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~aAş~ 
Bulgarlara 
la k olan 

T ürk ınilleti M illi Şefin 
evki etrafında t oplu ve 
~~ 

Bulgarlar Almanlarm galcbP e-
dc> C>lı;lennC' inam}orlnr. Bu tah. -~-,. •• ..,.,.,._,.,~.....,,,--,~,,,.,,...~ . .-,.,..~---, 

inleri dogru ~rkarsa bn.<;Jarı. 
na '>cJaJarm en bill u -;u gele 
Cf'ktir. Yani istiklfıl vo hüni
} t nnden 'bPdtv.}<'11 mahrum 
ka 'lraklardır. Almanlar galip 

hrc. le_ ?"51' Bulr;arlstun yinr 
bil} uk hır y ümit cdrmı.>z. 
Çtınkü hir millPt kt~ndi rızasilt 
t b l tigi hnvat snlyesindt n 
Uks lın k haltkını kaybC't.mi 

d. n l'ktır; olnc gmı bulmuştur, 
kı.ın kPndr.:ıin fozlnsmı bah§is 

"'!>~anık ' ermu. 
-"VVVvvv.."VV"<_~ 

vazan 
ahit raıçm 

1\ nuı,., r rııE>bu !arından Deni 
(' 

0 1off, bundan hemen hir ny 
\~\el, Bulı~ar JlarJiimrnt-O~uniJ:ı. 
ınnn, a ıı • blrlıkt<> ,iınıml ·' lü. 1u • 

b ınunu ı<:rarh müdafaa ~rll~nr, 
d unıın Ilul;.;ar milletinin mukad 
d eratı b:ıl.unmclıın İ); nctlcrlcrlo 
ınoJu oleın :"tıntı ilnH' celi~ orclu. Bn 
k "hu!>un fikı lnrt• Bul,:;nrisfan U:ıl. 
~nlard ~ it ndMnc li'ıl ıl. ol:ııı nıe,·. 

1: <'ldr l'İmC'k irin hazırlanmak 
anındı. 

nır R\ "'l'çmeden bu Bulgur 
~ bu unun dcdiÇ,ri oldu nmn M.c. 
t:.1 1 oldu n u bilmc~iz! Bulgari • 
ıl::ın Alın:uı~ a ite birlıktc ~ ürüdii, 
il ~a. do ~su \iman lnn \etleri 

1 
11 .;nrlstanın i,.ln<' doıı:....• '.\-Üriidü-
~r I' " ., ... ~ kad u un llul~ar milletinin mu. 

1 deratı b:ıkımınd:ın h i nC'tlce. 
r~ • 
Olıl (~ deılu bir han>ket tcı;ldl dmis 
lt> ub'Unn a<' 1Ja B:l\ Kostoff hala 

1 ~ıın edC'hiUr mi! i:a mt kim bilir, 
1
<1 u ı:ı.IJ,ı.,lJl anlar arasında helki 

1 n 1 h ! 1 r. ~·ıl ar sba t l .. n 
r nd llrro u \imanlara ı.npı. 

il. hıtı, oııl nn "a' .inde birtal:ım rnz· dı 1 ld <'tın k ı.ol:n ca. im lıll ot. 
1 ;t uı a knn t ~l·Urnıi'-lC'rdir. :Fa .. 
g lınnn~ a Ilul~arların kara. 
~zl<'rl l\'.In llL"<ll'n zahmt•t ihti~ ar 
d c t'l\ dt• h:ıı.ka ml1lctlcr üzt•rhı· 

11~ hız,11, yup:ıtoa1, 'l' Uıılı;ıırista. 
la bU3 ull't't>k? Kendl,.inc Bıılknn. 
ıta~ 1 UHetli bir mlittcfik \'Ücu. 

,..C'tfrrn('k için mi? Ila kU\'\"Ctlİ 
nı tt nk . t <:" hı her ı.aıııaıı .\iman men· 
.;~ tlt•rinl' lıizmetk ır olncuğına. Al· 
Ilı 1~'\a na ı1 emin olabllir1' Jlel".hnl. 
ltı lul;, .. rı fanı :rnnıtnn d<'' ıct Al. 
~ aı;l tlt·~ildir. 'ı· al at huglin Bul· 
1-;ı.rr ıır kt>111U half sJ,arlarma arka
na 1111 doner<'I. :\lmanyanm lmcaj:."1. 
lı ntı~nıı.. bulunu~ orlnr. Umumi 
la 'Ne lsc> lı'lı· skarl:ınnın dfü:man_ 
tııc~ı 11c iltif:ı~. etml5lcrdi. Velini· 
111, t>ri (' na.okurluk edenl<'r 'lal. 
l•ıldlluı nrı r dc~Jdirlcr. Tarih bu 
1.l'J a Pc>k c;ol ım~I arı:eder. Uun. 

ati lıil •n Almanlar Uulgarln.nn 
r,1 ::lluıtıerine hiçbir zaman emin 

rn .. Zl:ır b" 1 tı 
1 

• ınaenaleyh onlnn o _ 
nı"t~.z ~l're ellerlnrlcn tutup ni· 
lıuı r ı;nrkefrnc-ı:lcr. Almanlar· 
l<a arı rn. ih :ında. bulunacaklarsa 
ıı0 ılı :ını mutlaka bes on mMI 

t Pt•sin ahrl r. 
tıı, r 1<'~ inı<U llul~arisbmr Milii et. 

,1 ... 1
• 7..nhlreu bir sev alını ;;ibl 

•• il i .. 
d n 

1 
nı ıyorlar. Balgnristnmn cam 

~l!l~rerı • <'y maddi bir nesne- de· 
rıın 1" \imanlar llul~aıi tanın 
dtıı 1111 nldı denil~bllsin. Uu~ün or. 
lrıatj~ı ~~idi. ) ann h il 'e diplo. 
hlrlikt 8Janlıın ~elef'ek: onlarla. 
("h ~· Gt'<.etapo c:ısu lnrı dolacak 
1 t<;a~ 1rndiyc kndn.r dolmıunı;:.. 
ltarnı ) tlbur gun bazı Rulı;:nr nm· 
ttı"k ~tıntln konb-ol '\ nzifcsini gör
~<ıruı lCfl' Alman müıncssill<'ri 
kan1 ~C'I-. Rul~arlar dıı. hiıli'ı Il:ıl. 
lrır \ ~rd l kendilrrlno Jliyık olan 
e('l{ı,, 1 ~ lenıin Nlilmcsinl beliliyc. 
lrı(', k~ ~C'1lba onlnm Jiıyık olıın 'l' titbı~Uliik bir de\ letin hüldim 
dJ'ı' 1

\"<'tf alhnda lasam:ık mry· 

llııı~arı 
111'(- ılrrtn :ı.r Almrml:ırm galebe c-
'tılnıC'rl ( ~ inan~ orlar. nu tah. 
lıt-ı<tla loı:;ru ı;ıkarsn. b:ı lamın. 
\:llrıi G; "'~ hü~ ıiğü g~IN:eldir. 
"h ~ klal \ e hürri' etlerinden 
t\trrıl~i('11 nınhrum ım°!:ı.ca1dardır. 
~ti: ta. ar ~liıı J:Clmezlcrse Bui'. 
fl()"rn 11 'ine bfö·ül bir ı,ey ümit 
li,.aıoıı~'" Ounlni bir millet kendi 
!'.iııdenc kabul cttii,'1 ha.ynt ~,iye
ltıf " ~ Ul<'l<'bnek hakl.~nı knybot. 
tı.ı,., k~ ktir; olı:ı.c:tğuu bulmus.. 
1 <ıl;ıra~ ken<1isine fazlMmı bah. 

'<'nnez. 
Ilı liD Ca.hlt '\' LQIN 

Jfaneil" \ ekillnıiz ŞUlrrli :sarMoğla 

1 
Balkanlar da, 

250 bin 
Alman 

askeri var 
Bulgaristanda bulunan 

Alman kıtaları 
Yunan 

hududunda 
dört mevkie 
varmışlar 

Tilrk badada 
istikametine de 

Alman piyadeleri 
sevkedllmlf 

Londra, 4 ( A. A.) - B.B.C: 
İyi haber alan mahfillerde, el. 
yevm Balkanlarda bulunan Al
man kıtalarınm mevcudu 250 
bin olarak tahmin ed!ime~tooir. 

(De\&nu f ünciidc) 

l ngiliz gazeteleri 
yazıyor: 

Bulgar üsleri 
kolayca 

bombardıman 

edilebilir 
Bütün Tuna yolu lngiliz 

tehdidine maruzdur 
J..ontl ra, 3 (A. A.): 
Deyli Eksproo şöyle diyor: 
Harekô.t.m inisyativini alma~ 

devam edeceğiz. geçen ktş ~ · ., 
smda bize nıühim muvaffakıy~ -" 
ler temin etmiş olan bu tlibiy.o · 
sayesinde bir deniz devleti Sifati.\ 
le dlJnaiğimiz noktada darbe hı 
dinn('ğe muktedirt:. ... 

Deyli SkP.ı: bundan böyle !g,.~ 
tnyyarelerinin doğrudan doı;.ı:u!·rr 
Yunanistan üzerinden u~rnlc Bal · 
garfstandan geçebileceğini ve ?ra.} 
daki kara ve deniz hedeflerini v, 
hatta Karadenfzdeki llsleri bom . 
b:ırdıman edebileceklerini yaz 
ınaktadrr. 

Şimdi Romanya ile Bnlgaristanı\ 
biribirlnden aymm ve Macaristaaj 
ve Atmanyadan akan bütUn TuDai 
rehr;i tehdidimlze .manızdur ... 

Moskova -1 uyanık 
Bulgaristanın 

hudutlarını Almanlara 
açmasını 

Tasvip 
etmivor 

M oskovada bir resmi 
tebliğ neşredildi 

Sovyetler 
Buıgarıstana 
müzaheret 
edemezler 
Bulgaristanın hattı 

hareketinin dürüstlüğü .. , . . 
hakkındaki noktaı 

nazara d a Sovyetler 
İ§tirak etmiyorlar 

t ngllteN:"nln gCQenlC'rd Ankııraya 

g"l"n l~ko\'R ı·lçlsl C'ripps 

(Yıızısı l iincüde) 

Am.ral Dar~an 

:SO\'J6t Harlalye Kom i5Crl Molotof 

İngiliz gazetelerine 
göre 

Boğazlara 
mavn 

dökDldD 
Ttlrklye galil 
avlanmıyacaktu· 

Türk fılosu 
Çanakkalede 

Londra, 3 ( • A.) - Röyter a. 
jansmm diplomatik muhabiri yazı· 
yor: 

Boğıızlııra mByn dökülme•ı Türk 
filosunun Çanakkaleye mu·ıasalııtı 

Tilrklye hUh."'flmetl tarafından 'lCr ttl: 
ıo ibttffiale karııı hazxrlıklan lnki§&f 
ettirmek 1Çin alman lld tedbirdir • 

(Devamı .f iinclldc) 

Alman yanın 
Türkiyeye 

gene tecavüzkar 
parise gitti 
Lavalle ve Alman 1 niyetleri yok 

makamlarile görüşecek 1 Berlinde bu yolda bir 
vı .. i, 4 <A. A.) - B. B. C: teminat veriliyor 
Fransız başvekil muavini aıni • 

ral Darlan bu sabah Pnrfse mu- Bcr1in, $ ( A.A.) _ Bir hu. 
vasalat edecek, orada icmal rna. sust muhabir bildiriyor: 
kamlariyle temas edecek, öğle 
yemeğini Lavnllo birlikte yiyecek· Propaganda nezaretinin mat· 

buat servisi şefi, Almanya.nm 
tirAjans telgraflarma göre amiral Türkiyeye karşı tecavüz.karni. 
Darlan bundan böyle Parfse sık vetleri o1madt~ı söylemiş ve 
sık gidip kalacaktır. Alman kon - Türk - Alınan iyi münasetet· 
t.rolunda bulunan Paris gazetclr lerini hatırlatmıştır. Türkiye· 
V~i hllkümctinc hücumlara de\'arr nin hattı hareketini tasvib ye· 
etmekte ve La.valin Vişide tekrar ya ademi tasvib, demiştir, Al. 
iktidarı ele almasından ümit kes. manyaya düşmez. 
memiş bulunmaktadır. 

AfirJca cephelerinde 

italya yeni 
mağlubiyetle· 

re hazırlanıyor 
Roma radyosunda 

İtalyanların feci vaziyeti 
itiraf edildi 

SomaUde bir ıeb·r 
daha zapte ildi 

< l' az111 4' lindüle). 

w , 
Kornelyanın 
intikamı ! 

Yazan: 

OTWell BINNS 

B .. .. k uyu . 
h arek e t li, 

zabıta roman ı 

Yarın BABEB 
Sltaa arında 

Komşu memleketlerd ef,i 
hadis/eti vekar ve 

sükunetle takip ediyor 

Muahedelere sadık 
olan. Türkiye 

Hadıselerin inkişafına 
ıntızar halindedir 

Ankara radyo gazete-ıı1 dlln ak. 
<ıamki neııriyntmda· Alman kıtala. 
:ınm Bulgaristana girmeleri bak· 
lnıdn Alınan tebliği ve Alman o.. 
jausı tarafından gösterilen seb~p 
ve İngilterenin ba-rbl Balkanlara 
~etirmesiııe mani olmak l?fbl lddl.. 
alarm fler tutar yeri olmadığnn, 
Almanlann 26 Şubatta Alman k1· 
talarmm Bulgaristana girmeleri 
bnhifl mevzuu bile olamtvacağrm 
s5yliyerctı btıiin dafr C11oıı.n liP.ber 
lerl tekzip ettiklerl halde ik! ~L 
sonra Bulg;arlst.n.na gt~ bulun. 

, dukl 'Mnt SÖ\'lem\ı,. Alman krtaları· 
nm ç-lrmcs! ve bi1 bareket llssf.l 
olnnı.lt kullanıl.mcı.sı t.akdfıinde 
Bulgaristan mllnakalo :·o11armm 
bomhnrdrman cdlleceğl hakkında 

lngilterenJn Bulgar hUki'ım~ine 
vnnttffet fhtan hatırlatarak TUrkl. 
yenin bu hadise karşTSmdakl vazl 
yetine geçmJ\} ve mUtaleatn:ıa 
öyle devam etmiştir: 

"Harbin Balkıınlara girmcsı b":: 
felAkettlt. Bu m·hver :cşebbll!:fin.. 
de en çok mutazarrır ol<lcak olan 
Balkan memlcketlerldir. Buna 
mukabil ale§in Balkanlara slraye.. 
ti harbhı umumt gidişi ve neticesi 
üzerinde mllessfr olamaz. Bu da 
lıspat eder ki mihver doğrudan 
doğruya lngiltm-e üzerine bUyUk 
bir hücuma cesaret edemiyor. Bu· 
nuı: fcas:- ettlrdlğl fedakarlık göze 
alınabilse dabJ neticeden emin de
ğlldit 

"'Bulgarfstann: bb h9J'TI saham 
otmas: muhtı.rebey-. bize bir ı.dml 
dııha yakın.~tmntştır Fckat Tu~ 
mmetJ ht\diseyi tıllkunet ve vakı:ır. 
la karvılaınJ'fttr Komıyu memlf" et.. 
lerde cereyan eden bfıdiselerl diJ.·· 
kat ve ha83asiyetlc t:ılc'n etmek
tedir. Muahdelerine snd:k o1an 
Türk milleti, Milli Şefinin etrn.. 
fmdcı. toplu ve u\·anık. kendinden 
ve kuwetindcn emih, haabalerb 
fnki~nf-nn intizar tıızlyetindedir.,., 

Fabrikalardan imal 
kudretinin Çıkarılabi :e .. 
ceği azami hat soruldu 
i:1t1sat Veka etı sermaye ve ham madde 

miKtar1111n da bıld : rılmesini 'sledi 

Hadıseıerın -r ersırı --
IVoskova 
Noktat 
Nazarını 
Bıldirdikten 

Sonra 
tazan . HA:>AN KU:WÇA YI 

Balkan hidlseleri karşwnda 
~imdiye kadar bir muamma man· 
:ıara..•>ı muhafaza etlen So' 'Y"tlerin 
nlhant dün dUe ~eldl~rfnl cördtik. 
M~kova radyosu Bulımri"~ .. " • Al. 
man askerlerinin glrm~I So~ 
lerln tas\ibl ile olıuadıf,mı bildir· 
dır. Hatrrlanladır lrf l"l'f!" bir ~fül 
det cn·eı Moskovanm rnu,'1lf1tb.. 
tiyle Bul~arfstana Alman askeri 
~rdlit m-ayeff ~ıtnn"11. Tu A· 
faım b9 rmayett dtrr"• ' ·~"' ~ 
ifade ile t r"l'mn f'~lctt~ " " t"'k7.fy) 
karfJ!!mda Alman propaganda ae. 
zareU adct.i. bayret edu 1ılr ta\"D' 

ffazMJ 4 ünctide) 

tuJunmı~h. 
•~1e hitllscler o ı;ama" l\lo'lllw. 

T" htlkfımettntn uabiteşmH1tnde 
11ckat'ar lıakh ol~n~no gös-U,r
mlstlr. }'akat Sovye!lerln ba;sasi. 
,.,,ti 1mttnlan cür,.tl·~.,..,. A volun.. 
d!ln ır«-rt 11l•m1flı Yalnn Bo1"'flrls· 
t~"u itçlli n11 ' rtn ",..,.,.,." :t>""'nn 
Jr""'"''"rl tar:ıfm•lan vn?"l'"'f Mr 
tnvtklo o'madığrnı, Bulp ri'lltamn 
• en-ti taleb1y:" ,."Ulnıa geldlğtnf 
Mi;deitller. 
Şimdi lşln k yüzü JIW'•il""" eıla. 

yor. imanlar Bul~ar'•ftt'"" ll~lii 
pi\-.d.A r1rmt'!>l M~k,,n.cfa ki b T. 
ılanm•Vftt"ft~f Mlt1ltderl fl"fn bu 

tarzda btr takttk tnfn,n<jlar. Sov· 
yctler tarafmihrn ~"'Tt"CCk lflnu.a 
C\"\'Clden cenn h ,..,,.....," ..... 1 .. '". 

BuJ~r hnflnflanr. da?t kıerfyc A.1. 
mııın ,..,.,..,., .. wi M"f'""'{"" fi::"·~ t•tter 
memt~fltbade ~örillon infial ese"· 

' """ .. 1f"''!"!'ll: 
.. _ 8 1-f n~ Yft"ll' nn. nutl"'Dm t"t1t 

, ... ," .,,_,rt.. ,..._,,.k ıoıtAflt bm 
,..,n~,..,u,t f'ttl. Kftbnl rlttk. Sat!da 
Alm ..... ~nm •e mes'111yeU \"&?!,, 
iffvn.,.':ır. 

Fakftt hlı- şfjnlt.-..17; bb bmla 
hlr bkffk Sovy,.tlnt ""'ctt11mıya· 
d.rtrr. MöColtova 1'ft~l"ft Mnwt. 
..,..._..,. "en~ffte .h"l!' l!d Jti2'" Mr 
<ıln•nt ~""""•ıı....tt ~ dd a btltfuı 
tıplaklığlylıt utaru:m·. 

BASAN KtJMÇA:n 



ı MART - 194f 

· .;flUr:iJ fl@IJ1/JB! 
\ "• \lıftz<1n~a<ADIACAN K~Fll 1 

Kaldırılan 
1 durak yerler 1 

...._.E_k._;;, ..... rr;; .. k"' ... ı: ... r ~!mll!l!!!li Şll!l!llll!llY ..... E R--L-ER._.i-ND_E_B_ED_E __ N_T_ER-B-iY_E_j. ::~:::;~~~O: 
HE R 

il T ARIHI DENiZ ROMANI 

Hamamın Jık havcurna gÜmce bir an irkildiler. 
Sonrn yavQf YGIHJf 11irıliler; Koç Ahmet maalulı· 
ları açlp kapıyor, kurnaya, taalara, •abana, bea 
ve liflere balııyOT, bunların ne)'9 yaTatlılılannı, 
nasıl kullanddılılaruıı t•ı:rübe ueya tahmin ede
rek öğreniyordu. 

da~e::~er? KONTROLOr~E BAŞLANDJ ,;;~~~i~;;:;;;: 
Belediye bugün bir Beden terbiyesi yapıldıg'"' ı esnada İş yerlerinde duraklarla yerleri değ"şlirilenler 

hakkında belediyeye halk t.arafm.. 
tecrübe ile bu aırrı Bal.fıa memur ve '•"ller be•az bl az ve dan toplu birçok şlkAyeUer olmuo-

Koç Ahmet haklıydı. Gamım o
nun sözlerini bir emir gibi karp

ladI.. 
San§Onun yüzll hep duvardan 

farksızdı : 
- Bir gey 1'sım olursa fU ipi 

cekensiniz! .• 
Diyerek çıktı. 
Bunaı gerçekten "&hatb. Dıen

nda §im.dl kim bilir o korkunç fır. 
tma naaıl ortalığı kırbaçlıyor; al. 
lak bullak ediyor; çatılarda~ ba 
ealarda ıslıklar çalıyordu. Deniz 
yine alrıamk! gibi ufuktan boğıı. 

~r; sahilleri d5vtiyor; Umandak.l 
kocaman ıemilerin bile zinclrlm
aı gıcırdatıyor; teknelerlnl aalb. 
)'Ordu. Halbuki burada en küçük 
bir hareket ve ıtırWtl yokttı. 

&nki yalnız burası d~ğil bütil.n 
dllnya ye bUtlhı den.lzler .Ut 11-

atandı. 
Hımıa.mın Ilık havasma gtrlncc 

bir an irkildiler. Sonra yavaş ya. 
ng girdiler; ~ Ahmet mmlut
laı-ı aı;ıp kapıyor, kurnaya, tasla
~ sabuna, bez ve liflere bakıyor, 
bunların neye yaradıklanıu, nasıl 
bllanıldıklarmı tecnıbe veya tah
llliıl ederek öğreniyordu. 

GUlerek, pk&laşarat yıkanchlar 
Bu İlJ GamsWD hopna gttm .. 

mltU. Ktlrek çekerken, hattl o 
pm dalgalarla bof\lfurken btl 
lnı derece yonıldujuııa, ldaldığt

m hatırlamıyordu. Bu bJ8llııi arka 
dapna açmaktan tendlnl alamadı. 

O zaman Koç Abmeot kUçü.k lrub
l>eyi uğu1datan bir kahkaha attl : 

- Öyle lae Don Alvaroya ft 

Jntun gibj ya.oıyanlara acıyorsun ! 
· - Niçin T 
• - Belki de her atın )'Ikamyor
Jar !_ 

- Her gi1Jl mtı? .. 
-Evet... 
- lnsanm derisi qmır be ... 

Hem de yorgunluk ! .. 
Yeni bir kahkaha daha attı ve 

tam ağzına kadnr doldurarak Gam 
1J?Zin Rlll'atma çarptı. ôtekl çıtı,tı: 

- Ne yapıyorsun?. Bll'llk artık 

Ben çıkacağım! .. 
- Dalgalar daha mı sert çar

pıyordu; o zaman şfkiyet etmiyor 
dun ya ? •• 

- Orası bizim ycrim..z .. 
Gama·z yan sa.bunlu g&Jerini 

B!lerek doğruldu : 
- B3D çıkacağım •• 
- Böyle ~·ltılmu: h•t@ bir b~ 

tu daha su dökeyim de öyle •• 
Onu beklemeden btıtlln k~pilkle 

rl giderdi ve : 
- Artık {dt ! .. 
Dedi. 
Arkasmchn s'e81endl: 
- Orada havlular var: onlara 

t!l8l'tl'111"Bm, sedirlerden birine ua
IW', beni beklersin ! 

