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Romanya 
Petrol 
kuyuları ve 
Makedonya 
Cephesi 

Bulgalilrtanm ifgaliniıı ferdasm.. 
da Romanya petrollerinin alev_ 
leri Alınan • Bulgar bdivacmm 
P&rı.t bir şehrlyini gibi Bal
- milletlerine yollarını göste. 
~tir. İngiltere ile Bulgar.is. 
t.aa araamdaki münasebetle'!' bu 
da kesildi, yahut yann keeile
e6k. Herhalde muhakkak ola. 
cat. O an:a.n, İngiliz tayyare. 
lert için yeni bir keyifli ve mu
-..Uakıyetll icraat ealıMı açıl. 
1llll olacaktır. 1hthnal ki Ro. 
!banya kuyularmdan yillmelen 
)'lmgmlar tayyarecilere Bulga.
ristandaki hedefleri bile parlat. 
lllağa yardım edecektir! 

SON HAVADiSLER 

ÇARŞAMBA 
FıyatJ ::ı KlJl<U~ SAYI: 324& SMART-1941 
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Bulgaristanda' H it 1 erin 
Alman __ Milli Şefe 

askerleri le 
halk 

arasında 

Arbedeler 
ol udu 

Bazı 

mırtakalarda 

Karısıklık· 
lar çıktı 
Balgar llarlclye 

Asker 
sevk iv atı 
devem 
ediVor 

ı..in, 6 <.&. .&.,) - B. B. C: 
ttimada IAY* men1talaıüıı ge -

len haberlere söre BulpıilJtandn 
Alman Mkerlerytle Bulpr haltı 
arasmda arbedeler olmuttur. Ba.. 
zı mmtakalarda l:anf1kl*lar çık -
mıştır. 

Ajans haberlerine g6re Bulgar 
hariciye nasın Popofun yakında 
istifa etmesi beklenmektedir. Baş. 
vekil Filof hariciye nezaretini de 
üzerine alacaktır. 

(Devamı 4 tlnc8c1e) 

Adriyallkte 
iki italyan 

nakliyesi batırlldı 
1500 ltalyan aakeri 
boğularak öldü 

{YUlal f incide) 

12 swı .nnıa t'rablua ~tinda at.ıua j.s.~ bin ldmu.r ~ Dil' urUe 

Sofvadaki 
in aitiz 
elçisi 

Buıün Bulgaı 
Başvekifıle 

görüşecek 
Siyasi münasebatın ke
silip kesilmediği henüz 

resmen maliim değil 
(Yum f lblcllde) 

~ngil'Z 
kumandanları 
Muvaffakiyetlerinden 

niıanlarla taltif edildiler 

Afrika cephelerinde 

italyan 

es:r:erin:n 

miktarı 143 
bini buldu 
ıtalyan Somalisinde 
on bin esir alındı 

Kahire, 5 CA. A.) - 62 giln sil· 
ren Trablus seferi esnaamda tngi. 
lizlerin 133.295 esir aldıklan ve 
1200 den fazla top iğtinam ettik. 
leri resmen bildirilm~ttr. 

lNGtLtz TEBLtot 
Kahire, 4 ( A.A.) - Orta Ş:.rk 

l~r,:iliz umumf kara~lhmm teb
liği-

Eritrede ve Habeşistanda ha
rekat memnuniyet verici inkişaf
.ta devam etmektedir. 

İtalyan SomaJisinde, kuvvayi 
külliyemizin ileri vOrtıvUflJil de 
keza memnnnivet verici btr tarz
da devam edivor. 

tDevı.nn 4 incide) 

Londra, 5 (AA.) - Yakınşarktaki ----------!'""
muharip servtıılerin ıeflcri, muvaffa. 
ldyebe tetevvtıç eden aôD lıarekAtta· 

Jd gilzide blzmetlertııden dolıı.)'l t&ltL 
edllmitlerdlr. Ezctbnle amiral CUnnln· 
gham, general Va.el, bava bq mare. 
şali Longmore ve general Oconnora 
Ham~m nfp.nmm bQyUk baç riltbeleri 
verilmi§tfr. 

Eden Atinada 
temas arına 

devam edıyor 

Mesajı 
Yunkers 52 tipinde hir 

taggaıe ile 
dün Ankaıaya gelirildi 

Reisi C:amllar 
.. 4lman Bügiili: elçi· 
sini kabul edere/, 

Bu dikkat ve ne2aket 
eser nden doJayı Hıtlere 
teşekkürlerinı 1J1ldird ter 

Ankara radyo gazetealnin dlln 
akşamki neşriyatında blldlrdiğ"nt> 
göre, Ankaradaki Alman aefaret· 
hanesi birkaç M1n e'"•eı bir Al. 
man kurlye ta\-yaresinin haw1~-. 

mn:dan geçme21 !~in müsaade iste 
mı, ve hU~m0t bu ll"ill!'ııoA .. ,.ı 
vermiştir. Bunun Uzeriae .. YOn 
ken 52" tipinde bir tayyare ev 
vclkJ gün saat 17.30 da şehrimiz,. 
gE>lmiş ve dün sabah buradan ha· 
reket ederek saat 9 da Anlı:arave 
varmıştır. Öğleye doru Almar 
bUvUk el~lsl Fon 'pa'Pen Reüi 
cumlıurun:ıuzle bir mUlil·At ricum 
da ~,.,..,... "'" .tıa -~ ... 
f'fnden mtHllrat "'1hbubil119. mll 
1Alrata dair 111 tebllf ıa$ecnımı. 
ttrı 

Ankara, ' (A. A.) - Relll.. 
tıtUDbar ismet laonö Alman,. 
BUsWı Elçlsi Eluell.as fon ~ 
pea1 Çaakayad~;t k&!kl .. rlnde 
balla 6iie vakti kabul h1Q'V
anıtiarda. 

88J1lk E•(I. ft«>l!l(!'"t'""!'-un Al., 
.... ,.. devlet ~::-'81 ,. ,.olt ''"14 le. 
rln ~ıd bir m~a '"'' t"v:!t et. 
mittir. R"ialc"Y"'I"'"" tfl"'"t ht&. 
Dl ı.a dikkat ve n~•· ... t -"Tf 
dofa"'19f'e ıe---1r•·ı• .. ~rtn!n Al. 
ma~n d<>\1et l'Clslnt> ıı.·a~, 

fon 'PapencJeıı rlr.a eyleml ~er 

•• 
... ... ...._Baricin VeM. 

...... SançoiJa da llAZU' ... ........... 
YEDEK ~ UdAYLAR SiV.L 

iKEl CE TERFi EDEBiLECE:· LEH 
Milll Mudataa VekA etı bu hususla 
bır kanun )Ayıhası 

ha, ır.ıvor 
...-----" ----- ... --

Yunan 
Bulgar 

hududunu 
gösterir 

bir harıta 

"Yırtılmış şaheser,, 
Dün Yunan kralının ela 

ııtirak ettiği bir toplantı 

Ankaradan bildirildiğine ~ 
MilU Müdafaa VekAletJ, yedek su. 
baylarm sivil hayatta:rken de ter. 
filerini temin malcsad'yle bir ka· 
nun projesi hazırlamaktad1r. Bu 
projeve göre. yE'dek subaylar. ter. 
his olunduktan sonra da muntaza.. 
man staja çağrlarak rütbclel'inin 
icap ettirdiği askeri vezaJf ve sal· 
reyi öğrenrnPkle mflkP.llef tutnlıt. 
caklardır. Bu stajlarda muvaffaL 
olanlara, müddetlerini doldurur 
doldurmaz terfi e<;ecekler aillb 
aıtma c;ağmldıklan vakit de eoo 
:rlltb•lerine aft Onfformavr R'iye • 
,.,..,.ı ... mtr. 

dugün aon aay/amızcla 
okuyucultıTımaa 
verilmektedir. ,, __________ , 

yapdclı ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!9 

(Bu parçaları ıhtimamıa toplayınız) ıv ..... 4 
"_"Mide) ~~d'.:?P~r~ 

' Tets•r· r Y · I .k enı te n amız: 

Kornelvanın 
tntıkamıı 

Yaua: 

OTWELL BINNS 

Büyük. 
hareketh. 

zabıta roman• 
Bagla lta,ıadı 

7 na tJayf amızda okuyıuew:. 

A11111'1'1D DOıdl 
Buglinden itibaren 8 iincü 

""!1/flffMa4.a çıkacaktır. 

.. 
o.ta 
Styaseti ve 
Btalgar.stan 

Yazan . HASAN KUIÇAYI 

Balgarlstam Od mml ......... 
kabart heyaamaz slbl ._. _... 
MOllkova De Berfla arıtımtda tered
düt deneü Pelrdllrtell MUa DL 
bayet mlllVer lıf,..elllıe .....,.., 
kaptırdı. Fabl ayml --llda ... 
WrU-1 ele bpt.mb. Bna le• 
rüfa lltlltaktu alyade ~iti Mlrt 
· -lndr intihar denıS daha doln 
dar. Ba bal mama dyuı etn.. 
hnda dolqan penanenhı af.ete,_ 
la~ ltE6wWe ,..., .. ., .... ı.ırs J . .&llm .... 

liema ubıyu Bal~rlstanra lıa. 
du eonn lstlldlllae ıuuma11 
mlrnkln delfl-llr • 
Abnaavan~ ktirtUı mflleUert aT· 

lunak için hlludıfl olta ~ 
ti "''" "'""""' ,:-. Batıf·r.lftnll st:)'a 
attıkt11n ymıD olta gibi r.ar!ak bir 
kua~ YUdlyle .... ,,....,. l:W.f'VI bn 

meml"'ketlerin anma •hycw. --
... onlan bh- 81r h .. 'fn .. P.Pttrlp .... 
t.edlif tarafa oeklp ıötartıyor. 
Valıayle Lehlstua büyük devlet 
o._. •mı a .. ı,.a,..,.ll ltttfe"da. 
l'llldan aywna fakat OD11 ea aU.. 
yet M"'ll1mtn A 'nıanva Mauu---
ar da Tl"alt~f1vuya ·~ a\'ladı. Bal. 
culıııfM Dobraca n F.ge maJueel 
llfol ayal tun~ dUtttL 
Penantı m"'"n• dTuntc!tt ,a. 

..... Midili halde mmnc'1111 a
ınl Mr iiirll •'"''""'11f0i', alette 
~ttltar em..... PıtlJ"MI• ~klerl 
~. "'"'.._......,ele lıl!e ille 
•t~··r ..... ,., ....... ,. .. .-tıvor ...... .., ..... 
fıan .. MI faald1ratht en tlOlt 111119. 
lıllr. 

••••• &'IJllO&D 
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Yaz. al"\ ' KAOIRCAN KAFLI 

13 T ARIHI DENiZ ROM ANI 

!lı.şardanka.p vuruldu: "MUhterem sinyorlar,ye
rneff ~:.ztrdır!,, gamsız bir lmhltahayı zor tuttu-: 
"Vay canına, efendi olmuşuz!,, 

Gene gUlilştlller. I~?Ç Ahmet ar 

1 

örtü almak ilzfll'a qıktl; rldcmın 

kı:ıda.' na yaklaşU: ucundaki kapı ac;ılıp kapanmca 
- Uşak gelince soralmı; diye - güzel bir kızartma ve bahar.at ko. 

lım ki buradn. adama göre elbise kusu geldL 
mi yaparlar; yoksa elbiseye göro Koç Ahın t Ame,çi itin arkada. 
adam mı ynpa:lar? §lil8 türltçe olarak: 
Gamsız bir kahkaha attı ve bu - Sevimli bir giivur ... Böylesi· 

fikri ~ladı: ne liiç raslamadlm. 
- Vallahi ç:.ok güzel... Dedi. 

Dışardan kapı vurludu: Sanşo _ - amı ®·- Fa.kat bunun tat. 
nun kunkuru sesi d· yulBu-: !ılığı ya.lınz kendlıtğinden değil ••• 

- Mııhurrem sinyorlar, yemek ö ı ~-ı- A,.:. ı ıs a uııı.u a,ı.üıJ§ ... 

hazTrdJr! - Acaba kimden? Validen mi? 
GamSiz Ali yeni bir kahkahayı 

zor tuttu: 
- V y canrr.", bak n diyor! 

Efendi olmuşuz be ..• 
- Ne zannettin ! 
- Bakalım nekadatl sürecek? 
- B1r gece sürse gene kirdtr! 

- Sanm'.l.Dl... 
- Ya kbndc.n ?' 
- Sonra söylerim ... 

-6-

RAHAT YERiN Ft.."N AJJGL.. 
Amcçi bir kenarda, cllen aşağ:

da Ve" kendisi dimdik olduğu bal. 
de bu konuşmayı güler yilzle sey. 
redlyordu. Onalt susunca ne za -
mandanber:I söyllyeceği şeyler için 
b~ fırsat ~lam!§ g~rUndU: 

ok çeşitli 
k maş 

apı ma ca 
Ay,:r-ıca 

kumalar 
alk tipi 
azırla.myor 

'll1cazxı odnmtııb ~kiU ~ baJ.. 
ka llClU: gf~ecek e,şyaaı temııı tçtn ııa 

zırlı~ yapan komiıcyon. ~k ve 
kaduı kumqtnn bakkuıda kumaş fab 
rUuıtö::!crini blı: tonıaııtıya ~
tır~ 

lktu:at vekaleti de, fa.brlkalamt i 
nınU.t P,r.ogrzm>Jaı:ııu anJaır:nJl tlzc~ 

tabrikatar.leı: arasında bir anket l1Ç' 

mışuc Bu anket t.ııbnka.lan:u ucuz 
kuma;ı yapmak lçin unaıAt progran:ı. 
larınds ~ gjbi tadllQt y J2llına dU 
§ÜDUlcttığÜ so.nılmaJttactır. 

Bu ırene kumaş tanr.ilmlarr. az çe{it 
U ve oı~ll yaZJık ve baharl.JK kum , 
ya~lardlr. BöyleJlkle ımmnşıarm 
ınaU~&. fi)-'atınUI daJuı Uı::J.U< OJB.®.ğ 

bcsap edilmektcıtiı'. 

Dlğ'>~ tara!to.ıı tabrlka.W1"le?:. tıalll 
tipi ı.umll§ dokumak U%eı-e tedb!rleı 

aıınwtardll'. Bu twmııo1Ar. mUmkfliı 

oldug.J kadnt' u~ ~UnHl ve ;ın.ya.nsls 
il ol&cuktır. 

Vııa et o il arı 

Gamsız iç!ni çekti ; yilzünU ge. 
'le o pek az zamanlarda olduğµ 

gibi derin bir keder kapladı. Za.. 
ten onun bir baı:kalI~ dru buydu. 
Günlerce, haftalarca liat:tA aylar
ca onu üzecek olan m:kmt.ıyı top _ 
tan ve en kısa zamanda geçirir
di: O sırada sararır, moram, al 
nmı derin çizgiler, yUzünG koyu 
gölgeler, gözelrini yaşlar doldu • 
nırdu. Onun 15tmlbı da bllyflk ka. 
s:rrgalnr gibi k:mı. va o nıspette 

korkunç olurdu. 

- Mubtcrom efendllcr, size 
karşı ben de şllkran htslerinı.I ar. 
zııtmaliyiın;. Koıınğnnu:ı ve benJ 
bayle şen buluyorsanız ancak si • 

zin yan.izdedlr~ Siz olmasanız bu 
gIDı burayı, hııtt!i biltiln şehri de
rin bir matem saracaktı; bizim L. Bu sene bir misli fazla 

Koç Ahmet' cSki ve en sadık 

dostunun omuzuna elini koy.du; de. 
rltı dillin nefes aldı~ baltt:r baku 
ve kapı yeniden vunılunca kucak. 
la.dl: 

çliı nek sevgjll olan iki genç lnsa. inşaat yapılabilecek 
m ebedi olnr.ak kaybedecektik. Bu 5<'ne llıtanbUJ vııayctJ yoıuı.rmuı 
Sit bite dilşµıa;ıı bir millettcruıi - ln§aau ıçllı 537000 Uralık ~ıaat ko 
nfi' f kalıromanımıız! Bu itiz.: nulnıuştur. Bu miktar geçe.o seııederı 

met:tniz:i hfÇPir eyle- ödem($ um 21'&000 UraJm fa.ztadu'. Bu suret . . ı ıe önUnıllzdeJu ıcııe laU!.ntıql VU~)Ctı 
- Gn.msm, &ldr.rı:na. BUını bmın 

göSteran taU kurhthı.ş gfuıllı:rll de 
gösterir~ gene • .e~irc d8neıU, ge 
ne kadi~sya b•n,...;z, gene- kan • 
calnn atar ; ral"" "'tı ~eriz. Pala la· 
n mymr. dilşm.:ın gemileritıe ... 

mllmkihı: değili:llr. ElleJiılizj sık • dahiltnat btr mısıı to.zı.a .)IOl ln§a et,. 
mak laht.iY$:1ı~ \fü:fe<ll?lj misi.. • mek muıı.ktıu olacaktır. 
na? YOi uışu..u ıc;ın ııonuıım tıt 

Od (öTSa birıbfrlerib<r öaktıl~ e.n ınUllım ıuauu. "~oo ıır.ası ı:ıaşıaı 

Ali bir kabustan uya.na gibi sil. 
kindi: 

- Yeter, haxdf çıkalım! •• 
Kapıyı açtılar, Sanşo ile kang· 

lasblar; ~ Alimcdln eski n o. 
fll kalmamıştı; bu hal Gamsız Al1. 
nln gBziüıe çarptı ve llzWdll; onn 
f'skJ halini vermeıc için fır.mı. kol· 
lnmağa başladı. 

Sanşo onlara: 
- Buyrunuz, yemek har.ır.dtr:' 
Diyerek ane geçtt Biraz Der. 

dt'ki bnskn bir odaya götUrdU; 
ortada neyaz örtUIU, tabak, bardak 

ve kaşık gih:! yrunok ~nsı hazır. 
lanmış olan bir masa gördUler, be 
Y.B.Z, mor ve kırmızı laitlllrle dolu 
filr vazo hepmnden çok göze çar
wyordu... Karşıl ktı ikf koltnkt:an 
başka ena.rda dBr.t sedir, dört 

Jtilçük masa. bir büytlk ayna var. 
dı; dört Jt6şedc dört mum yam • 
yordu. 

Sanşo lmltultlıırdiuı birini biraz 

geı:i c:ekerek Gamsız Aliye: 
-Buyrwıuz! 

Dll e yen gliaterdll , 
Fakat o bUIJu lyj ~lamadı: 
- İşte bunu yapamam._ 
Elini ~nı onııı.zwuı ko~dıı.: 

- Çelebi. sen yere bir sinJ ve· 
ya örtlı ser de orada yiyelim, böy. 
la. şeye nlrşk.m değilim ben. 

Koç Ahmet arny,aı girdi: 

Gamsır A:lJ böyle> resmj konuşma. 

lar.a aldlr.an talomd:ın d.eğlldl; 

- Biz. bir iş yaptık: denizle
bo~ışma.l:t, için. fır.sat. buldJ.lk v~ 

kaybat.medik... Fakat doğrusunu 

söY)u·e~inı mi, daı:ıl.Jnazsın ya? .•• 
- Buyrunuz. danltnağa hak· 

kan Y,Olt. ki. .. 
- Bıınn kalsay<D hiç yerlnıdell" 

kmı~ıımnzdmı... V.lllinin kızını 

da oğlunu da kurtarma.ra s€bcp 
olan budur. 
~ Ahmedi göst.er:di. 

Vekilharç: 
- Btı, ~ iklniz için de ayni de 

recede §ereflidlr. Ben ve knrrm 
yirmi sencdenbeı; bu ai1mıln hlz. 
metinde bulunuvoruz; gerek Rozi 
ta gereR R;kardô ellmizdf> Ufiyil 
dU; onlar 1fuhn df• ~klorunu 

demektir: endi çpcuklazımn:ı yok. 
t.a.:. (.,,,,,,.,....,. ""'"' 

VCzkit 
o:ıı U "~etlen nihayet ~· 

da:k1 bakJa.yı ~.. bn§Jıklı kale· 
lliDdaı Sovu-eUed.n BulG'!U'iatana. vere,;. 
cekltmi cevabı b:ıhia ınevzuıı y ı,eamk:' 
~or ki: 

Sovyetlcm ~d:uı nıhiren 

Bul~nrl.stana kal'1Jı ~nJ!tlıın bu l'hhır 
&n!illnsttc A lmaırıt mUtevecclb-. 
tir; Bulg&.-Jstan. amsınıfan tmrbla 
ı;enf! ler.ıemesJ hali~ oo dLI Uı· 
tllatlnr oıacaırını p;östercn bir c_mo· 
rodh-. B'll ıı.rl • .:ın Atman kerte-

- Gamsız ııe yapıyonnııı. p rine hu1utlıınnr nMnı>' tı yıı?n17 Is. 
olur! Bir def deği lmil katla., til:l~Unf df-711 t:ırllti bir an• .. "c 0'1 

h:ığh olclnlhı Rus dost '.!1111 da 
nmz! kavbı.-tmlsttr. Harbin lntl•l <mı cfan. 

- l;i ya... Senel:m:denneıi f1lt beri A.lm:ınytuım lsHsmar ettfğl 
defa şöyle gUzel biz: yemek ycyc • Rus - nn ndemf U:cıırliz anr 
ceğlz: tad.uu kaçırmnamlar! la..~m'l ı da uyıflam«.ıtır. 

- ~ olwı! Eğer. Almıınyanm ımılıs:ı<lı ha-
klkıı.tcn tngmzterin Sntfuılkte bir 

- Niı;ln YIP olBnn <!allan, her ®P.ho kurmalnrmı önlrm<'k ise 
mlll ~n kendlne gm-e ideli var; 111 ı ~ ı b tı1nf"n7.d_'ln 

blzünKi do böyle... evvel ynpaea.~ bir iş vardı. Bu dn 
- Scıı bilirsin! umumi surette Arııııvutıuktnld as 
Sanşo tueddllt edi·--u·, o keri ~et hftı.z l'rm!k ..,.., ... ,,, .. tflc ~ 

rsda vekilharç kapıda rUnd ~ bil: mfllia:ı~:e" 
ki f'o yı bUyUk bir flrmetle, gU· 

ler ytizle sellimladr; 11$!ğn sordu: 
- NC' oltıy,OT; bir emirleri mJ 

leyi öğrenme h 1: 
me e ınznm glSnnedl: 

- Nasıl i.sterle.ı:se öyle Yl!J>.
Nas·I lsterleree! .• 

Up.k b1r alni ..eya baak.a btr 

m~ • taı. 1io&t: vt kopruıerm ıkıuııu vt 

yeni v<>~ Lnşa; vt ı.aumıaJwıt :ıar.oıu 

oaca.<Uı Eiunda.n oa,ka U(,;: :IP.IJeiıt 

prog~aırıa gore yapılnı1:U>ınıa g~ se 
ae t>a.Q;acan lklncı ve UÇÜDCO vrut yoı 
ıarla kt.prülerin tarnırau l~J.J:ı lkiDc 
IU8mına geçil k tir. 

Bu ) oııo.r ve köprtller kAmiıeo §eh. 
rln llarldndD bulunan Y.Qllıı.r ve köp 
rUle"dir latnnbu1 tebri; d:ıbW.ııde tıu 

ıun:uı y.ollal'? ve köprüler bu yekQna 
ntıll acgUdir~ akat tınnlly!i ;yollan 
t>u tahf-!8l!.tta.n yapuacakur. 

a.ıkı 
Büy:iik Millet Mecliıiine 

sevkediliyor 
MaarH vekOJcti tuızırlamakta oldu 

SU h!l-klu teli! lwı:n.çıı.u:ıu BUyWı; .wı. 

