya oldukçıı. ek. 
slk bir kadro lle çıkmasına rağm1;??1 
yine mağlOp olmadı ve aahadan 0-Cl 
bcra1>cro olnrnk ayrıldı . 

• _ ınema ve fıyatroıar 

ıJ/ılılıııııı~llll 1 Şe~t~~ı! !!!!:oıu 
f, ı l Komedi Kısmında: 

İıİiİ AJ.."'f&m ıo.JO · 
Kiralık Odalar 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
7 fart Cuma. t lsküdar H flle sl00tna· 
uıd ı (Aşık Jfı nnı) Komedi S l'erde 

~ Doktor .. 
A. Emanuelidi 

, -,,..,.. 
fOtLVI' 
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~-----1 94 1 IKRAMIYELERı 
ı adet 2000 Liralık - .:ooo. 

T. iş Bankası 

1941 küçük 

• 
1 

' cı 
8!5 
ı.ıo 

000 

• 1000 

• 700 

• 500 

• 2ôO 

• 100 

.. 50 
20 

• - sooo.-" 
• - ]()()().- il 

• - 2000.- • 

• - 2000.- 11 

• - 8500.- . 

• - •ooo- • 
• - 6000.- . 1 asarruf Hesabları 

iKRAMiYE PLANJ Keşldt>l r: 4 Şµbat. 2 Mayra. 1 
tos. 3 Iklncltc~rtn taclhler!ndc ya 

Bir mütercim aranıyor 
Maliye Vekaletinden: 

Almwca ve frtı.nsıtcay:ı. Jınkkfü: vl'lkt! re t1lrkçc-sı kuvvetli bfr mllt 
a.ranmnktadır.300 lira olan kadro UcrcU kazanan tallb\n llyakat d rt' 

göre birden v..,ya tedricen verilecektir. Yük11 ~ tahslll olanlar tercih o 
<'..aktır. Talip olwıların imtihan tein mUsblt cvrakılo blrlikt~ 5 mart 011 
hine kadar tstanbulda Maliye Teftiş Heyetlnc!o Maliye 'Milfetll111iğ'lnc 11' 
caatıan. (1316) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

·ı·cırsıye t.adlhurı "etı 

ZtRAAT BANKASI 
Kurulu~ tanhı. 1888. - 5emıayesı: 100.000,000 Türk Lira..Glo 

~ube \"e AJans aded.ı. 265. 

Zı1ai ve tıcarf Tıt?1 Pı{IVt banka mıumıelrleri. 
Pısnı blrtlıı.trenıere t8..800 Ura lkramlye veriyor. 

• 

4lraat Bankasmda lrumharab " Dıharsa tasarruf be._., ... ~ - ' 
00 UrU> bUJwıarılara ecnede • defa çrktıcce.k kur'a Ue aşağld&I" 

pi.Ana göre lkramiye dl\~tllur.alrtır. 

t aded 1.000 liralık 4.000 ııra 100 adod M Uralık tl,000 ..,-

' • 600 • ı.ooo • ı.zo • co • c.800 " 
c • :eıw • ı.ooo • ıı;o .. ıo • uoe " 

«I • 100 • 4.000 .. 

OlKKA T: Hesapl3rınd:ı.kt paralıır tıb sene tçlnde ~ 
:Ulşmlyenıere ikramiye cıktı(;' takcıı.."de % ıo tazıastyll' Yerli~ 
Kur'als.ı .ene!je • Jeta 1 Eyını ı BlTlncikanwı, 1 t.ıart n 1 
car!hlertııde çektJecekt!r. 

..................................... .....-: 

30 ııtıc+in iştlrl'lk ctutı koşuyu Sa 
n~l'r<' ... rcyya 17.23 ile birin('I, Fe 
rıeryıhr::.z:d:ın Todori 18.18 ile ikinci 
FCD zy-Jmazdan Yasef 15.85 ile üçün 

FATiH H.\ LI\E\ 'j KO.., l". f' 

Bo'gc bL'liklet k!n>ık mfüıabakaı;; 
dün s:ınt 9 dR yapılmı,.trr. Yarış uı.ör 
!abrıkııııındıın Hncıosman bayırına iki 
defa gidip gclruo olarak U:.rtip cdıl
mlııtı. Netıccdo 2.22 saatte Mehrn~t 
bırıntl, Halıt ikinci, iKrkor üçllncU 
olmuBlnrdıt. 

1 
Sirkecideki mu:ıycnehanl'slnln ls· 
tımlı\ki dolayrsilo ayni sırada 

n•t>rkcz Lokantası üzerine 
nakletmiştir. 

!!!lm ..................... w:m .. 11m11 ... IHl!llllll~ 

Kirahk kat ve odalar 
ü ol~u Iardır. 
BE\ (l(..L(' llAl .. J\E\ j KOŞrsu 

Fatih Hnlkcvi spor kolu tarnfmchn 
terti;> cdllt'n ikinci kır koşusu dUn 
4000 l'l tm ÜZl'nndcn hnlk<'vl • Edlr
nek JıI ar. 11muak! sahnd:ı. gtdlp gelme 
oım:ıı.t üzere yapılmıı•tır. Nt'Ucedo 
Ha~ylı Ahmet McsÇt 16.12 ile birinci, 
Adnan Ölçrn 16 80 ile fkıncl, 1:urat 
Yalç:n 16.50 ile üçüncü olmı !ardır. 

İkinci küme madarı 
İkinci kOmc maçlarına d.in F ent'r. 

bahç~ tndmda devam dilmiştir. Çok 
az sevirci bulunan bu mu :..ıbakalarda 
Fen '!'Yiimazlar Feriköy bforabcre k!\l· 
mışlar Ye ş.~U GUn i. G l:ıtasaray 
gE"nçıeri 4-1 mağlOp etmtııtır. 

K \ rıP iElmlniınU nutmı mc:nıur· 

1U1-,.,tndnn aldığını mltu" t.•ikettmi 
ka~ bP.ttiın. l'enı lııl nlacağ'rmdan bük· Ankara L.adde5mın en mute~r rerınd,. t("vkaıade naı11ret 
mü Jokhır. 1 .,.avadar ~ aydınl ık bu kat kırahktır. A}nı binada ayn ca ıurıl B yc.ğlu Hall<eviııin tertip cttl!'H 

lur koşu u da dDn sııat 10 d:ı. Şışll 
Tr;;mvay dcpoeu ne Tuğla harmanla.; 
n ar:ır•nd& yapılmış nt-tloode l3eşlk 
tqta:ı Hikmet blrlnc!, Beyoğlu hal. 
kM'lnden hak ikinci, yine Beyof,lu 

YBnşm birinci, 1kincl üc;ünctıııilne 
koşudan aonra mükA!aUan ve,r'.laıi;,. 
Ur. 

Romanya muhacirlerinden rxiaiar da vardır. 
smsure kazasınm Tutrakn" V;,k ıı ' ;~ .. ~..iıL T ı:br~"leii'tlf m.iU2<:c.at. 

nahiyesinden Süleyman otlu ".!.:••••••••••••••••••••••••-~ 
lehnıet 