- Pek!. 
ÇıkbğJ zaman Gamsm don g&n. 

tekle buldu: eordu : 
- Niçin a::•lP. ettJn, bir az key 

fJns bakaydm ! . 

- Korkanm.. 
- O neden ! 
- Allf!r.JD diye... Hem p 

ııcrknuFm !_ 
Yine gUinettıler. 
- lçerde yıkanmak yorgunluk. 

tur, dedik, doinı ~z... huıan ger. 
çekten çallflllca da yoruluyor, YJ· 
kanınca da... Demek kJ itlaf bir_ 

- Sen bu akoam ulema glbl 
konufUyonnm ! Ufla kann doy • 
maz, davran bfru! .• 
Gamsız Ali eald elbhıesfnl giye. 

cek oldu: Koç Ahmet ~b: 
- Yeni c;uJ ftl" oradL .. At o 

eekileri ... Bak, 1naana bensedht.. .. 
Bembeyaz donla &ömlek nebdar 
nluttı. 

- Jl'abt '* taht elti,Jcliw; 
ıablkmhlr fena ~·-

- Buna .. aht"Nm ! 
- BM w Jtaı1••!1!5 id.. 

k I l - L -.., J tur. Beledi ve bunlan tram\'&Y l • 
f!f e ça l§aCUK SIJ&b kllot, 'rkeld. ,,e bevaz lanila dıırcsinc bildirml,tir. Uzun tet • 

P'rrmJara hep aynı hısJJtad& un veri. J kiklerden sonra yapılan bu tacU. 
diğt halde bazı mıntakaJardakı ekme· ve 111sa pantolon gigecekler !At yeniden tetkik olunmaktadır. 
ltn !azla eamer olU§Uilun sebebi ara~. Buna göre icap edene ba.zı IAI -
tınlmaktadır. Beledi)e, bugtın, yenı Beden terbiyesi mükellefiyeti ve siyah saten külot, erkek mc • vcdilcn durak yerlerinin tekrar 
çeşıı Ozerioden, kendi vaaıt&Jan iltt kanunu mucibince fşçflerl de,·amlı mur ve i'iÇiler de beyaz jimnastik ihdası imkd.nı aranacaktır. 
ekmek tecı1lbeııl yaparak bem oormaı olan iş yerler'.nde beden terbiye.. fa.nll.Uı Ye kısa pantalon giyecek· Beled1ye tramvay ldattstnin 

- Belli olmaz!- Talt gtllerae! 
Elbi9e. fasla genle olmıyu u -

zun bir plvarla laaa ve oınuzlan 
kabarık. önil kapalı bir ceketten 
ibaret.ti; siyah çuhadan yapılmıştı. 
Tokalı lt.i afyah lakafl)ln ve aynj 
renkte az !:enarh bir ppka kıya-

' fetl tamamlıyacaktı; fakat Gam • 
ms 1&ı*aJ'I görllr ıönna kızdı; 
aldığı gibi yere çarptı: 

-Ahmet! .. 

ekmegin reogtnt, bem de bir çuvaldan si mükellefiyet çağında olan işçi. tir. yaptığı şu bir baftal·k tecrtlbedeıı 
ae kaaar e.kmek çıkanlabUeceflni tea terin toplu bir halde ve muntaza- Mart başmıfan itibaren b'ltUn fş alman nPticeJere g<Sre yeni durak· 
bit edecektir. Tecrübede 23 çuval wı man beden terbiyesi yapmaları, yerlerinde sıkı kontrollara baela - !arın kaldınlına81Jldan sonra sey. 
kullanılacaktır. Beher çuval, 72 kUo bunların adetlerine göre salon ha- na.rak memur ve f§çilerin beden rilscfel"de kolaylık ve teknik lstJ • 
okmek imal edUeoiJecegt evvelce be· ?ırlanmaSJ, spor l~vaznnı tedariki, terb'yesinf muntazaman ya'l'D fadelerden maada her seferin za-

1 

- Ne va:-! ınplaoml§U. 1enize yakm olnuyan yerlerde vapmadıklan tetkik olunacaktır. ma.,mdan da kazanılınııktadtr. 

- GarUyor musun ıunlarm et 
ikler· haltı. .. 

- Ne yaprnt'!larT 
- Bbe pp&a .&b'cllrmek iltl -

yarlar!-- ... - ... 
- Giyme ... Elbiseyi gctlrer'o • 

rin ialAm olduğumuzdan haberle. 
ri yoktur; ne bllalnleT 1 

- O da var ya._ 
Elbi..ae biraz bol geliyordu; AF 

bana yU 1uu'IJ)&madı. Koç .Ahmet 

alay etti: 
- Buldun da bunuyorsun. Bol 

Eanal kongreleri 
tamamlandı 

:tki aya yakın bir mUddettenbert 
devam edeıı eımal ~mfyeUert )'lllık 

1 :.Optaııt- " td&re beyeU tntthaplan 
ta.nıamıanmqtır. Kongrelerde yaptlao 
t.em1111DIJer t!caret mUdUrJU&Unde tet.. 
kik chuı.maktadır. 

Tünel 
seferleri 

tahdit edildi 
oldııfu daha iJi... Seterler sabahlmı iki 

- Niçin! 
- lalanmea daralır, tam gelir! alqamları da dört aoat 
- Yahu!_ Ren rahatl bulunca yapdacak 

çok bUmlt adamlar gibi konu~ma. Tünel arabalan fimdtye kadar gtlıı· 
ğa batladm 1 ~ de .ı3 aaat çaJJtm&ktaydıJar. Tram. 

- Öyledir! ~ ı vay ve tuııeı ıaareaı. laveçe umıarıa.n 
Koc Ahmet de ailbunt._ don ve ., mı şoıan TUnel kayışnım ıecıkmea: tb 

göm.Jetini siymjf; elbl9eyt alarak tilnaıım rösootıocıc tutarak TtıoeJ ee· 
5zden ıeçtrtyordu. 811 it kua rerıertoı. t&Jıd1'1e karar •ermııu.r 

&' Buna aaaararı arabalar, •t>aJUan ea· 
stirdft •• .Jtlztlnde .vtn~ "8l'dı. at 7 aeo 9 a kaO&r oımk u.ıere 2. ak. 

Onma elhUıeel dar ıellyordu: l-
detl deriame yaplf?J'Ordu; lap:-ııı · 
yol dellkanl!lan bundan boşlarur . 
:ardı; ~tı vllcutlarmm hatlıµ-ı. 

nı tam mi.nutyl~ pterebllirler • 
i. Fakat ~ Ahmet iyi ka.rfıla 
ııadı: 

- Gene ben}Jııl WUm .4a.luı 1ı 15 

Ü Ç!ktr. 

- Neden? 
- Bir defa ml!!!lD"'r-ı bnrtdt. 

r<ıcak halim taln. yacak J Hattiı 

gerlnaem tlmdl bile çatır çatır 

dikişler ~küleczkl 

- Yanlış giyml!! olmıyalmı! 
- Alay etme, senin boyun ,..ne 

benden en az bir k&rl3 euiktir; ? 
hem de zayıfsm ! 

- R'nlayı var! 
- Ndir! 
- Sen zayıflarsın, b"rı de şiş. 

manianın! 

Yakıt: 
.Aaım Us. "Bulgarlat.an lfgallııden 

eanra B.e!kenl&J'da muhtemel IDJdf&f. 
ıu., baflıklı m&kalemntte. .umanıarm 
Bulgar'..atana gtrmeJertnden tevellüt 
eden y~ni n.ziyeti t.etklk ve tahll et· 
mekt.edir. 

Aaım U•. dl)'<'I' ki: 
Eğer Almanlarm malnıadı Ya

.ıa.nistan ile ltalya UUlllda blr 
rniitareke &kf.ettlrmek \'e 8ellıılk. 
t.e lngllb ku\"VetlerlıJD bir k6prl 
~ alm&lanna mal olmalı ile 
vakm bir umaada banaa netlce
'llnl ~öreblllrlz. ttaiJ'anlarlll Arna
vutluktan vaptıklan teeavtls ._. 
rhıe tnglllzler tarafmdaa Akde. 
nlzde ._.. edlbnlt ol• Yana 
!Mlalarou badnden t&hllye ettir
mek mümkün deilldlr. Fakat ltal
van ve Yanan kavvetlerbdn U..... 
lıkb wuiyetlHI tnglltere ve Al· 
m&D'fll arumctald harbin netleetd
ne kadar olduğa baldo tutmak 
~te bir mOtarPke akdi olabltlT. 
Böyle bir ihtimalin tahalrlralra ı. 
talyulan Anaa,'11tlalıtald tehlllle
n vazlyettell. Almanlan da Bal
kanlarda yeni bir llarp eenftesl ~ 
maktan lrartanr. Yananktan Ny. 
te bir mftt.arekeye nn oldnla ta•-
1'1rde ln~nıJM'ln df' -t,~ner1 
altmda olan adalann tahnvelll ita· 
lds menua olmamak şarttlf'-- btt
na ......,&btl llttlıml ~ 
dlr. 

Yolr eler Sellnlkte tn~lz!C'rhl 
veni bir cephe lnll'lr.alarma mani 
.......... , IHt'> 

pmıan da 17 den 21 e kadar olmak 
ııt~re 4 oı&at c;ıuışacalttır. Böyl~likle 

ls~~uJ • Beyoğlu TtıoeJ eeıerıert, 

günde e saat yapıJDll§ olacaktır. 

Fırın ve değirmenin 
tef tif ediliyor 

Yeni tip ekmek teftişlerine dUn 
de devam edilmiştır. Diln sade 
fınnlar değil, değirmenler de 
l<'ftl§ edilmiştir. o:n, 200 e ya.. 
lnn un ve ekmek nilı:ı:unesl 
alınarak tahlil edilmek llzere 
kimyahaneye sevkedilmiştir .. 
Teftişlere bugUn de devam clu. 
nacaktır. 

iş Bankaaı latanbul 
şubesi müdürlüğü 

İş Bank&SJ letanbul ıubesi 
ıııiidürlUğiine banka umum mü· 
dür mua,rini Halis Kavnar ta
vin edilmit. yeni mOdUr dün 
veni vazifesine baslamıırtır. 

rtnı ncrfn allren Almanlar Bfll
""' kcnıttler1 ba Umanı eUerfne 
~celrerck orada deniz ve b&\"a lls
tdt lrurma1c \'e •arkt 'kdPnl'?d<"kl 
tn~lf? hlldmlyetfnc karşı ll'ftcade
le etmek dbl bir mak.qt arkasm· 
d!ln k°'8vorlarsa Blkaa bldhelerl 
dalla bqka lnkt~nar giSstereeek. 
tir: Her teydea en·el Ahnanlar 
Bulnrtııtana yerleş~klcrdlr. 

Bundan sonra proftSlr f11of hll
k6metlnl döttirerels it ba"m• 
Ç&nkof gibi tamamen Alman "ı,... 
setlnP ba~lı o!an bir adamm rt,.._ 
lleffnde yeni bir hll" .. d'Jmet ıtetlr~ 

eoklerdlr. Bal,;arlatanda bu turlll 
de~-=l'ıln<lor olurk~n Romanvadan 
getirilen Alman ordusu Bulgar 
ordusunu da kencD ellerlnf' alarak 
lotlıla Yu~os1a\-Ya mcsclC!dnl hal
letmt>k, onclan ~onra bir tarn~an 
ho~zlara. dlğtt taraftan Selinlğc 
clo~ lnrı<:'k l'lffy~relt1<>rdfr. 

B:ılkanlardald Alman hareket
leri bu sa!hava ~ellnce, Yus:;o!lav
yanm harbi kabul edeceği henüz 
belli değilse de TOrldn Te 1'una
nhta11 için baJ'p muhakkaktır. O
nan l"ln Jtrrek Türkiye ve ı;erek 
Yans.nfst.an Btılıurlstanı l!'}ıı;al eden 
Almanlamt Balkanlarda barbl g~ 
ld~letmek fikrinde olup olmadık
lannı bir J?ttn e\'V<.'1 öwMtmelı ,., 
ona dre bulr!pmaJr ~ 
*dedir./ 

'fUzme havuzu tn~ası mecbur'y"L tş yerleri.,.,in teftiş ve l"""r<'":"b"B' Tramvayların azalrıl\'ll ve mn
lerl de iş sahiplerine tahmil edil. ile mtu•,.U•! tkt!5at Vt-b~rltf MU • '"İmin yağn·lı olım>..sı dol!lV"'sl'")P du 
"'li"tir. "ı:-tt, .. •,.rt de yıo,,t·"'an tef't'"''e>r • r:tk V<'rlernd~ fazlq volc•ı bf'ik • 

Soı:i verilen emre g!Sre b"den ıie bilh!!. .. .,a beden ter'hi,·csl iel<>r1- •itt'nden at"Jtbalar daha rıu-ıa za. 
terb'yesf yapacak ieçUerfn kıya - n'n ytlrtlttllUş şekilleriyle alAka • mqn durm:-•h me<'bur o!m:.ktadır. 
fetler:I de tayin olunmuş ve bu el- dar o1acl!.klnrdır. Fakat yazın tramvavlara binen 
blselerin tedariki vazifesi de mn. tkt.ıııat mildUrin~ iş yerlerhe volen nulttan dai"Tla azt!1makt.a ve 
esseee aahfnlerfne verilmiştir. bu hususta IA.zmıgelen tebligatı vakın mesafeleli halk yava yUrU-

Beden terbiyesi yapıldığı zar.ıan yapm·ş ve derhal harekete geçil meği terci" l'ttlğinden bu mahsur 
kad'TI memur ve lşçielr bevaz bHiz meslnf fstemlşttr, lt""""Pn "rtn~sm lrn1ı,,. .... ı.ttr. 

Köy basan çingene 

idam cezas:nda 
ısrar edıldi 

lkf 8811• eYftl, JCyUp olvarmdald 
Plrlııççl köyU.nde, bir kıptı grupu ge· 
oe kö~• rtrerek o.mu admda lılı 

köylUyU dövmllf beyaz renkli atmJ 
çatarı<eo yeti§en otlu Muatatayı da 

öldUm>tlflmU. Geceyanaa. 7.15 atımın 
kbye yaptJtı bu baakm ~• dnayeı, 
Clerhal dU)'\llmU§, j&Ddanna auçıuları 
yakat&m11tı. KıpUlerden R08tU Çatlar 
b1nJ:ıc1 ağır ceza malıkemeaı taratm 
dan taama. dl.ğerıert de • 8eDeden 7 
seoe19 kadar bapee mahkQm edllm.lf. 
lerdL 

Temyta mahkemut ll&p18 caalarm.ı 
tudlk, idam karanDı M.k.mtuainda 
ReaW Çauarm mUJıakemulne dtın ye· 
ntda bafl.Uunl§t.ır • .MUddetumum! t.. 
dam cezuuıda ıerar etmektedir. llu· 
tıakeme talik edllml§Ur. 

T unada buzlar 
çözuınu 

5 milyon liralık ithalat 
eıycıaı 11eliyor 

Kbunuaanl ayında donmu§ otan 
Tuna ı:ehrtnln buzlan tamamen çözW 
mU§ ve blrkaç gnUdenbert Ucarl na.k· 
llyata bqlaomıotır. Tuoa bavallainde 
memlekeumız için bekllyeo ti mUyon 
llralık ltballt e§yumclao bir kıanu 

yola çıkarılllllflır. Bu mallar arumda 
a milyon liraya yakın evzayı tbbtye 
m•ıaıece, mUstabzerat. ve mUhlm mlk 
tarda 8ellWaz, ctvt. madeDl e§y& var· 

dır. 

Ba1tt"arhtan BaşveJrtll proff!dr 
Fllofun ıı;erek Viyana.da tir.Ut pakt 
lm7.a olnrnrJrl"ft, ~M'("k 8ofyac1a 
SOhl":'., ... ft m<-('ll!ıl tarafmıl:Jn tıı"dlll 

ec111dnrten ttsmi b .. yannıımt t1c-kftn • 
de Mlvlcdll'>I 8Ö!l"'re ,.!.d•k bldı~ 
Almanın Bulnıırl~an topnkla,..
dan ~k T8rldye Te Yunanh
tanla harp açmakta hfe bir menfa
at bulamaz1ar:bnh118119 Yug09Javya 
O~lft nakta fltlhalc etmemekte • 
rar odcrM ... Bu ltfbarla lt.alya De 
Vananlstan arasmda bir mlttareke 
altdl ile Bıtlkanlarda nl5bl bir al· 
kfınun muhafazası bUtlln blltn.u fb. 
tlnı&J baricJnde değildir. 

Yeni Sabah 
Hllst>ytn Cablt Yalçm, Bulgar b&t. 

Yekill ırtlofun UçlQ pakta ilUbakı llD· 
aaladıktac sonra pazar gUnQ fevkalA.. 
de bir celseye davet etUğl Bulgar me 
bualanna bltaben aöyledltt nut.Jca 
lıahll o:.evzuu yapmakladll': 

Uubarrtr. diyor ki: 
.. Lüzum bhaedlldJtl zama• f!lllll 1ılr 

....... ,. yt.lolmumda lılle ..._ lılr 

tlereceyr kadar blbün nrkıl btr bal 
wanhr. O bina ile ~raber birçok 11&
lıralar, lılzdea, ........ ..,.. ......... 
ilan perf&lar mahvolup gider. Fakat 
• yıkılan bina koca bir devlet olur. 
• onan lnJıJdammda .e31rcl olmak ...... ..-.v ....... ..-.. .. 

Vlliyet ve lreledtye. 
ye Alt bazı emlik 
Ucuz ve takaitle holka 

aatdacak 
DahlliyeVekaletl taraf'1~dan 

hazırlanıp bu devrede Mecli:e 
verileceği anlaşılan yeni bir ka. 
nun llyıhasına göre, bUvUk ae. 

irlerdeld vilayet ve belediveye 
ait bazı emHikın uzun vadeli :.:. 
n~Uerle halka !ahlacaifı haber 
alınmıştır. Ucuz fiyatla satıla. 
cak emlrot, binnetice ~ehir ve 
kasabalarm imar:'41da rol oyna. 
yağı hesap edilmektedir. 

Kelleni kamanda 
tadllAl 

Ankarada.n verilen malCımata 
göre, Adliye Veklleti medeni ka. 
nunun boşanma davalarına ait hU 
kilmlerl tıırerinde tAdilAt yapan 
bir kanun layihası hazırlamnK U· 
ıere tetkiklere ba.flamışrr. Me • 
dent kanunun b'lbassa bo.,anmaya 
milteallik alu maddesi Uz~rinde 
tadilat yapılacağı haber verilmek. 
tedrl. Bu meyanda hA.lcfrull'rin vic
dani kanaatlerine daha genif sa
lllı.iyctler verilecektir. 

Edirnedeki tarihi 
hamamda yangın çıktı 

Ederoe, 1 (A.A.) - Dlln ak§am sa.. 
at l!l d& belediye kar§ısında. taribt 
Jılezıtbey bamammdan çıkan yangın 

aarlolvJJan gayreUer aayealııde hama· 
mm &hfap kımımı yaktıktan sonra 
etrafa airayetlne meydan verilmeden 
86n:111rWm~lllr. 

luunuao anlayan ve mblıarmda duyan 
Bulp.a lana kendi bUkQmeUeri tara· 
f.mdan ittihaz ~D bu karar k&f'IJ. 

amda neler Jılaaetmlo olduklannı bil· 
meyiz.. Fakat Bulgar mllletlnln mebus 
lan olmak lddlıuıında bulunan klm!M". 
lertn büyük eluerl,yeU bili' nı mUsta· 
kD Uuıgarlııtaam yılalrnaemı alkı~lar 
la kartıladl. Yalnız yirmi mebus vuı. 
l•lnl )apb. Bll' de Londradakt D.ıl· 

pr t:ltlat. Çtıokn Alman askerlertn~ 
ntanuı kapılarmı açan bUktunetc der 
bal ı.ılfanameetnl ıöadererek bu ba. 
rekete karp duydu&u nefreti UAn et· 
adtttr. 

Bulpr Bafveklllnln mebusan met"e 

lblndea Alman ukerlerlnJ memleke
te kabul için gl\ya mUsaade lat~.dlll 

dakikada Alman kuvveUeri çoktan 
Bulgar ıopraklanm çlpeml, bulunu. 
yorlardl. Bulgar mecllal mebullllJ\Dlda 
hazin bir komedya oynanıyordu. Oto
riter ttJl.mlu blr memlekette iptida 
fWr wı tenkld bllrrlyetlnl boğarlar: 

karalder ve pb.alyet ll&blbl lnaanlan 
n.ttlet. Metıu.n mecUal dedikleri bir 
binaya lıendllerl doldımırlar ve aonra 
oalan ber l.ıedlkleri lııann kabul et. 

Asfalt yollar 
Arabaların geçecekleri 

twkaklm a)'Tılmak 
In!ada devam ... 

edilecek 
Şehrimizin muhtelif semtlerill 

de yapılan asfalt yolların mşa. 
sından kısa bır müddet sonra bo. 
zulduğu hakkında yapılan ncş. 
nyat etrafında vali ve beledi_ye 
reısı Lutfı Kırdar kendısiyle 
görlışen gazetecilere ezcümle de.. 
miştir ki: 

··- aYptığnnız tetkikata vtJSıl 
olduğumuz netice a.afaltı mah. 
kfun edecek bir kanaat değıldir. 
B•zde şımdiye kadar tatbik e. 
dılen Uç nevi asfaltlama vardır: 
1 - Makadam şose llzerine 
soğuk asfalt kaplama (en ucus
dur), 2 - Makadam şose tize • 
rıne beş santim kalınlığında 
beton asfalt, 3 - Tapeka !iste
mi demlen bir asfalt makadam 
şose veya beton şose Ur.erint 
iki kat olarak döşenir.,. 

Bundan sonra Doktor Lfltfl 
Kırdar, Taksim • Harbiye yo. 
!undaki mevsimsiz asfaltlama 
dolayısiyle görillen anzalard~?l 
backa mUteahidin de zarara gir 
diı;ini, Bnhkpazanndan Emino. 
nilr.e ~ıkan kısımdaki bazı taiı .. 
ribat yüzünden bir kısım ana 
caddelerde tatbikıne karar ver. 
len asfaltlama işinde dev~m eL. 
menin muvafık olamayac?-., 
lunda bır kanaat hasıl o: -.ı:~u. 
nu söylemiş ve demiştir ki: 

" - Seyrüseferin alacağı ~ 
kararile bir ikisi müstesna di!' 
asfaltlı yollarımız daha az ta· 
mır ile muhafaza edilebilecek
tir. Tekerlekli vasıtalann tah
ribatı yalnız tekerlekten defil• 
aynı zamanda hayvanların ifna. 
zatından da hasıl olan kimye\11 
tesir ile oluyor. Atlı arab:ı?aJ'lll 
parkeli yollardan geçirilmesi ~ 
le bu kimye'i tesirden de bit 
derece} e kadar kurtulmuı ola.. 
cağız.., 

I ki ihtihar auçlıı•a 
mahkiun oldu 

Dlln uliye lklnci ceza malı~ 
Mahmutpqada 18 numarada sildi" 

ciyecJ İdldya fazla tıyaUa wrabl •t
makta.n Yenlposta.ne ca.ddeetııde tJll 
numarada tUtllncUlUk yapan KeYOrl' 
da pil ihUkAn yapmak suçundan fi 
§er lira para ceza.mı& birer hatta da 
dUkkADJermm kapatılmuma maJıkOJll 
edilmişlerdir. 