.er... .Me<:illı:ilı1ıı öırtlmUzaetJ lçt.f.w:ı n 
ıa youııurec:cls.Ur. Ucyibanuı ba.zırlaıı 

ması ue meşgul olan kom.bycm. dlğe:ı 
oazı yaba.ıu:ı; m~elretıerdekl teli' 
ıınkkı. ka.ıııınlAı:ml a ~ e.t.m.el.rtc 
dJr. 

riı;t"n mihver de;\ietl rlnılen bir 
t:ı.Jrnn ku:an~ veltlerl alını tır. 
ı\hn:mvanm A\·runa harhint !:nzn
rı:ı.enl"..'1 knn:ıatf 1014--1918 de oJ· 
du~'lJ glbl Bulgarlstaom U.tncl bir 
hatalı ;rol _. "l'l'J.f' 1 (tb(!p ol· 
muşjm-. Ba hatalı hnrckctln tch
tmeıı ftkıbctlerlnden Ilnlgnrlstnnm 
~,.,,..,'"' lmrtu"12 f'Ok ıordur. 

Asrm Us. Almltlllann Bulgıtriııtanı 

ırsga! eınıekle BaUuuılarda ıtra te.tıl< 

bir m-e\·kı ald •klnrını fakat d.ger ta 
ı:ııftan Sovyct. Bu~a.naı LUmaemı kay 
bettlklt.rln4 bu vaziyetin Balkan hA.. 
d!selertnln müteakip lnklşntıan Uze· 
ı:Inde nıUesslr olacağını kaydederek 
!RZısaıı ş!S7!e lt!riyor: 

Tunııdo.n asağı doZnı inen Al. 
mnn nsknlerlnlo da:tn şimclldco 

t:enupta TiJrlt - Hu1~nr hudutta. 
rnın ~ frnUğlni baber ahyo· 
ruz: 

- Almanlar l'un:ı...,lstan 6zcri· 
c tıınrroz ederse Türkler ne ya

M l{Jar ! ,. 
Diye merak cdf'nler ,.nr. Bunla

ra ~ <"Cvabı veririz: 
- Türkh e lttitatdanna adık 

olınak l.'avdlJe milli cnf.a:ıtleı:I 
nm i " ~rs onu van&C8.I tır.,, 

Anrnk umı'mam lıdrr l Alman· 
larm \ ım:ml tana bUrum 
mt'i ırib1 ~QrUnerck lntld 
lan tntrnelc foln TUrlrlyc üzerl"O 
,eımeıen lhUmall 4o vardır ve 

Bazı fırrnlarda 

Ekmekler hamur 
ve ekşi çıkıyor 

rmeılır, aldı !lan bajday ayl"ı ollfa 
balda it r kısım delirmenlerln daha 

e .. er aa verl ini sö7l8yo~lar 
BeLecliy.e, yeni t1p clı;ı:neğin ııeh. 

tin muhtelif taraflar.nda iyi p~
rünıemekte olduğ\1 ve hamurun l 
~ yapılmadığı yolunda §i.k~yetler 
vaki olduğundan bu işi ehemmi. 
yetle tetkik etmeğe başlamıştır. 
Büt.il.n. belediye dOktorlarma, şeh· 
rin her taraf'mda sabah ve akşam 
olnıak üzere günde ikl defa munta 
ıaman her fmndan un, hamur ve 
ekmelç nümuneleti alınmaııı için e. 
mir verilmlştrr. Bu nllmuneler biz· 
zat doktorlaı:' taraemdan alrnaralıı 
mühürlenecek ve hemen belediye 
kimvahanemne gönderilecektir. 

D®!r taraftan bazı t-rnılarm 
eltmeğt ek~ olarak ~ıkardıklan 

Belediye 
memurlarının 
tekau·ıu <lerı 

---0--

Dahiliye vekili muhtelif 
meseleler hakkında 
beyanatta bulundu 

Dün §ebrin.ılııe gelen dahlllye vekili 
FaikOztrak, öğledeo 8QlU'8 pzelecl 
leri kal;uJ ederek sorulan muhtelif ıru 
ailere ct.vllbetı ezclla:ı.le ıu beyanatla 
'Julunmuııtur: 

- B.?iedlye memurtannm tekaOdtye 
ttanuı:ı ıayUı.aı$1, dahiliye meelı.et 'büt.. 
., .. enctlmenı. tara.tuıdan tas\rtp ed!I 
'lltşttr. Ayrıca mahnlle bekçllerıntn va 
tı!elcrınL. umuınl vaz.tyellerıru te.ııbit 

!!den lkincı bir kanun lA)".bası d" 
:r.dJiye ucllmeninden çıkmı§tır. Her l, 
k1 l!ylha ela umumi heyete 1evkedJ 
ıecokUr. 

Pası! korunma eldpierlntn tecldzat 
tşlerln!! aıt kanun ıayihaaı da bazırlaD 
maktanll'. 

A.sk..:r allclerino yardm\ ~ daba 
ıyl iflcyebUmcsl için alakadar vek!let 
.erden mUte§ekk11 bir komtııyon çalı, 
ı:naktuilir. Bu&11Jıkll §ekllden daha ray 
dalı bir §Ckll bulunursa tatbik edlle, 
cektir.,, 

Şehir M cclisinin içtima 
müddeti 15 gün uzatıldı 

• İttanbuJ umumi mecll.Bl c!~ de 
toplanmıştır. Toplarıtıcıa lcUma mQd.. 
deUı:rJA \il gUn uzatıımaıu. hakkmdakı 
tekll.t Ubu1 edllmlıt:tr. Uıskttd.ar tn.uı· 
vaylanıım alac:aklılarile fa{>L.&1 aııla: 
ma 1.a tasvip cıdllm.f§tir. 

Türk erldlnı harblyosl bu Uıtlmall 
gÖ7;d"'n u2ak tutmmı deJfWlr. 

llul~q Türk aı.llletl Tlirk Ol'du. 
aı;u h e r nttlmnle ı,arşı haz•r olarak 
!IJllli Şef lsm~t lnöntlnlia etrafm· 
da r.ellldcm blr kale gfbl bekttyw. 

Yeni Sabah 
Hllseyln Cablt YalÇ?Q,. Sovyetıer 

blrllğlnl.c.ı Bu.lgaM.st.ana verdlgt cevabı 
bahıs nıt-\'ZUU ~pmakta ve vaz1yeU 
bu cepheden tahlil etmekte41r. 

Hll:seyl.ıa Cüit I'alçuı, A.b:nanlarm 
Balkruılara dogru 11arkmaga bqtama· 
tarmd:uı biı'I SovyeUer birliğiil,ln ilk 
cıefa ç;srak mUaazek~ btr aeat ışıttı. 
dlğlnl kaydederek Bu~tana SOV" 
Ytıt ce\·abııu tQltrarlryQr ve Moııkova· 
nm şimdJye kadar göaterdt&l !abır w 
tahamrLüllbı ve ~ktıızenligtn de bl.P 
badill otmak tabit bulunduğunu, Rua. 
yanın yarattı&J bir tıslav nM.mkkeU 
olan Bulgarist.ıuuu kendlsfııt J.laıall 

kucağını atması ve ~lkanl&rda blr 
yangın çıkarmak ~ebbllaüne &let o1· 
ması Sovyetıer blı:Ugi taratmdan a· 
lenen kabul ve terviç edilebntr blf b-. 
rcket o:madığmı ~k QC:tlmle dl· 
yor ki: 

~örülmüş, vo bunun ebcpleri a • 
raştmlmağa başlamıştır. Yeni tip 
eluneğ n maya ve hamuru ile i~i 
pl§irilmesine t'lrmcılann lıenUz 18. 
yıln veçhile intıbak edemedikleri 
görülmektedir. 
Fırmc·Iar değirmenlerin unlan 

muhtelif çeşitlerde verdikleri iddi. 
asını ileri sUrmll§lerdir. Bu iddiaya 
göre bazı değirmenler ekmeğin 
unu daha iyi bazıaln daha esmer 
vermektedir. Bunun sebebi araştı· 
rılmaktadır. Buğdaylar ynlnız top. 
rak ı:ıtaruıulleri ofisi tarafmdnn ve. 
rlldiğlne gi5re değirmt'nlerin de ay 
ni kalitede unu vemıelerl icap et
mokted1r. 

Istanbulda 

Yeni b=r 
eıe!<tr ik 
fabrıkası 

kurulacak 
---o

Mühendisler fabrikanın 
yerini teabite çalı§ıyor 
Anlaıra<Jan haber verlldlğtno göre 

Datia vekaleti latanbulda her aent! 
art.müta otan elektrik lstibsaltnl kar. 
şılıya.bllmek için y.:ınl blr fabrika iD· 
oası etıı.t\naa tttkUr..lv yaptırmak 
lAdır. ~ııuııyettar mUhendlııl .. r şim • 
dl Cabrikaıun yaptıra.cngı yeri. enenı 
kudretJ ve eartıyatmıo o:dkt:ı.n hıık 

kıoda elUdler yıı.pmaktadalar. MUhen 
diskr tıazırlıyacaklan raporları bu ay 
tçiııde wWet.e vereceklerdir. 

Pam111c lplUll 
ı layan 

miiesıeseıer 
Cumarteniye kadar 

beyanname verecekler 
İktısat mUdUrlUğU pamuk Cdlğl 1§ 

lcrile bUQmum pamuk \•e dokuma 
trikot.aj ve çorap fabrikalarının lhtl.. 
yaçlar~ı tesbit tçln, bu .,ıc lştlga.! 

eden nıOe:re.relerfn birer beyanname 
\"ermelcrinl blld!rmlştir. . 
Beytıınameler önllmllzdeki cuıne. r 

tesl gUt.Une kadar verflecektlr Bun 
ıar pamuk lpliğl tevziatını tek elden 
•oare Ntoı SUmertıaııka verilecek \'C 
banka umum! ibttyacı t~bit ederek 
lüıumu kadar ipllk hazırlıyacakUr. 

lllblp oJoıak bir hata teşkil eder !los
ko"ıuu" eeTabı S:>\")etJer HtrUğtnlıı 

~!'>h•dlt;l blss!Jııt b.akkmda ııadect! bir 
barcttlr \ 'e tsll'ıv ruı.muıa bir protest • 
dnıı lt..rettfJ', Bunun ameli nı::tf<o('lerl 

dlj.llwwı.ııi ve aııkullk alıuuııJa lmı· 

dllerlnl gösterebllwel< için dana fazla 
lek~&aru llltt\ııç \"IU"dır. 

Yalnız, bugl\nderı itibaren şurnııı 

rouh.11J.ak nddolunabUlr ki Balluuı 

lanb tıo.rp sa1weeı ıenl;J.ledlf.'1 ve r•. 
bııyet bUttııı BaUmalar kan ve ate, 
tQ1nd3 knldığı r.aman bunun nıeııullyct:J 
ldme teretttlp etmek l:'..zım3'Cleeegı 

nolı:taaında SD\;)-Ctler blrlJil ruutnı bU 

dırıu~u 8alkaıılarda buru:an aoımı 
husule &tlcbllecek fe~eUl'rln mcıı 

um 8ulgorbtan Ue suç ortağı Alman· 
yadır. ~te oskovanm cevabı dlln,>ıı 
vlcdıuıı 'e tarlb h~urunda bu bakl.ka 
ti tesoit etnıL, bulunuyof'. 

Bu blikroüıı bu!'Wll bir klJ met \'l' 

~ tl bulwıduğu ~ doğrulutu 

hl~ fUpbf' götlli'nJedtğl a~rdu Çtir. 
kQ So'. etler BlrlJ.gl tfıı;ı::Uy kadar 
aıaddf w ukert surette değilse de 
maDcıYi aur.,tıe Alına.o polltlka&ınn ta 

ranıu dav~tır. Alwanya ile dos 
kae mUnaaebetlertn.I mubafaza~a pek 
~ itina s06tenuı,tk. Bulnrlstı'. 
- ~ da lQtufk&r ve d~t bil' mu· 
lllDe.ledıı:a cert k:alımluqtır. Böyle ol· 
wta llalde. Bulgarbtıuım Almı.ın cır. 

~ kapdannı açmaldn Bali. ııı 
Sanla lıarbln genlşleO>e3lne sebebl)f't 
'euıc'••lııLI .Fil~ yü:r.Une vurmB!ll 
bnmn bnkllmtıerln bir dostun bile 

..... -Deı. izyc.1llan 
1 memudannclaa 
f Daha il sdb para 
f keıilllleU41r ı 
İ Denfzyollarmda ~ ..._.. 
l:ır, kendllerinde11 •ZR1h"8& 111. 
pctıc 1 la e taraımma ...... ,... 

c Jlmeslnden şllil1et etmelr.*ecllr. 
ler. B!! memaralır .__ ........ 
rln e 84 lira gibi as bir para ır•n 
lc r \'ardır. Bı•nlardaıa ._.. .. T 

rn kefalet rıa:rası. S .. 791 --. 
ı ~'C''iildfüt<'n başka, Mil wmea

brda bir de b um!• •• P'I•• 
elblselcrln p:ualan ...... ,,,.... 
llnlbuld bu clbiselew ,.....-.._ 
rasınm yarısmm lılMe tuetz lım 
öd<'nCCf'ğl öyleaml"kea ba para • 
u ın hep i melllllllu6ııa l ıDz 't
tir. Bunlar lçlncle elldıleye ae,.ı. 
olm.ıyanlar d:ı. vardlr. &uea cc* 
az bir Ucretlc ~ ba D ı '• 
lar içinde beş aiti .,_ ille 9L 
çlndircnler \'ııI'dlr. Az mu.ofl ~ 
murlardan b!ru llııllalbelı pua b. 
51lmesi icap etmez mlf 
ı kcslldil.-ten ......_ •• -.. 

Jeti ıslah Ptmelldlr .,_... 

Doğru deiil rni1 

Bütçenin MecU.. 
verilmesi dola~e 

Başvek lim:zın b!r 
11utu~ söylemereri 

bek.eniyor 
An'«'.radan bil.....,._ ..... 

çen sen~ oıdugıI gibi, bu MD9 de blt
<;t>nln Büyük Millet lleclllılDe 89Vkr. 
dilme.il doıayısUe e.peldl Dl' • ._. 
SaydJ.mm bu menu ltaerlDdl I* ... 
~uk söyıemeslne iatlla .,....._ .. 
Bu mı.nasebctıe bqnldllD _,. .. 
valinuı aldığı son ~" ._ ...... 
memlel•etlmlzlıı durwnaaa da .._ 
etmt'Si muhtemel ~ • 

Anadoluclan AYnlt& 
istasyonlanna cloinl 

eşya naklipJa 
Devlet DemieyoDan, Mr ._.. 

dan itfa.bren ana hat....,_.... 
rmd:ın A vrup& iatayonlanı.a 
eşya naklıne llqlıpcattır. Bil 
müna .. eb?tle yeni bir tarife ha • 
zırlanmıştır. ,.. ırifeye aGre. ı.. s 
hatta, Avrupa uttmcta demlrJd" 
lu, Haydarpaşa. Sirbc:I araam
da. deniz yolu olmak ben~ 
dilecek üç mesafe için bir .. ~ 
hamule seneJı tanzim edilecek • 
tir. 

t\Ut;UK HAtSE.KLttt 
• 0.skUdarda Tabaklar ..... 111 ... 11!1 

aakln 'l'o.syalı RcCQ catbD llıt 

Satmıu. llin Coşku.a, dUa eT8 lllr 
seleden dolıı.yt kavsa1& tllbll•-~ 
dır. Ka\'1;0. emıllBaldıl CCllL .U. 
çlr<ı;gl tkm;:l> tuça.lı llıt ........ 
rtne aıJ~ btçaıt -a .,..,._ 

fU\'lr•~. ot;ıu lebebıMm 

ııen ;ınıkalanmı ,tır. 

• Dlın ea.:ıııo:ıu l*IMfobfılll. 
riı,cte:ı tık.okul ımuaı.nee strlMll 
yenler için S ayda '* a.;dea '''dll•l!I! 
nlma troUhanı yapıkn
~O k..W gi~Ur • 

• ı-~tyat mura!tala ...... •• .. 
n, g <!{;t'D hafta içinde Bahgeka 
blı' nıanU'ııturaa dfl'ddı m1ı bir 
mllme~hut yııpm•;ıu.11. Y ..... 
bl tu ku~la.n h t ._ ...... o 
dia etn.l~tl. MC3ele ~••il! 
ve tabllllmt evralll tm•DlnıMı• 

verll~Ur. Bu mal 
ğıı.zası.dir. 

• Bıır.ka ardiyeleıilll9dııa .. _. .... _ 

lar teeblt edllm!§Ur. 8" ...ea • 

"l\laamaffh, Sovyetler blrllğ'fnln glSs· 
tcrdı~rf bu maaheuldlr mua.melC'nln 
~man • Rus mUıın.M:beUerlJıl lb.W ıığ7.mdaıı fıı:ıkıtaeak dt'rored :ınptedll · ur. Bunda 

ecl9:ı:ı..-- - .......... - ... ..... 
da!::ehsl-e 4UMl lml ....... ..... 

me'& bh kudret Vfl "lildeU bu.Lwuwı. 8500 liralık: Çfvt ~'Jıııııl!IJ•,-~ 
llDdM lled plnwlrtec"•,. 'mit olM:&JLtır. 
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"h 13~Ia.rınm i~ttlıfaf etti ki 
?ti ~y UV'. ••' =•ttc mcd ... 
' J ıu c c ıd r. Tabiatte mevcut 
c- ki/\ Uerı ve nirrıetlerı meydana 
bi al".ln, nıznma ·oyan, faydalı 
trı".J: ha"' gctıren odur. Hayal ol· 
Yan Ydı ın anlar ha.la ''hny. 
h ~ d vrını ve hnyvan~ık r Ir.ı" siırE'rektı. Kibrit, so. 

u >nu bir at~ir, istedfr,ın.iz 
":uı an yakarsınız; buzdolabı -
k arm yarnttığı bır kutuptur; 
lJ n yaz ortaqrrrl'l ne büvı.ik 
tr ll'ıettır; vapur, tren. otomobil, 
b~af, tc-1efon, radyo batün 
1 t ~r akıllara durgunluk veren 

ardır. 

İl r rn deni memlekette keşif 
b- r;t : rın tescıline mem~r da. 
atı ;ardır. Buralara muraca
b ar e> k olmaz. Con Ahmet 
J\.\ uretlc me hın· old~. 
ha '?:ıı kı!d0 ve "kendi !.cndine 

re ed n maline" icat ettik. 
tıı ın z nncdcnkr ve ortaya a
sı an r üc dort asırdanber· a 
ır;1 ' rül..(r. Harp zamanındaki 
ha hemen hemen tamamiy. 
J! ı-b dair oluyor. ~fosclfı tank 
ı:ı t n harbın ıcadıdır. ve kat'i 
t•h 1cıcnin a'ınma.smdaki rolü çok 

fl))ı ı t idir. 

d ı:; l'ndı tngıltercnin ala.kadar 
t- ~ ı he>r zamandan ziya i' 
t; ıy rnuraraatlnrla ve bu mü
l! c ti rı tetkikle meşguldü .. 
~' rın nı • ındn garip o•~·-' - l 

r- duf ediliyormu~. Mcsclfı bL 
~ 'Üzerin<> tavvare d'-lfi top

cl korunak ü1ne bulut'...n 
;fyjuracak bir ecza" bulundu
k~u ıd l·a ediyormuş. Bir baş-
1.eı 1 da "K ndiler'nc atılan gül
\' erı. . ri atmak irin zırhlılara 
tı~~ıl törler" kullanmasına dair 
bu ~eler hazırlamı::ı. Belki de 
ti} ar sadece bir mizah muhar
lf!a.~nı,1 yalanlarıdır. Başka l ~r 
tır. ;ar ki avm dererede tuhaf
ll.iı; at.la lı<Y~ zaman d ~an 
la 71t-rıni ı~tila edecek yılnnlür. 

•ıolu m l n . e_rmı er... . 
la.tbu;;ıın ırın boyle b r tcldıf d ', 
tl r 1 

' rnumki.ın ols:ı bile aynı 
~ ~e g.ı'tinrtiir. :\lcdcniy tin 
~v ttı ı \ah t c~E'rleri yanmda 
Rlfı~ k Vılanların .. ah~eti solda 

alır. 
İi'a.l;: t . 

Qr ta a tarıhte yılanların nsan-
r . rafından bir harp silahı 

tn ~ t kullanıldığı çok görül
ı ·ıı. •..ır. Fazla zehirli olduk!: ·t 
llnct en. z~v ..:ıp engirek yılanla. 
tı. tı;n 1 t•fade edilmiştir . ...fuha.. 
•ar 1E'T alındı. Enkirek yılan. 
dıt- lı ~hveı;Jir; b ili arın uy:ın· 
~ ., 1 dehşet esnasında va kar. 
l'iıı r ı fırsat bilerek hllcum e. 

r ı.ı ,Yahut kaledekiler l.an 
at t 1VIC' kendilerini dıf;?- rı 

at'dı 

ı.. J) n•Zd 
•ıarpı r (1 ,.,, bıllıassa korsan 

b 1 de kuJlanılan yılanlı 
tı t, r n fevkal ·de p:ı.rlak 
rı b r alındı. gnrirek · n· 

hıtıu ... ır ka 1 ü""ik hnva deli~i 
~~b a~ V(' p· mi~ toprakt:ın 
~ at 

1
tn konur; dil '!lan gen.· 

llıllar rdı; çömlek kırılı ı 
ı 'l'l d, an fırlar bacakları 

fi) , t1rı cıniak o'an tavf 'llara, 
~arır· nra saldırırlar; panik cı. 
rI 11 ~dı; cok gecmcden gemi. 
ll.tll'ıı n roğ-u kendaN · ..ı"nİZ!' 
~ ırı~ olurlar: atılmavanlnr da 

:ı.t-hı~lre>k ölür'erdi. O zaman 
"1 t • td n kors· nlarri-ın ı. 

11 ('ı-.. " hr-o:ı~ k"•far bacı-r . ~uıe ,.., • • ,..._ 

1 • kı · ,- •VC'n vesnıre ~y"-
' ,, _ <':>n"vC' rre,,rr: yılanları 

" b k r trırh"lvn '-:o\ .. '.r-: 
" h ı .. fi d ·.,.m.,n r.rmısı 

ll·'l b· :ı>n '~n erlilirdi A ıiıra 
\t-ıı l' f' " • ,: • ""'':ı.,, ·erlc>".indc Pnrrirı»~ 

!\ tı trıpiavan, yetisf t'f'TI, 
' '-' r.~n kimseler vardı 

k adir~an Kallı 

Amerı an 
harp 

malzemesi 
lngiltereye Amerikanın 
vereceği vapurlarla 

nakledilecek 
-0---

enlden destro er 
ve krovazör 

verilece 
I..ondm, 4 (A. A.) - Dai!y Mail 

gazPtesinin Va.'iington muhabirinin 
bildirdiğine gör<', Birleşik Amcl'ka 
hükfımetlernın lnglltcreye en a • 
meli ne §Pkilde muavl'nct PdEıbile. 
ceği hususunu dUn V('nid"n Vn • 
singtonda müzn.kC"rc edilmiştir. 
Muhabire nazaran, \'nşingtomm 
sal5.h1y,,tıı mahfillc-ri Rei'liC'umhu • 
run \"Pni kanun ç·kar eıkmnz ~'.l. 
ğıd'llti tC'dbirleri tatbik E'tmek nf
vetindE' oldufunu ~övJ('mı>ktl"dlr • 
1er. 