ZA Y1 - Kullanmakta ol<lufum tat' 
blk mUhrUmU zayi etUm. Y-
yaptırdım. EsklslniD hllkmU olmadlt'
nı llM f'dertm. 

Uman tşletlllfllll bra 9"IJerlll" 
den 3187 5lcllU Abdullall ..... 

Urlrler. ll&ttA vatanı el~ ıa.llm ____________ ..,. 

etme.ıc mmuwu bUe alluflarl& mecUa V el at 
&ell peirlrlerl Pij'Ulld& dUrUııUUğtı ft DUHild&.,. 

BaJpr Blıpeldll J111of memlelcfotl bğı t:e t&nUUDif ve herkatn .avP .. 
Almanlara tmllm ederlıııea bAl6 bir •ygıamı kıu:&nDllf ol&a toeeardlll' 
lnOstakO Bulp.Ntan bJıyonmıt gibi BAY YORGl TEODORlDIS 
davranmak istiyor. Fakat BulgarJ&ra j df1n ntmete kavuomUJtur. een.
ba 1lklerfnla 41ofralula hakkında g&- merutml yamı 15 mart 1941 ~ 
terdl#f ye&'he cıem 80fyanm t--~ ı-. ha gUııt1 saat 115 te Ferlköy Rum~ 
de dolafu Aiauua ~aıelerllldıııa .u.· .1 aeai.ı:ıeiG 1cı'a olunacaktır. 
.-u.ı.( ,• .......... J 

t 
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Bulgaristan 
mihvere 
iltihakı 

Bir sene evvel gizlice 
kararlaştırılmış 

I..ondm, 3 ( • A.) - Müstakil 
I<,ransız ajanın bildiriyor: 

Şimdi elde bulunan delillere gö. 
re Bulgarlstanrn mihvere iltihakı· 
nm tahınlnen bir sene evvel Al
manya ile Bulgaristan arasında 
kararl~tırıldığı anla.ı;ı1maktadır. 
Yani Romanyadaki vaziyetin ala _ 
cağı inkişaf ,;ekli ve ltnlyan • Yu
nan harbinin gcçirccef,;i safahat 
trunamivlf' kP.stirilmeden evvel 
Sofya i.İe Berlin arnsındaki anlaF.
ma aktcdilmiş bulunuyordu. 

Geçen ilkbnhnnn bn.5cndanbcri 
Alma.nlann. ıcop eden tamiratı 
yapmak fizrre Bulgari~nn i~i 
\'e mUtehassıs göndermege bMla _ 
dıklan malumdur. 

Alman nüfuzuna karşı ko\"mak 
i in Balg:ırl"'truıda miıttcfil,Jerln 
ı hinde mC'vcut cfkan umumiye 
c reynnmm 1'.'henımiyctini '\.'llktin· 
de nnlam:ık gllç olduğund!ln Sofyn 
ve B rhn So\•yctler Birlıfa lC'hin. 
dc'd cereyanın ehemmiyetini i!)a -
ret etm<'k hususunda muto.brk kal 
mmlnrdır. H'llbulti So,•yetler Bir. 
l ~i ı hindeki cereyanın hUkümel 
m:ı.hfillerinJr nüfuzu nr., nskcri 
mahfıUerdo ise daha azdır. Ve bu 
cereva.nda Moskovnvn bile hakiki 
bir itim'lt L1'.'1kin etmemiştir. Oyu· 
nun hc>veU wnumiy~indm şUp • 

~1ıll t helenmrkfo beraber 1n<'iliz sim -
te in. 8 ti Bulıraristnnn Alınan nllfuıı:un. 
m m_ d:ın kurtulmnk çar<' ve kolayl·k -

lanm go termistir İn iliz i rnsc • 
linin bu hususta sarfettirri son 
~ayretin delili Çördlin nlrnen Bul 
gnrU-tann hitaptn bulunması va 
Türk _ Bul""ar pnktmı tasvip et -
mic; olmasıdır. Fnknl Almanyanm 
Bnllmnlnr statükosunu ve sulbilnll 
d •i tirmek istemediği, Alman pro 
pa~andnsı tarafından if .. a edllm_;
si Hitlc>rin niyet1c>rlni g5stl'.'rmcge 
l< fi bir il.tardı. T..ondra bu Ihta. 
nn mı.hivetini nnlamıstır. Londrıı. 
ı.ın Bul ı.ristnnıµ mQkadd<'rntm. 

u s v an d n' ıiyadP Almnnlnrm <'ide etmrk 
iy i vı_ i t iiltl<'ri y<'lli hilcum baP:ımağı 

ta VP fıkır bu.

1 

ile alakndn.r oldu•u ~VIMıebllir. 

yı v: -

• 
0 ~ ~~~( ·~ Utere e dOn fl 
n k ı_ r h. cu ıarı 

ı n :mat süıa. 
...,.. t \ e h · etkarlıf;'I 

a t imzayı da 
.... c. ra-. de. 

ıt n Abdü'ii.zız 
a tı. F ilı ... ·uıtan 

rık arma. 
l' br}anat 

ı hnl ındıı 

l..ondrn, S ( \. A.) - Hava ve 
dahili emniyet ne>zarcllerinin tcb. 
liği: 
Du~nnın bugün gUnduz İngil· 

t<:>rc üzerindeki hava faaliyeti hn
fü olmuştur. K<'Dt dukalığında bir 

ehir Uzrrine bombalar dUHJDUR • 
tUr. Rir ö!U v birkn" ynrnh vnr. 
dır. 

Avcılarımız bugUn oğlcden son· 
rn Kent dukalığı sahilleri yakı -
nmJa bir dil ınan nvcı tnyyarC'Si 
dü ürmU 11'.'rdir. 

A vcılanmızdan bin kayıptır. 

• v uı ton, (AA. S nato Huz 
\'Clt. l.\yfüıırıııı ınUda!na ed n nzadan 
Brld"'C' , ımnunıınun knbulUndC'n son. 
r Rlrl 1, J\mrrlknnın dlktntörl<'r 
tnınfından tnnrnır..ı uğnyan bUlUn 
m 1 k<'tl< re ~ c bu amdn Yunanista 

ıcatxdcceğin.I 

H A B E R - Altşam postası 

Sanayi merkezi 

Kolonya 
Bo,nbardı 1 anfa 
yakıhp yıkıldı 

Hücum üç saat sürdü ve 
üç tayyare kaybedildi 
Londra, S (A.A.) - Hava nezareU.. 

ıı.ln te b)! ğt : 
Ho.onda ve Almanya tıa.lıillerf.ndo 

taarr.n:l mahiyette bir keşif uçuşu 

yaptıklan aıradn sahil muhn!auı. ser
vlsiııe mensup tayya.rclcrlm1z dllo 
öğleden sonra Borkum, Hamstecd w 
Harll.ngendeki dllşman tayyare mey 
danlnr.nı bombalamışlardır. Tayyare. 
lerlmlzclen hlçblrl kaybolmamışur. 

YcnJ g<'len raporlar bu gece Kolon.. 
ya üzerine yapılan hücumun çok bU 
yUk bir muvıı!fnkiyctıc bapnldığmı 
teyit etmektedir. Bu hareket esnasın. 
da Uç tayyareınJz kaybol mu~ tur. 

l..ondra, S (A.A.) - Öğrcnıldl.gtnC' 
göre, cumartesi ı;QnO Kolonya tıze. 

rlııe ll!gll.lz hava kuvv ti rf.nlıı yaptı 

ğı hücum üç snat sUrmUştür. Şehrlıı 

endllııtrl mınt.nknsma büyük mikyas
ta ya.nvn ve lnffiAk bombal n ntıı. 
mıştı... Birçok yangınlar çıkanlmı§ 

ve b:.ı yangınlar, lnglllz pUoUarmm 
hedefler tayin ve tesbltlno yardım et 
mJşttr. lnglllz l>omb:ı.rdımnn tayyare 
lC'rl Kolonyayı tcrkcderken, §Cblr, ge 
nLş al"v del')'nBI hallnd bulunuyordu. 

italyan 
tayyarecıler· 

Zelzele felaketine 
uğrıyan 

Lar sayı ikinci 
deta bon1ba adı ar 

Atina, 4 (A.A.) - ltnlynn bom 
bardıman tnyyareleri, zelzele a· 
fetinc maruz kalmış olnn Larısa 
şehrini bugün :) enid n ooınbaTdJ· 
man etml-!}lerdlr. 

tNGIL1ZLERtN l ARDIJ\ll 
JA>ndra, 4 (A. t\.) - lnmlız kı. 

zılhaç ve Saint • John tcşk!l:itı 
Yunanistanda zelzele felfı.ketzcde
leri için silratle i15.ç ve cerrnht 
malzeme göndermektedir. Yunan 
kızılhnçma yardrm hakkında bir 
telgraf cekilmi.c;tir. 

ATİNA .AJJ\N8ININ 
l'ROTl-:STOSU 

Atina, 3 (A.;\..) - Atinn ajan
sı bildiriyor: 

Lnrisıı şehrinin yıkılmama se
bep olan dünkü müthiş zelzeleden 
24 sant sonra İtalyan hava kuv 
vetleri bu sabnh bu ynra1ı şehirde 
çadırlarda b::ırmon h::ılk üzerine 
hUcum ederek şehrin tahribini, 
halkının da katlı unmı kolayca ~ 
mamlamak ist<'miı;tı.r. 

Bu hnrrketi dlln~a clklin umu· 
ınlyesinin tnkd"rine bırnklyoruz. 

O r d u m u z bu ltnlyan ha
reketinin i n t i k n m ı n ı alacak. 
yan bar ketinin intikamını nlacal 
trr. Fnknt knlb Uı~ı~nıı lnsannlnn 
bu hnreketi hakkında bir hilkUm 
vcrmc-sı !çın bu hıırc>kcti wnJKın v 
yaprlmnsırıı emrcdf'ıı 'c maatleC'. 
süf subay ve er cpuletl tn~ı\ an bu 
fena ndamlan şimdiden biltUn kuv
\•etimizll' cihana tanıtmak ve on 
brı tarihin t~hlrinC' bırokmnk is. 
Liyoruz. 

A meirkad an I ngiltcrene 
lisanssız ihracat 

yapılacak 

\'a'iin!,rton, 4 ( . A.) - Alu. 
miııyum, tayva:rt'. hınk. mnkln<', 
yedek p:ırçalar, alat. odevnt, ma. 
kıne> ~ağı dnhıl olMak nzcrc 13~ 
cins !'mfümııı 1~~ltl'.'1 l'.'VC' w• si • 
moli trlandayn 1i ıınsıı t•bi o11T' • 

dnn ihracına buMln ihracat kon 
trol ofisi tnrafınd T\ mu~ de o • 
dilmi tir. Krnad:ı bu mücıa •1 
E.'cınsPn i tif"''lC' C'tmrktf'ydt Fa • 
kat tn'!iltf're uıt clf'fn olaral isti 
fadCI <'lme>kte>dir 

mana a 
•"I ı21rı ı ~ rar ı · 
ması tekra ba ıa "'ı 

===ı 

Ameri an 
yaro:ımı geç 
kalmayacaktır 
londradaki Amerikan 
elçisi Alman iddiasına . 

cevap verıyor 
Londm, 3 (A. A.) - Amerika 

nm yeni Londra büyük elçisi Vi. 
nant Amerikanın lngiltereye yap. 
tığı yardımın günden gllne art · 
mnkta olduğunu beyan etmiştir. 

Gazeteciler Vinant'dan, Ameri • 
kan ynrdonınm geç kalacağı hnk 
kında Almanlar.n ileri stird 
fikrin hadiseler tarafından tekzıl"I 
c-dilip edilmiyeceğini sormuştur. 
Vinant şu cevabı vcrml'jtir: 
"- Öyle olacağını zannedlyo • 

nım. Amerikadaki Uıtln devletler. 
Amerikanın lnglltereye yardrm 1'11 
vasetini tıı.svin edivo'rhr. Ameri 
kahlarm tarihte şimdive ke.ilrı.r 
~örlllmediğl derece bugün mUtt<:> • 
hft olduklannı zannediyorum.,. 

Amerika unvanın 
altın deposu o n 

lK evcut stok yirmi 
iki milyar doları geçti 
N<'\lOrk. 8 (A. A.) T 
Associcted Press'e göre, son 

,Unlerde Nevyorktan Knoks knlr 
sine sekiz buçuk mllynr doalr 
altın nakledilmiştir. Buradn ır.o • 
törlu bir fırka yenıltl mahz ııl 
nnde saklanmakta olan on dö 
milyar dolar kıymeti.rfdc altını mu 
hnfnzn etmektedir. 

Amerika balen yirmi iki mıly ı 

iki yüz mılyon dolar kıymetndc- a 
tına maliktir. 

Albay Donavan 
Londrada 

Lonclra, S (A. A.) - Avnıpad 
Ruzvcltin ı:rayrl resmi milf"!nhicl• 
sıfntıvle bır turne :)apmakto ol. 
Alb:ıy Don:ıvan bugün Londra' 
muvr.s:ılet etmi tir. Donavan Lon. 
drayı d:ıha evvel ağustos ve k • , 
nunuevvel aylarında ziyaret Nrn.i"' 
ti. 

Donnvan varif esi ve on ilet ka 
dar A vrup:ı merkezlerine yaptı 

ziyaretler h:ıkkmda b<'vanntta bu
lunmaktan istinktıf eylemMir. 

Donnvan lngilterede bir hnftn. 
dan fa7.la kalmıvacağını ve bn.5k 
tn~iz chirlerini de ziyaret etm 
si muhtc-mel olduğunu bildirmlc: 
tr. 

Sarandosun 
üç ar adaşı 

Suç ortaklığı ithamile 
tevki f edildi 

Hul ~ S ( \.) - tcfnni: 
Bı.r tıy evvel BUkrc tc aoknkta A 

man c-rdusu binbll§llarmda.n blrl 
katleann Yunanlı Dcınetrıos S:ırando 
hakkında Romen mOddclumumm ı t,. 

rafından yapılan tahkikat netıcesınd 
dlğcr iki Yunanlı ile eski bir Romen 
gıızet elsi tevkif edilmiştir. Bunlar 
8000 l<;y mukabil 1 katllın lka~t 

tczkercslnl uzatmnkla itham edilmek 
tedlrl 0 r. 

- 8-
Bıraz sonra kollnn g~edı ve 

Cemil kendine gelip kızcnğızı ya
kalıynmadan aynklarmm dibine 
bir kUlçe gıbi yıkılmı§ll. 
Kurtulmuştu .•• 
Annesı k zının U:ıtnne kapantp 

gôzyaşlan içinde solgun yfizünU 
bu.selcrc gnrketU. Biittin odadn 
bulunanlar ıclerindtn Allaha şllk. 

rettiler. 
Dıı:ıarda çalgılnr durmndan c4.lh. 

~or, halli zabıti beklı~ordu. 

-10-

Dört ay sonra çok güzel •e 
mehtaplı bir eylfll gc-cesinde, 1s · 
tanbuldan Ege limanlarına giden 

s 
L 3 

21 t*J 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve şartları 
"Her erkek evlendiği kadın muvacehesinde iki 
şekilde hareket eder: Kah kadında hürmete layık 
ve seuaili ana müşabehet bulur, kah kadını tesa
hüp edilen bir zevk vasıtası sayar. Psikanalistlere 
?Öre normal ve mesut koca bu her iki şıkkı telif e
debilendir,, 

Bundan evvelki ild musahabe -
miı.dc muhtelif şcldldo aşk tut -
kunlul ları ile, hatta gayrlmutad 
sevgi maddeleri dediğimiz fetişle. 
re saplanarak evlenenlerin çok ol
Ju 7 Unu ve her insnnm bir ll§k li· 
cruıı veya gayesi ile izdivaca ka _ 

p ld ğmı yazmıştık. Birçok {işıkla
rm son der~ memnun görilnme· 

r ne, yani izdivaçtan evvel aşk 
ile biribhine bağlananların fazla 
bulunmasına rağmen tam mana.s.I_ 
le mutmain görünen kan kocalar 

k de çokluk teşkil etmez. İzdi • 
vaç bütün Aşıklara, aşklannm göz 
tamaştmcı filsunu içinde uM bir 

eni, ebeC:- bir saadet hayali ve 
!erine ömrün BOnuna kadar sa· 

hıp olma arzusunu ve Umidinl il _ 
lınm eder. Fakat izdivaç en fpti
:ıi şekilleriyle gözden geçirilince 

bu hissi ve hayali idealin arka· 
ında birçok amillerin rol oynadı. 

meydana çıkar. En yüksek se
vıycli hayvanlarda dişi ve cr,,k k 

ocak miıbrem ve zaruri zaman • 
rd::ı. yavru meydnnn getirmek ve 
mzırmek için birlP~rler. Bu hay. 

vani bir izdivaçtır; tabintm kör 

"nunlanna intrba' tan ibarettir. 
'Jirçok hayvanlarda erkek h!klın

hr, mütenddit dişilere sahiptir. 
munlardn ve bir 'kftm~in e
ısi olan mağr.u horosta nu 
hubü görilyonız.. Bu tam mA.. 

ıyle bir ze' ce taaddüdü. poll-
midir. tptidat insan ccm!yetle

müşabih izleri 
evcuttur; kabilenin reisi, o kabl 

, nin bütün kadmlarma Bahlptlr, 
ırçok zevceleri vardrr; kızlan, o

~ ullan ve kanlan dn emrindedir. 
Bu suretle ped<'rşahi bir aile me.v
zubahstıl'. Kadm bu cemiyette da. 
ha doğrusu kabilede bir şehvet ft.
le>tidir, bir esirdir; evde oturup 
oruk meydana getirecektir. Bu 

•<>lıikki ile yaşayrp evlenen kabfle 
anlarında bu anane mukaddes

tır; ve hatta nıht bozukluklar pek 
yzubahs değildir. Gerçi ps!ka... 

n lli tler böyle ailC'll'.'rde ped<'rin 
kkilmilJıe kanıı oğullarda tnh
' •ırl bir (iğ<li~ komnleksi) k 

ıl Pderl<'r. yani buradn. kabile 
"1 olnn bab:ı knnııs-nd'\ ..ıığPr 

r1<Pk uzuvlar iılflti tenMUUy<'.'leri 
• l"llnıt rrı'lu nhnn vbundur. 

• Bu ır.aıuııc serisi mra ile G\I nlla 
hoılarımıza:ı çıkmıştır. 2 . 80. birinci 
kd.nun ı, ~. ıı. 13, ıs. 22, ~ !klncl· 
kd.nU"l, ] 3, 8, 11, 17, 22, 24, 26 şubat. 

1, 2 mart. 

Fakat bunun tafs.illi.tmdan aarfı _ 

nnzar ediyorum. Biltiln ıptidai ce
mıyet izaıv çlannda en mUhim ft.M 

mil iktısadidil-; çUnkti satmnlma 
v tesahup keyfiyetleri mUhim 
roller oynarlar. Fakat zamanda 

medeni cemiyette monogamik ~ 
dlvaçlar kalın olmuş hakiki aile
ler teşekkül etmiştir. Buna içt.imal 
lisanda (Rorr.en izdivaç) dlyonıs.. 

Bunda dahi tesahup ve kadın kl5-
leliği vardır. Ancak bristiyan' •• 
izdivaçta kan koca mllsa,•atmı, 

aşkı, şefkati kabul ettirmiştir. Ma. 
nmaf'ih bunun ds ilham ve llkr et. 
tlği n'hat barlıın-ıa, mecburi nefis 
feragati ve rnhibanc tevekkUl cin
siyetin biyolojik • ~ı'lhth'k'rlne rl_ 
tır. ("'rı i P \"'dtııbiinln psfkıınn1itlk 

mekanlzmalarlyle izah ettiğimiz 

teşevvüıderi ve bunun neti <' · ol~ 
rak b:ış"'Östcren sukutu hııyal. 

ho<mutsuzluk v~ uyr,unsuz,,., 1111 

monogamfn"r mucip olduğu felii -
ketlerdcndir. rrl•<-lcl('rftı . ·,.il • 

cm şer'l veya resmi muk" '"1" .. tne 

göre, münhasıran zevceleriylc 
cinsi münasebette vf'fakAr kalma
lan daima vaki mldlT? Karılarını 

zamnn zamnn bırakarak gözleri dı 
şnrdn olan erkekler r 't c:oktur. 
Her tnrafta eğlenen, ômkdaı;lık e. 
den ve hattA fecl cilrllmlere se -
beblyet veren kadınlar evli Tt' 

çocuklu kocalar görülmektedirll!?'. 
Erkek, nıht olar k cfncıl kudtttini 
tekerriir eden sevgilerle dP iz.har 

etmek meyllndedir. Cin ' tab~ t'T 

keği bu tecrUbeleri tekrarlamak 
ilcasma sUrllkler. 1.'11 "T"'",.'"tm 

·yeni cazibe, yeni h<:>vecan ll?'ftr. 
Her erkek kadm muvacehMıJnde 
fld §ekilde hareket eder; kA.h bu 
kndındn hürmete ve takdire layif 
\•as·flar bulur ve bunu ana mua.. 
melcsine tAbl tutarak, onunla a.. 
nznsız bir bağlantı ve hayat ida
me ettirir; yahut da kadm sırf 
bir zevk vasıtası, tenasntl müna. 
sebcte vasıta olan bir madde na.. 
zarile baknr; ona tesahup etmek 
ve fantezisine alet ebnekten baş
ka dilşUncesi yoktur. Psikanalist· 
ı r<' göre normal kO<'ı bu her iki 
·l·kı ynnl kadma hilrmet ve RC'f. 

knt ile, cinst sevklta.bıtsJ ne sahip 
olmak ve onu z<'vk vasrtrun ola _ 

rak kullanmak ıklannı ayni ka -
d'TI şnh!ıfvetl etrnfmda l<'llf ede 
bilf'ndlr. Ru iki temnvU'''n muva. 
zenesl izdivaçta hakfkf saadetin 
s:ıtvetidir. 

Dr. r sim AD ı:;o\L 

Nakleden: MECDı ENON 
yolcu vnpuru, her zamanki gıbı, 

bizim kuçük kasabamızın limnnmn 
uğradıktan sonra demhin! alınış 

ve bUtün sUratiyle yol nlmağ:ı 

başlamışu. Sular o kadar durgun 
du kı vapur hiç bir sarsıntı yap. 
mndan denizde adeta kayıyordu 

Blltün yolcular güverteye çlk • 
mışlar, bol yıldrzlı semayı ve meh 
tabTD günd~z gibi nydmlatmış ol 
duğu <'!eniz! seyredıyorlardı. 

Krç tarafta vapunın gittiği istı. 

knmetın aksi cihetine ytlzlerinı 

çevirmiş, ve başbaşa v~rmiş bir 
çift herkesten ayn bir köşeye çe 
kilmişler, denizi syredlvorlıı.rdı. 

Uzaktan hayal meyal g<SrUnen 

n~ya gC5zlerini dikmişler, h1ç ko. 

nuşmadan dunı}orlardı. Uzun hır 
müddet harekets zce orasını sey -
rettlkten sonra kadm başını er -
keğe doğru c;c>virmcden: 

- Bu çot· rstırnp çekti~ ve 

seni ilk defa olarak gördilfr\.im, 
bana hayatım ı:ıdc ettigin mcm. 
Jekctlındcn uzaklaşırken içim bur. 
kuluyor! dPdl ve alnını C'Flnin o 
muzuna dayıynrak hulyalara dal 
dı. 

Delikanlı Ce>m 1, A yc:-pnin guze 
gözlerlol mehtnpta bir kere dalıa 

glSrebllmek için başını ona çevi • 
rcırek fısıldadı: 

- Bir gt1n buraya yine ge~. 
ğiz! 

SON 
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Vergilerde 
tadilat ıaylhası 
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Dah,liya va Milli 
MUda'aa vekiilerı 
bu sabah geJd;ler 

ı:nırf on.· v e~·-b u g u·n on· _'.J:1,e1 ~er V rtr~dl~ «i e::Fi 

Bu ay içinde Büyük 
Millet Meclisine 

veriliyor 
.An!ranıdan bfMlrt!dJJbıe görP 

llalfve VeJrAleti taraf-nthıl bazT 
verg terin bazı maıidı>l"rinin tadili 
veya baZllarma ufak zn:nlar '\ 
pdması etrafmd" b'l•'• .. an ham 
lddar fimıal edf'miattr. ~'ıı.~ 
alt lAvihalarm btt knmıı Vnldller 
Bttvetfnce tetltflr ed!l1"1,.kteıffr. 

ita llyUıalann bu ay lı;'nde 
BOvilk Millet Vectt.fne takdim e -
dllecetf ha~r Y""ril,.."'"'""fr. 

Bir kadını aiır 
yaraladılar 

Fa•!hte oturan eyyar aattctlar 
dan ômer, R-,\'nm soh"mda otu· 
ran Fatma San•ue aı:tmifa btr k• . 
dmla kavooıı f'tmf•trr. r·~·'~de o. 
mer lı:admı muhtelif yerelriMPD 
bıçakla y<ıra1amrıs. \'Rl'"1 ftmruştır. 

aoıa~ı"ra 
mlJ.1 llikiUd 

(Bq tan.fı 1 Atdc) 
"l1b1dJW. bilbW t.ehllke dll.ba ya1ur: 
iılr bal aldlktaa _,.., raıu avJaDau 
~tu. 

.Al'1WJ bıitl karşı:amda Yuıuuıı.ta • 
nm oattı ııarekeUne gelince bunur 
baleldtt muun Ye tam velra.ru oldu 
tan llOJlemek lı:&ndlr. 

• • • 
l.ancln. 1 ( A. A., - Mıı.tatn 

Fran!n ajanın ~i' lrl ror: 
Tllrkler de Bo-'tazlıı?"!I mtldaf .. _ 

uı ic;ia tedhtr'er alıyorlar. Bo. 
ğulara ml!vn dökülrn" .. ttlr. 

PL~Sl R RAZIR 
l..endra. S ( A. A. > - DeyB Te. 

ıesraı guetesbıln myuS mulıar& 
rl ~··or kt: 

''Son Alman tecavll:r.ilnf\n 'R-.d
gar hududunda dunr:ımft.!1 muhte. 
meldfr. Fakat Almnn~u han-1 Is.. 
tikamtte t~ecetlh edıorJene et • 
abaler TUrlrtve ile İı:ı~Utere ara • 
smda haztrlanmı" "llnlal' buluadu 
ğunfl em>n oll"'ıthdır. • 

TUrJı:iyeı:ıJn bir askPrf mtMaha. 
Jcstnt lean ett'recPk bir n!tvettn 
c;ılmıasr ihtimalin~ kart~ f1d m em
leket genel kurmayt11rı tamamen 
mutabık olarak bir hareke+; plW 
basırlanuilardır .•• 

90 derde yabancı dil 
Jnaleri 

"'' ~,yuculanmızaz 

Kapoaıanmmm n•fl'I biW. ı.mJeria! 
1NG1l.:;:e& ve A.l..KANCA llltaplan· 
nı almak lc;tn yudırmq bu.huıaıılar: 

ı ... ,, ıın ............ rı...,_ 
bir ....... arflnda 

.bhlilertnl FRANSl7.CA lçln ,untır 
DUi tıc1unanlar: 

ıa mut lllll ......... --
lı&r una lçJnde 

A.uara cacıcseal.ndekl V AK!T Klta~ 
~.rd utnyar&Jı kitaplarım ala· 
bülrler. 
Klt&i>Jan elmaya l'9llrke8 b!J' aJ'dl 
lruponlarunmıa. il.itap bedellDbl 7VJ· 
... nrmlJeDler de 40 kW'Uf pUnneJI 
Uımaı etıııemeUdtrler, 

ıaımıertnt t.qradaa ka7dettfrmlt w 
ll!tapl&rmm poeta Ue g&ıdertlmemnt 

btlyea okuyuewanmız da ~lar!Jt 

blrUkı. baJcl:pe IMll'Çlarmı n aynC8 2e 
kuru111ıı posta pulu goadenMHcllrler 
IUu sövltmf'k kAlidlr. 

Bu a.ı.bahkl ekspreste Dahili'e 
VekUJ Fa'k öztraJr ve Mllll Mü -
Jataa Vekili Saffet Arıkan Anka 
radan şehrimize gelmi<1lerdlr. • 

Veklllerbnb, Hıı•·.ı.,.,.,,81& '••aa 
yonunda ftli ve beedive ra'qi. e~ 
r:lvet direktöril, sair mUlkt ve as· 
~~t tarafından kat"Şılanmış. 

Maliye vekili ıelırimize 
geldi 

Maıtye VcktU Fu:ıt A~ah dün 
c.o..chrlmize gelmiş ve ErenklSYnn • 
deki evine gitmiştir. Birkaç gün 
febrlm'sde k•lec~ haber veril -
metrtedir. 

m:er taraftan dUnkU Sll''lmtzda 
~brtmJse weldi~'nl yaz·lı~rz Na 
fla Vekili General Ali Fuat Cc>be 
!Oyun bu akşam Ankaraya dön : 
meal muhtemeldir. 

Borsa için mnasip bir 
ı&na Manıyor 

Ankara e!ham ve tahvi.At 
bon!asmm tıtanbu1a n1'1<li • in 
tetkiklere ~•anmıştır. Umumi. 
yet itibariyle bor.!anm ~hrimıze 
nisanda nakli nü!l\inUlmektedir. 

••• 
Dan şehrimızc ge'"n e.:ha. ve 

tahvi!~t borsuı komiseri ile 
me'1kfd kıymetler rııüdUrft. nu
Ji dilfünillen borsa için mUnaL > 
bir bina aramağa ba§lamıgtır. 

Ballıaa1ar 150 illa 
A•••• askeri var 

<Bat t.,..._,. 1 adde) 
DÖRT 1ST!KA1\ll!."'T 

Loıtdr-. " ( A.A.) - MUsta. 
kil Fransız ajansı bildir~vor: 
Şimdi Bu'~aristanm mukad 

deratı taayyün etmiş olduğun. 
dan bütün dikkat tabiatiyle 
Alman ordularmm cenuba do,. 
ra Ueri barelretlennde tuta· 
caklan ıltilramet i.Ulennde te .. 
merkb etmektedir. 

Londraya ~elen ve akfıam ga. 
7.etelerinde bUyük başlıkıarla 
çıkan haberlere göre, bazı :nilf 
rezeltt Yunan hududunda kiin 
dört mevkit' ceımı, bulunuyor. 
tar. Bu mevkiler Zlatosrrad. 
Menlik. l'rigrad ve Mustafapa. 
şadır. 

Dtter bir habere ~re ı:!e. Fi· 
li'leye varmış olan nivade mUf. 
rezeleri buriJI alelicele rtlrk 
hududu iatikametine sevkolun. 
muşlardır. 

Yunan hududunda i~ıral edl· 
len mevkiler ic;inde en ebem 
miyetI:si Menliktir. CQnkU b~ 
mevki RupeJ ~ztnda kilin. 
dir. Motörltı Tllmenler ıçin Buı· 
~riatandan Ytmanimna LFeC. 
mek Jc;in en az fena olan vol 
buruıdır. İşte, Sofyadan e-ec;en 
Alman lutalan derhal buraya 
teveccllh etmişlt'rdir. 

Bununla berabtr. bu memm
de ,ollar c;ok fena oldu~r.dan 
ve eriym karlar çamur derya· 
SJ haline reldiğinden. Alma.,la • 
rm Yunanlltanı isti!Adan evvel 
Yunanistanda infisah basıl et. 
mek lbere korkutmah teşeb· 
büs etmesi brk1enilebt1ir. 

Yugos'av 
Kral Nabi 

Berlana mi 
çaöırıldı? 

Belgraddaki Alman 
elçisi hırvat liderlerile 
temaslarda bulunuyor 

Yagcıll&Vflda 
srlerberlik 14 '4\ı 
ıaı laları < lf tı 

Berlin, 4 (A. A.) - B~rlin 
radyosu: Yugoslav Kral Naibi 
Prens Polun gelecek hafta Al. 
m:ınyaya gelmeğe davet edildiği 
yolundaki ha";erler Alman Hari· 
ciye Nezareti tarafından tekzip 
edilmektedır. 

FON Rl.,..,BF.NTROPLA 
MPLAKAT 

Btlqrad. 3 ( A.A.J - Röyter: 
Naip Prens Pol bu snb:h 

Avusturya • Yuvos av hududu 
civarında bulunan ikamct.,.ülıın
da Alman Harıcıye Na~·;ı Fon 
Ribbentropla göriio=milştür. 

Prens Pol'!1n dün gece Belg. 
rattan hususı tren1e şima' e d"'1-
ru hareket e:tıği teeyyüt etmek. 
tedir. 

TEKZ!P 
Belf!Tad, 3 ( A.A.) - Ndb 

Prena Pol'un bu sabah Brdo'da 
Fon . Ribb<:'ntropla görü§tü~ü 
haberı bu ak~am Yugoslav m:ıt
buat mUdüriveti tarafınd:-tn 
tekzip ed;lmi~tir. 
SEFERBERLiK ŞA Yl.ALARI 

Be/qrad. ' ( A.A.) - D. h . ...,. 
ajansı bi'dirivor: 

BelITT"adm ,siva"t m~1'1f'1le"ri, 
Yu~os'avwtı!a seferberlik "!in 
edild1ffine d:ıır lnırilızlcr tara· 
fından neısredi~en h::ı beTlen ~·a. 
tiyetlP tekzin ec1 •nr1.llT' 

YUGOST A VY A DAKİ 
lNGlLlZLER 

'TJelqrort, 3 ( A.A.) - Stefani: 
Bul~nstanm ürlii n~kta gir. 

meai Uz.erin~ b~ cıok tnPiliz te. 
beast ile Polon ·:ıh ve Çekosl 
vakvalı sivasi mültecıler, Yugos 
lavyadan avnlmıc:lardrr. 

ALM /1 • F.T f"tc:tNtN 
SEYAHATİ 

Belcrrod. ,, ( A.A.) - Alma., 
e1~isi Heert;>n pa1.artesi c;ab··.::ı 
7.a~ebı resmen ziyaret ~tuıff. 
tir. 

Hı:>eren Za~bde iki ~n ·:.'\· 
lacak ve Hırvat devlet adam. 
lariyle görüşecektir. 

Butırar· stanıwa 
Amertkı dakl 
a1aca11ıan 

bloke edlle,ek 
Va~lnı:fon, 4 (A. A.) - Hari. 

clye nezareti, Alman Jrrtalarm:n 
Bulgaristnna ginnesl sebebile Bul 
gar mathıbatmm ble>ke edilmesini 
hazinede istemi3tir. 

Afrika harbi 
Londnı, 4 (A.A.) - BugOn Roma 

ra.c.ıyosunda konuşan a kerl bir konfe
ransçı ft'yle demlıUr: 

•'Doğu Afrikasında cereyan eden 

Aynı zamanda Almanva. Yu. 
goslavya tlzerlnde de t.,~ılonc 
d"1lm edecektir. Yut'O!ta\-va 
nazik bir vazivette ve tecerrüt 
etmı, bir halde bulunmakt!dIT. 
Bu tazvikin hedefi Yueoe1avya. 

1 
YI da U~tl pakta iltihak ettire· 
rek Sel!nif.e inmak Uzere cok 
daha iyi bir yol olan Vardar 
vadiainf eld~ etıMktlr. 

1 
HEDEF NERESi ! 

muh'lrebe tevkalAde ff ddetlldlr ve 
bundan böyle de tedal<A.rlıklarda bu. 
luncu~ zaruret tıuı1 olmuı mUmktln 
dür. lcgillzler doğu Afrlkaamda Uç 
yüz bir.den fazla asker lwJlanu:akta· 
dırlar. Bunlar ~ modern allc\hlarla. 
ıank ve zırhlı otomobillerle mUcebbez· 
dlrler. Bu prUar altında muharebe 
lngflizler için ~lkAr avantajlar arzet. 
mektedir • ., 

Bafrollercs.: 

U>LA LANll • V .AJıOI OARlC 
ve 1000 ıerce figüran 

Bıı CUJM mattne!erden ttlbanm 

TAKSiM 
s~NE\1A)INOA 

Lolldna, J (A.A.) - Milstakil 
Fransız ajansı biltliriyor: Hakim 
olan filrft nazaran Almanlar, 
kendf1eri bile 6İmdi önıerine c;ı. 
kan ilk hedeflerden hanf(is;ne 
dofru gldce-Jderl hakkmda 
hemfikir defillerdir. 

1 Bilkreşten alman haberlere 
göre, Romanyada bulunan Al-

i 
man subaylan açıkta naçıı7a Bo. 
ğular yoltyle Mu!ul ve SUveyş 

' tlz.ıerine ytlrUmektm bahsetmek
tedirler. 

lNOlUZ TEBLtOl 
Kahire, <& (A :\.) - lngtlia mnumı 

karargAJıuun tebllA't: 
Ertt--e, Habe§IStan ve Trabtwıprpte 

vaziyette değlJlkllk :mamıştır. 

İtalyan Somallslnde kuvvellerlmlz 
ilerlemelerine devam ederek Maga · 
dlactonun deml.ryolu tızerlnde 120 kt· 
lomet.re mesafesinde bulunan VUlag. 
gio Duca Degll Abruzzlyi dQn ilsal 
etmlflerdlr • 

lTALYAN SOMAUSINDE 

Londradaki TUrk mabfil!erlne 
göre. böyle vahim bir hareket. 
motörtil kıtaat için Akıbeti te. 
sadüle bağlı bir harekettir. Di- Nalrobl, a (A.A.) - ReısmJ tebUt· 
ğer taraftım a1man bazı haberler Krtamnmız ı martta vınaz!o de 
hedef"m Sellıılk oldufu teyit et., Abruzzlyi mukavemete maruz kalma· 
mekte ite de bUcumun derhal mi, dan işgal etml§lercttr. Vlllagio ve Ab
yoksa Bel~ ft belki de Ati- nızzl, şimale giı.len bat berinde ve 
naya tevcih edllecek dlnlomatik 1 Mogadl§onun ıoo kilometre kadar it. 
taaru7.dan aonraya mı btrakıla. mall.n:ie bulunan mllhlm bir alraat 
calı lıak~ flkirkır tabilW' merkezidir. .. •••••••••••il eıtmektidlr. ~Ut devam etmektedir• 

Buzhanelerdeki kaşarlar 
rr-evhum isimlere satılmış! 

Peynirci/':!, bey~z pe_ynir saklamak IJe kaçırmakta 
gosterdıklerı mahareti simdi kCl§ara 

tatbik ediyorlar 
Murakabe Bom·ı~ona banlan aırh 

flitrladca ıatat ak ve ıa111plerı 
(ıkıaca parumı verecek 

F'at murakabe bürosu bütiln 
buzhanelerdeld peynirlerin tekrar 
listesini toplamıştrr. Buna sebep 
bilhassa ellerinde kaşar peyniri o. 
lan toptanctlarm bunaln ytlluıek 
fiatla satmağa baı:ıladrklarmm ha
ber alınması üzerine takibat do 
layrslle ka,ar peynirlerini ııakla: 
mağa teşebbU.S etmeleri olmuı • 
tur. 

Peynir tacirleri evvPJce beyu 
peynirde g5sterdHdcrt mehar"'f 
çimdi de ka..'jar peynirlerinde gas 
tcrmeğc teşobbtls etmMr ve takı" 
b:ıttan kurtulmak Ic;ln brzı.11n,.ler: 
de buluruın ka..,arlan T!,,1l'ltellf ı . 
!;JJ!lbre !'\hlrnı" !'?i?i tPrl M!"!fq. 

Dün gece yanaı 
Maslakta 

O omobıl 'e 
ve tar ada 

ra aş " apaa iki 
(llt ra1ıa1an ı 

Dllıı geocya.ruı Mulak dvarmda 
devriye ge:ı:en jandarmalar aaı:alt yoı_ 
da dunuı bir talW otomobili tçlndt 
Snadet isminde Sanyerll bir kadınla 
Hasan isminde bir erkeği tubu§ l1ze 

rinde yakalamışlardır. Bunlarm arka 
da.şiarı olduğu anlqılan Müberra a. 
dmds Mr kızl!ı. Bekir l.Slmll bir deli 
kanlı da yoldan :50 metre kadar içeride 

funddlıklar arasında gayrimeşru mtı· 

naaebette bulunurlarken yakalanmı,. 
lardtr. lkf çi!t bu aabah Sanyer mUd 
delunıwnWCtn• teslim edllmlflerdll', 

rabr11ıararıa 

lmir A...a,retl 
lli1U sanayi birliği, tktmat 

Vekaletinden talen edilen malu
mat üzerine bUtUn sanayi mil. 
esseselerden acilen yeni bazı 
malumat istemesinde bu malu
mat meyanmda bilhassa fabri. 
kaJarm imal kudreti ve bu kud
retin çıkarabileceği hamt ı._J 
ile fabrikaalrm sermaye ve ham 
madde miktan da vardır. lstan. 
bul sanayi erbabı istenen bu ma· 
lumatı bilhassa sermaye husus • 
sunda sorulan sual ali.kadar et
miştir. Bu malfunatın anayicile. 
re tahmil olunacak yeni bir ver
gi ile alakadar bulunduğunu ileri 
sürenler bulunmut ve bunun U. 
~rine sanayiciler muhtelif ma
kamlan. baş vurarak işin asımı 
ve mahiyetini öğrenmeğe tegeb. 
büs etmişlerdir. lstcnilen bu 
malfunatm hiç bir vergi mevzu· 
u ile ali.kadar olmadı~ alakadar 
resmi makamlarca temin olun. 
maktadır. 

Fabrikalardan istenilen ma10-
IJ'atın asgart bir mUdd2t içinde 
verilmesi bilhassa istenmi§tir_ 

Kvun yığınlMı arasın. 
dahi boiuımanın 

muhakemesine baflandı 
Blr müddet evvel Keyvahotta Ha

lil ve Haydar adında iki kabzımal bir 
meseleden dolayı kavgaya tutuıımuı. 

ôwılardan Halil tabanc:umı çtıkerek 

Haydtorm l\zerine alet etmlftlr 
Hayaar bir kavun yıj'mı arkaama 

kaçm14, Halll kendlsble kurıun atar • 
lı:en o d& HalUe kavun tırhr.t.majta 

ba§lamrıtır. Ha.UUn tabancaamda kur 
fUD bltlnce Haydarm tızertne atıllDlf, 
tabaocanm kabzuı Ue bqma TUrma. 
ta başl&.mııtır. KaJ'dql Sabri 1e ken.. 
dislne yardım ederek Haydan ağır ım 
rette yaralamI§lardn'. 

lk!ncl ağır ceza mabkemeaine ve • 
tllen HalUln muhakemesine dön bq

Wı mıt ve f&blller dtnlenmiftlr. 
Kubakeme diğer phltlerm eelbl t. 

çtn b:t§k& bir gtme bualalınlflll'. 

lenlir. İkiler ~r çırn1 kaşar 
peyntr:iıin sahibi gibi gösterilen 
bU iaimlerin ne phıslan ne de ea· 
rlh adrealeri bir tUrlil bulunama 
maktadır. Eeasen bunların muhte: 
lif köylerde oturduklan da iJAve 
olunmaktadır. Fiat murak:a.be btı -
l'08U en lı:at'i tedbir olarak bun 
lan narlı ilze'rinden san, sahiple: 
rl zuhür edmce parasmı vermeğt 
bulmuıtur. Bu tedbirin tetdrinin 
görüleceği ıtıphesiz addolunmak • 
tadır. 

Lllkıl peynir namiy\e piyasaya 
r,ıkarılmrş olan peynirlerin vuf 
yeti de aynca tetil lı:oluııacak:tır. • 

Sof yadaki 
i giı z e~ç·si 

Beatlz lalgaristaa
dan •JT•lmadl 

Sotya, 1 (A.A.) - Stefanl ajıuw 

bDdlriyor: 
Her ne kadar remı1 beyanat yapıl. 

~·-- da Sofy&dakl lngW.a elçillğl 
ınalıfelleri İngiltere ile Bulgari8l&n a 
raamdakJ diplomatik mllnuebeUerl 
keaDm!f addediyorlar. ElçWk erkA 
omdan buıları ve bu arada atqemi: 
llt.erler Albay Roos Türklyeye &'itmek 
üzen 8ofya71 terketm)flerdlr. 

Yunan ~iği erkAnmdaa buılan 

dft Sotyadan ayrılmJflardır. 
J..ONDRANIN TA vzteı 

LoD~ 1 <A. A.) - Rüyter a. 
jıuıamm diplomatik muharriri ya
zıyor: 

.. lngiltere BalgarlatanJa diplo
matik mUnasebetlerlnt hentız kes 
memiştir. Bu h1JSU5ta bir karaT' al 
mak İngiliz elçisi Rendele aitt"r. 
Rendel •akti geldiğine htlkmettiğl 
zaman bu karan alacaktır .•• 

POLiSTE: 

iki sinema 
cezalandırıldı 

ICJDDlyet altıncı tube memurlan 
!le.hlrdekJ tefti§lertne devam etmek~ 
dll'ler. 

OOn de lı:6prllde bamalblı: yapan. 
pejmürde kıyafeW 7 Jdfi yab.laDDUf 
baklsrmd& takibata g1rl§llmlftlr. 

Bundan bqk& Asa.k ile Çemberli. 
ta§ aiı:emalarınm Çıkı§ kapılan klllUI 
olduğu gllrWmll§, ba 81nemalarm mO 
dllrleri b.alı:kmd& sabit tutuımuıtur. 

Aynca. belediye Dla&mlarma muga· 
yir hanı.ketten dolayı 20 pör h&kkm. 

da Wdb&ta g1rlfllml,ur. 

ııo y ARALANKA. 

PerWSytınde oturan vatman Cemal 
Uyanık. yaya olarak Karaldlyduı ıe· 
cıerkeıı 2610 plAka numaralı takalnln 
ademulne uğramıf. 80l tıac:ıtmdaD 
yaralarımııtır. 