1 - Amerika tarafm inn vf'liletı 
harp IE'vnzımınm İnM İ7. lim:ınl'l. 
rmı:ı naklini tMTlinr klfny<'t Pdecek 
nispette ti!.'arct gC'milerini BUyük 
Brltanvnya tl'rk tmPk .. Bu tedbi· 
ri tıothik için daha ı:lmdidE'n bir • 
çok vnpurlann llstP!li hı:ı7.ırlanmış. 
tır. Bunlar kanun çıkar ~·kmaz İn· 
giltereye devrolunacaktır. 

2 - 'fnr,iltere tarafından w•rllr>. 
cek iki zırhhva mukabtl k!ıfi de • 
rPcedc- kruvazör \'€1 df'sfrover ,·er 
mek. 

3 - Ordu ve donanmaya Rlt 
stoklar ara'lllldn ne mJktnrmm ln. 
gilterf1ye, Çine ve Yunanistan:ı tPs 
lim edilt'leeğini karar altına nlmak 
üzere bir komicıyon te!lkil l"tınf>k 
Bu komisyonun rlva.setint Ruzv<'lf 
tarafından son zrunanlarda lnvll • 
tE'reye gönderllmlı; olnn Harry 
Hopkins tnvin PdilecPktlr. 

Kanadadan ingiltereye 
yeniden binlerce asker 

geldi 
Londrn. 4 (A..A.) - AUantikte hA.. 

di.ftcsıZ geçen btr ııcyahattcı:ı BOnm ye. 
nideı:ı biı:ılcrce Kanad3lr asker lngll 
tereye gclmlıtlr. Bu askerler ner blrl 
ıooo ilı\ 1500 n.sker taşryıı.n bUvUk vn
purle.rla neltledllmlşUr. lngfllz tilosa
na meu:ııp harp gemileri ile müttefik 
harp scmlleri bu kafi'k!yc refaknt et. 
mlştir. 

Amerikadaki Bulgar 
alacakları bloke edildi 

Va:ıington, 4 (A.A.) - Ruzvelt, A 

merlkgdakl b!ltUn Bulgar alncaklarmı 

Fran a Si a n 
tateplerr l km ul 

e.m ş 
'.fok)o, 4 (A.A.) - Vişı bükfı

metinln btiyilk elçisi Arscn Henri 
bugün Sıyanı ile Hlııdiçini ara8m
dakl ihtilii.fın halli için tndlliıtn 
uğramış olan Japon tPtkkilerl hak 
kında .Japon hariciye nazırı :Matsuo 
kn ile 40 dnkikaJık bir gönıı,mc.. 
c!e bulunmnştur. 

Domci ajıınsına göre, büyUk el· 
ı;i Henri ili' Matsııoka nrnsmdn 
taru bir fikir mutabakatı brıs·J ol
muştur. Maamafih ynnn ab:ıh ye
ni bir görüşmc-nln vuku bulması 

muhtemC"ldir. 

Romanyadaki 
yabancılar 
Mal ve mülklerine 

serbestçe tasarruf 
edemiyecekler 

Ilük~, l (A.A.) - D.N.B 
bildiriyor: 

Romanya drvlPt rC' sı t.arnfmdan 
neşredilen bir emirnameye göre 
hiç bir ecnebi Romnnvadaki emva 
ve emliıkine iktısnt nezaretlnlr 
mlis:ındesini a1maks·7.ın istE'd'ı!i 

gibi tasarruf cdemiyecektir. Ro. 
mnnyadn bulunı:ın btitlin ccnebile .. 
eJJeriode bulunan esham VP. tah· 
vitat ile Romon kıymetlerini on 
!!Ün içinde iktısat n Pznrctine bil 
clirccc>k1Prdir. Romnnyadıı ~mı 
yan ecnehilPr de, bulundukları v r
IC'rdeki ealiihlyetli Romen konso
losluk memurınnna kP..}•tiyC'ti bı>· 

yan edPccldE'rdir. 
Bu ~ibi kıvmctleri f'm'lnet ola -

rak almış bulunan bankalnr ve A· 
nonfm şirkPtler aynı surPtle bP 
vı:mname vereceklerdir. 

Hilfifmda hareket edenler hnpiıı 
vP. para cezasilo çnrptlncaklardrr 

in iliz v kili 
Japon el is~ıe 

,öril"' ü 
Londra, 4 (A.A.> - Roytcr n.· 

Jansı bildlrfyor: 
Çörçil bugün başvekalette Japon 

büyük elçisi Ş1ı:;emitsu'yu kabul 
etmiştir. 

Bu görüşmenin sefir tnrnfıntian 
vaki ısrar ilzcrlnc wku bulduğu 
bildirilmekte ise de g'orilşmclcr 
hakkında ifşaattn bulunmamıştır. 
Bu görüşme, Başvekillo Japon 
büyük elçisi arasında on beş giln 
zarfında wku bulan !kinci görUş
medlr. 

bloke eden cm!rnamcyt imzalamıştır. • BUkre.:;ı, 4 (A,A.) - Stcfanl ajan 
1yl bir mcmb:ıdan öğrenfldlğlne gö. ı bildiriyor: HUk{lnıct, umuınt men.. 

re, Ruzvclt Bulgarlstnn hakkmdak! taat dlıııllncestylc, Yunan teb:ıalı §8" 

bu emirnameyi ımuılarkcn, mnsruımm hısla:-a alt 37 nehir romorkBrU ile 86 
UzcrindA hC'p birden bütUn memleket· ruam.nayı müsaden' etmiştir. 
•erlu Amcrlkadakl alacaklarmr bloke • Vaşington, 4 ı A.A.) Hariciye 

a ar 
Yunan - İtalyan harbinde 

Ta assut 
şa 1~alar1nı ı.qene 

yalanhyorlar 
--o

Almanya Yunnaistanı 
tngilterenin bir ileri 
hırakolu sayıyor 

Sl'•l.tı, .ı ( \.A.) - Yan re mı su 
rette tııbli C'dt'mi, tir: 

Be r ııı sı)..ıst mahfilleri, A •ın::ı 1\ 

Almıı.n elc;!.sinln Yunan ba v klli U 
uzun tılr gbrü me yaptı ma dair ola 
rak ~.ıı :ınC'ı gazeteler tıırnfınd:lr ve. 
rllcn ı1ab r hakkında Berltndc htrbt· 
m::ıt<ıııırt mevcut olmadığını bildir. 

mc:t'eotiler 

YUN AN • Al.l'rl \N 
lICN ~ 'i;ECı\TI 

nrrlln, 4 (A. A.) - Yan T • mı 
bir surette tf'bli1 edilmi1•ir · 

"Almanya ile Yıın:ınl~tan ::ıra 
qınd:ıkı münar b"tlt>r bu nk§ruıı 
\''l.bancı matbu~t m:ıh.ill 'rt ıt.' mi 
r"k c;a Me\'ZUU tPFtkil Ptl"I 'ir. Al 
M'lnı:lr :ki me'lllrltct nr"ll1 r ln ev 
vrkP oMu-:U lbi ıhJoMatıl: mü. 
nn~0bPtlPr mrvc•ıt bl'hınrluf.•ma 
dikkntı ç<>kmi""rcir. Bıınunlo be 
raber bu münasebPtlC'r Yunanıs 
tan, tnrilizlPr mcnfnatlPri •rin bit 
ileri k?rakol vp_z"fefli ır ..,..,,..·, 
ba••lrıdt~~ PhPrf 1\'i kı>1 •1111>11 • l 

1 •avcıır <'rli' mrz. 
T \\' ~SrT ı;;A l'h .un 

n"rlin, 4 ( \ • .\.) - Yarı rPsmı 

hir knymı.ktan bilciir!li\'or: 
İtalvan Yunan ihtil5.fınn giıy 

bir sulh tav ssutn oMuqurıa dair 
ecnebi mrt'11r-!tctlerdf' çtk:ırılar 
hab~rler Bı>r'inrle. hc>T ihtiliıft 

nrasıra çıkması mutnd olnn tertiı 
ler arasmn konulmaktadır. 

Sonı1an bir su"Je hnrlcly<' ne 
zarf'tindP, İtalvan harbi hakkın 
da Yunan bilkumetfnin siyasi mil. 
zakerelere ~iri~tl;.ine dair Berlin 
dP hichtr FC'V biliıımC'dirn CC\"llbl VC' 
rilrrıhtir. Dii';er bir dPvletln ~ast 
tnsiylc de bu baptn hiçbir hnbN 
nlmnuı, dPfildir, 

r.! r e -e m alaa 
tedbl ıer alınıı.,lor 

Londra, 4 (A. A.) - 'liıstnkı' 
Fransız aianrnıa KudUsteki muhn. 
Nri bildir:vor: 

Bclknnlarclı:ıkf hiıdlselel' Uzerinr 
Suriycde bir sıra ihtiyat tedbirleri 
almmı~t·r. Bu tedbirler askf'ri hü 
i·üml<'tin tadili, hndut g::ırnizon • 
lariln istihltfonların tak\•İ\'PF!ı-1: 

Keza yab.,~cılar d&hn sıkı kontro . 
lıı taM tutubcnkt'lrdır. Bulp-:ı:rls • 
tnnın Alm:ınlnr tnrnfmd'ln fı:ıgali 
C::t•rly!'~P nndiFE' 'ıi'ısıl !"İTi • • 

Dikkatler f}
0 mdi Tür'tiyc,·ı> çevril· 

mi •ir. Edc-!llr r.<'nE'ral nı "in T:lr 
klVC'V(' ya'ltı .... ı sc:;: hat Mk Tl"İ: ., 

it bir intib:ı h • ı:ıl Plml t 1r. 

(.decek başka emirnameler bulunmak· ı nazın Hul dlln. tngfltero bUyUk elçı.. ı • ~a robı, 4 !A.A.) - Cenubt Af 
ta. ld!.. Falmt Ruzvcıt. bu kararını bu si Lord Halitnke ile bir saat sliren bir rıka bf.~vckill ı;encraı Smuts bugtln 
akşamıı tehir etmiştir. mUIAkat yapmıştır. 1 ~alrobl\'e V!l"ll olmu tur. 

8 

- Ba g~ kOf'amm c'-e d!ln:nnmASlnf' nt dcn;ln'f 
- B!!lkl başın:ı oh ~.} gelırı.ı;;tJr! 

- Hın·ır. Fnket "Vt· döndU!;"tı zıımnn bnı.daıı 6Uphe "tmM>1n! 

o unur nu ? 
\'a:r.mm bru lığmdaki uall, ild rak '"ıı.ranm atc..-fnl hl<: scn .. ilr. 

1 
• rtadan ziyade oluyor, nym o. • metler... Pipouun tühlnli ynnıp 

cuyucularnnızdnn bJri sonnuı;tu. bltt.iltten sonra ldilUnt temizleyip 

Cevabını \'8lt.'1indt· yazırı matbaaya stlkme]{ lilzıın olduğundan onu hi. 

~ötümıüı.;tWn. Anıdan Ud tınftn rlblrinden ynkmnyn imkfın yol. 

::eçip de yıızmuı çılitığını göreme. tor. O halde pipoyu taze c' !danın 

rtncc m · --nı, ettim. sordum. l\lc- ca, nargile üzerine ce,·np V<'rcecı. 

-;r.r hizbn başmüretttp arkada~, kiığıdm ntcsinıler yakmnk pipo. 
\•ıı.zı krndislnı- \'erildlkt,cn sonrn nun kPyflnf arttıncnğı şüpbesiı 

hlr gün kibrit tnıtmmnu knybet.. dlr .•• 

mfş. Ga7.etelerdr klğrt ln1hf;mı Arkadasın zevkfsrlimlnl t.nluliı 

do, tabii bfUyorsunuz.. Ocun tçln, etmekle beraber. snym olmyueu 

iizerin<" cr,·ap yn7.dıJ::"Till b-U~ıdı bir mun ~malini CC\'8p. rz bırakmak be. 

ııcunıftın tutmu~. öteld acunu so. nlm tnrnfımdan ze,·ksi~ilk olaca· 
hıınm ntcslndr.n hıtncsturanık o - ~'Tilc1an nar;::'flc hakkında fikrimi 

nanl:ı piposunu yakmrs. T\ağıdr• V"'nlden yıı1.ıyorum. Cl'\'nbm ge. 
ynzdı tanıfı lmlncağmı zannrd<>r. 1 clkmesl ı::rne dupmn kc-vHndMJ ne. 
ı,en kiii':'ıf Nasrettin l O!'anm sa· rl geldlt;,'1 için ol;u~'Uc~mon özrü· 
kah ;::'fbl • hiishiltUn yıınmış... mü kabul cderrğtnl umıı.mn. 

Va.J<•a, tütün pipoc;;unu ynkmrı1ı Bu işte fU.rlm, okuyucumuzun 
1çln, l17rılnde nıırdh' hnldtmıla ya anmımna, male ef uw~un dt'ğlldir. 

rr huhnıo.n bir kU~dm ıılP\inl imi Rn 7.at, \"nlali, t-Omhrıdslnt sıcak 

lnnmalttnn daha mlinac;ip hlr \'ft~t. ..nyln yıkatırmış. Nnrı::Ilcstnin 

tn olamn:r~ ç;ff!Dtıl\, ,. lımnl• için parlak. h,:lnılt'ld <ıuyun bcrral; ol 

cn 1)1 ao;ııl onu hlr bns!<:ı •ıl<mm ıl:ıf,"11 cl:ı stlphl'<;fzdlr. Fnkat lftle. 
rl:ın ""il 1maktn. Ondnn dofnvı tnrn nin ıi7.erindeki' atPs n<>' adar güzel 

tll')·:ıki olnnlar o;<>l•P.htP\·hı vnhuf kınnm. marpuç rıekndıır iyi lslrı 

\"Cnı"kt""n o;;nnrn \'91'111 hlr "'"':>rr ol a, nargilc nrfC'Si \ıormnlrtan gr 
\"l kihrltll' Tiıf•t" hn onrn -:rrf im rl knlmnr_ Narını~ :,.,crJn rureğt 
lı>n"1P1 dAhnq ht..n ı-ınrl"n rnk., nef?cı ''Or~lar!'unr1'ı'1 mli~dı 

11111!!!!'!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!:~~!!!!!!!!~~~~:!:~::::!!~~~~;;;;;;:;:?!!!::!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~!::!~~~!:!!~ olmıyncn ı. tmdar o;;ai;l:ım btthın :ı 
hflr nh H'::crlrrfn mlitr<";~f1' otmıı 

Gömuldilğ• gün nkz:ırı başmda mn~ma lmkiın yoktur: Nn.r~ff' 

toplannr ellerden biri cıııınki bir rıstmn Jınstaht;ınn t:ötiirrn hlr \'8 
Yesari Glindilz bu saadot.I hisse 

decektl Bunun devamına imkan 
yoktu yn! Herhalde bayatın ilk 

sayfasından tekrar bnşlamıyacak, 

bir mucize ile yeniden dünyaya 

gelmiyecekti. Mucize diye düşü • 
nünce, Cemil Sermrıt gUldU. Gül. 

bnğınm az; ilerslnde, asırdide ~ı -
narlann gölgelediği, Üzerleri dal· 

ma rütubetten yosun kaplı iki ka. 
va vardı. Bu ka nlıırm anısından 
lnct' bir su sızar, yerli halk dn bu 

suda bir mucize kuvveti olduğunu 
tevehbUm ederlerdl. Sc-rmPt sıcak 
ya?. r;ünldni "İncC'Su" dedikleri 
bu serin 8U başına k05ar, rutubet 
kokan havayı clğerlcrlno doldu • 

rur, mai-iz hislerini tatınin ed~ • 

di. 
incesuyun halk arasında. garip 

bir söhreti vardrr. Hayattn hiç f<1· 

nalık etmemiş olan ihtiyarlar bu 
suyun bir damJrurrnı iç.ince Alla.hm 
Jlıtfuna uğrar, yeniden gençle • 

şlrlenniş. 
Cemil Sermct çütllkte kaldığı 

mUddet znrfmca bu sudan içip de 

gPnçleşen ihtiyar görmemişti. 
Kimbilir bu belki de ihtiyarlık ya. 

şma kadar geldiği h&lde fenalık 
yapmamtŞ bir insanm mnaadi;)'t'U· 

ni kabul etmediği içlnc1l. 

• 5 • Nakleden: "11uzaffer Acar 
Şimdı Cem.il Sermet, sc-neln • 

denbcri görmediği aile yuvası ö • 
nünde sevgi dünyasında yapayaJ· 

nız kalnı~ olan varlığmm artık ta. 
mamen çöktüğilnll hissediyor, ke • 

deri <!aha öldürücü, dahn yıkıcı <>-

tılacıı.'ttı. Gı:ızctelPr hakkında nıa_ 

ltnlC'IE'r vazıp, meslc>kC' nas·J gir · 

diğ nden, es rlerindC'n bnhsedc • 
decekler. kıymr>tll ir rom-ın<"ı ol. 
duğunu söyliYF'l'"k bu ncı iı.kıbf'te 

u~uıdüklerini bildireceklC'rdi. 

luyordu. Bu şekil istismar da birkn,.. gun 
Ne olacaktı? Onun kafası bir sUrdüktP.n sonra tlıbilcr Yesrui 

lturşunla sefiHine bir şekilde de • 

llnmm olarak küçilk bir kan bi • 

rikintisi ortasında bulduklnn r.n • 

man kim ağhyacakh? 
Oh!.. Muhakkak ki bu intihan, 

görillmeden, duyulmadan gilıill • 
tü8lizcc geçmiyecekti. Rc-kllım yap 
mak, kô.ğrtlan siyah mfirekkebc> 
boyamnk için bu ne mükemmel hlr 

fırsat olacaktı. 

Yesari GUndüztın arkasmd'.l bU. 

tfin nefretiyle btrakacağJ insan • 

larm onun ölUsünü bile istismar 

etmeğe bakacaklardl. 
Resmi ktığıtçtlarm, kltapçılann, 

kırtasiyerilerln eamekAnlanna n • 
mlaca.k. TC oldukça lyi bir fiata sa 

Gündüzün ('S~rlerinden muhani • 

rlnin de bir resmi olan ycııi tn. 

bılar çıkaracaklar, bir kısım halk 

bu kitaptan büyük bir ihtirasla o. 
kuyacak ve romnn ko.hrnmanlnrm

dan şu veya bu kadmın, u veya 

bu fışıkma ka:rşı ald·ğı varlycti 
takdir edecek, diğerini bcğ!'nml • 

yccek ve nihayet bu heyC'Can da 

birknç hafta slirceek. 
Peki, yn sonra? Sonra ne ola _ 

cnk? .. 

Bir tecessüs ile alman resmi ü· 

zerine yaşlı bir nazar mı dilıse • 
cek? Çcık dPfil, hay:rr pek 'lZ hi'r 
mmnn SÖnrn unutulmaz bir saadet 

gibl onu kim anacak? ... 

ay sonrn onu hatırı. l,P mezannn 

bir dPmet c;içPlt mi hımknc:ık" 

O istediği iilC'mde sn.kin uyur 

ken, ölli>nilntlıı ilk !'!Pnf""l.,tfı> ba 
Rmda toplanıp httfal vnp:ınlnrın 

ond:ı birini hntt"ı \ÜzdC' birini on 

S<'nE' sonraki ihtlfaldr> bulnbilecek 

mi? 
fhvır!.. Yliz ke>rP haVTl'' . 

Uk kop:ın 1iiriıltUdcn 'Re>"' üf 
lerdfln, ahüfil"'anJ!\rdan !'!Onra "fi 
kOn süngerini bu esrarlı dlilm il· 
:r.c-rin(len gec;irece>k \"f' kimbl'ir 

bf'lki de o zaman tstnnbula yeni 

ı::-ı.-len bir tiyatro kumpnnvasmın 

d"dikodusu veya matbuatı nlfıkn 

dar edPn bir cinayet veya büvfık 

bir ihtilas bir 7.runanJar tapılan 

muhanirlrı. ölümünfi tnma.men u • 
mıtturacak •. 

Yesari GUndüz ismi belki d'.lhn 
bir müddet aynkta kalacak, fakat 
Cc>mi1 SPrmet ismini kimse nğ%1 • 
na bflC' n.lmryaeak .•• 

- Fnkat ben hiç kimseye knr 

"ı fMıa değildim ... 
Diye blrde.nb!re milthfc: bir iıı • 

yan içinde bağtrdı, Bu lm-e benli· 

ğfne değil oemiyete isyan ediyor. 
da., ( Dooamt ,,..,. ) 

sıtndır ... 

Z:ıf<»ı, fikrimce. n::ır":'lle ttrvnkl. 
llP.;:lndl' bir bic't'nt c;:ı ,.J .. ı ''ir n\tlr. 
ı.lııl7. ki l\f'rlf \'<'rPn •wvll':"ln h<.'p 

c;i • hnkrln \f' e ... oi'1 d"Ml olı''ul'..rt 

hrılılC' • htr ih3dt>1 a'\iof 'n"m"' 
ınaksadi) le le.at edllınlsttr. TUtüı 

:l~iııl, \mcriknnan kc .. findcn tiOD 

rn, ornclnn ,.,<"lmistir. 60 !iyini 

tafsll:\tuıı meral< l'dC'nJN \mt-rlh 

~ erlllerlnirı bulundtf. lnn t-0pral. 

lnrdn derin ı.a7-Ilıır vapmrılnr, fr. 

ı,nt türlü türfu pıpobrdan b:ıı;;ı. 

birbir e~ bulo.mamrslardır. D 

mek ki tütilı• üvinlniıı nslı ancn 
plı)()()ur. \'npnıl. sigarası o t-01 
ml<lnnn ara.-ındo bulunrun:ımı5-. 

da, f\ri,.,fof l\olomh'un nrkodru 1:ı 

onu m<.'rihnda c:ö7.lcri' glirdül 

!erinden onun da llHin dyfnind 

bulnnduf,'11 iiphe-.Izdlr... KAl,"Tf ı 

•ersinde lgarn neden sonra b1zlr 

mrmlel\ettmllde_ ttitiinU o.ğml 

ı;li,'flPmC'I> gcmlll'rde, enfiye A' 
rnpndn icat c.dltnıiq oldııli>ondn• 

onlar bile tutiln keyfinde ~ btd 
at !i&~'lhr_. 

Nar~leye ı:ennrt'! onun ha~s A 

ylnlnd<'n ttıtün ihininc karrstınl 

(1.At/en say/ayı çevirini" ı 
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But gar; s?anın 
menfaati 

Ta11a11 • ıtaıraa 
barltl la 

aetlceıladedlr 
Biı Bulgar mebuau 

böyle diyor 
Sorya. • (ı\.A.J - Hana: 
Bilktımet part.la!M menaup mebua· 

lardan SoUrtyanet Bulgariatanm tıçlU 
pakts iJtihalu b:ıkkında yudıgı bir 
makıt lf de diyor kt . 

.. B:.ıl t.ri.lıtanm mentaaU v-um.m. 
tanda!U harbin bltmeaindedir. llulprlt 
tan bu kadar acele Uçlü paıtta lltillak 
etmeaeyd! Bul1rartstan ceııup budutı&. 
rmda l:t• c:epbe l"~kkQl ettJgtni 1rö.re· 
c:ıektt. ş meli lııtik bal ıctn bu tehlike 
orta•1"ln kalkmııtrr. 

Dtğ r mllleUer sf tıA mtlttehlt olmak 
'la&llkı•u bal.ı bulunan yeıtt. sekiz nıll· 
)'OD B• lgıu-a öyle gell) or kJ kWtOrU 
daha e.z ktJı;Uk milletler ve bakJkaUe 
ali.kası olınıyan ba%l bUyUk :!ev\~er 
'bu bıı tlu Bulgarl&rdan e.ırseır.ektedlr 
Jer. i3 tarthf vaka bize doat olaıılara 
w olınıyanla.n ayırt t>lm te kut ıe&e. 
cıakUr ... 

Hayvanları koruma 
cemiyetinin faaliv~ti 
Hıyvanıan koruma Cemiyeti 

aylık to?>lantısını yaparak mesa.. 
isi etrafında konuşmu~ur. 

Cemiyet. b;r av z"l.rftnda 150 
klSpek ve 173 kedivi f~ •uret
tıe öldilrmil tür. 97 arabanın yük 
1eıini azaltmı~tır. Havvanlara 
fena muamele yanan beş klıd bak 
kmda ceza zaptı tutulmQftU,r. 

Sereerl haV\ranlan tonlamak 
için Avrupaı:!an e'diven ve lhso 
tertibatı 1Pet rtilmiş ve temizlik 
1-'erl ~-'"'etıf .. ~ 1' .. H·'-·"'"1'. 

Heıai(şam 
.................... 

( ... tarafJ ı adde) 
..ıu c1a biraz lstleal ederek Ma. 
ke4onra tormi' lama fdrablllrler. 
IUmblftr, belkl ,ıman AfrlWa 
eer1M!I& ka1M Oeaenl Wavel lan. 
wtlerl yoldadll'I • Bert.ıde, bir 
JlakedODJ'& eepheel ..... ,. ... 
~ .,~ .......... lılr •· 
ıeı l!lzmettnl ıtlrebnlr. lndlb M. 
bıf lıaarbklan Myle bir eephe 
._.. ctmeğe ve )~"'•tmafta klft 
ıeleeek derecede ,........, '-1•• 
ıor- Ahnuva yakra ~ ooll 
edmf?I bir \'tlZITMte btatü ve 
lleDd de Ta'ml .. r1r Aaun """ 
ttalnnnı y...,. .. taada •frad•lı 
fel&lreth bir udrwhd \'laada ... 
&ooektlr. 

UUaeyla Cahlt YALÇIN 

11111 olmuıı mü&emeldlr. Tömbcld 
~pnda ve pipoda loUee waa .. •ca dalla Nrt olındda berüer •· 
~et o da tuttlatlo bir dnll de. 
mektlr. lla!lııald WWa lJbılnln -. 
Jında 0988 dO!DM .. 1 Mldu leclı'e
N ,ekmell yoldu. Nupl IDDdll. 
taaecvbl demek .w•ıu· lılllnl.. 
Dk. Rl-41stueevldnlll lmhaPU 
A dold..,.p eaua iç oc1• d8mu 

·~ teL;IJea ........ _ 
ftttDllldamu•--~ 
rcll ot*mck alafraap mmUd De 
aJa&ulla mmlddea bnltmlm11 
fal'k'lan dl.ı.ete beaer. o •. 
il tarlalar .._...._ 1Lll7ona, 
....._ bir te1 dlvemes. Blmala 
'81Per, 1""9ktet1 maki sevki.. 
no 9'blp olanlar, ÖJle laarlllk ...... 
..._ tlelU, _.eee alata~ka ,.ıaat 
ndeee alafnal'& muDd dlıllle. 

•ollM9 •otıaarrtar. 
hf'!l............, .... •q. 

ftnla ea • ..,... ven. .... ~ 
ıü llpr1111 ._elıtlr. AIMIÜ .... 
Jaer ır.e.tn derlllllfl ilin gelmes.. 

bdnel ~- pipo. Pt... MM • 
klftırdlp 11Wrk1!91 tlltlala Datlralll 

........... eld•iundu .... -
aıw """· Ea IJI dcHll, kibi L 
clnQ llpra lo•lerbl .....,.. 
ye bafladrklan valdt, .........,.. 
~um buüıp p1po lem• ü. 
tmca ~ lnuiüna1allllır ... 

fttb lkeyfladea 111111911111 WL 

.....,.....aekadN ..._v..
ıeo-e11enb plpe. N ........ -. 

tell ,ek de kllfetl bir ""· Bal. 
baW "'° PJI& bult. IUld ..... ... ..,.... ...... ........ 
... .., ............. a.. 
_, • ...._e.ezıuw.._pl. 
,_.. emtlal Jaanr, ... de 
•clltMıa ...... ~ ..... .... 

Amerikada 
ödünç verme 

kanunu 
Cllmartııladen 
enel llaıal 
eauıoall 

V~:on. .t ( A.A..) - Reuy
ter ıjaDSJ bildiriyor: 

Sellhiyattar Vaııngton mah· 
fiillerinden alınan haberlere g6-
re, htlkbıet. kiralama ve ödünç 
verme k&nun projeetne ait bir 
tadili kabule h.uu- bulımp>ak· 
tadır. 

Demokrat lyaıı uaamdan 
Mahoney tarafmdan ilen lllrille· 
cek bu tadil teklifine ıöre, lngi~
tereye harp levazımı, koqmıin 
muv&fakab olmaian. Ame. ika 
Blr:.,.ik D~ vletlerine ait kanJ · '! 

den~ vurtalan ile prp yanın 
kilresiniu baricinde verilmivt 
cektlr. 

Ayan azumdan ı;llender'in 
reielıı Amerikan kıhlamıı Ame
rika Birletik Devletleri arad:. -
den harice göndermeden evved 
den harioe göndermede. el 
kon~in muvatakatinJ aimata 
mecbur bulundu~. hakkındaki 
tadil takriri taraftarlan da, M:.
honey teklıfW kabule .ıade • 
dir1er. 

Mahoneyin tadil teklifi, kanun 
projcwiniD cumaıUalnıJeıı evvel 
tasvibi Omitlerini yeniden ..:a..:...U· 
dırmlftn". 

Yuu 11ar111 
4tlıla.I .&4) - B.B.C: Dla ü 

§Ul ArD:owuUull eepbelladl flddeUt 
bir topçu f~U oımuıtur. 

Ye:dda btrgok ltaıyu taaıu tab
dp tıdCmll"t' . 

ltaJyaa uir1erln1a 8Öyled1klertne gö 
n lılrUc san ...... Adrl,puırt.e 1ı1r 

ltalpll aakllYMfDia torpllleD ...... De,. 

ttcea.:ıde 1lSOO ltalyu aüerl lıotUl 
muftw'. Bir cl!I• lta17U aakU)"e!d 
de JklO buJUDcftllU btttQll ..,, mal 

-·· bUllkte tı&lmlmlftır. 
4UA"1'n.1111TA lf1I Mf>U 
ft'ALWA!I ...... YAAT 

LDndra, 4 (A.A.J - YUD&O matbu,, 
at aaıtntiDID dUn aJqam AUaa rad 
JOllU lie DetNdUen bal"fklt U.ClaDda 
Is! .., ... tında dellil11W ld: 

Qaa&r1.-I stıDkO .. ı .. ..-. _.,. 
,....... sona dUDci defa o1ara1ı lA. 
rla71 bomberdulaaa etme,. ı.tıen 1taJ 
,_ ~ ....... daf1irtUmot· 
Lir. 
l~ AnawUuktald lcuYftt. 

...... .. .. ...., lııu beyanat. bu 
kunetJena '80.000 kıfl raddeliade oı 
dutunu tııtıctınnekte •• ,U.d!7t kadar 
Yunt..Dl71ara eatr wennlyeıa ihtiyat ku• 
~ 1111 miktara daldl bul ABID&cb 

ıım UAwe etme~. Cepbede it 
lta17&n fDicul buJUDduİtl tublt tclll 
llllfU,r. JUD&Dlllar bU tıruıarm bep 
~ l'llNr miktar aı.rp -11'1 alJDJf 
lardlr. 

MLAJllG8 APM IBBACI 
l'AIAJll 

..... '(AA.) - ... ajaul 
b1J4ir17or: 

Q!orralo d'ttaUa pae&ellDde 0.7* 
~ SUlpr1atalU mlbftn Utlbakı. 
1UD J&sde 9ml ,anıet'de lelb;le la· 
sms HaJermm ..,._. 1ı1r ... 
bele t.t-:Jkll ettllfnl ,umaktadır. 

llarsç Jlaklmıdald '"' babtl1 .. lsaU 
tuntte teluılp ecıerts. 

a,ıarıııaada 
ııw l llllb Amaa 
a.allulırı ar11mıa ....... 

( ... luafı ı -.Me) 
DEMDn'OLLAIU KONTROL 

&L'l'INDA 
lalJlll. t CA. .\.) - Uyter: 
Her nekadar birçok heyecanb 

llabetler dolaşnaktaya da Almaıı 
ltpJI llüklacla mclspet mal6mat 
olmamaa eayaıu byretUr. !::dip. 
da h•nll A1maD IPWan me"fCIQt 
değlldlr. Yatma tnırmq llUb~yları 
görtılmtlstedlr. 

Treale Hyahatler tanwa17'e 
kontrol alhldacllr. Bul yerlerde 
ba kaatrol tımımOe Almaa .. • 
kamlarmm •Un• ~tir. 

Bitler taraftan Bulgar seaçttri 
din tık defa olarak koUamade p. 
malı hat: ~ti tqıyaB ... Mit. 
ime mevdua c;dnn1'1anm. Tale
beler yealdn IOQJdarda slıtWL 
lU nllmaylşler yapm11lardlr . 

.u.&U naı.tGI 
Bern., t (4. ..\.) - 4lmu er. 

4ulafl ~ tebUI ecJl.. ,..: 
Almaa Jsıtatum11a ·~

... --.. 1ı1r ...- .... ............ 

Sovvet 
tebliili 
Büyük 
alaka 

uyandırdı 
Seriinin bu tebliği naıı! 
karşıladı~ dair hiçbir 

haber yok 

M-11EOY8 radfOR 
tebllll Blllgar 

l ıaalle telErarlalb 
Moakmxl, S ( A.A.) - B. B. C. 

Bulgaristan& Alman krtalaruım 
girmesi ka!'llıındaki Sovyet va· 
aiyetlni bildiren tebliği, Moeko
va radyosu dün bulgarca olarak 
tekrarlamışbr. 

ŞAYANI DİKKAT B1R 
M'OTALAA 

Loıldn. 4 (AA.) - Sovyetle
rio BuJpriltaaa yapm·ı oldukları 
tekd;r hakkmda hıgiliz matbua • 
tmda çıkan bafl"akaleler bu DOta 
nıanumm tamamen sarih olmadı· 
tına deWet etmektedir. 

lvining Standard paeteal .ayte 
diyor: 

Ruayum harbin yaJun tana 11-
rayetlnt arzu etmedill qiklrdlr. 
Çtinkll bu -.tabda çıkabilecek 
yan.guılar yUzUnden kendi evtnJıı 
atep tutulması teblHu'!li mevcut· 
tur. Stalin, notasmm Tllrklyeyl 
barbe sokabilecek ve bu 8Ul'etle 
boğazlar mubdderat'lU allkadar 
edeblleee)t olan btlytllı: nslkyuta 
bir sefere gtrtpıemel!ll lçhl Htt -
lue bir veeııe temin edeceif ~ 
·fü•de olablllr. 
TORKlYE VE ŞIMALJŞAKKI 

HUDUDU 
........_ t CA.A.> - Butıar btlka. 

metiıwa nsaalyle AlmaD onlularmın 

Bulpr:ataaa ıtrmeıwt sertae badi.t 
olaa vaziyet bakk.mda Moekoftda ..._ 
Ndlleıa beyepat. Londrada a&t.ka Ue 
teUdk ~ekt.ecllr a., ~ llUnlda 
bllJQk bir Clikkat ...... ._.. .._ 
kov~ıa bU kararı beklenmemekte tdi. 

Deyıı. Eıu,...ın dlf styuet .Utuau 
muh&rrlrt fUDlan yumaktadlr: 

Bu bldUıe. Ba!kaalarm artan im 

8UIU aJe ·~ a.u.rea lllU.ria 
'"'9t cUlekJerlat uan tUtıare --. 
daa biıreute pça188iDdea c1Wa11 ita. 
l1Dbl •*acbtbd ~ktedlr. 

De)'U Teısrat ....... Kul teblll' 
"Awrurıum oaullll ,.,.Jd91u ut ... 
ııeleterde en mWUm döllllm ~ .. 
olarak tel&kkl etmektedll'. 

Dıyll Meyi pseteel, Moekon.· 
am menuu balıl8 beyanatın resmt 
bir mahiyet almuı için dikkat ur 
fetm.lf butunmumı ehemmiyetll 
bir nokta olarak telllı:ld etmekte. 
dl!'. 

llethur 81yul muhanlrtenln 
ve pal'llmeato uasnulan Vft'llOll 
Barttet. Nlyus Krontlrl psetelia· 
de 11a111atr ygmütadJr: 

Harbla pıb dolru lltfbmet 
aldığı bu amuda MoskOftlllll ..,_ 
ı:lyttl IJ,oJeyaa anJıuıtbnaktadJr. 
MoHoft beyaııatmm 8"y6tlertn 
11ıorka dof.ru Almaı. yilrGyll•bll 
&ıılemet lktfdannr g&termedlk .. 
im tmı tllkblh ettnmekten ~ine
rek yaptıklan bfr beyanattan O.. 
ret o1madrfnu IA&t ~decek her 
deW hııdlterede hueutd bir mttD 
auniyetle lrarplanacaktll' • 

JNGfUZ OAZETELERtNfN 
HADtSJINE VJ!mDtKLERt 

EHEMMİYET 
Lotttlra. 4 ( A.A.) - Mvter: 
~man kıtalannm BuJ~riıta. 

na ~p bakkmde dUn Moekova 
Padyoeumm ~ttlfl deldlru· 
yon, blltun Londra psetelerinin 
birinci nvtalannda bUytlk bet • 
lıklar albnda nep"edilmelrtedir. 

Deyli Heraldm. bqbfı ıudur: 
"Sovyetler Bulgarilt.am uarlı -
Yor.'' 

Deyli M8"lin bqh~ tudur: 
"So~ Bul~ takbih e· 
diyor.'' 

New Knmtkl'ln bqlıfı eudur: 
"MMkova Bul~etana diyot" 
iri. Harelletints sulh lehhM!e de
ı;ıc11r.• 

Deyli Ek8pnltn bqh~ pdur: 
.. Bulpr haNbtlni Stalin takbih 
edivor:• 

Guete1er, bqmakalelerhıi So9 
yet dekllruyonuna tabatı etme· 
mette. fakat hnerl nenederlmı 
umumiyetle ba delrllruyonun 
Avnapanm tenubu tarldsindelrl 
vuivetin inkittma yem bir si
di.- verdf~ni :ruınakbdır. 

ne,tl Te'""' c!fyıor ld: 
... de1rlh•\'Oft, ~ •aU tarld •uduclunım emalye. 

ti .............. '* 1911• 

lolJdlld 
lagllb eıçııı 

80/ya. S ( A.A.) - B. B. C. -
BUyilk Britanyanm Sofya~i 
elçisi bugün saat onda Bulgar 
Başvekili Filof taralmdan kabul 
edilecektir. 
LONDRADA MALOMAT YOK 

Lond.ra, 6 ( .A .A.) B. B. C. -
Bilyilk Britanyanm Bulgaristan· 
la ıiyaal milnaaebatmı kesti.pne 
dair dün Alman radyosu taratm 
dan verilen haber Londrada tim 
dıye kadar teyit edilmemiıtir. 
bununla beraber verileı:ı bu habe 
rin doğru olması mllmkUn gö • 
rülmektedir. Zira birkaç gUıı • 
denberi Balkan telgraftan Lond
raya te&hhllrle gelmektedir. Bu 
sebeple Sof yadaki İngitlz elçisi 
Rendelin siyasf mUnasebatm ke.. 
silmesine dair raporunun da ge
cikmiş olması muhtemeldir. 

GECE GELEN 
TELGRAll'LARA GÖRE 

Amsterdam, 4 (A.A.) -D.N.B: 
İngili.I radYQeu, ln,Uteremn Bul 

pristanla diplomatik mUnııacbetle
ri kest'linl bildirmektedir. Elı:l el. 
deki ı.,ıeıin tasCJyesiae kadar Sof. 
yada kalacaktır. 

IJern, .J ( A.A.) - Havas: 
Belgrattan öğreııilditine tröre 

Sofyadaki lngiliı e~çiliği memur. 
lanndan bir kısmı otomol>illerle 
BeJgrad'a ırelmi§tlr. 
Belgrada plen bu JngHiı :nemur· 
l:tnnm IÖvlediklerine nazara...ı, 
İnciliz elçiJiği ve bUtUn ingılizler 
Bulgari.standan a~'"''"a1<: 'r.ere. 
dir .. lnp,iltere ile Bul~rlstan a.. 
ramndaki atyul münasebetler 
bu,..·ın veva yann knfl~'rtlr. 

Btıkrq . .t (A.A.) - Stefani: 
Burada mevcut intibaa göre, 

SotyadakJ lngiım orta ~tsı ın
gıltere ile Bulgariırtan arasında· 
ki siyasi mllnasebetlerin keaildt.. 
tini bugün resmen bf!dfrecek ve 
Jngillz elçilik memurlan bu ak · 
tam Sofyadan 1stftb11Ja hardtet 
edeceklerdir. 
HAr..Enn' HAZIRLIKLARI 

Wya, t (AA.) - Röyter: 
lngtım • Bulgar dlplomatfk mOna· 

8ebetlerlnln anbean kullmek thtlmall 
k&t'fmncla ~ buJuua lqUtaJer 
dQn gi)ııJerlni b&reket buırlığl yap .. 

-~~ ........... letan 
buJ&; •-..ıttımelrtedir 

Bulgar e.lflJlk w lreb80&oslufunda ca 
!lf&llJSrm adedi 60 kı,t raddutndedir. 
Buıılarc!an maada Sofyada Uç lnıtUı 
daba Yardır. 

HAKKI TAIK'Dta ELCiNiN 
Londra, .t ( A.A.) - fn4{iltere 

ne Bulgaristan U'U!Jldji]d L,il· 
rıaseoetıerin kesilmesi işinin Sof· 
yadaki t~liz el~lst B. Rendel'in 
taktirine bD'&kılmı, bir nı~:e 
oldu~ Londra'da b!ld;r·ır.ı~ı-te 
dir. Elçi, Sofyada ikameti tehlike 
li vey& haysiyetşik~n addettili 
anda Bulgarfctanı terked~kUr 
Binaenaleyh fn'?ilf z elçisi Bulgari• 
tandan ıyn!dıf!t :ıam~n bu "'bcp 
lerf n biri veya her ikisi tabak 
kuk e~fııı f!'Wtlmtıh~'"'· 
HARP iLANI MUHTEMEL Mt 

Leıldra, 4 (A.A.) ...... Mlletaıdl 
Fran.sqı a ianın blldirlvor: 
Bul~ırtanıa lfvuf mftnaecb~t. 

lerin 24 BMt zarfında keslhntıaf 
mtbnktln görtılm~kte<!ir. Bu ınUna· 
Bflbahft 1r~t·mı f.'ftMJrf n11\'r!l1r hıt"!' 
Hlnmm taldp etmesi 1bun gelme 
dltt tasrih ed1lmektedir. 

nu olarak tellkki edilecektir." 
Deyll Telgraf, Alman Jutaları 

Romanyaya girdili zaman Sov. 
yeller Birlift tarafmdan böyle 
bir dekllraayon yapılmamıı ol· 
dultunu da kaydeylemekteı:lir. 
Tayınla gazetesi diyor ki: 
"Bu dekl!rasyon, Sovvetler 

Birlljinjn Bulran.taıı hidiseleri 
k&r11sm-lı-.ld hattı harektei bak. 
kında birinci 1'81'8ti teekil et · 
mekttdir." 
AMERİKALILARA GORE 

~·afllll'toa, 4 (A.A.) - Myter: 
Buı va..ııı,to:ı ıaabflDıul. Sovyet 

bttkamftinln aulgaristamn karan balı 
luadakl hattı hare:Cetinl blldlnm dek· 
IAntyqınıı. belki de, Tilrkl,,.,_ ve Bo. 
tulara dokunmanıak IQta A.11Duya. 
ya biJ,·uıta J•Pllnut bir Uatar pbi 
teım etmektedir. IJ8m•Nı iyi babtr 
a1U meınbalar, Almaolar eter Yuna 
nlatana doğru l:ılF flerl bareJcette bu· 
haurlana. M09konma ... bet bir 
tanda mOdabale ~ fllpbe 
.,....tıedlr. 

•oak°""' .f ( A.A.) -R6yter: 
Bulpriatan harekltı hakkmda 

!SovyetJer Birliğinin hattı hare • 
Utinl bildiftln ve dün üeam 
Uoüova radyosu tarafmdan ve· 
riJeD teblift bu Pbahki bUttln 
~er "Bariclye KoıniNrlf.. 
jtnde" bq1Jlr .ıtmc!a ~ 
,_... Ma&1ıl&fth pmetalw bu 
h-.ta ~ mlltalla )'llrUt • ......, 

A~~~~~?C: 1 
$ereflerine verilen z yafetten 

lngiliz 
ablukası aonra İngiliz hariciye nazın Eden_ 

le general Sir Con DU, Yunan 
makamlariyle g6rilşmeıerlne de • 
vam etmişlerdir. 

Eden diln Yunan maliye nazın 
ApostoJldis ile görüşmilettir. Dün 
A •ınadalrl İ?lgiliz eJçlliflnde bir 
konferans aktedilmiştir. Bu kon. 
feransa Yunanlılardan Yunan kra. 
lı ile Başvekil Kor'zia ve Yunan 
Başkumandanı general Papagos 
iltirak etn)Jılerdir 

Edene yapılan 
tezahürat 

Atina1 .f (A.A.) - Atina, di.ın 
B. Eden ile General Dill'e kırşı 
muhabbet ve .rıürmet h 'ssiyatını 
izhar etmekte devam mış ve 
CO§kun nümayıı:ı er yapmııtır. 
Büyük Britanya otelinin önune 
toplanmış olan kesif bır halk 
kütlesi, ,aatlerce beklemiş ve 
nihayet saat 12.ao a doğru Ge
neral Dili Peronda görünmüş· 
tür. 

Halk kendisini ııddetle alkış· 
lamıo ve bu alkışlar, mumaileyh 
halka tebessümle mukabele ede· 
rek otomobile binınclye kadar 
devam etmı§tir. 

B. Eden oteJe geldiği zaman 
bu alkışlar busbutün artnııştır. 
B. Eden, otomobılden indigı za
man halk, polis kordonunu ya· 
rarak tezahüratta bulunmuştur. 
Birçok .:C:imsel:r, B. Edenin eli
nı sı: ... ak istiyorlardı. 