F•tll!te Çavdar Hamza mahalleain· 
de tzu.tb&ba sokak il numarada otu. 
ran Ftyzl GWer de SWeyman Kaııta 
nn ld&realndekl yl1k arabaamm sade· 
mealne maruz kalDU§, mUdaV&lı yapıl 
DU§tır. 

tıcı YANGIN BAŞ GICI 

Bankalarda Hezaran caddesin
de 71 numaralı evin bodrum ka. 
tındaki çöp sandığında yangın 
Çıkmış, itfaiye tarafından IÖD· 
d.ürUlmll§tilr. Yangının atılan 
Ilgar& parçasından çıktığı zan. 
nolunmaktadır. 

Kişlide Hoca Mansur llOka.k 
29 numaralı evdeki soba bacası 
tulU§MUf, aöndürillmil§ttlr. 

Dlkbt 

lamail Hakkı Koç 
Guete ... .. •'-- lla)'U 

lıtt.atlbdS, 1ılltQa guıete, mecmua 
,,. lı:ltapl&rmm buradan lı:ol&ylık, 
.. temin edeblllntnl&. 

VJl:Zb&OPBC 

Toprak Mahsulleri Ofisi latanhul Şubeaindenı 
il at)'OD thraG aadrlmm puaıtdı 8UNUle ~ t:aJmrrQr ett!· 

i1DdeD tallplerbl S mart peqeınba ~11 uat lG w Umu Jaaıımda pılı 

merkezinde huır buhmmalan. o(leel, 

1 Amavutluk cephesinde 

Larisaya 
hücum eden 

tayyareler 
düşürü~dü 

Atlna, 4 (A. A.) - Yunan ot. 
dulan başkumandanlığı taratmc:ıa-
3 lııfart akşamı neşredilen 128 DW 
maralı re5mi tebliğ: 

Küçük piyade müfrezeleri far 
liyette bulunmuşlardll". Topçuıllllll 
muvaffakıyetli neticeler veren bO. 
ytlk bir faaliyet göetermiştlr. 

Hava kuvvetle:riııwı taraf~ 
iki dUşman tayyaresi düşUrii!nıtJı 
tür. Tayyarelerimiz hic;bir ha:3a 
ra uğramam·ştır. 

EDEN BULUR! 
Atfna, 4 (A. A.) - B. B. C: 
Dün Lam aya ikinci defa 01' 

rak hUcum eden beş llalyan ta1-
yaresinden beşinln de dü ürUJd 
ğU bildirilmektedir. 

s VJEOer Bulgar 
laa b llarellet Dl 

tuvlp etl!I orı r 
Mnı.~rova. 4 (A. A.) - Tas~ 

diriyor: 
1 ııartta, Bulll:U harl~ye • 

nnm mlimesslll Altmof, Sovyei 
na..u:,1o1n BuJgaristandald e 
La\Tlşev'~ Bulgar bllkfime 
Ihlkanlarda salhün ldamesl ~ 
S3dlyle Alman kıtalannm !J111"l 
rlatana Kfnncabıl kabal etmıı 
dui~ndan haberdar etırt'itT. 

S Martta hariciye hallı konılı' 
ma:ni.11 Vlşiasld, 1'fosl.o~ 

Bulgar elçisi Stamaoofa L."llh• 
cc,·:ıbı vcnnlştlr: 

Bulgar JıUkfımetfnln A iman ~ 
lannm Bol~rhtana pnn("tlll' 
muvafakat ettiği n bu ha.ttket'. 
Ba '.anlarda sulh hedcfJ"rf ~ 
mckte olduğa ltakluada BuJ,t!. 
harlclye n~tlnla 1flllmessl'l jlr 
tmofun ~ Blrllğlnbı .-. 
prlstandald cJçlslne ı "ttıatfl" 
yaptığı tebligata cevaben So~ 
lcr Birliği lliikfımeU. q.,r~., 
tchUgatta balnnmağı lüzumlu .J
dcdcr: 

1 - Sovyetler birli .,ı 
hükumeti, BulgM hü 
metinin bu mesele 
lıattı hareketinin do"' 
luğu hakkındaki gö · 
lerine iıtirak etmeme 
tedir. Çünkü bu hattı 
reket, Bulgar hükUm 
nin arzusunda miista 
olarak, sulhün takıJi 
sine değil lakat harp 
hasının geni§lemes • 
ve Bulgariatanın h 
aürüklenmesine ae"
yet verir. 
2- Sulh siyaaetine 

Jık bulunan Sovye 
birliği hükUmeti, bu 
bebten dolayı, Bul 
hükiimetine, bugiinkii 
yaaetinin tatbiki h 
sunda hiçbi1' mümh 
te bulıınam~. 

Sovyetler Blrllit Htlk6raetl, 
hassa Sovyetltt BlrUil bük 
nln baklld hattı llarelretlnl 
mlyle J'Ulhf bir tuzda ---·
pylalarm Balpr guete· ..... ~ 
acrbeat.9e lntipr etmekte 
dola)'lüle, ba beJuai1 
ltbamhı bulma§tu. 

lngil z 
hariciye naı 

Atinada elçimizi• 
mülakatta bulundd 
Atina, f (AA.) - Eden. 

öğle ziyafetinden çıkarken hallC 
a!ni İngiliz ve Yunan mlll! 
IÖyllyerek bt1y0k bir tezah~ 
ıııamqtır 

Ofruındf.,"'hıe g-Gre, EdenfD 
ricaWe dllıı ak§&ID bqllldılt 
ler gece yarı.ımıdaı:ı sonraya 
vam t-tml§ '#e bugün ö~leden 
tekrar başlamıştır. İngiliz 
Juk erklnıbarblye rela1 gnerel 
Jolm Dil! görüfmelerde hasır 
mU§tur. 

Berlla, f (AA.) - D.N.B.: 
tngwa rad7on qDn A~ 
~ hariciye DUll'I Edenle 
ve TUrldye elç!le~ arumda bit 
nıe wJL1 oldlJIWıU bildirmeltt 



konseril 
t'rıull\a Galatadaki durak yerinden kallmut, tam k*1f 

kn"l'llırkcn blr dildiik sC''il, zml I deyip danıyor. .BakıyoJ'SUJlu, 
hlr Polfs kllpılara nsılmı-. lıir ıki 'atıında3ı indiriyor. Bir didik 
4aha. arab:ı. 1 a.,~ or. 

· ~ancl'1, bu netameli yolm.11 tmnaaı:rkea, meydaadald 
l~t memurunun d lu 'Hı ~mlı) or, \'atman fren yapıyor, memur 
b~ ot-Omoblle yol , eriyor, tıir duclük, araba hareket ediyor. 7aın 
lio e ci kn nlır ·co • u.mlalıır s" bir dildük 1 ortal•b tın, ~m 
tın hyor, ldis"d('lld poli mı•munı, üzüm ıııalkmu gibi kapılara 
&sılııuş biri~ ÇOCUb'll fndlrl~ or. 

Du kon er, her giın, her tarafta tekrarlanıp gidiyor. ım. 
ha:kihn zabıtanın trnnnaylııra ntl:ı rıp asılanlardan bir lira ceza 
alınrn:ısı hakkında stmdh•<' l>adnr nt:ayıp gltm kte olan lılr kara· 
~ latbika b 1 ığıru gosteren bu fanliyetinl alkrşbunamak nıüm.. 
ün d<'ğildJr • .l\lul rrlr arı ndaslnnmızdan biri de im coaya far

P:l~ı • bir lirn) ı 'erince b 1 gilıl çocuk samL<ıak gibi sut olmu , 
Suzıerf fnJtnJı gibi nçılmı5tr. 

Zabı nm bu azimli faaliyeti> le k:u3lamı ~ büy&k bir 
kısınnun önlinc ge~ilcec.:-ınc t.iıphe )oktur. Fakat tmrncla bir 
b~ t nır: Aliiliııd r• rm ha!,, f~ettne, l'IU:ife !le\ c.rtfklerinc hlr 
dı) f'Ceğlm}ı; lok, ynlnrz ini il, ) oku ·u ) crlcrd , düdiik öttönnc
ntn ZArıulı \C tıehlllicll oldu"'..'tlnu dil~Unmelerl lhmıdrr. Yokıff; 
: -=ı b inerken, H",) a çıkarlırn, ottfirOlcn düdükle durmay. mcc.. 
ur olan \atmn.nın rrMtl tutm~3 o 7.ntruµı ne olacak!_ Havcll 
a bir otomobilin i st ine 'f.'\'n bir diilddinm '1trlnlne yaha t · hl; 

:'e toslıynCll.Jl. Camlnr lct!"'hcalc, Allah etmesin birkaç \'atan. 
'aıııfan k, b ıw öl ecel{ ••• 

(} O zaman p:u-n. rt'~ mı ldmden alacıı~! Dü!llU. konserlerin· 
" Urııı: lntı.:ıl, <'t ek r n:ı olmaz gibi geliyor banal ... 

191 t iN tNSA • 0Ilf1İ 1 
Aınerilauım bilmem Mıı i ehrlncle g(izlcrl ~btde bir 

rocuk do~uş. Cstc'l' l:u ~ '"1"{) (!) ren i.1 d<" t;.,•'lluzu \ıı.rmıs. 
Ç.oeUk linni dort sa:ıt • s:ıdılrtnn sonra ölmn~ •• Ölfuıl\n\i .. :..,,_ 
hle?>ıl ter, PeyıımJ S:ıf'nnm ı.a,·ıınoz ç(J("Uklan gibi bvanom ko' '· 
Jtıo far. 

t Bn hııberl "eren ı::-nz.-fe, luılkm bu hllkat garlbcslnl hay_ 
~ :le sey~ttlğini yazı~ or. \' c hö) le bir çocuj;'Wt doğma.ıı;ma ha) -
l'Ct Cdl.ror. 

21 Yahu, bun a haVTet e!'lllecek, s:ımbcak ne var! ... Tablst 

b:ı nct ıısır fnsruıınm tecriib"lrrlnt yapmAya başlam!?J, ha ilk 
~eJ! 

••mmynyı galibiyet cevherinden bellidir ..... 

....____ l.AEDRI 

''Y . ırt rlmış şaheser,, 
(Bu parçaları 

ihtimamla toplayınız) 
il uyuk 

lltı bıtı11,r1 rnu bak mıı.ı netlcelendlrec-ek tıe büyük mft!labakadan blrladıd· 
tCUtını lk.. liu nıli bıkarun adı .. l'ırtılml, ~..dlr. Sis paro- ...,,,. 
C. ParÇa bu lllbeı;ertn parçalarını &oplıyı:ı.cak, blriblrilte o,..._ ple-

S!c>'~'ctk ccı~ bu ~alzeserın pmçalamıı toplayacak, biribirine uyıs
bıu, bı1 St11t!llc yapıştnacak ve meşhur tabJoYN ortaya çıkoranalı 
tôytn hangı ressamın eseri olduğunu ve lıMgi müzede bulımdultatu 