Bu ma.-ızaradan pek mütehas
ıis olan B. Eden, halkı selamlı· 
yor ve halk keıv.iisini otele gır
dikte.n 80Dl'&. da alkışlıyordu. 
Nihayet yeniden otelden çıkını· 
ya mecbur oldu ve peronda gö
ründü. Bu defa yanında Başve
kil B. Korızis de vardı. 

Halkın alkıt ve hararetli teza
hürat bu defa aon haddinı bul
du. 

Saat 13 de hilldhnet tarafın· 
dan B. Ed~ ve General Dili ;e
ref ıne bir ziyafet verildi. Bun· 
du. ~vekil ile bazı nazırlar. A · 
tinadaki ln.giliz orta elçisı ve di· 
ğer bazı uvat hazır bulunmuş· 
tur. 

ôlleden IO!l~ B. gden...AJt~ 
pota çıkmış ve şehrin bazı yer
lerini gezmiştir. 

Dün akp.m da İngiliz sefaJ't't· 
haneainde bir ziyafet verilmiıtır. 

• • • 
Lortdra, .t ( A A.) - İngiliz 

matbuab, Inciliz haricıye nazın 
B. Edenle imparatorluk genel 
kurmay başkanı Sir Jhon Dill'in 
Atina dyaretlerinni ehemmi~ 
tinin. Yunan matbuatı tarafın· 
dan ehemmiyetle kaydedildiğini, 
tebarüz ettirmekte berdevam· 
dır. 

Ezcümle Eleftron Vima gaze
tesinin şu cUmlesi zikredilmek· 
tedir: 

"Nihai zafere olan timadnnız 
tamdır ve B. Eden ve Sir Jhon 
Dill de1Aletlerivle bu kanaati iz
har etmek ;,,tivonı~." 

• • • 
Londra, .. ( A.A.) - Taynıia 

gazetesinin diplomatik muha~ 
rl yazıyor: 

F.den ve Sfr Jon Dill Atinaya 
gelmiş o!duklarmdan, :vaptıklan 
M)'ahat daha ziyade tebarüz et· 
tirılebiJir. MUttefik statejisinin 
başıca Uç merkezi STl'a ile ziya. 
ret edilmiştir. EvvelA Kahlreye 
gidilmlştfr. Cllnkü b&tka üslere 
asker nakledilio edHmivece-lıne 
ve bunun ne mıktarda olacağma 
a'lcak Kahirede karar verilebiJ· 
di. Eden ve Sir Jon Dili, Kahire. 
de bu hu:rusta aldtklan katt rrıı\" 
lfımat ile Ankana.va riderek ln. 
gi!ls projeıin:n ne oldufunu a • 
çıkça IÖylıyebilmi,ler ve TUrkJe.. 
re en kı1a bir mUddet icinde tn· 
gi!terenin han> mal~esi itiba. 
rile vesair şeldUerde ya"labile · 
ce~ yardımı bugüne kadar ol • 
duı1fundan daha vazıh bir tarma 
iDh edebilmişlerdir. 

Böylece Türkler, bllhaua Jl'c• aahU 
!erine tecavUz edecek tebdil takdirin 
de savara atabllecett kuvveUerln ea. 
rlb bir blllnçosunu yapabtıecek bir 
\razly!tte buJunmu,tardlr. Bu prtlar 
altmdadır ki Eden ve general Dil An· 
k&l'QI ztyarettn 10Dra ve bUtUn 
stratejik lmkAnlua alt maJOmab ba 
la olaıaJr A.Unaya gttmı,Jerdlr. Bina. 
enaleyh AUna mtıaakerelerl herhalde 
nazart ukert plb1ardan ziyade ftkr 
alar ,,. rakamlar Gaerillde oereyaa 
edebllmJıUr. 

Stratejiyi YUD&QJılar mmes bir ,.. 
reıler ctaaıfflerdlr. Yeni tehlikeler 
kupmıda da İngiltere ne olan IW. 
faklanm te71t etaıl§lerdlr. mn .. a· 

BuJgariatana kartı 
tatbik ediliyor 

Loodra, 4 (A. A.) - N 
nın. Bulgu~tan ve difer 
memlek tleri hakkındaki siy 
lerlne dair avam .ıuımarastJlda 
~anatta bulunan iktsadt harp 
ıın Dlton şöyle demlftlr: 

••- İtalya ~r· girdlılfnd 
ri !ngUia hllkfuntı!U Bulga 
yalnız ehemmiyetsiz iki emtıa 
kine müsaade etmJştir. T>iğer 
kan memleketl~"le gelince. 
naniPtan mi\stPtma olmak 
.,ıvasetimiz di"şman memleketi 
thal edilebilme'rl tehlikesi m 

birbir ihracata kontrol t kltl 
mız tarafından mllsaad e<J ım 

mt'SI ohnu tur. Buna mukabil b 
sivil hem ele askeri ihttvae1al'I 
c:ln Yunanistan tarafından ya 
lan tıılenlPTf fs'af hı susunda e 
ml·~Pn J?eleni yaptık.,. 

Uberal Harr's TUrlıi e hak 
da da avni !iyıuıetfn aktp 
"dllm .. ~P"inJ ~"" t'I t':r:f!rhıe rı 
şu cevabt vermf t'T: 

.. _ Bevanatunda 'n!rth Avl 
kan memleketleri aru"1u' ith 1 
medlm ••• 

Mrllra llarlll 
(Ba.., tand1 t adde) 

Bu arada Habeı:ılst nm 
bu ıarkl hudutlanna do;pıı 
pılmakta olan hareklt "• i 
etmektedir. Yeniden b'n esir 
lmmıştrr. Pek rok miktarda 
lih, J)E'troJ ve ht!r nevi ih 
mal.,.~esf ele ~ektedır. 

Alınan es;rlerfn ve'rllnu 
dl 10 bine yaklaşmıştır. 

DOGU AFKiXASI .anı..nc.ıan.:.a• 
DA1B rEBLlG 

Nalrobl, 4 (A. A.) - Dofa 
rikası İngiliz kuvvetleri um 
kara.rgihmm teblllf: 

tıeri hareketimiz deftlll e 
tedir. Mopvfısonun 2TO kilom 
kadar batı tlmallnde bu1unaıı 
Baidoa De Mogavlfo'nun yine 
ktıometre kadar 19fmalbıde 
Bulmo BurtJ krtalannus ta 
dan ıaptedilmlşfüo, MUtema 
milhim lillh. benzin, ylyecell 
her nevi ıhtiyat malseme de 
ele geçlrtlmelrtedir. 

Alman harp malsemeııırl m 
nm teıbitf !çın usun samana 
yaç vardır. Şlmd ye kadar a 
esir adedi 10.000 e )'akl 

Cubs nehri üzerinde alman 
!!'&nimetler ve dll.'mlan tefe 
rlnJn ufradığı bu zayiat, t 
Somallslnfn tabliye ed ld.lfl 
kında ttaıvanJar tataf:lıdan 
lan bevanatı tt'kzibe k flcUr. 
tUn doğu Afrfkasmda bu t 
,.,ın bldıtyetinrlenberf 12 ftl 
27 şubata kadar bizim zayf 
ıiflıı~dadtr : 

Do~ Afrikuı kuvvetlttfncl 
k;si fnciliz olmak Uzere 4 
12 Afrikalı er öhntışter. T 
lar: S 1 İnldlfz olmak here 1S 
bay, ~ Afr kalı er. Kayıplar 
tnırlllıı 1Ubavr. ı Afrikalı er. 

C nup A trihst kunetle 
2 subay. 32 er ölmllftUr. 
lar 8 subay. 68 er. 

80\'EYIJ MYNTAKA811f 
AKIN 

Kahire, ı (A. A.) - lfıd' 
hillye neurettnlıa bir te 
göre dll(!maa tayyareleri dU. 
Sllveyt kanah mmtakuma 
kın ya~Iardır. Bt'kaç bom 
trlmıstır. fakat ııe lUU ·ye ne 
rah vardır. 

POf iSTE: 

Azan b r man 
ikı kişiyi yaral 
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kahpe dünyaya kimler deldi,. ihiikaf i"ii"""k"ö"i{ü"iifi top
bir zamanlar hükümran olup gitti tancılarda ara malıyız 

Ensedeki 

Katmerler! .. 
• ıtün bir Alrika hezimetinden, 

\rııa\ uUuk bozguniu~'llndan. 1ngl· 
Uz f.ııyYarelcrlnln aStmlarınran, de. 
tılz b~lrmlarmılan sonra ltaıyan· 
~. hfila 7.afordcn dom vuruyor. 
ln.r. SanJ.i hlı:blr §eY ol.nıamJJ, sa
vasıa. knylıctmomlşlcr, yüz hinler. 
re l'Slr \·enncml:;ler kaçan onlar 
d~t·ı.ı sanki... Gazd~lcrl, radyola· 
l'l o~ le bir Usan kullanıyorlar ki, 
ıı.atlkl galip onlar. inglltcre ''e 
1 una.ııısh\n mağlfıb ••• 

Roma imparatorluğu cihanşümul devletlerden bi-
ri olmuıtu. Bu clevletin baıında: Zaman zaman Fiyatları yükselten ve küçük esnafı 
dudaklarını boyıyan, ka clın uvapları giyen deli-
kanlılar, günde yirmi kilo şarap İçen, bir dolu Ö· da SÜ r Ü ki iyen ter onlardan bazı I arıdır 

hunun adına ne dtycccğizf •• t 
tade kuvwtl mi! •• Peh tuha.f o • 
lUr. Ayol bnruı., tecaııul bile den. 
lrı('z, l 1 gibi pi kinlik, ''"rdum 
<luyınazhk derler. 

&111.anıaf.ib goroocğlz, bütUn in· 
ıtlrıanna, yilks:m perdeden ko. 
llu'imalanna bir IUzuına dayanan 
inki&rlanna. 'tecahblW.rinc nğmen, 
eninde:\ sonunda itiraf efffrecek
ler ••• llem ele tıugünd<>n daha faz.. 
la. bir kq,·vetlc kafalarına \'Ura 
''tı.ta ı 
Şkndiye kaı:la.r enselerine epey 

~nıe yodllcr, ı;imdlden sonra kim· 
bilir ne 8C1 tolıatlar inecek enscJc. 
rfnc1 ••• 

Ycn!çert ağnsı narglleeılnl lror
'lhu~. bacak bacak il5tünf! atn.ıı~. 
toJnırcın.trp duruyonnuı;. Bu ırada 
0 nUnden en <>si katnıer luıtmcr bir 
adanı geçmiş. 

A!;"tl bakmııs ba~nı , eskilerin 
takt<ecl kıJıbı gibi dedikleri hir 
t"llse, lmrerunı~, mir '~m1lş: 

- Ç-e\lrin unu! 

Ra11;iı ına getirilen adama sor. 
tılQ~: 

- EnsMI hangi berber 1>4>yle 
1aı>tı? 

küz arabasını çeken dev yapılı ser3eriler göriildü. 

Yazan : ıe,at Ekrem Koçu 
Miladm 212 hıcl yılında cihan· 

eUmul Roma imparatorluğu teba. 
nsı, bUyük gcptim Severin oğlu 
Bnsi)·cni imparator olarak alkış • 
Jamıı:ı, Baslyen. "İ.mparato'r Mar • 
kus ''Oreliyus A ntonlınus" remn! 
unvanını almıştı. Bu tarihte, Ak. 
cienize "Roma denizi,, admı verml§ 
olan bu bUyUk devletin sahip ol -
duğu mAmleketle'rl sıralıyalım: 
Avnıpada: Ren ve Tuna ırmak· 

Jarmm garbında ve ce.nubunda 
kalan ycrle.r, Büyük Brltanya n. 

dalan, Fnmsa, BP.lc;;lka, 1ıwicrP, 
tspanya., İtalya. Balkan memle _ 

ketleri ..• 

- .Berber ip değil. Tann yapı· f ._ 

diler. I<'evkala.de o'ilzcl olan bu 
çocuk Suliyede gUneş: HelyOf:I 

mabedinde rahipti. Bundan ötürü 
Helyogn.bal adrm almıntı. Suriye • 
nin n.hldk fesadı ve fuh§ içinde 
yiızC>rı mı."Cllslerlnde açılnue bir çL 
çekti. H elyognb:ı.l ru: 1.a.manda dil. 
lerc destan oldu. Bu güzel ~ocuk, 
Roma s<·hrinP, alttn pullnrln mü • 
zcyyt•n C'rguvruı rPnkli bir fistıın, 

boynunda incj gerdanlıklar. g6zlc. 
ıi sUrmcli v<> yanakları pudralı o. 
!arak girdi. Dört sene süren sal· 
tnnntmdn hlikflmet i§leriyle hiç 

mC>c;gul olmadı. Koca imparator • 
luk, haris, c:ıhl1, hoppa kadınlar e. 
lind<' kaldı. Bu çocuk imparator. 
valmz ZC\•ltini düşündü. Kadın es· 
vabmı erkE'k kı!fa.fctlıw tercih et. 
ti. Dudaklannm boyasını, kirpik _ 

lt'rlnin sUrmcsinI, kcşlarmrn ras • 
tığını Vf! yıınnklarnwı pudrasmı 

bir glin bile ihmal etmedi. İpekli 

kuma.ıılam karşı çılgın bir iptiliı.sı 

vardı. ~·o kn t. r.ayf't rnhalıya mal 
ı-ılan bu lpC'kli ffn>aplarndan bir 
giydiğini bir daha giymezdi. Ro. 
mnhlar, cvlC'rine sokak l"f!Vabilc 
girmczkrdi. Sokal:tan gelince. ka • 
pınrn yanına yapılnuş olan banyo 

dairesine gidip yıkanırlar. omda 
ev C'Svanfof'l!ll giyerek içeri .ctrcr 

- Sus! Doğru söyle... Hangi 
'berber? 

- \'albh blllllh doğru öylüyo. , 
l'tırn. 
Ağa Jmmış, yanındakilere em

~~I: 
- Yılan kiratayı! Yliz değnek 

\'lJrun ! 
Adaıncal;tt işin kötüytı gittiğini, 

akanın pkası olmadıtrtnı anlamıf, 
)•akayı kurtarmak için hlr kıtır at. 
~ı 

- • Söyliyeyirn efendim, demiş. 
'l''lnf. .. ncde~ •• Çeymenln yanındaki 
berber. 

Yenlee'.'I al!a.'41 nt1ll"JlUCO fırlat· 
rn13, hemcL Tophanenin yolunu 
hıtnıu~. nerb r dülddinma girip, 
SCIA.nn bas rrdıkian sonra: 

- Ulan beri- , demi • Benim 
enscmı de · katmer yapacalmn ! 

'R4!rber ·1 ~n , czlllp bUzUle. 
relc: 

- Aman a~ hn:r.l'('tlerl !.. OJ • 
"''Yactı.I< şey bu ı dcınf:J. 

- Olmaz mı!.. Demek benim 
""1riıne it.ant tmlyorsun hn! Pe
ld, 6\mıll görürsün. 

SilzUnU bttirfnc\) ;anmdn1dl re 
d6ıınıu,: 

- Yalıaln.ym mendeburu! l'tb: 
ent sopa atını 

Ernrtnı \'erini~. 
'.8crber bakmış 1rortutoş yok. 

'=llertnı ol!u turarak demiş ki: 
- Emriniz ba<ı Ustlln"7 lki değf' • 

dört bes lıntıner ,apa:rnn- Fakat 
bl"z zahr.ıetlJ o1~r. 

- Zıuıı.r yok; o1snnt .. 
- Öyleyse haşmw eğin, en-.. 

hlz ıncydana ı;ıl.sm. •. 
Ah bnsmı e''llllıt, berber ikiye 

bllktuğij ustu..a kayı:;ı ne başla. 
lllJ lndlnneğe, kavı!'! rıırak ıra" 
htdfkre, a~m enMıst kızamnsı 
rrıol'ILrrn., •.• Ağa pl~an olmut a· 
~ ne )"apsm bir kere ağımdan 
t'nı!r tıknıı,, sonra fferilC kabıula. 
hlık \"ar. Ameliye yarım !laat !11\lr 
mu,, bir :ıra.l•k 11~ eliyle yokla· 
11
"'· Pnr böreği ı:;tht ! .. 
berbere demiş ki: 
- Aferin berh" başı ... Az ı.a.. 

lllanda bir btmu yaptın; bu~n 
~ itadan klfl ba.'ka: glln ~cUrlm, 
ldnctırtııı de ,.;,.par.ım. •• 
~ 'Tı<.a.ra ~oml~dllerln ensC!llndeld 
d bner kaç oldu Ye ı'taha neka. 
•r 0 1aca.k ıtcab~? 

~a.na SUal sorma cevap müşkUldilr, 
q'r ıı h ' ırn sana açamam ocıun. 

'f,AEDRt 

Asya.da: Yukarı Frrnt boylarına 

kadar Anadolu, Suriye, Filistin. 

Afrikıı.da: Mısır ve blltUn simall 

Afrika ıa.hllleri .• 
Bu memleketlerde, Roma ka • 

nunlarma itaat eden herkee Ro • 
ma fttandql uyıhrdı. Bir Roma, 
vatand&IJ için de, teııadUfler, fır. 

satlar, zek!81 ve kabiliyeti, cUret 
ve cesareti yardun ederse, bir 
giln imparator olmak daima milm· 

kUndll. 

btc, aslen Afrikalı, vaktile Ro. 
mnlılarln uzun ve kanlı muhare • 
beler yapınış olan Kartacahlnrm 
ahfadından olan Septim Sever. ku 
mıındanı bulunduğu Tuna ordusu 
tarafmdan imparator Ufın edildiği 
zaman. devleti karışık bir halde 
bulmuş. vorucu bir Mltanattan 

sonra oğluna her tarafmda sUkOn 
ve asayiş hüktlm eilren blr impa· 
ratnrluk brrakmrştl. 

M'arkus ON.'11\'WI, krsa boylu 
çlrldn ve soğuk blr adamdı. İlk işi 
Roma halkına üniforma giydirmek 
olmuş, Karakal danllen kukuletalı 

birer manto dağıtt-rmıştı. Roma • 

HcJyognbal 

lerdl. lçerde yalmnyak gezilirdi. 

Helyogabal, mua.7.za.nı. sıı.m,Ylnın 

kum:ış döşemelerini kaldırttı. Yer 
Jerc. ı;ıplak ayaklarna dahn yu • 

musak gelen ve mabudu olduğu 
gilııeşin L'Jiklnrma bC'nziyen ince • 
clk altın tozlnrı döktUrttll. 

Helyoga.bal, giindo iki llc: defa. 
gül suyundn yılmnırdı; geceleri de 
gül, yasemin, zambak, yııhut mc. 

ncıktic çiı;cklP.rinden yapılmış ya -
tı1al', yeni imparatora ''KaralcaJla' 
lAlcabmı taktı. Septim Severin oğ. takta yatardı. Romoya. dUnyanm 

dört bir kÖffC!Sind(ln çiçek gemi • 
ıu bundan sonra P.omn tarihine 

bu lakabı ile geçti. 
Knrııkalla.nm hfik{)met progra -

lerl gelir, bir çocuk hUkUmdnrm 
bir ge<:enln istirahatini trmin et.. 

min etmek için yolunacak ciçek 
mı bir maddelikti: 

ler getirirdi. 
''Herkesl korku ve deh11et için. 

de brrakmak !.,, 

Kısa ve çok kanlı bir bUkUm _ 

darlığı oldu. Bir gtln, kumandan· 
larmda.n Makrln'in hançeri al. 
tmdll can verdi. "Slzin say~e 
icrayı saltanat ediyonım, Roma _ 

nm bütiln hazineleri aizindir! •.. 
diyen askerleri nankörlük etme • 
diler, Kara.kalla ailesine sadık kal. 
dı, Makrln tevkif ve idam olun • 
du. Henüz on Uç yqmda bir ço • 
cuk olan HelYogabal imparator 

ilan edildi. 
Helyogabal, Karakallanm teyze. 

si Julyanm tomuydu. Julyanm Su 

---------------ı emilı n Kame isminde iki km .. vardı. Bu kızlar, güsel ve zekt i · 

1 
diler. Suriyede yerleıontielmil. Se Helyogabal, tuvaletine, esvap • 

G.. H ki · larma istirahatine olduğu kadar oz e mı ritim Sever ve Kara.kalla sama. • 
~Dr. Murat R. Aydın 1 nmda her frraattan, hattl hUanU yiyeceklerine de düşkilndU: mu • 

Yotıu Pann:ıkknpı. lman e;okal An ve r.eUl&rmdan flltifade ede • tantan ziyafetlerden farksız olan 
o. ı. Teı: 41M3 aıuayene \-e hf'' rek bir servete sahip olmuelanh. gilnltlk aofrar..nda, meseli tavus • 
'tlrıtt ı6z amPJlyetı hkara l(ln Bu serveti, Suemiein kUçUk oğlu· kuşu beyni, bUlbUI dili yenilirdi. 

Dan.~ nu imparatorluk makamma çıkar. HPJyogabaUn bu sefahati ancak 

................ lrıiıiıl ........ ı, mak i9inı aaıf et.m.ektell çeırtnme,. • dört yıl sflt'dü. Asker, retaıetlerl 

Sulh seven milletlerin nefreti. 
ni mucip olan bugünkü harp bu 
felaketin dışında kalan memlc. 
lcllerde mubtekirleri sevindir· 
miştir. Çünkü muhtekirler bu 
harp fırsatını ganimet bilerek 
yüklerini tutmnğa bakmaktadır. 
lar. 

Bir buçuk scncdenberi d vam 
eden Avrupa harbi zarfında 

memleketımızde de bir çok kim. 
sclerin ihtıkara saptıkları. ceza· 
lan<lırıldıldarı görüldü. Fakat 
cezala.ndınlamayan ele geçirılc. 
mıyen muhtekirler hfilfı o kadar 
çoktur ki. bu~n bayat pahalılı. 
ğma doğrudnn doğruya bunlar 
sebebiyet vermektedir diyebfli. 
riz. 

Evet bugiinkii sebepsiz hayat 
paJıablığnıa sebep olanlar mu
hakkak ki clegcçırilcmiyPn muh. 
tekirlerdir. 

Filhakika harp h:ıyatın bir de_ 
rcceye kadar pahahlanmnsrna 
sebebiyet \•ermiştir, faknt rsnaf 
bu fiyat farkını bir d<'ğil bir 
kaç misline çıkarmak ı<:in her 
ustalığı. her ttirhi gayrı mcşnl 
gayreti göstermektedir. · 

Esnaf arasmda ihtıkar yoluna 
sapmayanı arama.k Safil adnsm. 
da sedef arn.mağa benzer. Fakat 
bugünkü hayat pahalılığına se
bep olanlar herhalde küçük pe. 
rakcndecıler veya toptancılar 

değil, doğrudan doğnıyn bliyi.ik 
Uiccarlardır. 

Fiyatları yükselteıwc hayatı 

pahnhlaşbran toptancılar oldu. 
ğu hcrhaldr daima ktiçlik pcra .. 
kendecilere söz gelmektedir •• 
Çünkil herkes onlarla temas et· 
mektc ve onların harclcctlcrinc 
göre hUkUm vermektedir. MC1*: .. 
la bir manifaturar·ıdan divitın ıs. 
tiyorsunuz .. 

- Yok.. 
Dıye cevap verıyor.. Deı·hal 

mal sakladı~mn hükmediyorsu. 
nuz. Halbuki zavallı manifatura· 
c1 pek haklıdır ve: 

- Divitin yok. 
Derken. müşterisini ve ek. 

en kötll yerlerde bile nnyretle 
karşılanan imparatordan ı;efalıst 

arkadnşlannı uzaklaştnnıasını ı.e • 
tecli. lmparntorun eski hnJ'atında 

devnmmı ı;örUncc dP uıyan ctti. 

Çiçekler içinde uyuyan Helyoga • 
bnl 17 yaşındıı hançerler altında 

parçalandı. 

Hı>lyogabalc isyı:uı eden nskPr. 
Jerln arasında bir Trakyalı nefer 
vardı ki, kırk sene sonra, Ren or. 
dusu tarafmdan imparator ll!n e. 
dildi. Adı Mnkslmcn olan bu a _ 

dam. çocukluğund:ı. domuz çobanı 
idi. İri yapılı, güçlü kuvvetli idi. 
Roma ordusuna neferliklc girdi. 
Kuvveti, cesareti ve cUreti ken • 
ıJisinl generalllğe kadar ,1Jkselt • 
ti. Askeri iğti!;a.5lnr a'raSındn da 
imparator ilfın edildi. Düşmanları 

ona "Kiklop" ve ''Falarls" !Akap. 
lnrmı takınttılal'dı. Kikloplar. csa. 
tlrl devlerin adıydı. Falaris de, 
sevmediği ndamlan. tunçtan bir 
boğanın içine attırarak ateş üze • 
rinde knvurtan \te bu zavalhlann 
feryat ve figanını dinlemekle 
zevklenen bir eski müstl'.'bit bil _ 
kUmdarm adı idi. Mahimen baki. 
ki bir devdi: Günde on okka et 
yer, yirmi litre şarap içerdi Bir 
dolu öküz arabasını omU7Jayınca. 

çekip götUrür, taııtan eliyle kırar 
bil' yurnrııkta bir beygirin dişleri. 

nl dökerdi. 
Askerlerine para vermek için 

mabut hcykellerlnl r.rlterek parn 
bastıran bu imparator da, bir gUn, 
askcrlerinlrı kılıçlan ile öldüril1dü. 

~~KOÇU 

mek pal'aslllı kaçırmaktadır. 
Haklıdır çünkli toptancıya mü. 
racaatia malı istediği zaman: 

- Divitin veririm, fakat ya_ 
nmdada iki top basma. Ur: top 
amerikan, dört top patiska .. 
Vefla.ire alacaksın cevabiyle kar. 
f)Jla~ış \"e mecburen malı al. 
maktan vazgcçmıştir. Toptancı 

('Snaf ktfJJn kışlık malı ancak 
yazlık mal ile birlikte satmak. 
tadırlar. Sonra manifnturacı bir 
çeşit malın, yr.lmzca bir tek 
ren.,.ıni alma.k ta.dırlar. Aksi ha.1. 
de toptançılar m:ıh satmamak. 
tudırlar Bütiin bunlardan mô.dn 
büyük tüccarlar fatura vermek 
usulünü kald1rmışlnrdır. Verse. 
lcr bile aradaki fiyat farkını 
peşin olarak almaktadırlar. 

Hazır tı:mas etmişken kn.yde. 
delim bu fnturn meselesi bayat 
pahalılığına karşı koyaca.k e...ı 

mUeseh silah olabılir. Aneak bu_ 
gUne kadoı· toptancıların esnnfn 
doğru dürüst fatura \•erdiklc>ri 
pek e;örülmemıı:ıtir. 

Gıda maddelerinde olswı, gi .. 
yccck ve}a kollarulacak eşyalar. 
da o1sun mal almak icin tüccara 
mliracnnt edC'n küçük sermayeli 
esnafın karşısında tUccar veya 
katibi v<'yn uşağı cllcrinı oğua. 
turuyor: 

- Vallahi hiç mal knlmadı. 

ama sen bizim bu kadar r.aman· 
lık müştcrimiısm sana bir iyilik 
yaparım. lı.ıtedığin maldan filan. 
c:ı adamdn 'ar, o da şu fiyato 
veriyor. (Tabii bu fırat fahfı:ıtirl 
isteı-ecn alalım. 

Diyor.. işıni döndlirmek isti. 
yen perakendeci ,.,.ya yan top. 
tancı bu <lalavcrt.'yi bile bile yu· 
tuyor ve: "Adam sende ihbar 
edecek ben ıni kaldım .. " diyerek 
malı alıyor Vl' halka daha pah~. 
lı~'ll. satmakla ncısmı çrkarıyol'. 

Sırası gelmi$kcn şunu da 
knydehm: 

Muhtekiri ıhbar mctıelesi her 
vatandaşın vazifesı olmalıdır. 

Yalnız zabıta tcskilfitı bu işi ba.. 
ı::aramaz. çünkü ihtikar dal bu. 
dak salmış her k~ye girmiş 
vaziyettedir. Pakat ihbarda bu· 
hman bir kimse suçlu imiş gibi 
saatlerce karakollarda n1Jkonma. 
malıdır. Çünkü işinden geri ka. 
lacağmı bilen bir insan hiç bir 
zaman muhtekirı ıhbar etmez: 
.. Adam ende ben mı kaldım. 
şimi gücümü bırnkncak .. " diye 
düşüniir ve muhtekirin hareketi. 

ne göz yumar. Bn doğruı:ou ıhti· 
karla mücade!< işind ılıbar 
keyfıyetıni de kolaylaı:ıtırmak, 
muhbire hiç bir mU~küliıt crlrnr_ 
nıamaktır. 

Eğer büyük tüccaı la yarı 
toptancı ve perakendeci kilçtik 
tüccar arasındaki samimi}etı 
bounnk ve ihtiklirlo lmrsıla;;.a.o 
herkes ihbara tf'şvik etmek 
milmkUn olursa o zaman ihti_ 
kfirla daha mUessir b r ~ki1de 
mücadele ediUr. 

Bizce evvela işe pernkendeci. 
ferden değil t.optan<:ılardnn, bü
yük tücca:rlardan. yanı b:rioci 
elden ba~lamak lazınndr. 

om, köısole fıyatları yüksel 
mi tir ... Bundan kar eden elle.. 
rinde ham deri ve kösele stoku 
bulunan tüccarlar olmuştur. 

Ortada aylardnnberi hallolu. 
namayan bir' peynir mesclc8i 
vardır. Halbuki Raramanh Jll-1·
nir tUccarlarmm ıı.rdiyelt-ri buz. 
haneleri pcynır doludur. Ka..<ı.a_,. 
lnr bir et buhı nnı c1karır1ar, 

halbuki .Anadoluda koyun vazı. 

yeti her l5Cllekinin aynıdır. 
Tüccarlar yağ yok, diye ,. · _ 

yat ederler, buzhanelerinde.'1 çı. 
·nrdıkları on binlerce tcnekc 
vnğı yüksek fiyatla satarla:· 
Bütün bunlar hile derecesinP
\aran spekilliısyonun mahsulii .. 
dür. 

İhtikftrla mücadele ve hayat 
ucuzlatmak mesel i tetkik olu. 
:ııırken spe-kıllasyon'a çok wkkn1 

tmelldir. Tüccarlar kUçlık parti 
mallara çok yüksek fiyatl~ ve. 
rerek piyasayı yükseltmekte 
bnğlama.kta ve sonra cllerindeı:d 
bl.iylik stoklan yUksl'k fiyatle 
<satmaktadırlar. 

Bu yaz;rmıza nihayet \'eririt"1 
tekrarlayalım: 

İhtik8.r1a mücadele ederlten 
kUçUk sermayeli esnafa yl.L1cleo .. 
miyelim, kodaman tüccarlnrm 
çevirdikleri fmldakları keşfede. 
lim. onlara mlni olalım. 

MUZAFFER .ACA~ 

Dikkat 

/•mail Hakkı Koç 

lı.te-difiıılz, bUtilıı gazete, meta• 
ve kitapl.&rmızı buradan kola:Pbk. 
ıa temin edeb'Jlrtrtııiz. 

VEZ1RK0PB1i 

,m,:l!IDIK.._.l_ıml•ll.1111.-l•BI\ 

~ iPEK Sineması Y ARıN 
at)YCK BiR SCRPRİZ il.AN EDECEK 

Y ARINKI GAZETEMiZi 
MUHAKKAK OKUYUNUZ 

11ıı•amm- ınım~ 
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AKŞAM 

~ 
MELEK Sınamasında 

Yııln.u: büyük !Umle:dc rol &1aıı 

JEANETTE MAC DONALD 
Ve 

NELSONEDDY 
Tarafından lbda edilim aenenln e;ı NEFlS AŞK • MtlSIIQ 

ve GUZELLIK Şahceert. 

Muh~eşenı, mizansenli süper filnıi takdim edecektir. 

Dikkat: Bu aklfUD \oln Locıa ve QDtnarab koltuklar DlınMWştır. 
.)lılieaklp ıroorll'r 'tlrı bUf'tln buıünck'n fllcflnlablllr. Tl'lf"forı- 4~ 
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COLOMBA KOLOMBA 

P .Hbimir P. ı\11.rımü 

xn xn 

ı. En ce monwııt la yol<' ton. 1. Bu es.nada sandal ~kunaya 
<'halt le ;::~lettt'. ) anaşJyordu. 

... Le lif'uh•nant orrrit la main 
a mi s l .ydia, JlUİs :ılda I«' colonel 

i ~ ~ıin<ln "ur le pont. 

3. J,li, ~ir l'homas, i<>ujours fort 

pt>naud de sa mcpıiv, et ne sa. 
ı·.hant commt'nt falrc ooblier sen 
impt"rtinence iı un homm~ qnl da· 

talt dC" l'an 1100, o;amı attendre 
l'L"8efltlm<'nt df' ..... fille, le prla 
i\ l'Onpcr f'n lui renom:f'lnnt ~ 

f'JXeuse-; <'f "e-; polgn~cs df' main. 

4. Mis..-. J,ydla fronçatt blm an 

pea le sourcll. m&I~, apm toat, 
eUe n'etalt pa.." richee1 de M\'olr 

ee que c'Ctalt qu'ua nLporal; son 
•ôte ne ini nait pas d~plu,ı elle 

eommençaJt meme a ıat troavcr 

aa Of'.rtalo jc ne sais qaol d'arf!I. 

t.oeratıqoe; seaJement il avalt l'alr 
trop franc et trop gai poar un be. 

roe de roman. 

5. Licutcnant delb Rebhia, dit 

le coloncl en le saluant a la rna· 
illere anglaisc, un \ erre de vla de 

Maıdere ı\ la main. j'ai \'U en E.<t. 
pagnc hcaucoııp de ''mı compat. 
doteıs: c'f:t.alt de la tameu5u in· 
fant~rie Pi'! tir:.till~un. 

- Oui, heauMup !!Ont ~t~ en 
F..apıagnf', rllt ,,. jcunc> Ucateaut 

d'an air ., .. fk>ux 

- ,J<' n'fmhlicnıi jamah b 

"°"duitr d'uu hat.nillon r.orse it la 
hıthtillf• rk \ 'lttorla, f)()ttnnıh it le 

eek:ncl. tı dolt m'en !iOu,·eolr, 

ajoat:ı.t .il c·n ı;c frottant la polt 

rfne. Toutf' la juurnN- jl;:; B\'fth•ııt 

ete .:o tiralllr'Urs dan .. '"" jardlns, 
dr.rrlf.re lt'<i halt~ et nous a\'&if"Dt 

tur, ,ic ne saiı. combi<>n d'homrnt>S 

et de ı·hl'\'aux. ı..a N'trnitl' •leeldre, 
llM ~ rallierent ı•t ıı;(' rnire-nt i't fl 

fer graıııl traln. J<Aı plaine, noos 

ft!lpl-rinn" ı,r<'ndr<> notre rc,·anl"he, 
maj<ı nws drôles... exMıSf"'.ı.:, ilca. 

tmarıt, - c~ br:n 6'i g-en , s·~

Went ronufs en carrt', ı•t n n•y a

valt pas rnoy<'n <l«' lcs mmprc. .\u 

minen ihı. rarı+, jr nois le volr ~ı. 

a>rc•, il y a nlt un officier nıonti-

8111' un 11<'tit chP\ nl noir; il • te. 

naft ~· <·ôtf. dı• l'alglc>. runıant soıı 

dgare cmnme :.'il ciıt Hr atı ea· 
fe. Parfol", comme JlOtır nou<ı hn\. 
ver, leur muslqut' noo~ j(J1Jait ıles 

fanfarcs ... Je lno'"" ur co..' deu\'. 
premlcrs <'S<'.adron!I .• , :Bah ! au lleu 
de mordre sur le frotti 4!u <~, 
volta ml'S drn~ons qul p:ıı;sM1t iı 

f"Ôfe, pals font cJmılf.our, et re· 

Tfennent fort en drsordrc et plus 

d'un cheva.I 5aas maitrf"',_ et fou. 

j81lrs 11' dlablıe oo rnllliüıue 1 

2. Teğmen mls Lydia'ya elini u • 
Y.attl, sonra albayın güverteye çık_ 

mıuınıa yartlım etti. 

3. Bumda, sir ThomaA yııptığl 

hakaretten dalına daha mahcup 

ve ailesi 11 00 yılına kndar çıkan 

bir in.sana karşı saygıszılığnu na· 

srl unutt.uracağmı bilcmiyerek, kı. 

r.n.ın milsnadesinl beklemeden, af 
dileklerini ve el sıkmalarm.ı tek. 

rnrlıya tckrıırlıy:ı teğmeni akşam 

yemeğine davet etti. 

... Mis Lydia kaşlarını bira7. çat· 
tJy8a dn herhalde bir onba.§mm ne 
demek olduğunu öğrendiğine 

memnundu. Misafirinin h~ git. 
meyeceıc bir §llyi yoktu, batta on· 
da, tarifi lmkinsız asUline bfr şey 
bulmağa ba.şlıyordu. Yalnız bir ro. 
man kalırrunanı iı;in fazla açık btr 
kalbi ft pek şen bir tavn vardı. 

5. Aıbay elinde bir kndch Ma. 
dere tarabı olduğu halde teğme· 
ni İngilizlere hııs bir tar7.dn se. 
lfl.mlryarak dedi ki : 

- ispanyada vatandaşlarınızı 

çok gôrdllm; bunlar meshur p1ya. 
de avcılanydı. 

Genç teğmen ciddı bir tavırla 

Cl"\'Bp venli: 
- E>ret. ~ lsr>a.nyaıda ııat · 

nnştır. 

Albay devam etti: 

- Vfttoria muJııı.ı'C'b(-sinde bir 

Koııs:ı.1ta tabUl!Untın hareketirıı hiç 

unutamryacağmı Göğsünü oğuı>tıı . 

ramk ililve etti, evel hiç bir za. 
man hafızamdan ilolllnmeyecck. 
Bütiin gün ba.bçelerdc, çitler gc· 

risindc avcı mtls3demcsi yaptılar, 
RSkn VP. hnyvanlarmıızdan nekn. 
dar telefata sebep olduklarttıı t:ı. 

rif edemem. 
Ricata karAr verince, toplandı· 

lur ve sUratli bir yUrllyliııle çekil. 
mCğP başladılar; sahrada mağlühl. 

yot acısını c;ıknracnğımızı umu· 
Yorduk, fa.kat çapkmlıı.r ... nffedi • 
ırlz, teğmen, bu ba.bnyiğitler kale 

nizamı teşkil ctJJıişlerdi ve bul'ada 

bunlan bozn.c:ık kuvvet ;roktu. 
Kurduldan Jtnle tw..ammm orta.sın.. 
da, hQlıt gözümün önüne gelir, 
küçük yağız bir at Uzer:ine binmiş 
bir subay vardı: kahvcdeymişçe· 

sin<: cigarasmı içerek 58.Jlcağm ya. 
nında dımıyordu. na.zan. bize mey. 

dan okumak için mızıkacı lan manı· 
ıar galıyordu ..• Ozerlerlne en iyi 
Wti silvarl bölüğnnü sald·rttmı ... 

Fakat tuhaf şey! Kale nizamını 

cepheden yaraca.ldan yerde, işte 
sUvarilerim yan çiziyO'rlar, sonra 

yanın sağ~ dönerek karmakarDJtk 
bir hale giriyorlar, bin:çk atlar 
~ ... ve dalma o mel'un mı. 
zıJrıı. ! 

(1 > MüteCMi" değıldi. Ct) Deplalre, beğenilmemek, h<>§a gitme. 
mek; deplu (mazi ptt.rlWpi) ___ ,., ___ _ 

ANAL1Z ve TEORi 
1. Mülki zamJr ve sıfatlar hak. 

kmd:ı aşağıdaki noktalara dikkat 
edln.i~: 

Votre chien est plwı beau que 

le mien, köpeğiniz beninıkindf>n 

benim köpeğimden) daha gUzeJ. 

dlr; notrc fnmille n toujours ~te 
1 ennemle ae la ticnne, ailemi?. 
her vakit seninldnin (&enin aile. 

nia) dilşmaru oldu. Je voh! votre 
mUııorı, mala je ne voiıs paa la mi. 
emte, evinizl görüyorum, fak&t be· 

nllıôinı gi)rmUyorum; j'a.dmire le 
<?..ıqtı~ d@ mt.. NevD, mm je 
.,•=-iıre ,_ le v&tı-e, miB Nevil'bı 

2'tGDline hayranım, fakat seninki. 
nl" değil; BOn attent frança.iıı ne 
reeeemble pM a cclui du profea... 

scur, onun ftımSIT.ca telAffum pro

fesörlinldne (prf. un telaffuzuna) 

bcııı.emiyor. 

n. A~ki ~ııuallcre cev&p ''e. 

rinh: 
a. Pourquoi le colonel invita·t.il 

Orso ~ souper? 
h. Mias LydJa etalt . ~ile oon. 

terıte de cette tn\'itatlon ! 
~. Qa'Mt-ce que le colonel ra. 

conta pendaırt le diner! 

-1aonyanın 

Esrarengiz 
Başvekili: 

Prens 
Konoye 

- 2 -
Faknt l!Y avhınsnda bırakılan 

ay:ıkkaplarka00 deri cinsinden 
yani orduda kullanılan çeşitten 
di. 

Onu gönneğe gdcu genç su
baylar da.ha büyük, daha iyi '\'C 

daha nasyonalR!Jt bir Japonya• 
nın kurulması hakkında görüş· 

ınelerdc bulunuı lnrdı. 

B:ışn~J.il Prens Konoye Alman DovJet reisini takdir eder. Bir 
lUASkf'lll baloya bile onun ln~'t!fctile gitml3 ve billıa.'J...a dikkaU oolflt · 

mişt.L.. 

h.onoye bliyiik iş arkadaşla· 

nna şunları söylerdi: 
- Noktai nazarların.m doğru 

veyı. yanlış olduğu sualini bir 
k<'nara bır.ı .• "Sak söyledikleri 
şeyler çok enteresan. 

Noktai nazaranın doğnı vey 
yanlış olduğu sualini bir kenara 
bırakarak, bu genç subaylar 
Japonyanın siyasi sahasına atıl
dılar. 1912 de, Çinin Japon}"aya 
ilhakmm elzem olduğuna inan· 
mryan başvekil 1nukai öldilrdil· 
ler. İnukai kabinesi, İngiliz usu· 
lu idi. Ondan sonra temiz §(>hret 
sahibi, ahlaklı. hiç bir partiye 
mensup olma.yan, ordu tarafı°" 
dan hoş görülen biri başvekil 

ı-. .. twuıa okUf\lC\lla,..._ p 
... ıa..loll 1'-•lfalr• ıru,..ıa Mrfl"" ,._.,.r ... ıuw1 
•n.NlıDI TmCLD'~•U. ~ A1tA 

MA, l' Ymt.lııl a, .u.Dl. ~A TDıl 

gtlııl ._rl .allJyeU ıa.- ..... 111 
4Qlr tıaaıwı ,.,_ .,..,.ıua1&r.) 

Evlenme tekliileri: 

• Yaşım Z$, boyum, l,ö:i, kilom IS5 
oltnalda beraber blçimalz dCğillm. Ta.!ı 
aWm ortu, ayna:a.manda biçki yurdun 
dan mezunum. Fakirim. Namu.slıı bir 
ııile J.rzıyım. Mazım çok tcın!zdir. E 
Umden her io gellr. Blr yuvayı teklp 
sevırctillrlm. AJlker kızı olduğUm 1 

çtı:ı aııkert tercih cdortm. Ke.tıdime 

ııtıyl\t a.rkııdn§t olmruımı tstedlğim .ıru 

baym Mltbı'...sl Ustteıtınandcn yukan ne 
rtitbe olursa olsun. Boyu boyumla 
mutena.Bip ve tip mevzuubnhs olmıya 
rol( yaşı n1.am1 35 olmalıdır. C!ddt tek 
llfleriml clddi olarak kabul edcnleı 

Ha.be:' llırnlrll 23 remzlne btldlrmc· 
lerlr. 

28 .> ~ınaayuu. ihtiyat ::uıkerHğhıı· 

den tl.'rhi.ıı edildim. Llmao §lrkctl bl 
rlncl sınıf kaptanlıırmdtınım Ayda 
ellme net olarak S6 lira geçme.kt.cd1r. 
Ortaköyde ıki odalı blı' evim ve e~ya 
lıı.mn vardır. Siga.radan bqka b.lçblr 
tçki kullanmam. En bUytık zcvklnı e· 
şlmle birlikte gezmek ve cğlentilen 

takip etmektir. Boyum 1,70, kilom ~ 
rengim esmer, Orta buylu balık etinde 
w i§l bilir aall bir anye mensup bir 
kızla yuva lrurmak emelindeyim. Arzu 
edecek bayantarm Haber gazeteaı.nde 
(A..1>. 122) remzine mektup yazmalan 

• llk:mektcp mezunuyum. Halen 60 
Ura nııı.&§Ja geçlnmekteyim. Eğvr ser
mayeli bir aile lnzı bulursam bOyUk 
ve asrl bir dUkkAn nçarnk her iklmlZi 
de mesut edecek ııruıııtım da vo.r-dır. 

tııtiycnlertn l .E. rumuzuna mUnıcaat· 

lan. Fotoğraf gönderildiği takdirde 
mahrem tutarak iade edeceğimi bildi· 
rirlm. 

. 
" 29 yagında kumnıl saçlı orta boy

lu aydn ellme geçen 60 !irs maaııı 
devret memuru olmakla beraber kendi 
me gö .: .ı oda!I bir evim de vnrdrr. 
Hayatta yalnızım. Kara k&i ve gözlU 
orta boylu, biraz şışmanca tcm!z 'Mr 
aileye mensup ev işlerinden anlnr bir 
bayanla bayat arkadll§l olmak !JJtl 

7onım. Clddt tckliller Haber gazete 
11lnde (ll.B.U.) remzine müracaat. 

iş arayanla 

• 85 yaşm<tayım. Uımdaı:ı evvel do'k 
tor yanmt.tn çalı~. Şltndl de tılr dok 

olmalıydı. Prens Koooye gibi 
parti harici bir adnm. 

Bu ba..5langıçta bir fısıltı idi. 
Iı"'ısıltı kısa biı· 1..ama.n sonra ava· 
:ı:c şekline girdi: 

Kon o ye başvekil olmalı! 
Birkaç mutaassıp dindar mu. 

kaddes ıbir şahsiyet olan prensi 
siyruıet alemine sokmanın ve .. :! . 
refsiz parti kavgalarına kanş 

masmm doğru olamıyacağım mı· 
rıldandılar. 