•Yecetnnız 
tık • 

~· ıtılisat>nkaınıu1a yapılacak~ buo.d:uı uıaretıU. Bütün Ptn'ralarvt 
bir ; ta.mamlandıkt01ı soma on beş gün içinde parçalan •ımtazaırı 
~~~etle yapıştırarak vu ude gctirdılmız resnci, tablomm :rtSSGIN~ 
de aarı~nı ~e tabloum hangi müzede bı~tmduğunu dlJ yazorole üzmn
tafı"d ısını ve cdresımz yazılı z.arJ ıçins koyacak ve ztJr/ı b01lrcua ta. 
k le&lıan °rılmıyacak şekilde mulıiirliyerek, 6 tıcı noter Galip Bi1tıö" 
tdQre1z"' edılmek üzere ıdarchcmemizc teı-dı edecek ve nıukabilinde 

z atıeıtzızdıı sıra numarası taşıyan hır numma alacaksınız. 
Le,. fJflr/Uırın içıne şımdı)e kada1 guzclmzızin başlığı yanında nqrtdi
Ycı 1~ 365 numaraya ka l1T da de11am Pdecok olan kuponlmı koyma· ,u,,, yoktur. Bunlar Uç mUııabakn bltbktcn rn mllflabakalanla kazallll· 

Af 90tıt'll bccUy ll'l" alınmaya gelindiği ı:ı.ııdn gii5terllecelrtlr. 

t>o'&lar Usabakalarda kazanmış bulurıan fm okuyucumuz bize bu lu• 
'41akı 1 la,,, olarak veremezse bi'itim lzakhnı zayi edeceğini bil11UJli ue 

11 beuellermı odenıek istese dahi Ja:ydosız oütulunu bilmelidir. 

8 .. u .. k b" Yu ır fırsat .... ,... .. 
' '' ancnııı., n1U bakabrımıun kolaylı,,. '-11 Mlzl~ karırmula bfiyle Mr 
•~y ILı ırmak btenıl,ltıeeklt.'rlıı bUJuııabll~ttnJ d~k lıu ~ıtae, 
ltQ llb~ı ~geçmiş kuponları tamamla)~bilmcle.rine lmk&n baZırlamlte.. 

~ ~erı, bu ınlisabaka oellcelcnlp de hlll zarfianru ldatttıaııcıulze ksUm 
~ rt r.&nıana kadar bütün ı.uponlıın be<:Cllerinl ödemek suret.ile ta· 

YabUtıcek.ICJ"dJr. 

İYırtılmı§ §aheser 81 parçadır. 
(81) 

~h la l*rfaya ayrılan r;abeserl.o parçnlnrı btra.} lçlnde tamamen b ltlrO 

J.{reı, edlle~kt.lr •• 

t'e edıyelerimiz 
~ l!dUe(lek llc m bıılmnm OçUnO d• tuılledPnler "'1 Mdtyelerl ka· ,ili' .. ·-· 

ı \&U". 

- ltv [lo tqrinlevveı 1940 • ıo ıe,rlnk'n'eJ UMl -S ~yaptı
l'dacak ve &) ela mUtaballlmll oldul:u k1nı öcreUndell UCaı1 &akelt
ae11e mu bakalıınmm dotru ııaııeaene verilecek. lllaalıakalan
IQıaa dotru halleden blr klalılCD faz.la olıırM araumda k&Ulııladll 

ı _ ~ruucıa ttur•a pt"kilcCl'ktir.] 
ıoo Ura hakld, L Evi kaZllnamıyauUtr IU'Mlllda yenide• oellllecıek 

ı _ lııır"acıa kazarıncak ~ ki iye t.eel'\U mllkAfab , td kırkar Ura] 
2e u,. [ 1'eM-IU mUkAfalruı t.aı.aııanuyruılar anamda ~~ 
lr ada kaz.aııacaJ« bir kı, re 20 liralık parded almak 1111.kkau 

4. '"l'r a bir kart. J 
- 30 11"8 L ıo liralık pısrdet0ü almak lt11kkmı kaz&namrJ'anlar anam· 

da çekilecek ku~ada ur.anacak Ud kltlye 16 er Urblr ...,.... 
g _ ıalJbak hakkını v ren kart.) 

Gtort kalanlar ara61n ı:ı ~kllecek ıru.ı"'ad8 6 ldfl,.e birer .-elüı 
' llatıer •boneoııt 

- Gtort kalanJ.aı ~J"a8Ulda !."f'ldlece.k ıow"ada 5 kiti.re a lb •>'* llalMır 
aboae.L 

1 B ·.,. • v,..;,.,e 
ltılltb.. :' &ı ~ .,:-rçayı bhibtrtm.• pt'1tnmıt) .. C"llnlzde n az 011 1"'f ~ .,._ 

t ıtla~na) llU7.. 

'lııııc_~ l>a"talnrın Pnarlarından ı.rımıcye ~lamadan bunu kalmt1e bir 
tııı .•• ,8 .... 
ıc;,lt böyı nk iz lr k ı:n l ı \ opı!ltırdıkfan ıwnra kf'lllnlz ft •rattır:mala-
""~ rnılkuvva\'8 \"Bp tuı.lnllt par~ıar&a yap&IUZ. ki 8lzl laoe llAtı1 

ltltırt.aua olmaam. 

H A B E R - Abam PQl!6im 

1 TARiHTEN • 

Şu kahpe dünyaya kimler geldi, 
bir zamanlar hükümran olup gitti 

~azan: eşat E rem oçu 
29 yaşında bir sergerde, cihanın merkezi sayılau 
Roma kapılarında ..• Ot ne kadar sık olursa tır
pan o k adar iyi biçer - Roma yağması M ICampan
ya eğlenceleri • Prenses Plasidyanın macerası 

Milidm 395 ıncl yJlındayız, dün. 
ya yine bir bfiyii • buhran kanu
smdadır: Bilyük Itom:ı imparator. 
lannın sonuncusu olan Tcodosvos, 
muazzam devlet.ini iki oğlu ara
&mda tnk.sim ettikten nz sonrn, göz 
!erini hayata )-wnınustu: Şark im.. 
paratoru olan on dokuz l şmdaki 

bUyUk oğlu Arkadiyus'a: BUtnn 
Balkenlarr, Anadolu, Suriye, Filis
tin, Mısır ve Libyayı; garp imp:ı.. 
ratonı olan bc!lü:r; on bir Ya§ında
ki kUçUk oğlu Honoryus'n da: Ge.. 
ri kalan 5imaU Afıua memleket
lerini, İspanya, Fransa ve İtalyayı 
bırekmrştı. CihıınşUmul bir devlet 
parçalanmıştı, bir eski Alem çökü.. 

yordu. A vrupada, asırlarca süre

cek korkunç ve kanlı bir anat"§lnin 
ilk bUyük hfldisesi Alarlk adındaki 
astı bir sergerdeııln emri ile hare. 
ket eden Vizigotlarm isyanı oldu. 

CermP.ıı kavlmeirinden ol:ın VJ
zfgotlar, Hun Türklerinin iM1IAsl 
önünden kaçarak mll{ıdm 376 yılm. 
da Roma :impanıtorluğuna sığın
m?§lardı. Ayni yıl, Vlzigotlann 
kralı hanedanı olan Balt ailesinden 
bir prens d0Snı113tu. Ale.rik adı ve.. 
rilen bu çocuk, imparatorluğun bU
yllk Kostantlndenberi devlet mer. 
kezi olan İstanbul sarayına alın· 

JD11 Ye bir Romalı amlZ<lde gibi 
bUyUt.illmil§ttl. Teodosyos tarafın.. 

dan ise busus'i bir alaka ve muhab
bet görmilştn; on sekiz yaşında 
iken Enir valisi oinuuıtu: Ymıı 

PIUldya 

boyiu, gUçlU kuvveili, ma\i gözlü, 
altın saçlı gUzel bir Cemıen deli
kanlısı idl tstanbul snrnymm mu· 
lantan muhltl, haşin tnbiatlnl tör. 
pUJeyemenuııti. Epire vali olur ol· 
maz, ilk işi, etrafına. Yizigot mu. 
harfplerinl toplamak, emri nltmda 
kuvvetli br ordu, daha yemde br 
tAbirle, ha1dkt ccngfiverlerdcn mn
rcltkep korkunç b'I" çete te~kll eL 
melt olmuştu. BU~ ihAmWnin 5-
JilmlinU işitince, Arkndiyosn haber 
•öndcrerck, şark imparatorluğu. 

,...;:ı tq1nJmandqnlığmr istedi. On· 

dokuz ~"llŞmda'ği ~-- • • - - do. 
kuz yll§::ndakl bu Crıınen serger
desine emniyet edc:medi, red cevs.. 
bt verdi. Alan1t isyan etti. BOtiln 
Makedonya, FAalya ve Yunanı çiğ
nedl :E~rkekleri kılıçtan geçirdi, 
kadınlan, r.ocuklan vo haY''enları 
sürüp götUrdü. Oradan 11liryaya 
çıktı. Jülyan Alplarmı aşarak Ve. 
nezyaya girdi. latita seli, şark im
ponıtorluğu topraklanndnn !:tks.. 
rak garp imparatorluğunu tehdide 
bqlamıııtr. Bu kanlı \'t' h.brtpklir 
yiırüyilşun tam ~edinci yılı jdJ. 

O sırada, garbi Roma orduları
nın bqrnda 1sti11kon admdn de. 
ğerli bir serdnr vardı. Alarfk isti
lbmı önclmcğe muvaffak oldn. 
Jo,akat , henüz çocuk Myılabilen 

HonorytbDn birtakım saray cntrl 
kalarma i.let olarak !stillkonu i· 
dam ettirmem, Roma yollar~ Vi. 

zı.;otlnrm ıstılasına • ı,ık bU'ak 

mıçtı. 

.Alarik Po vndısini tahrip ~cı·l.'k 

Roma üzerine yUrüdil. Asırhrdan. 
beri "Cllıan111 mt'rkezi,. denilen bu 
muıızzam beldeli muhas ı a etti. 
Dördüncü nsrm en kuvvı..tU surlıı 

ı;Je mUdnfna olunan tarıhi beld(•. 
de, bir ordu yoktu. Ş hri, Homnlı 
zadcg{ınm köleleri ve azatlı <'sirle
ri mild:ı.faa etti. RomaWıır, Alnri.. 
kin yağmacı b:ırbar çetesinden 
korkmıyordu. O zamanlar dünya
nm en mamur llti beldesinden biri 
olan ve yfiz]erce saray ve ti.bide. 
!erle tezyin edllınlı; bulunan Ro
mnda, bir mll~ona nUfus vardı. Ro. 
mnlılarm korktuğu açlık idJ. Mey. 
danlarda umumi dualar yapıldı. 

Dilşmaru pUskUrtmek için afsonlar 
ynptldı. Fakat hiç bir taraftan bir 
imdat gelmedi. Ve korkulan kıUık 
bnş gösterdi: BUyük eehrin mn.h. 
zenleri, Romalılar. uzun zamana 
kadıır muhıısara görmemi~U. tec
rllbeslzdi. büyük §ehrin erzak 
maluenlerl boşalıyordu. Açlıı;<ı 

kan.ıı, hayvanlar, insruıJardan daha 
az dayandılar, insanlar, açlıktan 

ölen hyvan leelerfnl yemeğe ~ 

ladı. 

Roma senatosu, nihayet, Alarl
ka bir sefaret heyeti Yolladı. Ro. 
malılar, Alarlki korkutmak için 
15ehrin çok kalabalık olduğunu s6y
ledı1er. 

Alarik bir kahkaha attı: ••0t ne 
kadar sık olunıa tırpan o kadar iyi 
lrlı;er!., dlye bağırdı. 

Got scrgcrdesf, Roma önUnden 
uzaklaşmak i;.!n. aç RomaWardan 
o zamanlar için en kıymetli bir şey 
olan Kara büber De arabalar do. 
Jusu altın ve gümü§ aldı. 

Roma önünden nyrılıın Alarik 
Tosknn:'yn gitti. İtalya tarlatan -
nm ve b:ıhçclorlnin son mahsulle
rini yağma etti. Vizlgotlar da ac; 
knlmak t0 bllkesine maruzdu. lm • 
parator HonoryUse bir elçi gönde 
rerek, garp imparatorluğu bıışku· 
mıındanbğnu almak !)arliyle anlaş 
ma teklif et!i. Reddedilince Roma. 
önUne döndil. benatoyu tazyik e • 
derek Ataı ismindeki bir ı:atı im· 
parator seçtirdi. Ondan başJruman 
ıfa.nlık unvanını aldı. Fakat, ''baş. 
kumandanlık" unvanı açlrğn ÇarR 

bulam:ıdı. Dağlarn ve ormanlara 
kaçnn ltnly.-ı köylüsUnU tarlalar ·• 
da toplnmnk iı;ln, 1talyada sllldl.n 
ve asayişin temini lAzmıdı. Bunun 
için de Honoryüsün aman deyip 
A1ariklc anla§ına.s.ı gerekti. Alarik 
müthL5 hırsır.ı doyurmak için Af -
rikaya geçmek h.~eyince, bat Jı::or. 
kuırunıı dilsen Atal izin vermedi. 
Alaıik Atali azletti, imparator -
lu.k aliı.ınetlerinl Ravena mllstah · • 
kem sehrinc i;ekllmiş bulunan Ho 
ı orywıa glSnderdi, fakat haldld 
il!lparatonın yeni bir Ted cevablle 
lmrşıl ,.t.ı. Bunun Ur.erine Aiarik 
Uçilncli defa olarak Roma 8nllndc 
görlindil. MllAdm 410 uncu yılı i.. 
dL Açlıktnıı kınlan Romalılar i -
çln sirklerde ve tiyatrolarda topla· 
naralt komikleri ve p:uıtomimlerJ 

seyretmektl'n ~ka yapacak bir 
şey kalmrun~tı. F.sil"ler tarafm _ 
d3n n<'ılnn Roma kapılarından bir 
sel gibi giren VlzigoUar Romalı • 
lan elrk ve tiyatrolarda. çılgm 

lcahkahalrırla eğlenirlerken buldu
lar. Ağu to utı on dördüncü glı tı 

Ji. Muhteşem Romnnın yağması 

'lŞladr ve trur. altı gUn sUrdU. Ki. 
isclc>r mllstesna, hor taraf yağma 
dildi. Gotlar Romad:ı, yiyecek . 
n ma:ıda hC'r ı:ev buldular- A 

+m. ~',.....li'!. mlief'Vbc rvt. baharat, 
(.'D neüs Falem şaranları vcı gü. 

zcl ~tar.? ... ~~ ~~)'1e 

\ idgotlanıı n{lm,ı~ n sığ nınu .... 

b~bcr Romadan çıktı. esirleri ve J \abnncı i' ı'v nm ın , ffrdc .. 
gıınımct mallariyle Kampnnya k• 1 nır'dil :·. 1 panyad V ru d !Llıh 
tasma indi. Knmptı.nynnm fıstık hnrb<.> gid C'u ır, B rsı bı•d3 ir 

ve çmar orman lamı da cihan ta - Got cengfn d i t ıra! n o'dli'"Ül. 
rihinln en çılgın sefahat ve eğlen.. dil. Plnsldva ır.ln 1 vunıldu. Bar-
celoıi ba tadı. Aj;raçlann nltma u- e lond n ~a.: bon kı: r Ln r.ci 

z~nn btırlmrlnr, Roma radegi.n yü~ millik ı-ı ) olu, la , ı; :.ı-
•ullnrmm ve kttlarmnı ellerin • n ynk yurüdu Ora n Rı '.l nı i. 

den altın kupalar,içbıde günlerce ncfr e>dildi. 
T<'alem şarabı içtiler. Nihayet 
rayı da tükendi. Alarik, aç as'ker- llı">!l f krN; kOÇıt 

rini nhmk sı.iratl CEllUbi İt.al • 

\: ya indi Afrikaya geçecekti. 
F kat lni oln.rak öldU. Henüz otu% Ev b i 
dort YRf?Jld;ıydr. Gotlar, naaşını 

ı;umnıek i in Buae:ıto rrmağmm 

Jatağrru <leği.~tird.iler. Genç .kral • 

lıırmın cesedini ve hazineleri göm 

.. kt n sonra, suları tekrar eıiki m er • 
8 

mecrasına akıttılar. Bu İl} ic;in 
kullnnılan esirleri de «ıhetaıı ge. 
<'irdiler. C".oUann başına A1arikin 
kaymbtradert Atolf geçti. Alarlğo 
karşı ba..-şnı.z dil§Dlf.D olan Ho -
noryü.s, Atol.'.' ile derhal nnlııştı; 

ona milis kumandanlığını. Gotlnra 
da Akitanyn krtasmı verdi. Atolf, 
Vlzigotlan Altanyı.ya glStilrdU. 

Kendisi d Nn:-bond:ı yerleşti. 

Gençti, gUwldi, b kiird •• lloml\dan 
alman esiri "r arasında impa1'8tor 
btytlk T O<! un km impamtor 
Arkadywı fle Honoryurun krz knr. 
d~ prens ,; Plnsid)-ayn Aşık ol • 
du. Plasid" genç "" gJ.r 1 Got 
kmlınrn izdivaç tC'klifini redrl"l · 

medi. Atolf. Narbonda muazzam 
bir diil:rii" vnptı. Plıuıld\"ll)"l bir 
tahtn oturttu. Romalı eı!irlcrden 

em tane güzel erkek çocuğun ta.. 
şıdığı <'ili tepsi dolusu mUcevher 
takdim etti. Fakat bu izdi~ A
tolf itin m 'um r dn. GotJnr bir 

BO SA 
3MUtT190 

l Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frac 
100 Florin 
100 Ray1§1Daf k 
100 Bclp 
100 Drahmi 
100 LcYa 
100 Çek kronı. 
100 Pezeta 
100 Zlott 
100 Pcng-& 

100 LeJ 
JOO OlnAr 
100 Yen 
100 l:ıvcç kronu 
100 Ruble 
~ " Tab't'ftlt 

Srvas • Erzurum 1 
Smuı • Ersuruın a 

Kııpaw§ 

6.24 
132.20 

0.0975 
1.6226 

L\?.9375 

UT5 
lll.1S7r> 
31.006 

11.18 
lD.58 

Tıı.kdlmcJ.., umun 
bllyügc erk ın kadı 

dır. ŞUpheıiz. m v ltii b :J 

ye l'U§Ç!l ~k kil~ ~ 
yakmmız O][Ul bir b::.} 1l \ 

d1m edlJeblllr. 

Erkekler tanıııtmldıkl l11 Lır baya. 
na el u.zatmadnn, onan ı uzat 'llll 

bcklemdldlrl r. Eğer k dın 1 uz.ıt· 
mazaa Latifçe ı il rcl< s l m•a lk•Un 
cders.lıılz. lk1 erk k ara uda d::ı kü· 
çWllerill bUyUklerc aynı kilde hare_ 
ket etmeleri ltlz..ımdır. 

Size truu,brılan b r kunserun S ını.. 
n1 iyi duymadmızsa onu a•k dal~ 
dan tekrar eorabillr&ıı1z. 1 mı ar-la· 
mnyıp veya yo.nlı aıılayarok pot kır 
mak daha ayıptır. 

Evinizdeki toplanWnrd b.nblrle· 
r-ln tru.ııltığmız klnuı icra arnsında 

doslluklarm tec.asüsUno ı: ıı anız. 

onla ı b rlblrlcrtn daha l · tanıtacak 
konu mn bahlalert açman z ı !:anın 
de alAkaılnr oldukları ıı• vz .arı h.ıl· 

maruz llızırudır. Tek l :ılıp ı-

kılan hir do tunuzu o;> ı < \ ho. 
nuımeıara dahil C'tmck d , n ı;nzi· 
fenlzdlr •• 

Mektupla yapaca~uıız l • m ~ y 
tavsiyelerde de bazı nokta1 ı tl k t 
etmek lAzımdır. :Uektubu 
zaman kapatmamanız lcııp 
ki arkada§mıT. a1ziu onun 
r.c yazdıauuzı merak eıl tir 

Tavıs!ye eğer bir işe d lr ~<'r len 
mektubu derhal sahlbfıt 
zımdır. 

Size biri ile tıwsl.}e m k ubu el. 
dlğt ~man, onu ~nd"re.n k st~ a r 
bal cevap vazıp mektubu ıı.ld!f;'ım.,ı 

ve lsteııllen f~ln temini k '.ıl\ olup ol· 
madığllu bildlrmrnlz irap e r 

:lııtanbul lem Mklml ı;tnd• ıı : 

Fehmiye bo!'Çlu, S it h kkmda cc· 
l'll1SB eden kral ta kip Uz rlne lem e. 
cıııen mllrataada. Borçtu ç mlı• ıı 
(kl(ıilk) da Alt:;mh.; d f ufp ~:ı r>tr 

lmllllda ' nunı:ımb M d otıınuı ld 
berayt tebliğ gönderil 'l dııv Uvcnın, 
tkametgtlunm mcçhCıl ye i se.ocb •e 
bil& tebliğ la.de Cd.ilm si uzertne 20 
Slln ınllt.!dctte lllnt'n tebll .. at icrasına. 
karar vl'l"Omf oldutund:uı rnU faa 
nm muallak oldu!l.ı.ı 27 a on ~o -. 
at. H tc İatanbul kr t h inde 
hazır bulunmllBt ıu~mu 11 nen teb !"' ...,. 



H A B E ft - Akşam postası 

Jaonyanırı 

Esrarengiz 

Başvekili 

Prens 
Konoye 

• 1 • 

25 ilkkanun. Okitsu'nun bı. 
oahkçı köyünün müteva-6 bi 
evinde bir grup Japon asil7.ades 
çok ihtiyar bir adamın yatağ 
etrafında. sessızcc, dunıyorlaı 

dı. Doktorlar ba~rmr sallad 
ar. 
Kısa bir zaman sonra, iınp<.. 

~at.orluğun bir ucundan diğer 

ucuna. 0kitsu'la ihtiyar adaıpnı 
ıilrııek iiZ<"rc olduğu haberi ya. 
yıldı ve haocl' Tokyodak! sar<~ · 

yırda oturan imparatorun kula. 
ğına İri!)ti. Bu küçijk balıkçı 

köyüne resmi clbisclı ve yanın. 
da meyva, c:orba ve sütten ibaret 
hediyeler ~ıyan bir muhbir 
gönderildi. Ne yazık ki ihtiyar 
adam o akşam ömüştü. 

Okitsu'nun bu ihtiyar a<iamı 
91 yaşındaki Prens Kimmochi 
Saionji idi. 

Bu muhterem ?.at ondokuzun_ 
cu asrın ortaya çıkardığı bey. 
nemilel simalanndan biriydi. 
Modern Japonyayı yaratmıştı. 

Oç imparatonm dru;tuyclu, iki 
nesilden beri Japon politikasnu 
idare etmişti. Prcn.., Saionji Ja· 
ponyayı en büyiil: < Jnyu devlet. 
!erinden biri vaziyetine getir. 
mişti. 

Kendisine yapılan ctnazc m~ a. 
"İmi. Tokyod::ı bu nsır içinde ya. 
ntlan eu büyük ve en mükellef 
merasimı oldu. Mcr<ı.~imde. dos. 
tu ve muhil bi 49 ya.~ındakı 
ba§velul, Prens Fumımaro l{o_ 
ı:oye , hazır b•ılunuyordu. 

ı-;ski Japonyanın lıderi Sai· 
njı memleketinin en büyuk iL 

oerah idi. Ölümüne en (•ok :uL 
!ayan. 27 r yli;J 1940 da tliiny.ı 

demokratlanna kan:ı Alm~"vn 

ve İtalya ct'')lıt.ı:: ine bır paktla 

t• •u.aoa OKU)'llall , •• 

-'-ll& y .. nı~ak1 k'tı,_ıa IRrU'ıM 

...... , ... klwi 

llYLSNM"S l'kLl~. ~ AJl.ı\· 

Japon Başı•ckili J>n•n 
Jo'"umlmaro Konoyc 

ıltihak eden Japooyanın yenı lı. 

deri oldu. 
Prens Konoye, faşist veya to· 

taliter. lfLkin kendisinin "Mo. 
narşi konstitüsyonel" meşruti 
Kı:a]lık olduğunu söyliyen 
billetin başmdadır. 

Büyük mlitecaviz bir impara. 
torluğun idaresini elinde tutan 
bu zat vereceği bir kararla, A\'. 
r upada hiiküm siiren dehşet v~ 

korkun~!uğ11 Asya sahillerine 
nakledebilir. Harp köpeklerini 
Charp köpekleri harp gemileri 
demektir) Hang- Kong, Singu. 
pur ve Holanda Hindiçinisine 
salclırtabilir. Amerika Hirl!'Şik 

devletll"rim• 5.0M millik mas 
ma\'1 Okyanuc; denizi ilzerind. 
karşı durabilir. 

Bunu yapacnk n'ı? 
Bu sualin cevabı verilmeden 

ikinci bir sual daha sorulmalı: 
Japonya imparııtorlut}unu ıda_ 

re edc·n 'dm! 
.\1uhn ı. l< ki impar~tor! 

Fakat Japon !nm. ra o • 

20 sımelık tt...:ruueıı •rı.t k v~ kıı 

dm ınaluı. wnyım. <.' ılışınok 117.erc 
yer arıyorum Tn9rayıı drı o _ mll\"Ztı 

ubahs değildir Habu gazete ı ''asrta· 

ı u, siyasi bir sima olmaktan zı 
\ ade kudsi bir sahsiyettir; ka. 
nunu tasdik eder fa.kal elindencl 
bırdkmaz. 

Tahtın arkasında bulunaı 

kını? B usualin cevabı şimdiyt 

kadar hala verilememiştir. Bu. 
•m daha çok hadiseler i7.ah eder 

Kongre mi? Hayır. 
Kimse. parlfunentonun ikı 

'Jartisinden Seiyukai (KonstL 
tüsyonel hUldimete alaka göste 
erenler) ve Minseite (demokrat 
'-ırl m ne yapacağını kestire. 
.rıez. 

2000 scnedenberi parlfunento
nz idarcve ~hşkın bir hükumet 
.amanı gelinC'e bu partilerin 
nevcudiyetini bile unutabilir. 
{ongreler kabinl'yi tacize baş. 

.ayınca. dağıtılabilir ve bu bir 
·aç defa da tekerür etmi~tir. 

Kabine mi? Hayır. Kal)ineyi 
"kil etlen nazırlar, kendilerini 
tihap ~den imparatora karşı 

· ahsen mes'uldürler. Gizli kabi 
ıe toplantılarında verdikleri 
. •zlı kararlardan hepsi birden 
rırs'uldUrler. 

Kollektif otoritcleti donanmı 
ımirah tarafından torpillcnebı 

lir veya' ordu kumandnaı olaıı 
genemJ tal'a.fından topa tutula. 
rnl,: m.ır<"nl~nnbil;r. 

Bu iki zat, donanma \c 

harp ıazırı bulunmalaıı dola>·ı. 

siyle tam salahiyetli kabine a 
z.ıl~mdır. lmparatorln istedikler 
1.aman ı::ahsi miilftkat ynpm~! 

salfthivctleri cümlesindendir. 
Kabinedeki sivil m<'Slckdnşlnrilc 
anla."?<'lillazlarJa kabine da.ğıtrlff. 

Bu ' • .:ı de bir kaç kcıe teker. 
ıiir etmistir. 
Oı·du mu? Bayır. Japon ,;-eı.<>. 

rallerinin son den•cc kuvvetli ve 
sözii geçen ins:ınlnr old·1klan 
doğrudur: ve bu kuvveti son de
fa mcrhametsi1.ce ve çı:>kiıımıy<'. 
rek kullandıinr. Maamafih on. 
ları durdutmnnın da bir çaresi 
var. Orduda bası kır.anlar ara_ 
~mda milli menfaati parti men
faatlerine f1...'<la edenler buhmurr 
ımparatu luk sarayındaki ida. 
recilcr onları teskin etmenin yo_ 
lunu bilirler. Bu hadısc de bir 
kaq k('rc tekc~r etmiştir. 

Nüfuz ve kuvvetin siyasi par· 
ti!erden daha büyük. kongreden 
dalın ruk. ek ordudan daha km· -
vctii bit adamın elim.le bulundu. 
ğu anlaşılır. \. 

B5yle bir ad..ım da ancal· baş_ 
vekil olahi!ir ve bu bwjveki1 de 
Prens Fumimaro Konoyc'dir. 

Kono:ı. . Japon.yanın mukad· 
dcs dairelerine bundan 2,6'JO se. 
ne ev'.el. Allah, Japonya impaw 
nıtorluğunıı lrurmnk ve idare et_ 

J1U. UJ YıwtM•. A.l.n.4 !'JA TiM sııe fT.D. "ı runm7.ll'ııı m'.irocaııUnrı. mek için dünyaya indiği za.man 
ı:tW t&e&r1 ••lüytt1 lııia ..... _ 11ı11 1 K 

Satılı 1~, kı'ralık yu.runda baş ya,·er o nrak, ono-ttlk' Ubl•n ıtara- _,...ıu~u.) ı .. 
Beyoğlu Kwyoncukı.lluk mahalle 1 yenin ecdadı bulunuyordu. İsmi 

Jı arayaniar ve knrakolu civnrmdıı CcylıUı sokak 1 Amcnıo l{oyane idi ve meşhın· 
fc3k1 maymun f!Oknk ı num~r:ı 4 ltl! T:'\. •• kl t · t · t• • ıaa; tevcııutınyUm liseyi fy! de • ı• -.ı)ıvara anını esıa e mı~ ır. 

' · ' gir ov ( • .,oo llmyn .!':ltılıktır. 9 odn 3 
recede ikmal eltim Herhangi bır ruO hal"' muuak ...,._ •.. h ,· .. • ~, "" , uou)O, ..,,,'\ ÇC 'lo'l'Ba.re· 
~de bir ış anyonmı. Tagraya da sl vardır. İ<;fııdckllerc mllracnnt 
ı:lderlm. Hc.r l~l kabul ed rııu lstek
lllerin n:r Tnm) tı.ımuı.una bildirme. 
lerL 

• 35 ya;ıındayun. Burulan evvel dok 
tor yanında çalışUm Şimdi de bir dok 
ror veya di§cJ yamnda ça1Jjn1alı ıstı· 

yorum. Enjeksiyon ynpmwmıı ela blll· 
rtm. l&tiyenlerın §U adreae muracaat
lan: Topkapı Fatma.sultan Etemeıen· 
dl sokak 10 numarada bayan ZabeL 

DeTsleı-
•36 Yll§ınua bır cr.iCcğ'lm. Az irnr 

saca bilirim. l>rnll&'imi kuvvetlendir 
mek Uı.crc bo§ zanı uılaı ımd:l tx-nlmlt 
pratik yapacak \ıh' boyan arıyonım 

Franmı.casmm kuvvcuı ve bllhılM:ı 
akııanmm dUzgUn olması Ş!lrttir. Boı; 

zııına.nlnnm haftada Uç eaatl geçmez 
ve dn.lnın &aat yediden sonradır. Eme· 
ği ka~lığında kendisine en çok otuz 
llrn verebilirim. l.stıycnlcr Hııber ga 
zcteai vaaıt.&sflc (P.R.R.) T"eınz!ne mü· 
racnat edeblllrler. 

• ı.iseı.Jc okumaktayım, aUcvl vazı. 
yetim .11<'kteptc ol<Unınmn engel ol • 
duğıını<~'lll, ben de h ıyntımı kn:ı:an -
mıık mccburiyt'Und..,yim. ilf!rhangi 
bir P 1 ( !3f' c:c 'eya yazıh nPde kA_ 
tıpllk .} upııbılınm. nrzu edenlerin l'::O • Ortnmckteıı ve llne talcbeleı·!m: 
Son Dakika gıızetcsJ \'Rftıt.rudl<' U·l.Şl 

1 

ehven l:ıtr tlyntıa rlya7Jye ve fiz.lk ders 
rumu:vı.:na mUrocantlaı 1 leri vermek lstiyen bir genç vardır. 

• oı-ı.amektep mezunuyum. Yafıw 18 lsteklilerin Haber şıu:eteslnde M M.A 
dlr. All~ vazıyetlm okuınarua ımktuı nım1Jıruruı mUrncaa.tları. 
vcrm •mışt:r foi:endlrne bir lf rıca edi •Ltııe mezunuyum, Almanyııda mu 
y~rwn y ı.ıbııne<k' tlcaıcth:ınedc t,.n hcndıslll< tahsili gördllm lstlycnlcrc 
lıfır l\luıp ll\'lcıintle ıınuş yapnblllrim evlerinde husu!!\ Almanca ve türkçe 
SUıema gljesl d:ırc ederlm vcıhn derıılerl vermek !.sttyonım. Arzu eden 

mi buna hf nzer mOeııı;eaeıcrde <;ııltşıı 

bi!lrlm Arzu edenlerin Haber gazetesi 
vıı.attuile (1. N. ı remzine mUrM".atıt• 
lan rica olunur. 

• llk "Ye orta okullarda tn..r. U?.ca, 
rtyasiye, tOr.kçe deraleri Yer:Dtk iırtt· 

yeıı bir bayan nrdır. t.ı..!(:Jlerı. 

{R.I.) rumuzuna mektupla mOrac-aat. 

lan. 
Uaeaıa il iBci aıauua de".. HA. 

)'Or\lra. Bu.s "~- dola.Ti 11\e. 
1.-delı ..... çalıfmak !Me~'"lnttlı. 
...-. IKl,.enler Haber guetMI {Ç 
~ ,,... __ .... CMıl. 

lcrln Hotıer gnzeteıl vaaıtaslle (A.M 
S .) rumuzuna mUmcaatıa" 

Aldırınız· 
~fı• rıımu••n y&alLI _. .. • 

lluyucuJ•~- ualarwe c•I" 
•ektupıan ldareb.aaemlzdn urı;tta 

aalıııalltaa 1&1.Ye k:adu uya •-t 17 
••• ... ra aldır.alan rtca eluur 

(M:.P' C.) (L.) (B.B.K.) (B.N.) 1 
(S8 Bay Can). (l.) (A. 17) (P.R.R.) { 

(H.P.l (A.D.) {A.P.l (GÜLtRK'tNJ j i .... ~W:l~a.,;._ 
l~k\ -(U. 97), (K.N.C.?Xl .ı.. 
f8,.lıl.8 • ., 

.Japon Hnş' l'klli ~olr oynamasını .. e,·cr 'e hoş , ·a.kltlerlni hunu 
oynamakla geçirir ... 

Ua. <'kiliu g-olf o~·uıılal'mı bi'rnlwr o~ nadıi!,ı Fı:mifa!,t\ 

Bu klana mensunp ilk ins:ına, 

bundan 1.:JGO ~c>ne cvv ... ı bir im_ 
par.ıtor tarnfından kızıl bır d_ 
bise verilui. h.0110~ e ı t bu 
ceddin hatıra def '3l'İU ·D.h p' 11 : 

meraklı ko!khsi;oucul!1r bu def_ 
terin her sahifesi için 19,000 
Türk lirasr vcrm~c hazırdufa.r, 
becerikli ve alim adamlar- olan 
Fujivaralar imparatoru "mavi 
bulutlar yüksekliğine" yi.iksclt • 
meyi doğru bularak id reyi el. 
!erine alm~c?a ka.--ar verdiler. 

İdareyi, muvaffakıyetle, des_ 
potça ve tantanalı bir şekilde 
dört asır ellerinde tuttular. Or
du ile \'Uku 'bulan bir mü.ookaşa 
neticesinde Fujivarnlardan biri 
istifa ederek tKonoyc ismini aldı. 

Bu hadise 1202 s. nesinde oldu. 
J ~ h .. Konoyeler, aponyanın u. 

kUm sülalesine en yakm olan be§ 
Fujivara ailesinin ba,.~;dır. 

ı - Jap0nlar nazarmda Ko. 
noye, imparator kadaıj1kudsi bir 
şahsiyettir. 

"Biyolojik bakımdan, Konoye_ 
nin mensup olduğu kan, impa_ 
ratoıı*n krinıdır, zira son hin 
sene zarfında lbiltün imp:ıratorL 
çeler Konoyenin tdanmdnn idi_ 

ler.,, 
2 - Prens, herk~..e nasip oL 

mayan saraya girme hakkına 

mf!liktir. 
3 - Prens Konoye, ecdath gı. 

bi ordu adamı, yani asker de· 
ğildir. 

Fumlnaro Konoye 1891 tari. 
hinde Tokyoda doğdu. Annesi, 
doğwmmdan bir hafta sonra 
öldü. "Uyanan" .Japonya.Ilın en 
se\.-ilen ve istenen bir hükfımct 
adamı r 1an babası Atsumnro İ&! 
doğumundan 13 sen(' sonra <.ıldü. 
Para namına bir Pey bırakma... 

mıştı. Babasmm ::;iynsi iM.irnsla_ 
rı. bir saraya yakışır ma<>rafa 
yol açmıştı. Mukrizlerle ahbap_ 
tar; hiç acımadan, paralarını 
istiyorlardı. Alncnklılan tatmin 
-tnıck içtn ailt.' hntıra1arı satıldı. 

Japonyanm en meşllUr aılesi_ 
nin ba,qı olan 13 yaşındaki 
prens cok asabi bir hale girdi. 

Fumin<lt'O, diğ:cT biitün asil_ 
1.adeler gii)i 'Doi.~aki asıtza<1~ 
moktebine g:i:iW•riiıii. 1$.H: wl;m-_ 

binin Hk göz Mılkri o UMk sa
hillett ..,~ ..._,, .. pl'l!Rl'J•i:inL 

versiteye kaydolurnmuştu. 
Harp hnvadiri. Prens ıc:ın, 

milletlerin çarpı~mar.ınd-ın faz.la 
bir mfınn t \ ~tyorJu, bu havadis, 
çoktwdtr. bta.plarda okuduğJt 

sosyal ihtilf.Ji.n ba. langırıydı. Bu 
sosyal ihtilal hakkl'·1a <laha 
fazla malUmat edinmek istiyeı ek 
Tokyodan a'elacelc ayrıldı. 

Kiyotoya giderek Marksizm 
doktrinlerini, "At" ın ağzından 

dinlemek istedi. 
"At'' tehlikeli fikirlere malık 

olduğu için, ~okl:ındır hapse 
atılan. meşhur Profesör mıva. 
kami idi. 

Prenses c ğ 1 e n c c 1~ın 
Tolstoyun eserlerini ve epeyi za. 
mandan beri kapatılmı:} olan 
''sol"cu bir mecmuaya makale 
yazdı. Hatta Oscar Wilde'nin 

en zararlı eserlerini tercüme <>tti. 
Spor sahasına gelince, çok 

muvaffakiyct kazandı. Adeli vü
cudu, ve Japonlar icin gayri ta
bii olan uzun ayakları kend;.si. 
nin iyi bir sprinter (kısa mesa
fe koşucusu) ve uzun mesafe 
koşucusu olmasını temm e~ tı ... 

Hukuk ve siyasal ilimler fa. 
külteı:.indcn mezun olunca bir 
risale neşretti; mevzuu insanlar 
arasında sulh ve saadetin teminı 
ve milletler arasmdn yeni siyası 
bir dünya ,öyle-ki bütün millet. 
haklara malik olsunlar. 

Bu neşriyata, Japonynda kim
se ehemmiyet vermedi 

Prers Konoye" bunun faydası 

var" diye dlbünd". 
Kendi miJJetd c:: a, 

ali'lka 

kanma. göre 
!ardı. 

Prens bu v ·"y t k .. 
tıksindi, kızıl elbLeyi V( n ev• 
ini red cderel. ins::ınla ı 

rine göre takdir cdn" /1. "ll 
ya gitmeğe karar vcrdı. B 
smı eski ve iyi bir d t ı 

prens Sa.ionjiy<' '':ıllalıaı 

lndık d('meğe g'dincc r ~n ı: 
onjikcndisinden kırk y 
olanK onoyeye şu ek.'d • 
etti: 

··- 1'Jkrelans böylf' b r 

nız'' 

:Konoye 
Saionjinin 
sulh delegasyonu i'e Par' ı;
Dı .~er taraftan, fra.nc::ız \ e i 
liz delegeleri arasmda Parı 

yahatini zorla istirak e n 
diplomatın kayde değe> ve) 
bir sosyal nizamın m· e11if ol 
duğu sözü dol:ışmaP-a b 
Herkes onunla tan · 
attı. Prens, şahsiyfti 
bir şekilde ) ükselmıs 
Japonyayn avdet üti. 

Asilzadelıkte-, babad n o 
tevarüs eden mah:ma r;- ı 
iyi bir dini yici oldu. I~ • r ıc 
nu-urdu. Söyliycc k hi b r 
-..o'rtu. Halbuki herkes mu~ 
nın ar kasında yakıcı b r be) 
faalıyettc oldu!;'Undan ı · 
liyc> şüpheleniyor] rdı. B 
gıç;ta az olmak ÜZE ı'<' onu h 
ıkamctg-d.hınd z yar etırı 
başladılar. Zaman ge t · e 
,·arctçi a~edi ço-:'.aldı. :Bll 
;r!ı.S'ndu ıyaset adamdaII 1' 
k(ımct adamları, askf-r, m"'lıY 
her c ıt zi}aretri,_vardr. 

J~vın avlusunda sıra:· 
ayakkaplarrn sayısı h 
tı. 

Prens, mind rler 1 lrrı ·• 
yeı e otur ur yarı k< palı g:· 
d·nıcrdi. 

lyi bir d nlcyici idi! 
Bir gün ziyarctc;i'erden 

Baron Banka ' endi in <l 
- Siz başve'!til olma ıy 

istediğiniz zaman , b 
sizindir! 

Prens cevap olarak 
ha attı. Zir bu tc 
buldu. Kcnd 1 o z m 
otuz li<' ~e·ın ;dı. 

kasilc asılzade a.rac:n 
l ulan bir münazaadn. ı 

kullanarak asılzr. · k 

rel .münasebttl<C'r" c 
reisi idi. z· yaret<'il r d 
evine nehir gibı akı:; 

(D '' 
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HiS VE ASK ROMANI 

4HRETTEN 
r > c . . > f' aaJ L.J §?. ___ __ 

~- Nakleden: fV1uzaffer Acar 
Genç ete .... u ... 
iöı --...ı gittiği zaman sıcak 
her h~~e aarsılm!§tı. Artık 

Sonra e ölmtl§ olmal ydı. 
~ hatızasnıda kalan çizgiler 
esı da. bir Gllztde teyzenin çeh 

C""'"P;a.n.. .• ~,,ardı. Sennet çocukluğunda 
t e ber&ber çok uzun bir se 

lUtı.i Ya.Plnı§, trenlere, vapurlara 
~· Sökedeki Gtizide teyzeye 
~ idi. Pek ender gördilğü bu 
batıra en Sennedo kalan ye,gıine 
lllJt da.ha o zaman bile olgun. 

bi duran tabancanın tetiğini c,;ek. 
mezden evvel Yanıkdereyi bir de
facık olsun daha görmek, kumla· 
rm nzer!nde dol8.§Ul8.k, Gönülbağı. 
na gitmek, Aşıl: dedenin kUçllk 
klilbeslni, eğri söğüdü tavaf et. 
mek, blltUn çoctıkluğunu geçirdiği 
kllçllk kuleli odayı uzaktan olsun 
bir daha glS:-mC'k, kUçük büyiık an
r.enln gozlerl gülen çehresini bir 
az daha onun havası ıçi.nde dii.fjiln· 
mek istedi 

Yaşı • ..._. . 
llin kUç .-wu aşmış olan teyzesı- Cemil Sernıctte>n sonra yeniden 
ıaaullrdı lik Yeğenine anlattığı ma- bir Uçiincli ele saWan <;lfllikte 
e\t~ Sennet bıı masal'rırdan 
·., e IXletnnun kalmış ve ga
t' \alı u ırııda § lğinden kurtulduğu bir 
11.tıde ~ad ğı bir samimiyetle 

te:vzenın kucağına sıçra-

-c11 ~o ılde teyze siz Yanıkde -
geldiflı:ız ~an ben size 

ırn,.1_,, ..... dect8Jlln babından Uzil.ın top-

l>e;:ıft . -~u. Fakat Sermet bu vaa-
11.tı~erıne gı>tirememis, çUnkiı 

tene111 hır bahnr Yanıkde
:1Ca.k Uç gece kalmış ve ora.

tııa :_:~ ölen hen şiresinin y~ 
beti ~eye geçmişti. o zaman 

l'ıe Serınet bir daha Gilzlde 
~ ıarınemi§u. 
r-.ı.e~ ll1a.aallarmı diniemio oldu
~de teyze a.cebn ı::1 il nere 

~ il.~~ ~Ordu. Aceba E<lirneden 
ın 8ölteye mi geçmişti? Veya
- luaaea, &ceba yaşı~ ormuydu? 

t r :s .nı levn:.i<~ olan bu pek ha.
• il.kat ı>ek iyi insanlar simdi 
rede ~ " ... 
cı~ .. 

dı. -.ııu Sermet acı acı mınl-

~~lertnı yazı masuma daya 
rı 

1 
~rnı atee gibi yanan avuç. 

Yo Çille &lınıt olduğu halde dilşil 
,: ve kalbin! burkan acı bir 
-..eue • 

~' liaY&~ ziyan ettlın. 
'Ye &ö ı-•---İlıı Y-u.ıyor ve artık bu ba-

.• Hr<uı..ı.Y..._enJdeu yapılmuma imkAn 
~ ı da takdir ediyordu. 

k&ranıı verml§t.i.. Evet, 
il lçln V6rdlgt lı:arar kat f idi, 

oııu bu top"raklara bağlıyan 
f)rJJ ley Yoktu. A!lmıl mi? Ar

e. ~dan hiçbirini tanımıyordu 
Otı:ı an mı! Dostluğa inan • 
tın u ki. Aşk nu? Artık ondan 

}-t a geiınl§tL 
Odera fil 

: ··~ osoflardan biri saadc. 
L,,,,~ .... ~ ba:vaıe veya brl vazifeye 

~6aarı ır,, diye tarif eder. 
11;.,:1-.L. GUndUzUn mecburiyet tc. 

lte6decefi hiçbir vazifem yok· 
rı..;dinJ dUnyaya bağlasm dl. 
~ "11 V&zlfeler ihdası da o • 

°' \> deffıdJ. Hayallere gelitı
taart GUndllz hayali şuurun 

~ la l.atihzam olarak kabul 
· ffakfkaten §11 dUny:ı.daki 

da dan olduğu kadar eşyalar· 
'ıt~11 bıkkınlık getlrmlııtl artık: 
lltJılla Ya§adıftm kadar yaşadım. 
lıaıtatll'ıarladJk.,. deyecekti. 

tnasannı llzerinda buz gi. 

: liır; ŞÜpb . ıyeceı esız, bekliyor .. ve 
C Uir. 

~o 0 iÜn fena halde hiddet· 
kqrj 1• Deıneıc ki, kendisi içitı 
lt.ı~r f~Arhklar y~ptığı 
O:ıa kaVenedikte birisni :eviyor 
O\•J VU§Dlak için can '1tıyo:

C • tı mı? 
~·o ........ a o gün şiddetle kalktı: 
. ~erru bakmağa gıdiyo. 
'it bir Yelkenli ge!. ·:nişti r. 

evden ~ı.. "tti' :ı.uup gı .. 

Cr~ 
t'du: 0 ~lda giderken düşünü· 

..... l:su ka"·--alcat 0 ·\olilll çok sewıorwn. 
li·ıt· ~ hıç yüz vennıyor. 

·Su t(.11. . . !ini bile öptürme· 
--~.,., ... ~ t\'\•et ~elı ~dıru herh:dde bi.ı 

lll. au . enedıfe göndermeJı. 
~ a.;~ ~-ı. yann benim dP 

. ~ tehd~ sokacak. Geçen gün 
{) ~Ue Yola getiririm de 

~ erı~ ~·-riid .. ıt•111(. d ~ ~ u um.. S3çlannı 
· dih:~~up, sıcak nefe;i!'li çe· 
~ du)'lllak istedim. 

ı::imcli yabancılar oturuyordu. 
Cemil 1::ermet bu yabancılardan, 

çoruklugunun geçmiş olauğu yer • 
lt'ri zlynrc>t "tmesine mılııaadcle • 
rini iıniyecek ve hayatta 'lııtır:ısı 

nı tnşrdtğı yegAne toprak parçası· 
nm her köşe~fne gezip uyuyan 
bütün h ırclan canlar.dırdrktan 

sonra, b-ktığı bayata, lstanbula 
yazı masasmm bıı.<:mn döntcek ve 
kilelik tabancasını mnhfazMından 

çrkaracnhlı 

c 

Yasemin ltokularrnnı bavl\yı a. 
ğırlaştrrd.tğı, bayg:nla§tlrdığı bir 

yaz gecesiydi 
Cemil Sermet Yanrkdere çiftli. 

ğinln yan açık knpısmdan bir hır
sız. daha doğrusu bir 8..c;ık gibi a
ynlrlarmm ucuna basarak içeriye 
s- :dllmli"!. em"ktar bir çınarın ka. 
ı·n gl5vd0 sfne dayanmış, yaprakla • 
rmm gölge!!lne ~ığmmı:ş. mehtabm 
donuk bir sarıya boyadığı çiftlik 
binasını, kuleli odayı seyre koyul

muştu. 

Saatlerdenberl tenha yollarda 
direksiyonunu ko~tururken ateg • 
ler iç:nde yanan başında çakan 
§imşeklere nıa.nl vermete çalıaı • 
yor, dlloUnUyor, acı bir hayretle: 

.. _ Bense ölllmU çok daha ko. 

lay zannederdim ..... 

Diyordu. Çünkil ölilmU blrı:ok 

kereler knrş smda g&rmilo ve en 
mU6kill zartıanlarmda blle bu ge -
ceki sıkmuyı çekmemiş, bir ıstı • 
rap duymamıştı. 

Mezar başına gelmiş olduğu bu 
sırada arkasma bakıyor ve geç_ 
miş seneler ona '":.lnızca insanla. 
ra ve blzzut kendlne kal"§J duymu8 
olduğu nefreti s~ylUyordu. Artık 

h"çbir Umldi yoktu, fakal .. Fakat 
buna rağmen içinde bulunduğu 
hamyı tenC1ffüs etmekten müte
vellit bir sevinç duyuyordu. Bu 
bir sevin~ ıniydi? Hayır, belki btı· 
tün hayatında olduğu gibl bir kere 
daha aldanıyordu. 

Bi!" şair: "Hayattan datma saa. 
det istenmez, bir lAhzanm blle 
kad-;inl bilmeli ... demişti. 

Evet, bu blr l!hza! .. Çocukluğu. 
nun sessiz ırahldl Yanıkdercye ka
vu~tuğu bu bir 18.hzıı.nm verdiği 

saadet! ... 

B1ğırdı: ''Biraz daha ileri gider. 
sen txışmı yakarım. sinyor! 30ka.1i 
ıan geçen yeniçerilere, padl~m 
~özciec::i burada, Greçyonun evindi' 
mahpuc::tur! derim .. O zaman mah 
vo'ur~un!,, dedi. Lukrcçya bır ate, 
parçasına benziyor. Onunla oyna. 
mak telılıkeli olacak 

Sinyor Greı;yo gider gitmez. 
Lu!neçya :htiyar hizmetçisini ça· 
ğırdı. Şu yanımızdaki evd~n ba · 
zan f.CIZ sesleri aksediyor. Acaba 
kimin evi orası? .. 

1htivar Rum kansı gOlerek 
başını· salladı: 

- Genç, ya~ıkh bir Çelebi ge. 
lip trıdiyor e>eve. Bazan arkcıdaşla· 
n da geliyor. Eğleniyorlar .. saz 
çalıyorlar, içki içiyor!ar. Sonra 
dağlıl)'orlar 

_ Kadın da getiriyorlar mı? 
_Evet. Her gelişlerinde !:>ir ,ka· 

dm çe""gi reliyor. 
_ O halde çok tehlikeli bir so. 

kak.ta oturuyoruz!.. Greçyo bu evi. 

B A B E il - Aksam nosUt.tı r-
Yaı.aa: 

A. Avuçenko 

Bu küçük. lııce yapılı, şeffaf 
yil.Zlü ve alelacayip blr gekılde 
dağılmış, kestane rengi bukleli 
çocuğu diğer bütün çocuklar 
sevmiyorlardı. 

Sevmiyorlardı. Niçin? 
ŞA 

D 

D 
Belki büyüklerin de açık 

mavi gözlil, KostJye beıızey~n 
bilylikleri sevmedikleri sebepler. 
den dolayı sevmiyorlardı. 

Her iki hususta yalnız yaş 
farkı vardır. Fakat sevilmemek 
bedbahtlığı şekil itibariyle ay. 
nıdır. 

Çocukların Kostiye karş: 

duydukları hoşnutsu.zluk umu. 
midir. Erkek ve kız çocuklarının 
kümesine yaklaşmıya görsliıı, 

hemen her taraftan umumi bir 
bağınşma ve haykırışma başlar: 

- Git! Def ol! Çek arabanı! 
İstemiyoruz 

O, biraz durduktan sonra, içi. 
ni çeker, C"..saretsiz \'C yavaş ses. 
le söze bıcılamak ister: 

- Dün bizim kapıcı, ağaç: dik. 
mek için,b ahçede bir çukur 
kazmak istemişti. Elindeki kil. 
rek sert bir şeye çarptı. Ba.kt •. ;: 
bir de ne görelim. Çukurda ke. 
mikler, kafatası ve kocaman bir 
demir sandık .. Açtık, sandt.rta. .• 

- Çek arabalarım Defol. iste. 
miyoruz! İstemiyoruz, dedik, ne 
sokuluyorsun •.. 

O, itaatle, tekrar için!, çeker 
ve biı kenara çekilir. Parkm gU. 
neşin ısıttığı bankoya otu. 
rur ve düşilnceye dalar. 

Aynı bankoda oturan ve ço. 
cuğun düşünceli haline acıyan 
işsiz güçsüz bir efendi onun yu.. 
murta kabuğu kadar gevrek ka_ 
fasma ağır elini koyar ve alaka 
ile sorar: 

- Adın ne, oğlum? 
- Cim ••• 
- Ya, öyle mi? Sen Rus değil 
:_:_ ? 

muın.ı • 
- Hayır,ingı1izim. 
- Demek İı:l6ilizsin, ha!.. Pe.. 

ki naatl oluyor da Rusçayı ..Ki 

kadar gUzel koııueuyorsun T 
- Ben henüz çok kllçllkken 

babamla beraber Londra'da:ı 

kaçmıştık ta. 
- Kaçtınız mı? Ne diyors'.lll! 

Kaçmak ta neden icabetti? 
Çocuğun düşi.inceli gözleri gök 

yüzüne d!kilir ve çok yiiksckler. 
de yilzen blı· bulutu takip eder. 

- Ah, bu çok acı bir vak'a. 
dır, Sir. Mesele şu: Babam birini 
öldilrmüştür. 

Erendi korkudan titrer ve, 
hiç bir helecan duymadan böyle 
dehşetli şeyler söyliyen dUşUn. 
celi çocuktan, bir parça, 3öyle 
yarım karış kı:war, öteye çekilir. 

- Adam mı öldilrdil ? Sebep 1 
- Siz, Siti'nin ne olduğunu 

bilirsiniz. Sir? 
- E, peki?! 
- Siti'de "Holanda Birleşilf' 

namiyle tanınmış bir bankJ. 
vardı, Hoş şimdi de var ya! B:ı.. 
bam orada katipti, sonra C:a, 
namuslu bir insan olduğu için, 

veznedarlığa terfi etti._ İşte bir 