W36 senesinde Okdn kabine. 
::ıi mitralyöz at.eşile, o enteresan 
genç subaylar tarafından temiz. 
lendi ve iş harici bırakıldı. 

2G şubat sabahı Tokyonun 
karlı sokaklarında knnlar aktı. 

Bu hadise disiplinli Japonya.da 
işidilmemiş bir şeydi. Orduya 
mensup bir garnizon, bu :.aı·eke-

lllerto ı~r Tum) rumuzuna bildirme_ 
lerl. 

• L!..'>l'dc: uı<uwaktayım, o.Uevl vazı· 

yeum mektepte okumama engel ol _ 
duğUncıan. ben de hayatımı kazan • 
mak aıecburlyetlndeytm. Herhangi 
blr mUeasesede veya yazıhanede ltt\. 

Upllk yııpıı.bllJnm. arzu edenlerin En 
Son DırkH:a gazet.esı vasıtaslle (l.1.Ş> 
rumU7.UJ18 mUrnccı:ı.Unn. 

• Ortamektep mezunuyum Yaşım 18 
dlr. Aile vaziyetim okumıı.nıa imkan 
'ft!rmeml§Ur. Kendime bir!§ rica edt 
yorum Yazıhanede, ticarethanede ça 
ıııır kitap evlerinde sııtı~ yapabilirim 
S1oema g1fe.!\ni idare ederim. Vclha 
aıt bılna btD%cr mUeMe:ıdcrdc calışs 
bt:Jrtm Anu edenlerin Haber gazetcs 
vuı-.alfle <1. N.) remzine mQra<'.aat 
tan r1<'3 olunur 

• tık •• orta okullarda fra.ı> U?.l"R 

rtyazlye, tOr'lu;e der.slerl vertııfk Lstı 

yen blr bayan •ardır. bt•K:ilerbı 

(R.t.) nımuzuoa mektupla mllr:zraıı•. I 
lan. 

1.iaeA1a I{ inci .! IJ1ıt1na d•nat edt ' 
:yonım. Bazı sebeplerden cıoıavı o,ıe. 
.ıardes •oara c:atı~mak oıecb•ın't·cnw. 1 
deyiDI.. ı~tıycn~r HaL!'r ~ı.ı-~• n 1(,. 
Ç) nımu:ı:una mQracaat. 

20 ~ncHk tecrüt.ıell erkek n k'l 
dm makastıınynn. ÇııluJmıı.k ü.zcn 
yer arıyorum. Taşra.ya dA olııa mevzu 
ubah.a de~lldir. Haber cez;;ıtcsl vasıta· 
sile (T.D. O rumuzuna mUracaauarı 

Dersler 
• SG ynşmdıı. bir erkeğim. AZ t-ro.n 

sızca ~lllrtm. Pratiğimi kuvvcUcndlr· 
mek tlzcrc ~ zamıınlanmda benimle 
pratik yapacak bir bayan arıyorum. 

Franınzcasmm kuvvcUı ve bllbnıısa 
aksanmm dUzgOn olması ıarttır. Boş 
za.ıruınlamn haftada Uç saati gcçmeı. 
ve dalına snnt yediden sonradır. Eme· 
ğl kıu·~11ığındıı kendi.sine en çok otuı 
Ura verebUlrlm. lstlycnler Haber gn 
zet.csl va.sıtasllc (P.R.R.) remzine mU· 
racaat edebilirler . 

• Ortamcktep ve ilse talelıelcrinc 

ehven bir fiyatla rlyazlye ve !lzlk der• 
lcrl vermek lat1yen bir genç vardır. 

lstekll1crin Haber gazetcslı:ıdc M M.A 
rumuzuna mUracnatlun. 

•Li:se mezunuyum, Almanyııda mu 
bendlslik tahsllJ gBrdUm. Jstlycnlerc 
evlerlndc huswı1 Almanca ve tUrkı;t> 
dert1lerl vermek !.stıyorum. Arzu edt'.n 
Jertu Hal>cr g~etcsl vasıtaallc (A.M 
S .) rumuzuna mUrncaııtlıın. 

Aldırınız 
tor veya dlşcl yanında çalı~malr letJ· AJ•iıtia nı•u••n yuuı eı ... • 
yonım. Enjeksiyon yapıu:ı.suıı aa bili k'uyuculanmıaM1 Halana• ceı .. 
rtm. laUyenlerln ~ adrese müracaat· aektuplan id•rehaaem!Zdea ıı.ergtlJı 

tan: l'opkapı l<"'atmııs'!.ltt.an l!:temeten aaltalııta• llfleye kadar •eya •••T 1'1 
dl aolcak JO numaram tıeys.n 1.abC!!I ıle• eoara aldırmaıan rica oıuauı 

• 1387 tevellUtıOyQm, ı&eeyı 1,y1 de· ı (M.F.C.) (A.~.O. 1415> <Can> (Jt.lf) 
TeCede ikmal eWm. Herbanc\ btT' mtı. (88 Bay Can) (A.17) IP.R.R.\(A.D) 
UUt!ede blr iş anyorv.ın . T"""OT8ya da (Gercek) o(U. 97) {F.M.C.) (ll) 
giderim. Her tşi kabul ederim. istek. (8.M.'O. 20) 

ti kolayca dize gelen kabineyi 
pretosto! etmek kastiyle yap 
mıştı. 

Memleketi en sağlam sütunu 
olan imparatorluk ordusunda 
derin ve korkulacak bir çatlak· 
hk görlümüştil. 

Bu çatlağı dolduracak ve kay· 
na.5tıracak nufuz ve prestij sahi· 
bi "parti harici" neredeydi? 

Bağırış umumileşti= "Konoye 
başvekil olmalı" 

• * 
İmparator Hirohito, onu sara· 

yına çağırr.r=ık görüştü. Kabine
yi teşkil etmesi emrini verdi. 

Prens Konoyc bir yudum çay 
içti, haf}m1.. ..pcn.ıha mağrur ve 
hafifçe canı sıkılmış ifade . 
"Hayır'' dedi. Japon Jmparato
runa şimdiye kadar kim.~ 
''hayır'' dememişti. 

Js1>0nynnıu dahiliye nazırı Marki 
Kolı:I Kldo 

Konoycnin imparatora karşı 
kullandığı bu dilin .sebepleri hala 

,ildir. 
lmparator bu \• .. ~ifeyi, akraba· 

sına verebilmek için tam ·bir se
ne uğraştı. 

Prensin bilmeceye benzeyeıı 

l:arakteri anlaşılamıyordu. 
Konoye ne biçim bir insandı:· 
Psikanalistler (Psikoloji tah. 

lili yapanla.ı) prens Fumimaro 
Konoycnin birhipokondriyak ol· 
duğu SÖ}le. di. - yani bir hipo· 
kondriyak, sıhhntine pek çok 
meraklı olan qemektir-

Prensin hipokondriyası, mu· 
hakkak ki, siyasi şahsiyetine bir 
anahtar vazifesi görmektedir. 
Diğer bütün hipokondriyaklar gi 
bi sıhhatinden bahsetmesini se-
ver. 

En çok hoşlandığı mülakat 
mevzuu vücüdünun •'acil te.sek· 
külatıdır. Fakat doktoru olan 
>iiyagnva prensin mükemmel 
bir sıhhate malik olduğunu söy· 
!er. 

Prens 165 cm.ye yakın boyu 
He şarklı millettaşlan arasında 
bir devır andırır. Adeli vücudu ve 
sağlam beyaz dişleri ile hastaya 
benzer yeri yoktur. 

....... 
ı.,.a,_.. A• trllıa -1lri 
Amtr.I IOıılıatac N_.... 

Vaziyet ooyle olduğu halde, 
Prens, soğuk algın!·~ netk ~
sinde veya anı baş ağrıları ile 
en mühim sıyas.i hadi le:rı ya· 
tak odası dışında bırakır. !\1U· 
him bir mitingin, ne zaman ya• 
pılacağım kımsc b'lemez zira 
Prens Konoye hasta olduğuna 
dair yeniden haber göndereb;tir. 

Prens Konoye golf oynadığı 
zamanlarda elma yer. F akat bu
nu, ancak alkolla yıkadıktan son
ra ağzına kor. hafif<ıe bir fır· 
tmaıım yakla.~mnkta olduğunu 
his:::ederse koş~ · eve sığınır. 
Çilek veya böf;ürt.lenleri kayn. 
suya solmıadan yemez. 

Sumo denilen Japon milli gU
reşlerinden çok hoşlanır ve bö~ • 
le bir güreşi seyre gittiği zamruı 
kalabalık salonda mikroplu hava 
teneffüs etmemek için antiseptik 
bir maske takar. 

Hnrldye om,; miişaliri 

To ·iyo Şlmtori 

Sıhhatinde hiç bir anza yok• 
tur. Yalnız bundan 17 sene evvel 
bir tehlike atlatmıştır. 

]{onoye, Tokyoyu silip süpti. 
ren büyük zelzele ".snasında o. 
rcıda bulunuyordu. Yaralanmıs
tı fakat ailesi 140 kilometı'l' mc .. 
saf ede bulunan bir sayfiyede idi 
.Muharebe ve münakalat sel{wye 
uğramıştı . Konoye, cehenne 
gi'IJiyanan sehirden tek baş 
çıktı. El arabasile sayfiyeye guc 
~la vardı. Ve kendisine anca~ 
bir senede ~ le. !>il~i. Bundau 
bahsedildiği zaman sademcnlır 

tesirinden hala kurtulamadığ1111 
söyler. Prens son derece hassas 
ve a~ ,_,idir. Ailelerinde Hidema.. 
ro Japonyanın en mümtaz mü .. 
zisiyenidir; bundnn bir kaç sene 
evvel Vaşingtondaki Filad lfY3 
orkestrasını idare ctmiR ve hak· 
lı alkış toplamıştır. 

Uahriyc nazırı Koslro Olka a 

Diğer bir kardeş! de • airdir. 
Başvekil karde!ilcrini ~evcır \ • 

aralannda baş gösteren dargı .. 
lıklan izaleye çalrşır. Pre11s, bir 
artist ruhu taşır. Geceleri iyi u .. 
yuyamaz. 

• ıı: ~ 

Yatnğmm ba."?ı ucundJ. t>ır 
çok i!aç şişeleri vardır. C'..er<'l< 
on defa uyandı'1tnı iddia ro r 

Bazruı. hayati meıwlc erin mu .. 
zakeresi için arkadaşlar;ı l J 

luşunca, muhterem nazıı l ı nı 
kendisini yalmz bırakmalnruıı 
. 1 v t , . ,, 

rıca eder; uykusuz ugunu e 
etmek için uyumak mecburi;ı.·r .. 
tinde olduğunu h:ıtrrlar. · 

En mtihiın göriiınıe ve tel ~ 
mükale:ıneleıini sırf uykusu ıcırı 
geri bıraktığı meşhurdur. 

Parlamentonun en ate li n'\l .. 

naka,.~larmdn da uyudt1ğu ,·nı .. 
dır. 

Mesai günlerinin en mi'l' 
saatleri emirlerini yata~micı ve· 
rir, yatağırda okur \'E' radvo""ll 
yata.ğmda dinler; inemayı r1't' 

~~yredcr. 
(Devamı var) 



Kornelyanın 
in.tıikam:i 1 

E3C:ıvak hareketli zabıta romanı 
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H A BE R - A.kş~m posta5l 

Yatan: Rusçadan çeviren 

A. ÇEHOV Servet LONEL 
gördil. Erkek ondan ylrmJ yaş bU. Karım ve ben sa

1"lna girdik. 
yük gör:1nUyordu. ~aç'<ır ku'r'Şunf Bura:ı küf ve rutubet kokuyor. 
ren)te leli; ytlzilndeld hatlar sert du. T?m bir asırdanberi ışık 
ti. Eliude b!r saat tutuyordu. A· yüzü görmiyen duvarları nydın. 
sahi idi lattığunız zaman milyonlarca 

Rahip, derhal vaziteabıe ba.glı • sıçan \re fare etrafa kaçıştı. lçe. 

scvgılım, bunda meçhOl, de!ıı:;et. 
li bir sır var. Başka t.ürlU ola. 
maz. Anar.eye göre aynanın i. 
çinde §eytan oturuyormm.s \'(' 
ninemin de 1jeytanlara karşr rıa. 
fı varmış. Bunlann hep!!i. tıı.bii, 
saçma, fakat muhakkak olan bir 
şey v:ırsa oda bronz çerçev~lı 
aynanın gizli bir kuvvete malik 
olmasıdır. 

"~ 'kayde gayet eski 
~ ..,,. diyoT ve onu siya. 

._ bu köyden ayrılmalı: 
~ ~ lararla tekrarlıyordu. 
~Yal Standfg, bu köyde ka· 

yarak: ri girip kapıyı kapadığunız za. 
_ Ey kardeşlerim; bugün Al. man rilzg!r esti ve köşelerde 

Jahm huzurunda ve onun namına, yığılı duran k!ğıtlan hışll"dattı. 
bu erkek ve bu kadınm hayatları· Zamanm tesirile yeşil küf tutan 
nı birleştiriyorum,, dedi 

1 
duvarlarda ecdadımın porreleri 

~yleyince, genç ta • 
lrı~~ ağlryacaktı. 
.. ~bı &ılnden ı~ecetıerf sı 
\, ~tlarr:na bir rahJp ç·ktJ, &. 

~ '1' durdurdu. Sonn Staııdile 
edere.&.· 

Garflld Stand.lş, erkeğe bu ıe. asılıydı. Ecdadım beni mağrur, 
fer iyice baktı. Bu sert esmer ytl. seı t bakışlarlyle yüzüyor ve 

zil evvelden b!r verde gC5rdUğtlnU san.ki: 
hatırl·yordu. IAkin zihnini bir hay - Sa.na ter.ıiz bir sopa çekme. 
U Y"rd"ğu halde b'r tUrlU hatırlı· Uydi, azizim! demek istiyor. 

Ben aynanın tozunu sildim, 
baktım ve kahkahayı bastını 

Boğuk aksi sada kahkahama ct. 
vap verdi: Ayna eğri id: ve be. 
nim suratımın dört tarafını çar. 
pıtmıştı: Burqum sol yanağımın 
üzerıne binmiş. çenem çifUemniı:o 
ve lki tarafa &J.T?lını§i:ı. ...._ 8lıi ~ Allah ıönderdi. Ki 

4n>ICQao Uzere olan bir 
"r. ~ phitlerfmiz eksik. 

bacı-. " taraı onlara 
e ~edebilirlerdi. Fakat aksill· 

01- ld. bademcnin kansı bas. 
biz. &trabuuu ziyarete git. 

~•11 blr ıahlt 'bulması 1 • 
e.u lllQısetd!ttm halde hlll d&ı. 

• .\.ceıe etmek de l&mn. O • 
'Cba 1'tfen blr tylllkte buluna-

!ardı. yamadı. Belld bu meçhul ada.mm 
&e.si hatırlamaauıa yud'TO edebi • Adımlanmız bUttin evde a.. 
IJrdi. Biraz sabrederek konuımım. ki!ler yapıyordu. Benim öksü. 
nı betlecll. Rahip erk~e ıııordu ~ rük ses1me. bir vakitler ecdac. 

- Ninemin nıe garip zevkler: 
varmış! dedim. 

- Bu kadını kann olarak al· ma cevap veren aynı aksi ııeda 
mü istiyor musun? cevap veriyordu ... 

Karım teredütle aynaya yak. 
yaştı ve baktı ve o anda deh.c;r 
verici bir ~y oldu. Karım sa. 
rardı. bütün vlicudu ile t1t~ı 
~ haykırdı. Şamdan ellndoı 

düştü. yerde yuvarlandı ve muır. 
söndU. Zifiri karanlık etrafım; 
zı sardı. O arJ.ia ağır bir ci!mı 
yere yuvarlandığını duydu ı 

Rüzglr uluyor ve inliyordu. - Evet. , 
Şömi.aenın bacasında birisi ağ~ Cevap sert bir sesle verihnffti. 

Stand'g sukutu hayale uğndı. lıyor ve bu ağlayış teessür ·~a. 
Meçhul erke!fn ıes.I ona hi~blr de ediyordu. lri yağmur damla. 
eey ıfadc etmemişti. ları karanlık, donuk, pencereler. 

Kadm-n ıııesi bemtk ve yumpk dövüyor ve bu ye.kne..sak gUrlUtU 
tı. Asabiyet namına hiçbir şey insana hUziln veriyordu. 

..... l:hr 8çtt beş ~eye adar 
t ı.~ P.: 1raJ.m1t olaca. 

--°"" riı:a ederim, ~rdekl çif • 
1tlı~ edeeeblııla. 
.......... ~~. alabeyslnln ceva.. 
~eınedea otomobilin kapı. 
~ .. : ........ 

t ~Y. dedi. Sonra b.rde--._.re ... 
...... C..l"flld, haydi gel. Şimdiye 
tdJ~ blçbtr nlklhta phltllk et • 

~1--
~ U«J alamı mı,tırarU iste • 
e '8tenıfye Juz kardeşine: 
~ l»tkf, mademki ihtiyaçtan ... 
~ de 'lltPınauniyetiııJ izhar e
oı~ ~"bin arkumdan gittiler. 

'-bip: 
~ ~lenmeır tbere olan bayan 

11 g&rterdiğinlz nezaketten 
~dlreceksiniz. FMenmele • 

ti l'Oırtatıtllr... Londra gazete. 
~11 Yarın haber aldıkları ıa· 

ıı._ --larla '.Yam ,,,_,...~ltlar! 
~1 . 
._ Standlf alaka göstererek: 
....._ 81lht itli" Evlener!eT kim? 
~ 11\aalesef söyFvemlye. 
t.t.ıennı ancaJı: eahlt sı • 
"91 la e.teıune kltabnu 

. it. il anıan 16~bfllni. 
"1, ~e blaeağmrza emfnfm. 

1ftt -, hiıJe-ye girdiler. Evlenecek 

"'-e'tbtJe aihdWer. 
" ~ lrt Yapılı, kuvvetli blrly. 
' ...._ boylu, savdb. Ra. 
~ ~ .._ ta.rtne Gal'f'ld o"'&· 
'-ttıt. 1'ttıf? "9kft. lracbnm fe<r • 

--~ ""' "11zel oldnğunu 

yoktu 8ef!inde. 
Erkek ytlzllğü ~. kadmm par. 

mağma talrtı. Kadmda blçbl?' be • 
' yecan Ye ıevi.n~ allmeti glSrilıı • 

mUyordu. Llkayttı. Standlş hay • 
~ ettl Bu evlenmenin romantik 
bir tarafını görmilyordu. 

Rahip, merasimin bitti~ '6y • 
ledl. Garfild, rahibin yeıJ evlller· 
le görüşmesinden l!tlfade edem 
luz karde.m..: 

- Enl(l. leJl bQ adamı tanıyor 
musun! 

- Vallahi embt defntaı.. 
- Bu adamı bir yerde glSrdtl, 

ğtimden eminim. Fakat nerede!,. 
Gen~ kız gUle.rek: 
- Beş da.ldk• sonra aanl olsa 

genç evliler telmlerlnl defte.re ya· 
zacaklar. Biraz Abret. ~rt!ln. 

Garfild bll§ml taadlk makaınm • 
da eğdi. 

Biraz sonra, bepel, deftere i . 
simlerini yazmak, tmıalarmı at • 
mnk için, kill9enln yanTI"dakl bir 
odayn girdiler. Bu eımada geciken 
kilisenin hııde:meei yanmda blr 
köylü ile kiliseye giriyordu. 

Standış ve kız kardeşi kol kola 
;tnnışıer, deftere tuna atmak için 
sıralarını bekliyorlardı. 

Zrk9, iskemle-ye oturda. '" hiç 
tereddnt etmeden, bOytllr deftere 
fsmlnf yazdı. Gartıld Standlşfn ha. 
Jrşlan tesadilfen, defteri tutan 
erkeğ'n soı eline kaydı. Standiş, 

bu lrl. lı:ıllı elin avucunda bir İl•
ret giSrdU. • M'.Daenee ~kllnde nı; 

atyah nokta • bunun mA.nuı ne o. 
labJlirdi! 

(Devamı var) 

()~ 
~. ~hl Greçyonun sahilhaııesinde Lu."reçya kapının arasınd«n tek 
~ ~tt VUdt. Bazı Venedikli' göı'lnü göstererek: 
\'~~~le da · · - Ben sizin bildiğiniz kwiın!ar 
~ ~ ~ bu~=~ 0 dan d~~ilim. Benim bedbaht biı 
~ ... • ~t&adaki evine uğrıya· kadı?: C\lduğ'.ımu nereden hilıyorsu· 
~- nuz? 

IG hıııtuı~a evde daima başı örtü' - Bu mahalleye düşüşünüzden 
S ~~'Ordu. Kimseye tanın· Hem benden niçin korkuyorsuıuız? 
~ tib_ ıtırı A<lcta kılığını cY>ğiştir. Ben. h:tanbul defterdarının dama.. 
~ 1Y<iL dıY'.m· Kanını sevmiyorum... Fa· 

ltıitti ~lllll hizıntt.çi bakJı:31a git· kat. kayınpederimin m~vkıine da· 
~~lflda 90kaktan ~ yanarak. bu bel~yı Ç\"kmeğe met 

~ 1,._ l~ almak Qzere ka· burum. Karıma hiya~tim, kötü 
""''

11 uJtr,,.,. k ruhlu bir adam oluşumdan delil. 
lı..... ıp <in..-~;!'-· tam apıyı 
-,~11 :.."'~ sırada. sok3'rın onunla ya:,c;amala ıönlfun olmayı. 
~ hl....... Cenıaı Çelebinin e\·e dol şmdanchr. • 
··~ ~ görd"" Lukreçya bwtlan duymamış gr 
~ nu u. bi davranarak sokak kapısını ıra· 
~ ~ kapıyı aralık padt. 

..... ~ nklqtı: 
~ ı......aşkına kaçmayınız! ee.-naı Çelebi erine girer girmer, 
~ı;~"' bir ~lek mı~ıniz? arka <'f.8aya çıktı ve bahçeye ':>akan 
tj'trı lrıa 'trZdan bu kadar kaç. pel"reren•n öı:tüne otuf'!1u. Bu pen. 

bi ~~ası nedir? Ben rfe sizin cereden Lul;reçyanm od.ön gorünü· 
~~t bir insanım. r...eliniz. yordu Hizmetçi eve gelir gelmez 

~~ ~ Lukreo:& adu: 
--.--~.-

Ben mlnidar bir iç çek.işle: Karım bayılarak vere yıfılmı!ıtı 
- Ah, ecdadım, ecdadım! Rüzpr daha acı bir sesle ır 

diye söylendim. Eğer ben mu. ledi, sıçanlar koşuştu. !ar<''{' 
harrir olsaydım sizin portrelen. ~ağıtları hışırdatma.ğa başladı. 
nize bakarak u.ıun bir zaman O anda pancurlardan biri koptu 
yuardım. Anlıyor musun .bu ve bUyük bir h!rrake ile nşnğı 
gördUğüm ihtiyarlardan her birı yuvarlandı. Tilylerim diken d~ 
bir vakitler gençti ve, erkek ve. ken oldu ve kımıldadı. Pancun. 
ya kadın, her birinin bir aşk kopan pencereden ay gartındil. •. 
macerası vardL.. Hem de ne Ben karımı ya'·ıı'adım. kuca. 
.m.aoera1 Meeell tu ihtiyar ııtadı. ~a aldım ve ecdadrmm mef. 
na. benim niııeme bak. Bu çır. !teninden dıpn c;ıkardmı.. 
kin, acu.ze kadının gayet meraklı O ancak ertesi &ün ak§aır. 
bir hiklyc:ai vardır. E,"Özlerini açtı. 
~a: Kendine gelince: 
- Kö§ede asılı duran lll a:. - Ayna! Aynay1 verin! dedi 

nayı görüyor m~? dedim. Ve Ondan sonra bir hafta ne ıctı 
ona, köşede ninemin portresi. ne yedi ne de uyudu. hep aynayı 
nin yanında asılı duran ııyah getirmemi ıatiyordu. Ağlıyor 
brom çerçeveli aynayı göster. saçlanru yoluyor. kendini biT ta. 
dim. raftan bir tarafa atatak çrrpIL1. 