gece, biraz karışık hesaplarını 
intizama koymak için, bankaya 
geldiği zaman bir gölgenin, al. 
tınlarm muhafaza edildıği malı. 
zene doğru ilerlediğini gornı. 

Babam gızlenir ve tarassus et. 
meğe ba§lar ... Ne tahmin edersı. 
niz, bu kimmiş? Bankanın di 
rektörü! O mahzene girmiş çan_ 
tasını altın ve kağrt para Je 
doldurmuş ve tam mahzenden 
çıkıp kaçacağı sırada babam o. 
nun boğazına sarılmı§. 

Hırsız k a ç a c a k o. 
luı'Sa tabii bütün şilphelPrin ken 
di üzerinde toplanacağını anla. 
mış... T~ilr ona kuvvet ver. 
mi§. Mücadele ba§la.mı§, ve ba. 
bnıL haın: boğmuş! .. Aynı gece 
gizlenerek eve geldi, beni aldı, 
kilçlik bir kayıkJa Taymisi geç .. 
ti ve Rusyaya kaçtık. 

Müteesı:;ir olan efendi çocuğun 
omtu."'UDU okşıyarak: 

- Zavallı, çileke§ yavru! der. 
Peki annen nerede! 

- Yandı. Sir. 
- Nasıl yandı?! 
- Birdefa Londra çocukları 

sokaltta bliyük bir fareyi gaza 
buladılar ve yaktılar. Bu esnafa 
annem, oradan, pazara gitmtıı: 

ıçın, geçiyordu. Deh§et ıçindt 
kalan fare annemin paltosunı..n 
altına geçti, ve bir dakika sonra 
annem yanan bir meşale halini 
aldı ... 

Çocuk, tessUr içinde. başını 
eğer ve susar, yufka yürekli e. 
fendi, bu feli!.ketzede zavallı 

öksüze o kadar acımıştır ki göz 
y<l9ltıfıru gUçlUkle zaptetmektc. 
dir ... 

- Zavallı yavrucuk... Haydi 
gel, ben seni evime görilreyim, 
yoksa ba§ına gene bir feliı.l.et 

gelir. 
Cim hafif gUIU?l"ııer: 
- Ah, hayrr, sir. Bana hiç b!:

şey olmaz. Siz bu hamailf görü.. 
yor musunuz? O beni her, §eY. 
den korur. 

Yavrucak cPblnden nğnç bir 
diidük çıkarır ve btiylik bir em. 
niyetle yol arkadaşma ~östcrir. 

- Bu ne biçim hamail? 
- Onu Kırımda bana ihtiyar 

bir Tatar kadım verdi. Biz o. 
nunla denizin tam kena.rıncfa 
bir uçurumun önünde duruyor. 
duk. Ne tahmin edersiniz: O bu. 
nu verir vermez biraz geriledi, 
ayağının alt.mdald taş kaydı ve 
o uçurumdan dı.>nize yuvarlandı. 

- Harika! riarika vessPlfun! 
Demek sen burada oturuvorsun? 
Haydi Allaha ısmarladık. Cim. 
taliin açrk olsun, sevimli çocuk. 

Cim çevik adımlarla mC'rdi. 
venlerf çıkar, erendi de bu n.caip 

. ;•. ;..~:rnn' k'c.i'f'!'\1'~;., s:~pa\.1ın~~;'. gir.e·n . ~. 

Cii'y'Sıt.(0KfEçr··':· ·• 
i:f Dör.diincti Murad:'deyrinde· bir. Venedık ~val csin in . ~m . . 

\;'. Yaziın : _· is.KEN,QER'··p-~ _·şt ~~r~.L L. 

.. ıoz . 
tutarken, buralarda kimlerin otur 
duğu:ıu soruşturmadı mı? 

Hizmetçi kadın, Lukreçyanıo 

yanına sokwdu: 
- O eve kimse el ve dil uzata· 

maz. yavrum! Oraya gclen'eı ara. 
sında saraya mensup biri var. 
Aym zamandıt • defterdann da da· 
martı imiş .. Ço nüfuzlu bir adam. 

Lukreçya defterdann damadını 
duyunca.. adını sordu. Hizmetçi 
kadın: 

- Cemal Çelebi di~lar, yav
rum ! dedi.. 
LukreQ:&ı Cemal ~ebip bir 

ken' penre·crlen görmü~tU. O. ya. 
kışıklı bir erkekti. Fakat, ne olur· 
sa olsun, onların kendisine hu de 
rece yakın bwunnuısı her zaman 
için tehlikeli o1a!::ıilirdi. 

Hizmetçi ka-Oın. Lukre~·anın 
kim olduğunu bi1miyotdtL Hatta 
Gre~yo ona: "Lnkreçya kız kar. 
deşimdır,, demişti. 

Bir sabah, Greçyo henüz gelme
mişti. 

Rum hizmetçi, Lukreç} anın ya. 
nına geldi: . 

- Sana bir §eY söylemek iste 

çocuğu uzun müddet dalgın ba. 
kışlariyle takip eder. 

O bu vazıyette o kadar çok 
durur ki etekliğinin bir kenarı. 
nı belıne sıkıştıran kapıcı kadın 
ona yaklaşır ve sorar: 

- Kımi arıyorsunuz? 

- Hiç kimseyi ... LOtien söy. 
ler misiniz. şimdı merdivenler 
den koışarak çıkan çocuk kim .. 
dır? 

- Bu Çerepitsinlerin oğlu, 
Kostı. Bir sey mi var? 

- i\'a.c;ıl ?! O İngiliz değil mi? 
- Neden İngiliz· olacakmış? 

Basbayağı bir Rus çocuğu. Yok. 
sa, gene bir yalan mı kıvırdı?. 
Bılsenız annesi bunun için onu 
ne kadar dövüyor! Fakat nafil .;. 

- Onun annesi var mı? Sağ 
mı? 

- Elbette, var. Sağ. Ancak bu 
haylaz yalanlariyle onu mezar:ı. 

sokacak ,işte şuraya yazıyorum. 
Bu ne biçim yalancı çocuk, şa. 
§ılacak şey doğrusu! BU tün ma. 
hallede böylece tanınmıştır eğer 
yalan sö'\.•lüyorsan, Allah cena. 
m versin. 

n 
Ifostlnln fasılal'ız zilçahşma 

oda hizmetçisi Uya.sa kapıyı 1. 

çar. 
~ Kosticiğim bu vn.lcte kadar 

nerelerde dolaştınız? 
- Sokaktaydım. Blz1m kapıcı 

lstnpanı otomobil çiğnedi de ona 
baktım. Bak bakalım ayakkabı. 
larmın topuklan kana bulaşmı§ 
mı? 

- Nasıl çiğnedi?! 1stapanı?! 
Öldil mü?! 

- Evet. Şöyle oldu: Kuduran 
atlar güzel bir hanımm arabası. 
nı uçurmağa başladı. tstapan 
hemen o tarafa atıldı1 hayva.,. 
ların gemine sarıldr ... 

Aman, Kosti, yalan söylüyor. 
sunu.z: Kılh atlar kfilı otomobil.. 
Daima bir mart. ı-al atarsını1 ... 

- Hayır, martaval değil B•ı 

Kontes dedi ki: Eğer kendisinı 
tedavi ederlerse ona varacakmı§, 
yani bizim 1stapan'a. 

- Peki, yeter artık. Bunları 

küllhıma anlatınız. Yemek 
ğudu. Anneniz gitti, bUyük ha~ 
mm sizi bekliyor. 

Kosti, incecik bacaltlarmm fi. 
zerinde sallanarak, esrarengiz 
bir tavrr t.akmır ve yemek odası. 
na girer. 

Biiyük hanrm çıkışır: 
- Niçin ge<:; kalıyorsun Nere. 

deydin? 
- Bir saat evvel kaprva kndar 

gelmiştim ama geri dönmek 
icabetti. Herhalde bir vak'a.. .• 

- Gene ne olmu.~ ? 
- Anlıyor musunuz, ka:nyn 

yaklaşıyordum, birde baktıra ki 

rim. dedi, fakat sakın bana kızmı· 
vacak rnl 

Lukreçy~. bu kadının ne demek 
i.,t.udiğıni önceden anlamış gıbı ur 
perdi: 

- Sö} le bakalım.. ktzmıyaca.. 
ım. 

Hizmrtçi kadın gözlerini 'Siize· 
rclc a!'llatmağa ba~ladı: 

- Şu yanımızdaki eve gidip gc· 
len çcleb. seni pencereden bahçeye 
hakarken görmüş .. Dijn gelırken. 
beni so~ 'tl<ta çevirdı.. Seninle bir 
dakikacT1

• olsun lronuc;mak ı"1edı. 

~ini söyledi. Kalbimle hiçbir kö 
tü1ilk yokmuş Bana o kadar yal· 
vardı ki.. dayanamadım. SÖ\ lerım 

dedim. Çelebi. çok kibar .. çok ter. 
biyeli hir erkek. Kamile geçinem · 
yorm•15 Fa1<at. onu sa-ara kn~an 
kayınpe:leri imiş.. Bu sebebte 1rn· 
yınpef -ne bozuşmak istemiyor. 
mu~. Sarawlaki ~e' kii çok viikcıt>k 
miş. Allah bilir ama. c;enı almak 
istiyor, yavrum! Senden bahseder 
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Rusçadan çe\'iroo: 

Servet Lünel 

tanımadığını iki adam orada 
durmuş anahtar deliğini karış. 
tırıyorlar. Bunlardan bin: Bal. 
mumu çok sert. iz çıkmıyor, de. 
eli. öteki, daha kısa boylusu, ce. 
vap verdi: 

- Daha kuvvetli bastır, çı. 
kar. 

Bliyük anne kollarını iki ya_ 
nma bastırarak, ınler: 

- Kosticığim Yalan söylUyor. 
sun?! Gene yalan?! 

H:osti acı acı gillümsiyerek: 
- Pekı oyle olsun, peki yalan 

söylüyorum, dedi. Eve gırip her 
şevimı~ı aşmr ve hepimizi bo. 
ğazlarlarsa o zaman yalan mı 
sahih mı olduğunu anlarsını"'.. 
Bana göre hava hoş: Benim va. 
zıfem söylemek ... 

Büyük an.ne te!lış içinde oda.. 
da dört dôrunektedir: 

- Kosticiğım, yalan söylll_ 
yorsun Bu ya.lanı şımdı. şu dald.. 
kadn uydurduğunu gözlerin söy. 
lüyor!. 

- Kosti, insana dehşet veren 
bir sesle, teker teker söyler: 

- Uydurdum, ha? Ya M. M.. 
size o balmumunun parçasını 
gösterirsem .•• O zaman da mı 
uydurdum? 

- Balmumunun sen de ne işi 
var? 

- Gavet basit: Onlar arabaya 
bindiler, ben onların arabasına 

takıldım, şehir haricinde bir 
yere eglınce kısa boylusunun ya. 
nından koşar. • geçtım. sanki 
yan1 ı~hkla onu dürttüm, ve bu 
esnada cebinden balmwnunu a. 
§ırdım. Nah, ıste! .. 

Cepten a~ı düdük çıkarılır 
ve gözleri pek iyı gbrmıyen bil. 
yük anneye uzaktan gösterilir. 

Büyuk annemn kalbini şılpht 
ezmektedir: Tabıi yalan soylU. 
yor, ya doğru ıse? .. Böyle vak'a. 

lar az mı oluyor: Anahtar delik. 
!erinin, şeklıni alıyor, içeri gtri; 
yor ve oldUrilyorlar ... Daha düı 
böyle bir vak'ayı gazetede oku. 
muştum ... Ne olur, neolmaz uı. 
ynşa'ya söylemeli, geceleri kapı. 
sının zincırıni de takmayı unut.. 
masın. 

- Git Ulyaşa•y: çağır! .. 
Kosti itaatle hole ko§ar ve te. 

lefonda birıle konuşan Ul~a·y. 
korku dolu bir sesle bağırır! 

- Ulyaşa ~ Mııtbaktaki 11u 

musluğunu gene açık bırakmış 
sın! Mutfağı su basmış, bUtilı 

eşyalar yüzerek pencereden dı. 
s:ırı girlıyor .•. 

Telefon ııhize'"i gUrültU !le dı.•. 
vara çarpar, Ulyaşa, yolunt 
tesa,dlif eden her şeyi devırerek 
mutfağa' kC'şar • 

Bir dakika sonra müşkül Uiı 
vaziyet: 

-Kosti! Siz gene yalan ısöy. 
lediniz? Gene uydurma? 1şte ye,. 
min ediyor.um. hemen bugiln 
hesabımı istiyeceğim, artık bura 

.. da çalışamam ... 
Kosti. hıddet köpUren kı?;t 

(T .. ı'2t/6n sayfayı çevirini.zJ 

k"".'ı, gozleri öyle paruyordu ki. 

Lukreçya daha fazla dinlemek 
ıAemedi: 

- Yeter artık. Ben hiç kimse i· 
le g'.>:-u~mck istemı)o!'llm, Yakında 
vapur g ''rce babamın yanına 

VenedıAe gideceğım. 
- O hn de ağabeyınızin koc::koca 

sa'lilhanesinde neden kalmadım 
da burada ~u küçücuk evde oturu. 
yorswı .. 

- Sana he~ap venneğe mecbu· 
değı •rn ama, hakikat şudur: A~n 
beyimi• '.sııc:ı beni çok kıc;lrındı 
Bir a;ra-ta oturamadık Anladı• 

ıııı ·mdi? 

Trzrl' · u cevabı verdikteı 

ı su tu: 

- r ' al~. Oyle olsun. Faka' 
tekrar €"" 'im ki \P1P'1. tam siu 
l!iyık 1:-i erkcktır Yervüzünde o· 
m1 .. kadar i~i bir koca 

0

bclamaı~ı. 
nızt 

(Devamı uar) 
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EN UZAK BiR KOYLE f N SU· 
YüK Şf HıR ARASINDA HıÇ 
BiR f ARK KAL MAOI, BüTüN 
DüNYANIN HADiSElERıNi V[ 
NEŞRiYATLRRINI AYNI SANi· 
YfDE DiNlf Mf K KABil OLDU 

6RTARYHLI RADYO ıOUU 8ıR RHıZEOı~ 

ASGRRı DERECEDE CERYAN SARFiYFHI 3 DALGA uZERıNOE 
FEVKALADE ALIŞI VARDIR 

t eraıcendc satış y rl: ODEN mağazası lstanbul, Be) oğlu, lstlklll Qaddr 
No. 41Vl. Toptan sat!§ yeri: Sultanha mam Hamdlbcy geçidi No. 4S f6G 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden:, 

-' 

Cin& MU::tan Muh. B. % 7.5 teminat J<~slltmcnin 

kll günü matı 

Kınnap ~000 Kg. 2700 - 20.2.50 Paza!'lık 6.3.90 H 3• 
Blra kas ı 5000 ad t 5000.- ~75.- .A. f'ksilt 17.S.941 15 

1 - Şartname \'e numuneleri muclbınce yukarda cins ve mlktarlan ya 
zılı 2 kalem eşya hlzalarmdıı go~tcrilcn us'-111 rlc s:ıtm ıı.lınaC'aktır. 

n - :Muhammen bcdı:-lleri, muvakkat tt'ır.lnatlan, eksiltme gün ve eaat 
rl hlzalarmd:ı yazılıdır. 
IIl - - Şartnam \'e nümunclCT sozU geçen §Ubcdt:' görtlleblllr. 
IV -- lstcldllerin eksilt.tile fçln ta~1n olunan gün 'C saatlerde ytiY.de 7,1' 

:Uvenmc paralarlle birlikte mezkQr koml.ııyom. müracaatları. (1491) 

yalvaran gözlerle ba.kar. Çekin. 
;en bir sesle mmldanır: 

- Ben su akıyor zaıınetmiş. 
tim, suyun şırıltısmı işittim gi. 
oi olmus:tum ... 

Bu muti, ı.arars1ı ~ocuğun ha. 
• mi ancak Allah bilir! Belki ha. 
kikatcn kapılarnnn önünde ses. 
sizce sıgaralannı içen iki efen. 
dini.n balmumu ile anahtar de. 
tiklerinin !]eklini çıkardıklarına 
zahip olmuştuı ?. 

III 
Akşam U7.cu K~ tı babasın ı 

calı!jllla oclnsmda, yazı masası. 
nm yanında oturmuştur. Hay. 
retle açılan go7Jerini babasınJn 

kclğrtlar arasmdn dolaşan elleri. 
ne dikmiştir. 
Babası: 

- Kosti bugün nereye gittin? 
diye sorar. 

- Parka. 
- Orada neler gördün baka. 

lım? 

- Lidoçka Pn·yagin·in annesi. 
ni gördüm. 

Kosti, hayretle açılmış gözle. 
rini kırpmadan babasmm gü_ 
lümseyen yüzüne bakar. ŞimJi 
onun fikri kimbilır nerelerdedir. 
Yüz.ünde b<'Jli belirsiz gölgeler 
halimle örümcek ağı kadar kan. 
şık bir sürü fikir dolaı:;makt<ı • 
dır. 

O, birdenbırc titrer, yerinden 
kalkar ve telaşlı, fakat sessiz a. 
dımlarla cahı:ıma odasından dı. 
san kayar. Bir rüzg-Hr gibi iki 
odadan gL~r ve sessizce masası. 
nın başında çalıc:ıan annesinin 
odasına dağmıkkahkiillerini saL 
lıyarak bir rüzgar gibi girer: 

- Anne! Babam çok fena!! 
- Ne olmus? Ne?! 
- Oaasma giriyordum, bir 

de ne göre) im masanın yanında, 
halının üstünde yatıyor ve biraz 
ötede bir taban,1!3 ... Alnında bir 
leke. odayı tuhaf bir koku kap. 
lamış ... 

Buna cevap ol:ırdk canhıra.§ 

bir feryat işitilir ..• 

MÜZEYYEN SENRR 
AZİZ ŞENSES 

ODEON PlAKLAIUNPA 
H?270422 

- Ne diJ orı:.un ,budala ço_ 
cukl Lido ·kanın annesi ölın~i 
mi? 

Anne, korku icinde babasının 
kuvvetli omuzuna, fırtınadan 

kaı::an bir kuş gibi. sığınan Kos_ 
tiye hemen hem<·n JYfretlc ba. 
karak: 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 

- İşte ocn de buna şdf';tmı ,; a ! 
Bir Bankoda oturuyoıduın, ça. 
hlarm arkasından, bir yerden 
boz bir bulut çıktı ... Yavaş, ya. 
vaş yakla.;tı. Bir de baktım: Li. 
doçkanın anne. ı ... Öyle mahzun. 
Dehşetli bir siir·atıe Lidoçkamn 
yanma ko. tu, elini onun baE-ıma 
koydu, bana tehditle parmağını 
salladı ,~e yavasçacık çekilip 
gitti. 

Baba içi giilı:n oğlôna bakar: 
- Evet .• der • olflbilir. 
Kosti babasının omuzunun 

arkasından bakarak: 
- Sendeki ım kağıt ne? diye 

sorar. Şu canım tabanca l'\.'>Simti 
kağıt. 

- Bu mu? Tüf ekçi mağaza_ 
smm bir faturası. Bankam!z 
icm bir tabança satın aldrn1. 

- Tabanca mı? .. 
- Evet. para nakleden memur 

için. 
-Taıb:mca? 

- Peki, ben bu çocuğa ne 
yapaynn? diye ağlamaktadır .. 

Gemi mşaat .şformdC' ç<ılı mu. resıma<'n anlar imtiluınla f çı alıııııcaktrr. 
Taliplerin \"C.Slka.larile birlikte Go'cUk dmıiz fabrika.larır.:ı mUraeaatıan. 

<1430 

~ınema ve Tiyatrolar 

il 
Şehir Tiyatrosu 

t'flpelJıaeı Oram lmmmda 
ı'\k m '?0.80 

.;. 

Meşaleler 

Bu çocuk yalan ve uyduımaJa. 
riylc evdekilerin hepsini deli e. 
diyor. Hizmetçi onu görmek iste. 
miyor, çocuklvrsa uyuz bir kö. 
ııcği kovar gibi yanlarından ko_ 
\'tlyorlar. Acayip korkunç bir 
çocuk. Bunun büyUyilncene ola. 
cağını tnsavur ~iyor musun?! 

Baba, muvaffakıyet.siz oğlu. Ber "'111 et~ çocuk UJnwlllert 
için bilet ttrtlh 

nun kestane rengi dağınık saçlı 
basını omuzuna yashyarak, ya_ 
va§ sesle: 

- Mnalescf. taı:,avvur ediyo. 

Beyazıt. l.Aleli, Aksaray Şchrcmi· 

ıU ve Topka.pıya otobtls temin oıun· 
muştur. 

rum. - der .• O bilyüyccek. her· Raşit Rıza Tiyatrosu 
kes gene böyle onu kovacak, onu 7 Mart Cuma. t• !didar HAie ınmın· 
anlamıyacak ve onunla alay e_ suuıa <A~ık IAzını) Komedi 3 Pcrd 

decek. ---o 
- Peki ne olacak!! 
- Baba akdüşmüş başını sal. 

Iıyarak. :reisle mınldanrr: 
- &-vgilim. n ı:ınir ohıC'Jlk 

Beyoğlu Halk Sineması 1 

P.rJ.run saat ı ı de. akşam 20 de: 
l - Ayrıaro:r. KAdrsı! Tftrkçıe_ 

! - Bir l\lllkltın fo;tlkbnff 

IBml 
4..J-941 

8.03 Ajans 
S.18 Hsftf pnr. 

çalnr. 
S.45 Yf'mck Iüı.. 

lesi 
12.3.-.J Türkce 

pldkiar. 
13.20 Kanş1k 

program. 
l~.03 Cazband 
18.SO KODU§mA 
18 45 J{öy ea.zı, 
19.00 Piyano ro-

• 

Bit.ali. 
1{}.80 Ajııns 
19.45 Fruıtl heyeti 
20.15 Radvo ga_ 

zett'sl. 
20.45 Orkestra 
21.30 l{onuşmıı. 
21 45 Küme hc. 

yeti. 
22 30 .Ajans. 
22.45 Dans mUzt. 

tf. 

Çocuk Deldml 

Ahmet Akkoyunlu 
l'ak9lm Talin:.lhaıne Palae No. (. 
1'37.ardan ~ bl"~lln 81UI' 10 
~ ııonra, Teffır<m 44t1%'7 

~ MART - 1911 

. -
Beşinci Tertip 

lKtNCI ÇEKiLtŞ 
7Mart1941 

llinnni ""' 11.-rnmJye .ikramiye 
dedi Mlk-tan 'l\ıtan 

I.ira. Um 

6 15.000 90.000 
6 5.000 30.000 
8 2.000 16.000 

60 1.000 60.000 
90 500 45.000 

120 200 24.000 
300 100 30.000 
300' 50 15.000 

3000 10 30.000 
60000 3 180.000 

636 
TcırelU 

22.000 mükafatı 

64526 542.026 
Yarım bilet Tam bilet 

1.5 Lira 3 Lira 

Dev1et Demfryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

l. 4. lDU tarilıındl n itibaren nnn hat istasyonlnrmdıı Avrupa lıl 
lstasyonlannıı ve bllmuknbcle Avrupa hattı istasyonlarında ana hııt 

yonlanna mcsajerl, s yri seri ve seyri ha!ll doğru eşya nakliyatı 1<• 
ooilccektir. 

Doğru naklıynt mLnascbcWc nnn h:ılta, A\'TUpa h3ttmda demir yolıl 
Haydarpaşa - Sırkerl arasında de.nlz yolu olmak üzere kat'cdflecC'k tiÇ 

F.afe için bı.r t ek hamule SCDedi Uınz!m edilecekse de her ınesafeck: 
ayrı ayn tatbik edilmekte olan tarifeler ve diğer ahkli.m ve şaruar 
gibi yine ayn ayn tatbik cdilcccktlr. 

Hrunulenln Haydarpaşa • Sirkeci arasında tAbi olacağı bütUn 
yelere ve deniz nakliyatına §lllilll olmak ve dC!ğrU nakliyatta tatbik edJ~...., 
üzere bir muktu Ucrct tarifesi ihdas edilmiştir. Bu tarife 1. f. 1941 tarlP"" 
de mcriycte girecek \'e bu tarihten itibaren deniz nakllyatma. maıurus 
diki tarife Iı'\ğvedilccekllr. 

Hangi nevi ve mahıyette ve mlktarlard!!.kl C§yanm doğru nakııya.ı-~ 
bul cdileect;'i ve maktu llcret tanfcsi ahkL."ll ve şartlan hakkında taf'I""' 
için istasyonlara. müracno.t edilmelidir. (1179 - 163" . ~ . ~ 

Muhammen bedeli ( ıS75) lira olıın 500 çift uzun konçlu Jruıtik ç~ _il 
(14.3.941) cuma günU saat (15) on lx'§ll' Haydarpa.ada gar binası dahillP" 
ki komisyon tarafından kapalı zart usulile satın alınacaktır. JI 

Bu ffc girmek isUy uıcrin (403) lira (13) kuruşluk muvakkat teJJ' 1 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gtııl 
at (14) on dörde kadar komisyon rclsUğlno vermeleri Llztmdır. 

Bu ~ ait şartnameler komisyondan parosız olarak da~ıulma.kta(lıt 
{1452) _./ 

İstanbul Mıntaka lktısat Müdürlüğünden: 
Pamuk ipliğine ihtiyacı olan bllQmum pamuk dokuma.,, trikotaj ~ 

rap mUesseselerinln nıızan dlkkatınc: 
Pamuk ipllği ile lmnlll.tta bulunan do!rnma \"e elC'IQmum trikotaj 1" -

sesclerlnin iplik ihtiyacını tesblt icap etUğlnden bu işlerle iştigal ..,.(!eO ~.J 
csse!K'lcrce doldurulması gereken ~yannameler mUdUrlUğümüzce ~ 
malQm olanlara gönderilmiştir. Adrcalerlne matbu beyanname gönde 
mlş bulunan biltUn p mıık mC>nsucat ve trikotaj müesseselerinin BVJ.ıoi_~ 
190 cumartesi günii s<ıat ıs e kıı.dnr ınUdilrlüğümllze mOracaaUa •dOfd"' 
mak üzere bE'yannamcıeılnJ almaları ehem'lllyctle ilAn olunur. (1664) 

Kuleli Askeri Liıesi Müitiırliiünden: 

Kuleli askeri Hse8Jnc girmcğe istekli olup da ta§ra&arda pbe!ertl· ~ 
buldıı da doğruca mekteb,. müracaat etmiş oiıuı1ardan 8tnlftannda d{Jo•--J 
olniıynn. bllUln girme ş ~tıarmı haiz bulunan ve aynı zamanda gir!§ e~.JI 
tekcmmlll ettJrml§ ol.azı isteklilerin imtUıa'ıl&n yapılmak tıure 7 ıııatt 
cuma günü aaat 9 rla Kul"ll li9esinde bulunma!an ve bu tarihte mektert' 
lu.nmayanlarm bak1anıu kaybedecekleri tarı olunur. UU3) 