- Bu ayna sihirli hnssalaııı yordu. Nihayet. dokto~ onun 
maliktir: O benim ninemin mah. zafiyetten ötmesi ihtimalinden 
vına sebep olmuş. O bu aynaya ve vaziyetinin fevkalade ethllke. 
servetini feda etmiş ve ölünceye li olduğundan bahsedinee. btn 
kadar ondan aynJmamı§. GUn. korkumu yenerek. gene qatı 
düz demez gece demez hep ay. indim ve oradan ninemin ayna. 
naya bakarmış, hatt! yemek sını getirdim. Karım, aynayı 
yerken aynayı dalına yanma a. göriince, sevincinden kahkal: 
lırml§, ve öliirken de onu tabu. ile güldü, sonra onu yakaladı 
tuna koyrualannı rica etmiı- öptü ve g~z?erlnl aynaya dikti 
Ayna tabuta girmediği için onu11 Ve işte ara"tt1'1 on sene geçtiği 
arzusu yerine getirilememiş. halde kamn daha hail a.ynay:-
Karım: bakıyor ve g~rini bir a.n ... ı. 

- O hoppa mıydı? diye 10rdu. dan ayrrmıyor. 
- Fuzedelim ki hoppa idi Haldkaten bu ben miyim? 

Fakat onun başka ayna.lan yok Bu aynadan mi.da her eey tayan 
muydu? Neden başka bir ayna. söytnyor! lne~nlar ynJan sörlti 
yı değil de btlhaNa bu aynayı vcır, kocam yalan s~ymyor. Ah 
seviyordu? Hem bundan daha • eğer. ben kendimi daha P.vveı 
eyi aynaları }'ok muydu! Ha> ... r, glSrsevdim. ec;.Pr h::-kikf hfivive. 

. Topkapı :-.Sarayına gıref" · .· 

ÇASU$., LUKREÇY A 
••· Dördüncü Murad- cı.>vrindt' bir -tVen13rjil( ~ya! e->inin km ·• 

~.Yazan: İSKENDER F. SER~~LL. 

·103· 
- ~mal ç.etebi benim kim oı· 

duğumu biliyor mu? 
- Hayır Sinyor bana: "Burada 

bemş:ı~min oturduğunu sakın kim 
seye !Öyleme!,, diye sıkı sıkı "len. 
bfh etti 

- O halde sana bfr daha sorar 

Lukreçya. Cemal Çelebinin ~ra 
da bt.rada gevezelik yapmamasını 
temin ıçin onunla şöylece biı konu, 
mak !t" • ..munu hissetmişti 

- Ben ancak onunla biı ah. 
bab gıbi konupbilirim, dedi. Hil 
metçi güldü: 

11, bir Venedik tacirinin km oldu· - O da ıaten: - JstcnP.. kar 
lumu \"e yakında memleketime dö. deş gibi konuşafun_ dertleşelim. 
necejımi söylersin! diyor. 
-~n de zaten böyle sövlt:mic;' Bi:-l!Z sonra hizmetçi. Cemal Çe 

tim, hannnağmı! Fakat o. Vene· • lebın1n eVıne gıtti ve hammmın 
dik (;.C'İ~ini bir gün burava ırirer. kendis1nı bckledı~ini. beş o~ daki· 
ken görmnı.. beni onwı ıçlıı sa· ka için bir samimi kompı a.ıbi ko 
qtul,V.CI' nupcaiJm haber verdi. 

7 

"Y t ır trlmış şaneser,, 
(Bu parçalaıı 

ihtimamla toplalJınız) 
l'löJ'Uk mu:MtOıUi wıız.. Qt}tll'•'k'r.dln:cek :ıc tıüyUk ıulısııbaluıdnn oırtnrt.ı 

llE' ba'laelık, Uu miıııilb akanın a<lı "\'ırtılmı'ı şaııeser.,dlr. :sız parça pal'Ç'~ 
edllmtı ~ ~~rtıı pül"\"Ularıw topııy:ıcak, blı'lblrtne u.rb'VQ gele

ça parça -:4"mll bu şaheserın parralarırıı top/ıyacak, bıribmne uygutı 
gelecek im surette }'a/nştımcak ve meşhur tabloyu 01ta~a çıkararak 
b!!nı!n kan~ı ressamın eJeıi olduğımu vt J:angı müzede bulull<Juğunu 
so; 1ıyeceh-ınız. 

l1k müsubııkamı:Ld3 yupı.lacoalt ııeJ bun.ı::ın lh:trettlr. Bütün parcalann 

•ıeşrı tamamlawlıktan s~nTa on br.ş gün ıçınde pa, çakın mrmzazam 
bir sıaette yapıştırarak tıricude grlırdığmıı resmı, tabloı m ressamı. 
nın adını tıe tablo,ıun hangi muzr:de bu w.duğunu dil yazarak ıizeriır 
de sarill isim ve adresrnız yaıılı zarı ıçırı"' f.oyarok ı,oe zartı başl:ası ıa. 
rafından açılmıyacak şekilde mülzurlıyere~. 6 nC1 noter Galip Bingö· 
le te3lim edilmek üzere ıda1eha11emıze lftdı edecek ve mukabilinde 
uiar<'lıanemızdn sıra numarası taşıyan •m numara a/Q.caksınız 

Zarfların içine şımdıye kodm gazeı::mızın başlığı vam~ırta ııeşredi. 
l~m ve 36S numaraya kadar da dcııam • Ofcck ol.an kuponları koyma
·a l_iizımı yoktur. Bunlar Uç mli.tınbaka blttıkt«>o ~c ı:nlisnbakalarda kauınıl· 

ı1ıktan sonra hediyeler alınmaya gE:llnıtlğl aıı~ göstt>rllecektir. 

Müsabakalarda kazanml.§ bulmuın bı> okuyucumuz bize bu ku~ 
porıto:n tam olarak ue?e-mczse bütün 1z,ıkli.ını zayı cdeceğu.ı bılmelı ve 
bunları beclellemıı ödemek ~tese dtılıı /tiydosız olduğunu bilmelidir. 

B:.yük bir, tırsa! 
ldareb.ant'ml~ ınüsaba~rımıı.;n kolayfııtJ \'e caz.ibt'bl kal'fısmda bö\'lc bir 

hrııatı kaçtrW3" uıtemlytıeelill'rln bwuoabllect>ğlııı ıJilşüıı~ttk bu JibUı>rlıı~, 
ııımcıtye kaaaı get;nılı; ırnponlan lan\$mla)"lbılmckrlnc lmkfan ıınzarlamı~tır. 
Hu glbllen. l>U mlisıWaka ncUcı:leolp .W n:aı ıtUrflarıoı ldareJıa.ııemlu wııllm 
cdrcelde.rl ZIMlaAAll kada.t bütÜll ımpoıılıuı ltect.ll~rial odemek ısuretllc """ 
cnamlayubllec.ıekh~rcıtr. 

Yırtılmış şaheser 81 parçadır. 
{iSJ) pa.rça)a •.rrıla.a &abetıerlıı parç<ıları blray içinde tamamen bitiril 

meye ga,ynt edilecektir .• 

1-• ediye,çramiz 
rertlp edll"'911 Uç m~.abakanm UeUnU de llalledenler to hedlyelerf lal· 

tanacaklardJr: 

ı - ~' ı ıo teşrl.ıı.levvel ı~ · ıo ~rlııJPnoel 1941 eelle!'ll içinde ~ııph· 
nla<:alı " ıtylb mtıtaı.aumıU oldul;'ıı kJr11 Ocretlnaeıı asgıırt takal&· 
lerı ... 11rt!:>:ab:ıKClarmım aotrıa ıuau.-.. eıw venlet'ftl. MUııabıakalan· 

llll!4W ıaotn1 llalle<Jeo ntr kiyi*• t•ıla oıu,.. araarıııııa kltlbladll 
bı.ızunınOD trur'11 çeı.Jlt'CPkUr.' 

t - ıoo lira ukt4. l t;Vl ıuı.ı.namıyan.•r arasında > enldt•n ~lle<ıelı 
kur·a1111 Kauanıu~k ııe~ Kl~lyt- ~U müklr.tı. ki kırkar Ura J 

S - 20 Ura [ 1E'!Wlll mllkflıfatııu ka1,11ııanıı)anlı!.r arasında ı:ekllf'C'ıek 

llUr'ada ıau.anacak blı il~ 18 llrahll pardeılta almak aakkıııı 

veren etı PiL j 

• - SG Ura l"" •l{aldc ~B almak lttlkkmı ıta:ıanamıyanlar araıım· 

Cla çekllcıcell l<Ur'Mla qıaaaca" lk.l ldflye 1& e.r llrlık pıt.rdf'!il• 

atmak aatckmı w·re.o un. ı 
.. ı - Gen ıatl&n!ar araamda ~kllecek .,...ada 5 ld,ı,.e blfet eenelil< 

Habeı llbo~ 

1 - 6"t -1aa1a1 .....,.... orklleeea ı.ar"a4a 3 lliflye aJtı aybk llab<> 
ebı•nl. 

p; .... ,. ... ;we 
1 - il .....,.,. aıbtlıb•e ,.., ;la WJ9 ellnh:de • as oıı ~ P9"9 bn. 

ıuo ...... -.aaswıyuua. 
ı - .. ._...,. :s..,.. ....... ıııe-eye baflalllllldu -..u kalmm bir 

muka~ reıak.-IJ olr ıc;tayla f11P•ttmlttctao eonra tceatnlz •e arattarmala
mua bö~ maka,,__,.. Yl'IN!thnlm•~ pttrplarla ,apınız ki "lzt ine. kttat 
\.UVrılarak pıırtnut olnıum. 

timi bilseydım bu berile var. 
mudım ! O • IA~'tk değildir~ 
En güzel. en asil şövalyeler be. 
nim ayaklanmın dibinde yatma. 
lıdır! .. 

Bir gün, teaadüfen. karımın ar. 
kasında dw - ken. aynaya bak. 
tım ve deh~e.tli sırn keşfettim. 

Aynada. hayatında ~!aline te. 
sadilf etmediğim. göz kam~h. 
ncı gilıel bir bdm gördtıır.. Bu 
tabiatm bir harikası, gilzeJlik. 
?arafet ve atkın ahm~vdi. Fa. 
kat mesele neydi? Ne olmuşt •1? 
Nasıl olmur:tu da benim çirkin. 
\>içimslz karım aynada fevkala. 
de gOzel bir kadına dönmll§tll? 
t Tasıl? 

Basit! Avna lrnnmm cirkln 
yüzünün her tarafını eğriltmiı; 

ve yilz h:ıtı .. .,.1nn1 ver de{{f Ptir. 

CanW Ç",elebı, Lukreçya]l tanı. 
mad.i~l gibı, onun böyle bi. ma 
hallet!:! saklanacağım aklından se· 
çimuyordu. 

Deft.erdann damatlı yakı~klı 
bir erlrck o'makla beraber ~ek! w 
rnuh!kemesi kıttı. Bu haberi alın. 
ca hizmetçiye bahşiş verdi: 

- Ah .. ne S<!det ne u~J .. Ju bir 
günmü5 bugünüm Zaten d•il' gece 
rüyamcıa l:endiıni yeşil bir cimeI'· 
likte f;örmü~tüm. Rürada •1eşillik 
gör?no>.k muradıt e~ dc"'matir 
diye.""f'lr kendine çekirl~n iradi 
Yava~a bahçe kapısından ~eçerek 
Lukrecranm oturduğu eve virdi 

Luk,eçya. padişahı avucunun r 
çine ~ kaptan paşa gıbi şey • 
tan bır adamı haftalarca a\IUUlluc; 
btr kadındı. ... 

- f\öyle bir budalavr istP<F~im 
gibi kıırşımda o}'Tiatının .. ve ağzr 
m ba&la.mı. diyordu. 

mesinden böyle güzel bir çehre 
viicuda gelmişti. 1ki menfiden 
bir müsbet hasıl olmuştu. 

Ve şimdi ben ve kanın, iki. 
mizde, aynanın karşısında otu. 
nıyor ve bir an g<SzilmUzil ayır. 
madan oraya hakıyoruı.: Beninı 
burnum sol yanağımın üzerine 
binıyor, çenem çiftleşiyor ve 
iki yana ayrılıyor, fakat kanm.ı 
yUzU İD.8aru meftun edecek tadar ' 
gilzeUeşiyor ve ona baktıkça, 

şidetli, deli bir ihtiras bUtUn 
vücudumu sarıyor. Ben: "Ha • 
ha • ha! .. diye vahşi bir kalıkaa"-t 
koparıy-0nım. 

Karon. işitilir i~itilmez bi" 
se~lP: 

"Ah. ben ne kadar gijı'.cliın ... 
diye fmldıyor. 

Hiz:rıetçı. Cemaı Çe!ebt}'l otur' 
ma ocfasına almıştı. Lukreçya ya· 
kışık.ı Ç.c cbiyıni güh.ryüz.e karşı 
hKlı: 

- Demek ki, e\ii iniz? Halbukı 
buraGa sık sık e~lentılcr yapıp ka· 
nnıı...ıan uzak > aşıyorsunu~ · dedi 

Cemr.t (.elebl VeJledik dı!beriM 
rlk göı i!şte ba}'tlrnı~ı. Onun btı 
kadar tatlı. kant sıcak bir kadir. 
oldcğı rıu uzaktan tahmin ~ 
m;ştı. 

- Ab elendim. dedi, sfa•n glÖi 
~üze! hır komşumu 'Cihat ız etti. 
~im ıçm. özür dilerim Ber-i affe· 
dınız Bu sokağa girerken sizı 

~ör.ı1tmek için. emin~ unuı ki göz 
lerimı kapı\'ordum .. Tali buya. 
Dai l!R siz karşıma çıkıyordunu-' 

- Ma1emki ~özletiniri kapryor 
dunıu ... beni nasıl görebiliYQfdu ' 
'nuı? 

(Devamı uar) 

" 



HAB~R © k. lYiy lYI cç: lYI O c§l ıro ifil a 
hududunu gösterir 

a 
a 

Yunan 

5.3.194 

8.0S Ajans 
8.18 Hafif 

program 
IU5 l '<'m('k 

ll!ııWıııl 
1%.33 • 17. '1M!.rll"r:I 
l%.~ Ajans 
l:S.05 Ham 

prkılar 
18.93 OdB 

rmuUd i 
18.SO Konuşum 
JIU 6 Çocuk &aati 
19.15 Çocuklar 

için mu!!lki 
19.SO jana 
19.45 Gııçlt 

proJl'mruı 

20.J ı; Radyo 
gazeteıd 

t0.45 r~d h r31'11 
21.10 Konıı5ma 
%1.25 Oyun 

ha\1\laM 
21.45 Rl\'a!W-Ucu m 

hur bandosu 
22.30 janıı 

%2.4 , Caz.ban d 

Sinema ve Tiyatrolar 

Şehır Tiyatrosu 
~batı ı H'aaı kııunmda 

~ktam ~0.30 

Meşaleler 
• (ı "" 

bUklll Oaddeıu t\ı ·mcctl IUıtlUllldıı 

Gündtlz 14 te Ç0<'-0k Oyunu 
-\kpm ıo.ao da: 

Kıralık Odalar 

•. O>----

Beyoğlu Halk Sinema11t 

Mathw! u de, ~ g de. lk1 büyük 
ftllll Mrr\en : 1 - Şe'iıtn A"k1 (Ttirk~ 
('9 1M.lwli)e 1 - IU"1 Dıwwuır4 

- Bulgar 

ı 
~ıti, s;;,," • \ 

Nl"UWOb O 
8-ıca 

BORSA 
.ı ?dART - Wl 

ı Sterlın 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Uret 
100 İ.evfÇTC Frac. 
100 Floruı 

100 Raytşmark 

100 Belgn 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu 

100 Pczcta 
100 Zlot2 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç kronu 
100 Ruble 

Eııham ve Tahvftft t 
193 yüzde 5 ikramiyeli 
Ergani 
SIVM • Erzurum 1 
Sıva!'I • Erzurum 7 

Kapanış 

5.21 

132.-

29.9 

0.9975 
1.622~ 

12.9375 

S.176 
8J.187S 
81.005 

17.73 
20-
19.16 
19.26 

~ ................ . 
Dr. #( emal Ozaan 

idrar yollan haıtahk 
ian mütehassısı 

He7otfu btikJJU U&ddtılli No. ( ,. 
Ruru Pa"'fl U•tö Otıan~-., 

1-120 - Eytam 5.8.041 - çar§amba 
ı- 75 - Mütcknidin - 6.8.941 - PCl'§Cmbc 
121 - da.ha yukarısı - Eytnm 7.8.041 - cuma. 
76 - daha yuknruu mUtekaldln 8.8.0U curnıırtrsi, 

V ktflıı.r idareleri vezncsiııdcn maa.~ alnukta olan mlitc>kaıtlın, t"ytam ve 
crnmilin 8 aylıklan yukard" yazıtı tarihlcrd sıra numaralarmn göre veril cck 
tir. (1699) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 

Kuleli askeri ı~ glnn1;ğc istekli olup da taşralarda §U~lerc, lRtan· 
buldn da doğruca mektebe müracaat etm~ oıarunrdan Bmıfiaruıda dönekJiğt 
olmıyan, bUtUn girme şarUnnru haiz bulunan ve aynı zamanda sırış evrakını 
tekrmmoı ettlrmla olan l.stcklılerin imUhanlnn yapılmRk üzere 7 mart 941 
cuma gllnU saat 9 da Kulcll 11.sesındc buJunmaları \C bu tnnhtc mektepte bu· 
lunmayanlarm haklarnıı kaybedecekleri l& olunur. (1443) 

Rcsll.'1.aş biriDm sılh 

klmllğlndtın: 

1 

davacıya Vl'rılmcsinc (2011) kurtl§ 
hulcuk lıA· muhakeme masrafının 1/ 10 nunun dn. 

vac!yn mütcbakisinin dava olunana 
yüklct.ilmcc:ino da \•acı n vukatı için 

940/53 yüzd 7 nlııl><'tindc takd r C'dllcn ıwu· 
Eleniçe Özbek: B<>şiklq tramvay katlık Ucretinln dava olunana ald!ye· 

cııddc91 Tun Şapka ma~81 sahibi tine kabil! temyiz olmak Uzctt 18 •. 
iken h::Jen lkamctgl'lhı mcçhCıl 940 tıırihindo verilen karam kıırşı 

Olg'l. Pctalldlsin ıılryhinlzc açtığ mlldd .. U zaı1'uıda lllrıızla tcmyb: etm~ 
dava rıcUccsinde Sl'nctl rdeki :.1117 .. mın dlğiniı: takdirde bUkmUn kesbi kaU. 
tetkiki lı;m keyfiyet ,;ukuf ehline y t edeceği hliküm hllllt&'\Sı nınkamı· 
havale edilmiş ve vukuf chlind n ruı.. na. krum olmak Uzero 20 gün müddet· 
nan raporlardan imzaların davalıya a le llAn olunur. 
t bulunauğu sabit olmu:ı;tur.Davacı avu - - - ----------
l{atl fil net muhteviyatı 360 l!rn tut.. 
m kta la de 160 lirasından snrtma· 
r.ar •d ?'ek bakiye 200 lJrnnm taJuıllml 
ıstcdı~ıru blldlrm!§Ur. Blnac:naleyb 
mza.ları davalıya alt bulunduğu Babl• 

olan sekiz adet emre muharrer sene 
1e mll!ıtenlt bakiye (200) liranın 

·-----· Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 

il••••••-,•••••• 24.11.939 dıın itibaren ytl~ fi faiz 1 ıl,. blTlf} t(' davı. ohm ndıın 1tlm Tllk 

l'akslm Ta.Umhane r a tae No. f 
Pll7Ar dan ın:uıda hl"rgiln ua l tl 

~n ıı. rm T elf'fon 4012? 

Devlet Demiryona·n ve Limanl 
işletme Umum. idaresi _ ilanlar• ' 
Muhammen bedeli (7500) lira olan 2SO adet demir karyola < 

sıılı gUnU sant <15) on beşte Haydarpll§ada gar binası d&hlllndeld 1' 
tarafından kapalı zarf uırulilo ııatm ııluıacktır. 

Bu ışc glnnek lsUycnlerin (562) lira (GO) kuru,,luk muvakkat 
kanunun tayin etUğl vesikalarla tekliflerini muhtevi zar:fl&rmı ayıt' 
at (HJ on dörde kndnr komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe ait prtnamclor komisyondan parasız olarak dağJt.&lmak.~ 

• • • 
İdarece temin cdillp mUletıhiıldc VCrill\CCk 500 ton lJllster ba~ 

ncrek mamul hald idareye tcsllmı 1§110.8.941 pazartesi gilnU saat ıl 
zıırlıkla ihBlo edilecektir. Tahmin edilen bedel (158000) yüz elli ~ 
kuz yUz liradır. Pazarlık Ankara.da idare b!n.ıw içinde maJume. 
toplanan komlsyoncıı yapılacaktır. 

Taliplerin aynı gün ve saatv.ı tckllf ve kanuni vesikalarlle 
m1!ıyonn müracaat etmeleri lAzımaır. 

llu işe alt şartnameler Hayt'arpa§ada. teJiellUm gefi.lgiııdea " 
malzeme dnirMindc görWeblllr. (H75) 

• • • 
Muhammen bedeli (6400) lira olan 20000 Kg. Motllr ve Dinad 

(20.3.1941) pel'§embc gUnU saat (15) on bcı1te Haydarpa,,ada gar~ 
llndekl komisyon tarafından kap:ılı zarf usulile satın aimacaktır. 

Bu iş glnnck IBUycnlerin (4~0) liralık muvakkat, teminat, 
yin ettiği Vt:Blkalarla birlikte tekllflerlnl muhtevi zartıarmı aynı ,
(14) on dordc kadar komisyon re.!6llğine vermeleri lAzundır

Bu i§ alt p.rtnamckr komüıyol'!dan pa1'88ız olarak dağı~ 

• • • fcıareco tcmln edilip müteahhide verilet:ek 500 toıı Bllnter ba~ 
nerek mamul halde idareye tesllmf 1§1 10.8.941 pazartesi günll ııaat ıl 
zarlıkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bMel U6S900) ytlz eııı.eeld' 
kuz yüz liradır. Paza:-lık Ankruaaa idare binası ldinde malzeme 
toplanan komls)'9Dca yapılacaktır. . ..ıtıll 

Taliplerin aynı gün ft aaatte tekll1 we lıı:anwı! -..91alarle blrP""" 
mlayona mUracaat etm,.lerl llumda. 

Bu lo•e ait §&rtnameıer Haydf\rPqada t.u e!Uam ~ve 
maaeme dıı.ireaUıde görWebW.r. (H7~). 
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